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T A R T A L O M . Az egyház s a tudomány. — 
Simor János primás ö hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
„A tudomány minden ágon a vallás 

befolyása alatt keletkezett." B a 1 m e s. 

Az emberi fényes tehetségek mind megannyi 
tanúi magas rendeltetésének. A már alkotásában ia 
bámulandó test, a teremtés minden műveit fürkészve 
nyomozó elme, az emlékező és képzelő tehetségek, a 
részvét édes érzelmeitől hullámzó kebel, a magasabb 
javakért földiekről lemondani tudó lélek s a minden 
teremtett dolgokon túlszálló hitéletre való képesség, 
mind e fenséges tulajdonok oly lényt tüntetnek 
eló', melynek nem lehetett életczélul kevesebbet ki-
tűzni, mint „Legyetek tökéletesek." 

S e szép tulajdonokkal biró embert B a y l e 
mindenre képtelennek mondja, mely csak arra al-
kalmas, hogy mindent összezavarjon s mindenre 
nézve kérdést idézzen elő. Alighogy eszünk vala-
mely müvet felépitett, máris megmutatja az eszkö-
zöket, melyekkel ugyanazt leronthatjuk. Az ész 
valódi P e n e l o p e , elrontja éjjel a vásznat, mit nap-
pal szőtt. 

S hogy e lángéiméjtí philosophus szavai való-
ban ál larak, arról teljesen meg leszünk győződve, 
ha csak egy futó pillanatot vetünk a tudomány álla-
potára a kereszténység megjelenése előtt s vizsgáljuk 
a gyümölcsöket, melyeket a magára hagyott emberi 
elme hozott. 

A főeszköz, az iskola, teljesen hiányzott. Voltak 
ugyan iskolák, pl. a spártaiaknál; de ezek nem 
a szellemi, hanem a testi élet fejlesztői, az u. n. 
gymnastikai iskolák, valának. A g ö r ö g ö k n é l Kr . 
e. 500 évvel voltak már iskolák; de ezek zártak, 
magasranguak számára valának fentartva. A r ó -

m a i a k n á l Jul ius Caesar idejében voltak gram-
matikai iskolák, hol a latin és görög nyelv tanitta-
tott, tehát az emlékező tehetség műveltetett ugyan, 
de a többiek rovására, tehát nem voltak rendelteté-
süknek megfelelők, mivel az emberi tehetségek ha-
sonlítanak egy vonó hangszerhez, melynek ha csak 
egy húr ja nincs a többihez kellő arányban hangolva, 
azon játszani, legalább jól játszani, nem lehet. 

Voltak ezen iskolákon kiviil még a sophisták, 
philosophusok s más bölcselkedők iskolái, melyek a 
kereszténység előtt vagy annak eldő századaiban 
felmerültek s melyek tanaikban a legdőrébb, leg-
képtelenebb s legerkölcntelenebb elveket egyesiték. 
C e r i n t h u s , M e n a n d e r , E b i on, Sa t ú r n i us, 
B a s i l i d e s , N i c o l a u s , K a r p o c r a t e s , V a l e n -
t i n , M a r c i o n, Montanus, ezek és sok más nevek 
mind megannyi felekezetekre emlékeztetnek, me-
lyeknél az eszelősség együtt járt az erkölcstelen-
séggel. 

Ha egy vizsgatekintetet vetünk is e bölcsészen 
vallási felekezetekre, azonnal látjuk, hogy képtele-
nek voltak csak némileg is összefüggő rendszert 
kigondolni. És váljon hova jutott volna az ugy ne-
vezett philosophia, ha közbe nem lép az isteni vallás 
az ember túlságos dölyfét megszégyeniteni és meg-
mutatni neki, mily hiúk és tévesek gondolatai és 
mily messze jár a valódi igazságtól, melyet önnön 
magára hagyatva soha sem leendett képes feltalá'ni. 
Mert mik a tárgyak, melyekkel az emberi elme fog-
lalkozhatik? Isten, ember, állam, természet, stb. 
Mindezek pedig tudásvágyaik körén kivül estek. A 
kath. vallás pedig az emiitett fogalmakat tekintve 
nem lép gátióla g a szellem elé, azt miben sem kor-
látozza, sőt a helyett, hogy akadályozná, világitó 
torony gyanánt szolgál a tudatlanság éjjelében. 

A valódi philosophia, — melyből B a c o , a 
nagy tudós, szerint „egy parány hitetlenné tesz, a 
tökéletes pedig a religióhoz vezérel vissza. — is a 

1 
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vallásnak köszöni létét. S ezen nincs mit kétkednünk, 
lia egy nagy tudós és bölcsész szavait mérlegelni 
tudjuk. „Ments Isten, hogy igazságtalan legyek. De 
a religi ) jótéteményeit számba véve, el kell ismer-
nem, miszerint maga a valódi philosophia is neki 
köszöni létét, fejlődését és ama tökélyt, melyre elju-
tott.1) R o u s s e a u , ahirhedthitetlenfrancziabölcsész, 
pedig az erkölcsök előhaladását, melyet a philoso-
phia is örömmel vallott gyermekének, egyenesen a 
kereszténységnek tulajdonítja. ,,Nem tudom, u. m., 
miért akarják könyveink szép erkölcstanát a böl-
csészet haladásának tulajdonítani ; az evangeliomból 
kivont ezen erkölcstan, mielőtt bölcsészeti lett volna, 
már keresztény vala." Napnál fényesebb igazság. 
Mert a bölcsészeti és vallási igazságok közt össz-
hangzásnak kell lenni minden esetre, minthogy az 
igazságok, melyek egy czélra, t. i. az emberiség bol-
dogitására, annak erkölcsi kormányzására, mintegy 
alapul vétetnek, hogy egymástól elütök legyenek, 
teljesen lehetlen. Ezeknek már eredetöknél fogva 
is találkozniok kell; azon egy örök igazság mind-
kettő, külön tanitási modorban előadva. 

Ugyanezt vallja a legújabb kor egyik hires 
bölcsésze.2) „A bölcsészeti és religiói igazságok meg-
különböztetése nem a dolgok benső lényegén alap-
szik; az csak a religiói és bölcsészeti igazságok kül-
alakjára, nem pedig eredetére s természetére, vonat-
kozik s inkább csak mesterséges és látszólagos, mint 
igaz és mély. S ha igy, akkor, hacsak minden ki-
nyilatkoztatott igazságot félre nem vetünk, meg 
kell vallani, miszerint a bölcsészetnek a religióhoz 
kell ragaszkodnia, hogy valamint a hit az értelem-
nek az isteni tekintély alapján való megnyugvása: 
ugy a bölcsészet is nem egyéb, mint ugyan az érte-
lemnek a hitműködés körébeni felemelkedése és tevé-
kenysége." 

A hit és bölcsészet azon egy anyának két gyer-
meke, melyeknek egyike az anya keblére tapad, 
másika előtte játszik — vagy a bölcsészet nem 
egyéb, mint — N i c o l a s szavaival élve — a hit 
értelmezése és annak felfogássá vált átváltoztatása. 
Minden egyéb, illessék bár a bölcsészet nevével, nem 
más, mint regény sel lehet felőle mondani P a s c a l -
l a l , miszerint egyórai munkára sem érdemesitnők, 
hacsak azon oknál fogva nem, hogy tévelyeit. irtsuk 
és veszélyes voltát kimutassuk. Mi egyébiránt a 

') Bossuet. 
*) Bonilier Ferencz, Histoire de la révolution carte-

sienne. 1. 330. 

bölcsészet tisztét illeti, az ne a más, mint a religio 
természetes segéde, melynek külhivatása abban áll, 
hogy az előitéleteket a tudomány segélyével meg-
czáfolja s az eltévelyedett észt önmagával győzze 
le, őt a hithez visszavezetendő, szóval, a bölcsészet 
bir hatalommal az igazság babizonyitására, de nem 
annak felfedezésére. 3) A bölcsészet és a religio — 
folytatja tovább — mindenkor összhangzásban fog-
nak lenni az emberiség boldogitására, a religio a 
bölcsészetnek a tudomány és bölcseség valódi csi-
ráival szolgálván, a bölcsészet pedig viszonzásul 
ennek gyümölcseivel kedveskedvén, mindketten az 
emberi tehetségeket közigyekezettel az ég felé eme-
lik. Ez volt egy Descartes czélja; ezen gondolat le-
begett legbuzgóbbtanítványa, M a l e b r a n c h e , 
előtt, kinek gyönyörű lángeszében a bölcselkedő ész 
merész röpte, keblében pedig a hivői megalázódás 
oly csudálatra méltóan egyesültek. Ez iránt a lény-
tan feletti VI beszélgetésében igy nyilatkozik: „Leg-
jobb hasznát értelmünknek azáltal veszszük, ha azt 
a hitbeli igazságoknak s mindannak megismerésé-
re fordítjuk, mi annak megerősítésére szolgál. Ig*z, 
hogy mi e nagyszerű igazságokat ugy is elhiszsziik; 
de a hit nem menti fel az arra képes egyéneketattól, 
hogy amaz igazságokkal értelműket is foglalkoz-
tassák és rólok minden módon meggyőződést is sze-
rezzenek magoknak, miután ellenkezőleg épen azért 
adatott nekünk a hit, hogy szerinte intézzük érzel-
münknek ugy, mint szivünknek minden mozdu-
latát." 

A hit nekünk a végre adatott, hogy az általa 
tanitott igazságok megértésére is elvezessen bennün-
ket. „Ugyanazért soha sem hiendem, — u, m. M a -
l e b r a n c h e , — hogy a valódi bölcsészek máskép 
érezzenek, mint a jó keresztény s hogy a bölcsészet 
ellentétben álljon a hittel. Sőt inkább meg vagyok 
győződve, miszerint szükséges az embernek jó böl-
csésznek is lennie, hogy a hitigazságok értelmébe 
behatni tudjon s hogy minél szilárdabb elvekkel 
bir valaki a metaphysicában, annál erősebb lábon 
áll a religio igazságait illetőleg is." 

Az elem, melyet mi észnek nevezünk s mely 
minden értelemnek mintegy törzsanyja, nem más, 
mint az Isten. Nagy mértékben csalódnék tehát va-
laki, ha azt gondolná, hogy az ész magában véve 
valami elvont, mely semmin sem alapszik s csak 
csalkép, mit elménk önmagának alkotott ; mer t 

3) N i c o l a s „A keresztény bölcs, tanulmányozása. 
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el lenkezőleg e lménk az ész müve; a mi eszünk l eány -
ja amaz észnek v a g y i n k á b b nem e g y é b , min t 
sze l lemünk ösztönszerű v á g y ó d á s a az I s t en felé, ki, 
m in t M a l e b r a n o h e mond ja , a szellemek helye, 
m i k é n t a tér a tes teké . 

Az ember tehát az észt a lélekkel e g y ü t t k a p j a , 
c s a k h o g y d u r v á n , f a r a g a t l a n u l , melye t hasznos 
eszközök haszná lása mellet t l ehe t r ende l t e tésünk 
eszközévé tenn i s innen v a n , h o g y az ész min-
den fejlődését a re l ig iónak köszönheti , m e r t ha nem, 
a k k o r miér t van az, mi az oka, hogy J é z u s Kr i sz tus 
előt t az emberi elme — m e l y egy fo rma most is az-
zal, — nem t a r t h a t á az igazságot s h o g y a tévedés 
a l egmagasabb é r te lmek te tőpon t já t is elboritá, míg 
K r i s z t u s óla u g y a n a z igazság f en ta r t j a m a g á t s be-
ha to t t a l e g d u r v á b b e lmékbe i s? S ha k inyi la tkoz-
ta tás , me lyen egész rel igiónk a lapul , nincs, mi az 
oka, h o g y a k á r m e l y g y e r m e k a népből , ki t bá rk i is 
ké rdezn i fog, fenségesebb és a l aposabb dolgokat fog 
mondani , hogysem azt l egmélyebb e lmélkedésökben 
A n a x a g o r a s o k v a g y P l á t ó k gondol ták vol-
n a ? 4 ) S mi az oka, hogy a mai n a p is o ly sok ember 
m o n d j a : én hiszek, én tudok, ott, hol a h a j d a n k o r 
l ánge lméi legfölebb azt m o n d á k : meglehe t? 

A keresz ténység megjelenése a lka lmáva l t ehá t 
v a g y az emberi ész volt bölcs és akko r K r i s z t u s 
m é g az ember i nevet sem érdemli meg v a g y pedig 
az ember i ész vol t megromolva és gyógy i t á sá t 
Kr i sz tu snak köszöni s a k k o r Krisztus szükségkép 
I s ten , mer t k i o l y a n n y i r a k ivü l volt az emberi ész 
ha jó tö résén s a n n a k le té teményét oly h iven őrizte 
m e g , az nem lehet más, min t m a g a az észnek eleme. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-

viáriumról. 

Frequentiorem maum ad Vos sermonem non miremini 
VV. FF. et FF . ; non enim deest ratio loquendi, ubi multi-
plex causa, imo nécessitas, urget non tacendi. Ad exuvias 
venerabilium praedecessorum meorum vigilans ac probe 
sciens, quod propediem ad illas redigendus visurusque sim 
aeternum judicem, malesuadi silentii justissimum vindicem, 
ad me quoque illa Dei ad Prophetam dicta, mihi quoque 
serio inculcata esse pro certo teneo : „ clama, ne cesses, quasi 
tuba exalta vocem tuam". *) De Psalmodia sacra seu Offi-
cio divino Deo, justitiae titulo, toto vitae nostrae sacerdo-

4) Ni c o 1 a s i. m. 
i) Isai. 68 ,1 . 

talis cursu ad amussim tribuendo, quod iccirco pensum ser-
vitutis vel cursus etiam vocatur, de hoc inquam, discipli-
nae Ecclesiasticae capite loquar ad Vos, quod non a Sum-
mis Pontificibus inventum, nec a Synodis invectum, sed e 
corde Ecclesiae, ut ita dicam, natum, semper retentum, 
contra vituperatores et violatores vindicatum, novemdecim 
saeculorum usu confirmatum, deinceps vim invictae legis in 
Ecclesia obtinuit, juxta illud S. Augustini : 2) „in his rebus, 
de quibus nihil statuit acriptura, mos populi Dei vel insti-
tuta majorum pro lege tenenda" et alio loco 3) „quod uni-
versa tenet Ecclesia, nec conciliis institutum, sed semper 
retentum est, nonnisi auctoritate Apostolica traditum re-
ctissime creditur". Qui S. Ecclesiae Doctor specialius de 
Psalmodia divina scribit : 4) „Sine dubio faciendum est ma-
xime illud, quod scripturis defendi potest, sicut de Psalmis 
et hymnis canendis, cum et ipsius Domini et Apostolorum 
habeamus documenta et exempla et praecepta de bac re 
tam utilia." 

Dies ipsi, quos ingredimur, purificandis animis corpo-
ribusque instituti et favent et monent, horror frementi» 
inter colluctationes steriles mundi et impellit nos et urget, 
ut dura mysticorum korum dierum exercitatione aliorum 
temporum culpas piis operibus redemimus et jejuniis castis 
decoquimus, 5) una meditemur de divini Officii natura, illud 
quotidie sancto persolvendi nobis imposita gravissima obli-
gatione atque de saluberrimo fine, quem in praescx-ibenda 
horarum canonicarum recitatione sibi proposuit sponsa 
Christi, S. Mater nostra Ecclesia, quemve triplicem esse 
nemo ignorât : primum videlicet, ut coelestem illam Jeru-
salem, quae divinis semper résultat laudibus, militantis 
Ecclesiae filii aemulemur, juxta illud : „Sed illa sedes coe-
litum semper résultat laudibus, illi canentes jungimur al-
mae Sionis aemuli"; alterum : ut tamquam Ecclesiae mi-
nistri ejusdem legatione fungamur apud Deum eumque 
obsecrationibus ac precibus christiano populo placatum 
propitiumque reddamus ; denique tertium : ut per quotidia-
nam psalmodiam arctius Deo adhaereamus eiusque per-
pétua, ut par est, familiaritate foveamur, ex hac cum Deo 
per assiduam orationem familiaritate aanctitatem vitae vel-
ut fructum reportantes, qui ad illam obstringimur. Vel 
cui, si non nobis Sacerdotibus, sonant illa S.Paul i : 6 ) „Haec 
est voluntas Dei, sanctificatio vestra" et illa Salvatoris: 
„Estote perfecti, sicut Pater Vester coelestis perfectus est"?7) 
Unde ajebat S. Augustinus: 8) „Recte novit vivere, qui no-
vit orare" et S. Joannes Chrys. : 9) „Is non aberrat, qui 
omnis virtutis justitiaeque matrem esse precationem 
affirmai." 

Oratio ad salutem prorBUS est necessaria ita, ut nullo 
modo suppleri possit. Ad salutem enim necesse est, ut man-
datis divinis parendo, declinemus a malo et faciamus bo-

epist, 36. al. 86. ad Consulan. 
3) de bapt. contr. Donat. 1. 4. 
«) epist. 119. 
6) S. Leo M. Serm. 4. de Quadrag. 
6) 1. Thess. 11,1. 
?) Matth. 5, 48. 
8) Horn. 40. de diversis. 
9) Orat. 2. de precat. 
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num ; nec bonum facere, nec malum declinare, nec manda-
tis parere, posaumua sine adjutorio gratiae Dei; gratia autem 
orantibus dumtaxat conceditur, quia tantum bis promissa 
fuit. „Si optat bomo, quod praecipit Deus, ut det ip3e, quod 
praecipit, rogandus est Deus", docet S. Augustinus. ') Ru r -
sus :„Quod poterat nobis et non orantibus dare, sed ora-
tione nostra nos voluit admoneri, a quo accipiamus haec 
bénéficia: ab illo, a quo justum est, ut petamus". 2) „Intel-
ligamus, quod Deus noster non nostram voluntatem sibi 
velit innotescere, quam non potest igaorare, sad exerceri in 
orationibus desiderium nostrum, quo possimus capere, quod 
praeparat dare". 3) „Quam sit saluti noatrae perniciosum 
atque contrarium, ipsique religioni, qua imbuti sumus et 
pietati, qua Deum colimus, adversum, ut Dominum non 
rogemus, verbis explicare non possumus".4) „Omni tempore 
benedic Deum et pete ab eo, ut vias tuas dirigat et omnia 
consilia tua in ipso permaneant". 5) Ideo tam crebro repetiit 
Magister noster divinus : Vigilate et orate, 6) oportet sem-
per orare et non deficere, 7) vigilate, omni tempore orantes, 8) 
petite et dabitur vobis, quaerite et invenietis, pulsate et 
aperietur vobis. 9) Et Apostoli : Vigilate in orationibus, ,0) 
sine intermissione orate, u ) nocte et die abundantiua oran-
tes, 12) orantes omni tempore in spiritu. 13) Magna Dei mise-
ratione in orationibus abundantissime nobis provisum est, 
ut quod non orantibus cederet ad ruinam ideoque negatur, 
concedatur orantibus ad salutem. 

„Magna enimvero armatúra oratio, thesaurus indefi-
ciens, divitiae nunquam exhâustae, portus tranquillitas, 
tranquillitatis fundamentum et innumerabilium bonorum 
radix et fons et mater est oratio et ipso regno potentior". 14) 

Ut potentissimum praesidium, quod in oratione latet 
et romedium, quod in sancto psalmodiae Officio patet, 
amplius cognoscamus, attollite VV. F F . et F F . oculos, v i -
dete praesentem rerum mundi tristem conditionem, ut si 
documenta coelestis caritatis persvadere nequirent, saltern 
impugnantia mundi incommoda impellant segnem ad oran-
dum voluntatem. 

Nulla auctoritas, nulla potestas, quaecumque demum 
ilia sit, toleratur. Religionis christianae fundamentum au-
ctoritas est, quae non recipit, nisi quaerentes, non regit, nisi 
volentes, non continet, nisi obedientes. Respu'tur potestas 
patris, contemnitur potestas patroni, spernitur auctoritas 
magistri, ad perniciem profiigatur potestas imperii et sacer-
dotii. Quivis suus magister, suus judex, suus rector esse 
contendit ; nisi propriae mentis fallaciis, non creditur, nisi 

!) Enarr . 4. in Ps. 118. 
2) idem de bono persev. c. 7. 
3) idem ep. ad Prop. 
*) idem 1. 2. de peecat. mer. et remias. c. 2. 
ä) Tob. 4, 20. 
«) Mare, 13, 33. 
?J Lue. 18, 1. 
s) Lue. 21, 36. 
«) Matth. 7 , 7. 
">) I. Pe t r . 4, 7. 
•i) I. Thessal. 5, 17. 
u ) I. Tim. 5, 5. 
>3) Eph. 6, 18. 
" ) S. Ephrem de orat. 

propriis cupiditatibua, non ceditur. Quaquaversus rebellió 
voluntatum, quia prior jam mentium. Perversa men3 corru-
pit, armavit , voluntates, furoris flamma succendit animos 
ad resistendum potestati legitimae promtos et ut resistant 
mendacibus pollicitationibus, multum ignavos. Vulgus ple-
rumque in manu primi deceptoris vile mancipium, quorsun 
veterator vult, ducitur, quia, ut Cicero jam observavit, ') 
„sine comparatione probat, esse melius non sentit ; ex veri-
tate pauca, ex opinione multa aestimat" et quia eodem Ci-
cerone teste 2) „lile in vulgo sapientior, qui et loquacior, 
imo dicatior". Tacito autem observante „in turbas et di-
scordias pessimo cuique plurima vis". 

Quis inter sic animatos, quis in hoc converso rerum 
ordine, si usu stabiliretur, locus christianae religioni? 

Spreta Dei poiestate, omnis potestas spernatur et ruat, 
est necesse; „quia non est potestas, nisi a Deo". 3) In hoc 
autem situm est atrocissimum vitae socialis vulnus, quod in 
contemptu potestatis, in universali voluntatum et affactuum 
inobedientia, quaeratur pax, prosperitás, civilitas, dignitas, 
vitae humanae. 

Promissa prosperitás hac via non invenitur, quin-
immo concussa gravioribus malis voluntas de gradu ad gra-
dum exasperatur. Sed numquid ut sistat pedem, ut revo-
cet gradum ? Iinmo, ut quibus attrita fuit , ad ea ardentior 
convolet, medelam quaerens dirius configatur. 

Praesens rerum conditio, quod sustineri non posait» 
apud omnes cordatos in confesso est ; quae autem malis ad -
hibenda sit medicina, mens lassata nescit. Profiigatur, quod 
fuit, sponte ruit, quod erigitur. Hinc imperiorum infirmitaa 
et fluctuationea, tempestates populorum, religioaae vexatio-
nes, verborum licentia effrenis et inaolens, legum incanstan-
tia eariunque ingens multitudo. 

Medici medicinám morbo pejorem tulerunt, quia di-
vinam potestatem, quoquo tantum modo sa patefecerit, 
oppugnando, laboribus medicationis suae abysaum dilata-
verunt. Sederunt ad clavum, omnia ipsia parebant, quae-
quae nomine „vis societatis" aignari posaunt et tarnen d i -
cere coguntur : „curavimua Babylon et non eat sanata", 4) 
non eat sanata, quia etiam ipsi e Babylone venerunt, quoa 
Juvenalis signavit scriben8 : „In fortunae casibus omnia 
ponunt — et nullo credunt mundum rectore moveri, — na -
tura volvente vicea et lucis et anni, — atque adeo intrepide 
quaecunque altaria tangunt". Nec immerito ; singula enim 
Veritas fidei, quam negaverunt, quodlibet jus, cuius exerci-
tium Ecclesiae abstulerunt, singulua beneficua influxua, 
cuius viaa coram Eccleaia praecluserunt, velut totidem lapi-
des e principali muro societatia ejecti reputaudi aunt, nec 
mirandum igitur aedificium totum ad ruinam vergere. 
Audiatur teatia minime suspectus Rousseau : „Fide, inquit, 5) 
in Deum et in futuram vitam dimissa, nihil nisi mandacia, 
hypocrisim atque injuatitiam debachari conapicio. Utilitas 
prae omnibus : vitia virtutum apecie condecorantur. Mihi 

' ) de elaris orat. 
2) pro Rosoio. 

Rom. 13, 1. 
<) Je rem. 51, 9. 
s) Emile t. 3. 
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serviant uni versi, cuncta ad me unum revertan tur ; me in-
columi, pereat genus humánum ? Haec intimiora sensa athei 
ratiocinantis. Vere hoc teneam : quicunque dixit in corde 
suo non est Deus — vei mendax est vei insensatus". „Prin-
cipibus itaque et populis absolutae est necessitatis, ut idea 
supremi Numinis creatoris, gubernatoris, remuneratoris ac 
vindicis cordibus profunde insculpta vigeat ac dominetur", 
verba sunt non monachi ac sacerdotis cuiusdam, sed Vol-
tairii.1) „Quod tandem, ut ad rem ait Audisio,2) Britannia 
ipsa intellexit, religionis suae reliquiis firmiter inhaerens; 
dum alibi novi homines religionem subdola vel aperta per-
secutione insectantes, popularia regimina ad interitum ur -
gent. Imbecilles! Britanniam adorant, genuflectunt, non 
imitantur. Quia illic convicium in religionem proferet? 
Alibi, quodnam vile convicium in religionem non recidat ? 
Hi autem cum religione virtutom et cum virtute libertatem 
perimunt et cum libertate impérium excidunt. — Itaque 
regimina, quae ad democratiam inclinant et religionem 
oppugnant, non irfirmantur, sed mortua sunt : belluam ex-
solvunt ac nutriunt, a qua devorabuntur". Non suspecta 
auctoritate, nempe Montesquii, concludimus: „Grraeciae poli-
tici in regimine populari non aliud, quam in virtute, impe-
randi praesidium agnoverant : nuperi, nihil nisi de machi-
nis, de commerciis, de divitiis vel de luxu loquuntur." 3) 

Et haec non in uno regno, sed fere ubique obtinere 
cernimus et in tali quidem mensura, ut ope humana rebus 
publicis succurri, plebem affectibus pravis commotain ad 
pacem componi posse, spe despondeatur, quia fides Christi 
et ejus Ecclesia, quae unica vitam ferret et salutem, non 
tantum non appallatur, sed repellitur. Fides videlicet catho-
lica non est m or us doctrinarum quarumdam complexus, sed 
invicta vis, quae pénétrât, collustrat, mentem, movet, regit, 
voluntatem, sedat affectus, pacem conciliât, dis juncta copu-
lat, adversa emollit et consociat, gubernat unum, familiam, 
comraunitatem, nationem, totum genus humánum, compo-
nens rectum in terra ordinem, ducens ad omnem salutem, 
dirigens, in qualicunque conditione aut munere sit, totum 
hominem. 

Adhuc autem Ecclesia tota in luctu, in gemitu, quia 
caput eius, Vicarius Christi, cunctis munimentis vitae huius 
spoliatus, sub hostili potestate constitutus, opprobriis laces-
situs, praesentissimo per nefarios discrimini expositus, in 
gubernanda libere Ecclesia impeditus est. Coeci et duces 
coecorum sunt, qui autumant et dicunt Summum Pontifi-
cem a vaferrimis suis hostibus circumdatum, ad Vaticanas 
aedes redactum, omnibus exutum, ex eleemosynis fidelium 
vivere coactum, débita libertate in Ecclesia Dei gubernanda 
frui, cuius gubernationem Episcoporum praeconisatione non 
absolvi vel idiotis notum est. Quidquid furoris, nequitiae, 
conviciorum, crudelitatum, Ecclesiae variis in orbis partibus 
illatúm est et infertur, id totum Ecclesia Romana et Sedes 
Apo3tolica experiri debuit ac debet, quin sit, qui redimat, 
quin sit in terra, qui salvum faciat, quia ubique, unde alias 
auxilium praesto esset, clades regnat. 

(Folyt, köv.) 

1) Diet, philosoph. art. Atheisme. 
2) Juris nat. et gentium priv. et publ. fundamenta Romae, 1852. 
3) Montosq Esprit de lois. 

eg-iïïâzi tudósítások. 
TEMESVÁR, juniusban. (A h i t e l e m z ő k k é n y e l -

m e t l e n h e l y z e t é r ő l a k ö z ö s i s k o l á k n á l . A 
s z ü l ö k - s v á r o s i k é p v i s e l ő i n k r ő l , k i k e n e g y 
h o l y b e l i l a p s z e r k e s z t ő l o v a g o l . H a z a i k a t h . 
n é m e t s a j t ó n k r ó l . N é m i a h i t e l e m z ő k t e e n d ő i-
r ő 1.) A közösiskolák meghonositása folytán az elemi tanuló 
ifjúság valláserkölcsös nevelése tagadhatatlanul igen meg-
nehezittetett, sőt a legtöbb helyen, hol a szülők magok is 
a szabadkőműves, zsidó s egyéb antikatholikus lapokból 
merítvén vallási meggyőződéseiket, azok pártján vannak, 
az úgyszólván lehetetlennévált. Van rá példa elég; alább 
magam is szolgálok egygyel. 

Kérdem ugyanis, melyik hitelemző — a lelkészkedő 
papság egyéb teendőire ezúttal refiectálni nem akarván — 
nem érezné sajátságos helyzetét, melybe manap az iskolás 
gyermekekkel, szülőikkel s tanitóikkal szemben többnyire 
jutott ? A hitelemző p. o. tudja, hogy otthon a szülőknek a 
keresztvetés legkisebb gondjok, az imádság nevetséges va-
lami, a tempiombajárás hiábavalóság, a gyónás dőreség, az 
e g y e d ü l ü d v ö z í t ő a n y a s z e n t e g y h á z e g y e -
d ü l i g a z h i t é n e k felemlítése pedig épen botrány. Minő 
eljárást fog tehát az ily abnormis körülményekkel szemben 
maga követni s a gyermekeknek is követésül határozott 
zsinórmérték gyanánt ajánlani '? Nem kénytelen-e ö maga 
fiatal hallgatóságát in genero a szülök kárhozatos hitközö-
nyére vagy épen hitetlenségére s vallástalanságára figyel-
meztetni s in specie nekik megmondani, hogy szülőikre 
vagy egyéb háztársaikra tekintettel ne legyenek s ha ezek 
keresztet nem is vetnének s nem is imádkoznának soha, sőt 
az ilyesmiben meg is botránykoznának s miatta felförmed-
nének, ők azért mégis tántorithatlanok legyenek vallási 
kötelességeik teljesítésében, imádságukat evés előtt s után, 
reggel, délben s esjte, elvégezzék, habár ezért gúny, meg-
vetés s meg nem érdemlett büntetés érné is őket, miután 
„obedire oportet Deo magis, quam hominibiis" ? Nem lesz-a 
a hitelemzőnek szoros kötelessége a gyermekeket inteni, 
hogy ünnep- s vasárnaponként sz. misét hallgassanak, az 
egyházi körmenetekben részt vegyenek, az iskolából kike-
rülvén pedig húsvéti gyónásukat és sz. áldozásukat éven-
ként okvetlenül elvégezzék, a böjt s abstinentia parancsait 
megtartsák stb., habár szüléik az ellenkezőt cselekednék is 
s őket is ezek teljesítésétől eltiltanák ? Bizonyára így kell 
tennie, hacsak „canis latrare non valens" nem akar lenni. 

Valóban rendkívüli jelenségo ez a világ elkorcsoso-
dásának, midőn a vallástanitó azon képtelen he^zetbe 
látszik sodortatva lenni, hogy a gyermekeket szülőik vagy 
elöljáróik ellen engedetlenségre izgassa! Az a vigasztaló van 
ebben mégis, hogy ez csak ú g y 1 á t s z i k, mert való a do-
logban nincs. Legfőlebb a kátéban eredményezhet ez ellen-
tétesség egy kis visszásságot, mennyiben a hitoktató az 
Isten n e g y e d i k p a r a n c s a tárgyalásánál nem az első, 
sem a második, hanem .esetleg épen az u t o l s ó kérdésre 
kénytelen a fősúlyt rakni, mely így szól : „Kell-e nekik 
(a szülőknek és helyetteseiknek) mindenben engedelmes-
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kedni? Igenis mindenben, mi a z I s t e n p a r a n c s o -
l a t j a e l l e n n i n c s , m e r t i l y e s e t b e n i n k á b b 
az I s t e n n e k k el 1 e n g e d e l m e s k e d n i , m i n t á z 
e m b e r e k n e k . " (Egri káté.) 

Igazán manap nyernek érvényt a szó teljes értelmé-
ben üdvözitő mesterünk eme jelentős szavai: „Siquis venit 
ad mo e t n o n o d i t p a t r e m su u m a u t m a t r e m et 
uxorem et filios et fratres et sorores, adhuc autem e t a n i -
m a m su am, non potest meus esse discipulus." (Luc. 14, 
2 6.) Mert ha ő tanítványait az üldöztetésekre figyelmez-
tetve, melyoknek kitéve lesznek, valamint tanitmányaik 
következményeire utalva, melyeket azok még a családok-
ban is előidézendnek, ezeket mondá : „Tradet fráter fratrem 
in mortem et pater filium et insurgent filii in parentes et 
morte eos afficient" (Mat. 10, 21.) : váljon csupán az ő ide-
jökre illettek-e azok s nem kell-e sajnálattal bár magunkat 
indíttatva éreznünk, hogy ezeket a mi kórságos korunk 
gyökeres orvoslására is a magok érteményében érvényre 
emeljük? Ugyanis: „Nolite arbitrari, mondá ugyanő, quia 
pacem venerim mittere in terram ; non veni pacem mittere, 
sed gladium. V e n i e n i m s e p a r a r e h o m i n e m a d -
v e r s u s p a t r e m s u u m e t filiam a d v e r s us m a t r e m 
s u a m et nurum adversus socrum suam : e t i n i m i c i 
h o m i n i s dorn e s t i c i ei us ." (Mat. 10, 34—36 ) 

Péter rendületlen sziklájára épült anyaszentegyhá-
zunkat léte első századaiban tűzzel vassal s a pokol fegy-
vergyárában kovácsolt mindennemű ördögi kinzó eszkö-
zökkel üldözték s irtogatták ; nem egyszer történt, hogy a 
kegyetlen apa saját fiát, a szívtelen anya saját leányát, vivé 
véres halálra ; de napjainkban, midőn a szülők a szabadkő-
művesek vak eszközei s rabjai, naturalisták, materialisták, 
nihilisták s a majomtheoria buta elvének hódolnak : váljon 
nem jutottunk-e immár azokhoz nagyon is hasonló viszo-
nyok közé, midőn a fiú apja, a leány szülője, ellen kényte-
len támadni, mert különben mennyei hivatása kötelmeit 
nem teljesíthetné, habár eme támadásáért életével is fizet-
ne ?! S nem kénytelen-e a hitoktató nem akarva is erre 
közreműködni, ha hivatásához hűtlenné válni nem akar? 
— így kell teljesülniök fájdalom manap az üdvözitő mester 
szavainak : „ V e n i s e p a r a r e h o m i n e m a d v e r s u s 
p a t r e m s u u m e t f i l i a m a d v e r s u s m a t r e m 
s u a m." 

Most, hogy fentebbi állításomat, miszerint a közös-
iskolák meghonosítása folytán az elemi tanuló ifjúság val-
láserkölcsös nevelése vagy igen megnehezittetett vagy épen 
lehetetlenné tétetett, világos példával is bebizonyítsam, 
csak azt kell kimutatnom, mennyire eszközölhető a ke-
resztény vallásos nevelés pl. a temesvári gyárkülvárosi 
leányiskolában k ö z ö s v o l t a d a c z á r a , mivel ott val-
lásos kath. tanítónők — az iskolanővérek — működnek, 
valamint a roppant különbséget kitüntetnem, mely e tekin-
tetben a leányok s fiúk közt nyilatkozik, kiknél ugyan 
kath. névre keresztelt, de f e l e k e z e t i e t l e n , tanítók 
viszik az oktatást. 

(Folyt, köv.) 

KONSTANTINÁPOLY. A z ö r m é n y s z a k a d á s -
n a k ü g y e legújabban az eddigi iránytól eltérő, fájdalom, 
nem épen kedvező, fordulatot vett. Ezen uj fordulatnak 
egyes mozzanatai azóta lőnek észrevehetőkké, mióta Fri-
gyes Károly porosz berezeg utolsó nagy európai körútja 
alkalmával Konstantinápolyba is beköszöntött volt, mely 
alkalommal, mint az eredmény mutatja, oly nyomást gya-
korolt a török kormányra, mely a szentszék elleni mostani 
fellépésére kényszerité. A herczeg ez ügyben bizonyosan 
mint Bismarknak megbízottja járt el s ennek nevében tette 
azon segélyigéreteket, melyek a török sultánt most arra 
bátorítják, hogy a katholikusokat elárulva, a protestánsok-
nak és a szakadároknak kar jaiba vesse magát. Tudjuk, hogy 
Bismark annál nagylelkübb ígéreteiben, minél kevésbbé 
az tetteiben s látjuk, hogy a két katholikus hatalmat, a 
francziát és az osztrákot, nyilt háborúban megverte, nem 
érvén be azzal, hogy saját birodalma határain balul a ka-
tholikusok ellen tökéletesen rendezett üldözést indított meg, 
most annyira megy, hogy veszedelmes befolyását még Ke-
leten is érvényesítse. A birodalmi korlátnok ekként két 
legyet üt egy csapással : árt a katholika egyháznak s Fran-
cziaországnak Keleten való befolyását megbénítja, mi 
mindkettő egyformán kívánatos előtte Németországban pén-
zével és befolyásával az úgynevezett ókatholikusokat is-
tápolta, kikről a szentatya e napokban azt mondta: „óka-
tholikusoknak nevezik magokat, mivel az egyházban mái-
régen megezáfolt ó tévelyeket ismét feleleveníteni iparkod-
nak," — kik azonban minden erőködései daczára eleddig 
sem tudtak csak némileg is tekintélyes, annál kevésbbé 
az egyházra nézve, veszélyes állást kivívni magoknak s így 
mindenütt Bismark kezét látjuk és érezzük, ahol csak a 
katholika egyház bántalmaztatik és megtámadtatik ; míg 
legújabban, Hgy látszik, ama tervnek kivitelén dolgozik, 
hogy német ókatholikusait az örmény szakadárokkal össze-
köttetésbe hozza, mely ügyben, a legújabb tudósítások sze-
rint, fájdalom, máris tetemes sikert aratott. 

Esztendeje körülbelül, hogy e kérdéssel utoljára be-
hatóbban foglalkoztunk, araiértis nem lesz talán fölösleges, 
ha az azóta történteket röviden előadjuk. 

Mint tudjuk, a „Reversurus" bulla, melynek tartal-
máról és czéljáról akkoriban behatóbban értekeztünk, az, 
mely az örmény szakadásra ürügyül szolgált ; ürügyül, 
mondjuk, mert a mozgalomnak eredetileg sokkal mélyeb-
ben fekvő politikai okai voltak, mint ezt akkor kimutattuk. 
A szentszék e bajon legott keletkezésének első perczétől 
fogva a legnagyobb készséggel segített volna, ha egyrészt 
a fellázadt örményeknek teljesitbetlen követelései, más-
részt a török kormánynak különös magatartása, nem aka-
dályozzák abban. E kormány ugyanis nom látván be azt, 
hogy ezen látszólag csak Róma ellen irányuló mozgalom 
voltaképen Ignatieff és Kaiserling, az orosz és porosz ügy-
vivők, által a mily mesterségesen keltetett, oly mestersége-
sen folyvást szíttatik és semmi egyéb, mint egyik mozza-
nata azon schismatikus üzelmeknek, melyek a vallás örve 
alatt mindig csak arra irányulnak, hogy Törökországnak 
minél több belső nehézséget teremtsenek s a keleti katho-
likusoknak elnyomása, ha lehet, kevésbitése, által F ran-
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cziaországnak tekintélyét és befolyását e vidéken meg-
semmisítsék, a török kormány, melynek vakságában a 
franczia diplomatia még manap is teljesen osztozik , 
mindjárt eleinte nemcsak bogy e kétesjellemü mozgalmat 
nem ellenezte, hanem még, legalább közvetve, pártolta is 
azáltal, hogy a szakadárok érdekében oly követeléseket 
intézett Rómához, melyeket az nem teljesíthetett, mert 
azoknak értelme oda ment ki, miszerint nemcsak a „ReVor-
sums" bulla, hanem Hassounnak patriarchává való megvá-
lasztatása is, megsemmisíttessék. Sőt midőn Róma kijelen-
tette, hogy ezen kövnteléseket nem fogja teljesíteni, akkor 
a török kormány bosszúból a szakadárokat nemcsak nyí l -
tan kezdé pártolni, hanem még a község pecsétjét is kiszol-
gáltatta nekik, mely hivatalos elismerés által ezek olyany-
nyira neki bátorodtak, hogy zsinatot tartani, Hassount 
letenni s helyette mást, az elszakadásban szintén részt vett 
örmény püspököt, patriarchává választani merészelték. 

A kormány ezen szakadároknak Konstantinápolyban 
két templomot engedett át, illetőleg azoknak erőszakkal 
kieszközlött birtokában megerősítette őket. De ezek, nem 
érvén be ezen engedménynyel, még többet s pedig fegyve-
res kézzel vettek el a hün maradt örményektől nemcsak a 
fővárosban, hanem a vidéken is. Az álpatriarcha pedig 
alighogy megválasztva volt, máris szintén fellázadt négy 
papot szentelt fel püspökökké, csakhogy a schisma minél 
terjedelmesebbé vá l jék ; ezeket is nem kovésbbé, min táz 
őket. ordinált álpatriarchát, a szentszék azon fegyverekkel 
sújtotta, melyeket az egyházi joghatóság kezeibe ád. 

Eközben pedig az örményeknek Rómához hün ma-
radt része nem szűnt meg folytonos panaszokkal járni a 
roszul értesült s következőleg igazságtalanul eljáró kor-
mányhoz, minek vége az lőn, hogy a kormány végre, meg-
unván a sok bajt, melyet maga zúdított fejére azáltal, hogy 
a lázangókat pártolta, azon kérelemmel fordult a szent-
székhez, segítené ki e hínárból s rendozze valahogyan az 
örményeknek már nagyon is összebonyolodott s odiosus 
ügyét. 

Akkor következett Franchi küldetése, melyről a ma-
ga idején kimeritőleg tudósítottuk olvasóinkat s mely liosz-
szas s fáradalmas tárgyalások és alkudozások után azt 
eredményezte, hogy a török kormány megígérte, miszerint 
ezentúl csak a Rómával összeköttetésben maradt örménye-
ket ismerendi el mint egyházi községet, hogy a szakadá-
rok birtokában levő templomaikat visszaszolgáltatandja, 
hogy Hassount minden üldözés és bántalmazás ellen mint 
az egyedüli törvényes patriarcliát védelmezendi s végre, 
hogy ezentúl szorosan a párisi békekötés határozataihoz 
tartván magát, minden beavatkozástól a katholikusok bel-
ügyeibe tartózkodni fog. Róma ennél többet nem követel-
hetvén, azt hitte, hogy az örmény viszály hivatalosan ki 
lévén egyenlítve, a nyakas szakadároknak törpe kisebbsége 
nemsokára a józanság és a békülékenység ösvényére térend. 
De csalódott s pedig azért, mivel a török kormány maga 
szegte meg ünnepélyesen adott ígéretét. F. évi april 28-áról 
kelt császári leiratban ugyanis kijelenti, hogy miután csak 
most, utólagosan, annak tudomására jutott, miszerint Has-
sounnak patriarchává való megválasztatása a „Reser-
surus" bulla alapján történt, mely tartalmánál fogva eléggé 

illetéktelenül a török katholikusok belügyeibe avatkozik , 
— ezért őt patriarchául többé el nem ismerheti, hanem meg-
hagyja az örmény községnek, válaszszm magának Hassoun 
s az el nem ismerhető Batharián ellenpatriarcha k izá rá -
sával a törvénynek m'nden takintotbeu eleget teendő uj 
patriarchát. 

Ez volt az első sérelem és az első szószegés, mert a 
török kormány megigérte volt, hogy Hassount ezentúl mint 
törvényes patriarchát ép ugy elismerendi, mint elismerte s 
elfogadta akkor a „Reversurus" bullát, melyre most ellen-
kező eljárásának ok adatolásában oly módon hivatkozik, 
mely a török kormányférfiaknak eszélyességét Jnem épen a 
legkedvezőbb világban tünteti fel. 

A további sérelem az, hogy a kormány elöbbeni ren-
deletének kibocsátása után nemcsak magengedte, miszerint 
a szakadár kisebbség a maga kebeléből egy kiközösített 
püspököt emeljen a patriarchal székbe, hanem hogy az ezen 
törvénytelen eljárás ellen 2000 előkelő örmény részéről 
május 21-kén felterjesztett panaszló okmányt eleddig még 
a legkisebb figyelemre sem méltatta. így állanak a dolgok 
jelenleg és tagadhatatlan, hogy e bajoknak újra feléledése 
valamint egyrészt az orosz és porosz üzelmeknek, ugy m á s -
részt Vaudre az itteni franczia követ lanyhnságának k ö -
szönhető, ki „liberális katholikus" levén, ezen fajnak szo-
kása szerint nem bánja, ha mindjárt hivatalos állásának 
kötelmeit elárulja s hazájának a legnagyobb kárt teszi 
is, csak Rómának okozhasson némi kellemetlenséget. Az 
ügynek további kifejlődését figyelemmel kisérendjük. 

IRODALOM. 
,,Disquisitiones escliatologicae de libro Koheleth. Auetore 

Joanne Hulertho Kessel, Ss. Theologiae Doctore.11 

Nem oly nagyon régen került ki sajtó alól a fentjel-
zett czimü könyv ogy kötetbon ; kiadója Weger Brixenben, 
írója pedig Dr. Kessel, Bonn közelében lelkipásztor. 

A tudós szerző már ennekelőtte Kölnben ily czimek 
alatt „Monumenta Historica Ecclesiae Coloniensis" (Colo-
niae, 1867), „St. Ursula und ihre Gesellschaft" (Köln 
1863), lankadatlan buzgalom mellett előadási világosságot 
és gondolati tisztaságot egyképen feltüntető érdekes müve-
ket bocsátott volt közre, melyek a nagy körültekintéssel 
egybehordott történelmi adatok miatt nem ok nélkül része-
sültek szíves fogadtatásban és irójoknak jó nevet biztosí-
tottak. A fáradhatlan plébánosnak tehát, ki szép ismere-
teivel, melyeket a jó Isten kegyelméből és saját törekvései 
folytán bir, örömest siet hasznukra lenni az illetőknek, — 
nem első dolgozata az előttünk fekvő tartalmas és igazán 
szakbeli gonddal összeállított munkálat. — Ugy véljük, a 
figyelmes vizsgálódónak már most is be kell látnia, hogy 
Dr. Kessel irodalmi foglalkozásában a jelen kiadványnyal 
változás állott be. — Csak egy kis gondolkodásra van 
szükség, hogy észre vegye bárki, miszerint még ezelőtt 
rajnai tartományi és átalán egyháztörténelmi mezőn nyo-
mozó tehetséget, összhangzatos felfogást, átható tanulmányt 
és alaposságot tanusitó dol gozatokkal tünt fel, — az elme-
mü, melynek czimét jelen soraink homlokán olvashatni, az 
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ernyedni nem tudó szerzőt egymás, t. i .a bibliai, tudomány-
ágnak is jeles müvelőjeként mutatja be. 

A szakértők előtt tudva levő, bogy különösen a sok 
egyéb tudomány felett számosabb segédtanokkal szövetke-
ző szentirati tanulmányok azok, melyek külső viszonyaik-
nál fogva szükségképen bozzák azt magokkal, miszerint a 
velők sikeresen foglakozók, még inkább az azokat irodalmi-
lag elvvel és rendszerrel művelni vállalkozók, hacsak kellő 
ismeretkincscsel nem rendelkeznek, több akadályba ütköz-
zenek . . . . Ezen akadályok tehát a szükségletek helyes 
felismerése által sugallott feladat és a megvalósításra kitű-
zött czél elérése végett minden más előtt elháritandók 
Oly kötelesség, melynek Dr. Kessel, nehogy ferdét vagy 
hiányosat nyújtson, világos tudatával birt . . . Iparkodott 
is annak mély és kitartó vizsgálódásában, a fáradságtól 
vissza nem riadva, pontosan és jó eredménynyel, valamint 
helyes felfogással, megfelelni. 

Ugyanis a kohelethi Eschatologia felett imitt közzé-
tett munkája nemcsak sejteti, de meggyőzőleg is tanúsko-
dik arról, hogy a derék lelkész-szerző a héber és evvel 
rokon nyelvekből, melyekben mindannak, aki akár a bib-
liai kérdésekhez alapossággal szólani, akár mint iró e téren 
belbecscsel biró müvet létrehozni kiván, járatlannak lennie 
nem szabad, nem közönséges ismereteknek ura. 

Ilyetén kellő előtanulmányok mellett, nem pedig egy-
egy idegen műből lopott tákolmányokkal, lépett a biblia-
irodalom mezejére e munkálatával Dr. Kessel. 

Ugy átalánosságban a tartalom, melyet a dolgozat 
figyelemre méltó voltánál fogva már itt is jelzünk, igyen 
á l l : — 

A munkálatot nyolcz lapra terjedő rövid átalános 
bevezetés előzi meg, melyben a t. sz. kifejtvén czélját, fel-
hozza, hogyan kell az utolsó dolgokról (Eschatologiáról) 
értekezőnek mind a kereszténység előtti, mind a keresztény 
isteni kinyilatkoztatás forrásához vagyis mint közönsége-
sen nevezik, az ó- és újszövetségi könyvekhez, mindkettő-
nek benső összefüggése miatt, fordulnia, egyszersmind hűen 
követve az egyház csalhatatlan magyarázatát, átmegy 
azután annak felemlitésére, miszerint a kétségen kivül Sa-
lamon által Íratott Kobelethben főképen a földi mulandó 
javaknak rendeltetéstudatos használatára van czélzás, 
hogy mennyei, maradandó, javakra, az örökkévalóságra, 
melyben fekszik az embernek súlypontja, tehessünk szert, 
— egyfelől a lélek halhatatlanságáról, másrész pedig a 
jövő életben való visszafizetésről szóló tan elég világosan 
adatik elő mindazok részére, kik szelid szeretettel és 
önmegadó búvárkodással feltalálni óhajt ják és egyszers-
mind elég homálylyal azok részére, kik meghasonolván 
Istennel és lelkiismeretökkel, ábrándos hiú öntetszéssel 
épen az ellenkezőt kívánják ! 

De szóljon már maga a kitünőszellemü és készült-
ségű iró. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 

— Halálozás. Tarcsay Fcrencz győr-székesegyházi 
főesperes és szentszéki ülnök junius 26-kán élte 73-ik évé-
ben meghalt Győrött. R. i. p. 

— Beküldetett. 1) Egyházi szónoklattan, irta Schlei-
niger Miklós, magyaritá a veszprémi növpap. Pázmány-
köre. Veszprém. Ara? 2) A történelem kath. bölcsészete 
vagy a nemzetek Krisztusért és egyházért, irta Leroy Lajos 
abbé, fordította a pesti növpaps. magy. e. i. iskolája I. köt. 
Pest. 3) Der Jesuitenorden, seine Gesetze, Werke und Ge-
heimnisse. Eine Beleuchtung nach den Quellen. Sartori, ára 
18 kr. 4) Vezérangyal a mennyei korona elnyerésére. Kath. 
imádságos és énekes könyv. Szerkeszté Tárkányi Béla J ó -
zsef. Pest, Heckenast Gusztáv. 5) A talmudzsidó, minden-
rangú zsidónak s kereszténynek megszívlelésül, bemutatta 
Dr. Rohling Ágost tanár. Magyaritá Gemini. Ara 80 k r . 
Pest. Ileckenast Gusztáv. 

— A m. k. egyetem junius 25-én tartotta új jáalakí-
tásának XCII . ünnepét. Az ezen ünnepre meghivó jegyen az 
olvasható, hogy az ünnepet az egyetem m e l l e t t i t em-
plomban istentisztelet fogja megelőzni. Ecce, tehát Toldy 
rector ő nagysága uralkodása alatt az egyetemi templom 
katholizáltatott vagyis a rector úr szerint a nem kath. 
egyetemtől elválasztatott. Magyarországban a liberális hi-
tetlenség nem sokára Tertullian szavait fogja reánk alkal-
mazni : sola vobis reliquimus templa. És mégis azt kíván-
ják még tőlünk is, hogy azt kiabáljuk : pax, pax. 

— A szentatyának pápává választatása s megkoro-
náztatása alkalmával magából Rómából egyszerre tizen-
kétezer ember tisztelgett nála s midőn ezen tényt egyvalaki 
táviratni akarta, a távíró jelentést tett a ministernek s 
azután hivatták a távirat feladóját s alkudoztak vele, en -
gedne le a 12 ezer emberből 8-at, mert ezen tényt az olasz 
kormány nem távirathat ja az egész világba. Ez factum. 
Ezen tisztelkedőkön kivül Olasz- s Németországból is, de 
az egész világról, kivéve talán Magyarországot, voltak 
tisztelkedők, köztök a diplomatiai testület. 

— Münchenben a szentatyára s a püspökökre gyaláza-
tos torzképek készültek, mint mondják, Kaulbach által s 
lefényképezve a rendőrség szemeláttára nyilván árui tat-
nak. Persze ázt gondolja a liberális kormány, hogy ez által 
a közerkölcsiségnek kitűnő szolgálatot tesz. Ez a szeren-
csétlen Kaulbach is jobbra fordíthatná szép tehetségét. 
Arbues szent Pétert kutyaalakban ábrázolta s mint mond-
ják , az eszmét Döllinger adta hozzá. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Megmaradt összeg . . 230 f rank arany. 
Esztergomból . . . . . 7 ft . 
Berecz József cz. kanonok báttaszéki pleb. 5 „ 
Dr. Csősz Imre főgymnasiumi igazgató . 5 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. -
Simor János primás ö hgségének körlevele a breviárium-
ról. -— Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Hogy tehát az egyház, a katholicismus, lenyű-
gözné s elbutitaná a szellemet, — mit e kor a 
maga közös iskoláival oly kézzelfoghatóla g akar 
bebizonyítani, az nem áll; mert hogyan volna lehet-
séges, hogy ő, mely a világosság kebléből eredt, sö-
tétségetszüljön ? Neki, valamint az igazság művének, 
nem kell elrejtőznie ; járhat mindenütt, kiállhatja 
bátran a vizsgálatot, összegyüjthet maga körül min-
den tudóst, meg levén győződve, hogy annál tisztább-
nak, szebbnek és dicsőbbnek fogják találni, minél 
közelebbről veszik vizsgálat alá. 

A katli. egyház, annak religiója, nem hogy 
gyengítette vagy épen akadályozta volna az ész ere-
jét, sőt nevelte azt, utat nyitott neki, mivel a leg-
kisebb falusi gyermek értelmét is ugyanazon 
hitczikkelyekhez igyekszik felemelni, melyek egy 
B o s s u e t vagy P a s c a l lángeszét is lebilincselték 
és az igazságot ugyanazon kehelyből itatja a koldus-
sal, melyből a bölcseket és királyokat táplálja. E g y 
B o s s u e t , P a s c a l , D e s c a r t e s , Gergely, stb. 
nem-e a kátén kezdették tanulmányaikat és mi 
sem hátráltatta őket, hogy teremtő szellemekké le-
gyenek s századokra lángoltassák a tudomány fák-
lyáját. Méltán mondhatja tehát Guizot: ') „Keresse-
tek társaságot, melyben az t'gyt nleges ész szabadab-
ban fejlődött volna ki, mint az egyházban! — Benne 
nemes és hatalmas erkölcsi munkásság uralkodott, 
mely az éltelemnek és az akaratnak legszebb fejle-
dezéseit szülte. — Szüntelen az észre hivatkozik s 

s benne tettleges szabadság uralkodik. Oly nagy az 
egyházi kormánynak kebelében az értelmi élet, hogy 
közönségessé és uralkodó dologgá vált, melynek min-
den más engedni kénytelen és hogy mindenütt csak 
az ész és szabadság ötlik szemünkbe." 

De ha ezen állításoknak hitelt nem adnak is, 
váljon a történelmi tények ellenmondanak-e az 
ellenség által csak „ferde felfogásra" méltatott sza-
vaknak ? Alexandriában már a II . században volt 
nyilvános egyetem, mely még a IV-ben is virágzott. 

Váljon melyik egyház kebelén növekedett 
Origenes a I I I században, ki korának vezérszövét-
neke gyanánt tisztelteték, ki előtt P l o t i n bölcselő 
elnémult, midőn őt iskolájába belépni látta s, mint 
sz. Jeromos megjegyzi, a dialectica, mér-, nyelv- és 
szavalástanban s minden iskolai bölcselésben forgott 
Origenes, a hallgatók csudás sokaságát csőditvén 
magához és a polgári tudományok ingerével őket a re-
ligióhoz édesgetni tudta. Hiszen még Origenes előtt 
sem Luther, sem Calvin, nem voltak. Honnan birta 
a IV. század Keleten A t h a n á z t , V a z u l t , naz. 
G e r g e l y t , C h r y s o s t h o m o t ? Honnan birta 
Nyugat A m b r u s t , Á g o s t o n t , J e r o m o s t , nagy 
Sz. G e r g e l y t , a tudomány ezen örökké ragyogó 
csillagait? És később az V századtól egész a X I I I 
az összes tudomány nem a katholicismus befolyása 
alatt állott-e? E kérdésre álljon itt feleletül a nem 
rég idézett franczia iró egy pár sora: 2) „Az egy-
háznak az újkori Európában az erkölcs és szellem 
mezejére, a közeszmékre és szokásokra, igen nagy 
befolyást kellett gyakorolni. A tény világos. Euró-
pának erkölcsi és szellemi kifejlődése lényegileg 
theologiai volt. Lapozzák a történelmet az V-ik szá-
zadtól a XlII- ig, a theologia az, mely uralja és ve-
zényli az emberi szellemet. Minden vélemények 
theologiától vannak áthatva ; — a bölcsészeti, physi-

') Hist, polit. Blätter 1840. Histoire do la civilisation en Europe, leçon V. 
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cai, történelmi, kérdések mindig theologiai szem-
pontból tekintettek. Az egyház annyira uralkodó a 
szellemvilágban, hogy még a mathematical és phy-
sical tudományok is kénytelenek magokat alávetni. 
A theologiai szellem némi tekintetben a vér, mely 
B a c o - é s D e s c a r t e s i g az európai világ ereiben 
keringett. Első volt B a c o Angliában és Descartes 
Francziaországban, ki az értelmet a theologia kor-
látaiból kiemelte. Hasonló tényre találhatni az iroda-
lom minden ágazatában. — A theologiai szokások, 
értelmek és, a mi fó, a nyelv minden pillanatban 
kirí belolök. Mindent egybevéve, ezen befolyás 
üdvös volt s a szellemi mozgalmat Európábau nem-
csak egyedül fentartá és termékenyité, de tanának 
és szabályainak rendszere, melynek nevében a moz-
galomra hatást gyakorolt, felsőbbséggel birt minda 
felett, mit az ókor valaha ismert, mert benne egy-
idejűleg mozgalom és haladás is volt." 

Ez egy protestáns véleménye azon egyházról, 
melyet e kor arról vádol istentelenül, hogy gátat 
vet a tudomány haladásának, melynek tulajdonké-
pen ő a szüló' anyja. 

A VII-ik század elején, midőn a tudomány 
kissé lankadni kezdett, egyedül az egyház szolgái 
voltak oly feláldozók, hogy a majdnem jutalom nél-
küli munkára szentelték magokat ; a nyilvános ok-
tatással egyedül ők foglalkoztak; a litteraturának a 
a káptalanokon és a kolostorokon kivül nem volt 
más menedékhelye. Az egyház templomai a bölcsé-
szet, morál, vallás és gyakorlati élet mindig ingyen 
nyilvános és népszerű iskolái valának s mai napig 
is azok. 

A VI I I században T h e o p h i 1 orleansi püspök-
től az elemi iskolák szabályaiban e sorok olvasha-
tók : „Az áldozároknak a falvakban és pusztákon 
legyenek iskoláik ugy, hogy a hivők közül valaki 
gyermekeit tanulásra rájok akarja bizni, azokat el-
fogadni és oktatni el ne mulaszszák." H i n k m á r , 
a hires reimsi püspök, a IX. században meghagyta 
a decánoknak, hogy szerezzenek tudomást, váljon 
minden plébánosnak van-e iskolája s oly tanitója, 
ki a plébániához tartozó gyermekeket oktatni képes? 
Ugyané században a hires toursi érsek H é r á i d 
szintén parancsot ad a plébánosoknak, hogy megfe-
szített erővel iskolákat alapítani törekedjenek : „Ut 
scholas presbyteri pro posse habeant." Jóval előtte 
toursi G e r g e l y beszéli, hogy egyik püspök a rab-
szolgaságból kiváltott egy ügyes tanitót és össze-
gyüj té a város minden gyermekeit, hogy általa ok-
tatta ssanak. 

A zsinatok minden időben sürgették az iskolák 
alapitását „Igyekezzenek a püspökök, ugy mond a 
747-ben tartott g a l l i a i z s i n a t , hogy a tanitás és 
az olvasás a lelkek javára és az örök király dicső-
ségére folyton és sokak szava által terjedjen." 

A IX-ik században ha K á r o l y nagyobb 
lendületet is vala adandó a tudománynak, azt is a 
tudós szerzetesek segélyével tevé. 0 maga is a hires 
A l c u i n t ó l tanulta a dialecticát, rhetoricát és a 
tudós férfiak jobbára a zárdák csendes falai között 
tölték életöket s ott meritgettek a tudomány kime-
ríthetlen tengeréből. A tudomány és szépművészet 
tágas hazája a szük zárdafalak közé szoríttatott. 

A nyugat-római birodalomnak a barbár népek 
által történt megbukta után a szellemi kincsek mind 
a papság s kolostorok birtokába kerültek. S mihelyt 
ez megtörtént, azonnal megszűntek a papok (mint 
egy névtelen iró megjegyzi) egyedül a breviárium-
nak, a szerzetesek az áhitatosságnak, élni ; a püspö-
kök iskolákat nyitának, széles egyházakat és tem-
plomokat építettek ; a szerzetesek tudománynyal 
foglalkoztak s a művészetek s litteratura az egyház-
ban találtak ápolókra és ótalmazókra.3) 

A mi a hajdani görög és római műveltségből 
megmaradt, az mind a szegény barátok czelláiba 
vonult. Itt, csak itt, voltak ez időtájban könyvek, 
melyek hiányát a papok előrelátó gondossága nél-
kül az egész tudós világ sem volna képes kiegészí-
teni. Hogy a görögök s a rómaiak munkáit, a ker-
religio s átalában a német császárok történereit, 
ismerjük, azt azonkorbeli jámbor s tudós szerzete-
sek fáradságának köszönhetjük. Ok minden kézira-
tokat, melyeket a népvándorlás romjai alól meg-
menthettek, hiven megőriztek, ezenfelől kolostoraik és 
minden világi viszályok történeteit irásba fog-
lalták. 4) 

A kolostorokban tartattak fen századok zivata-
rai közepett a biblia latin, görög és zsidó kéziratai, 
melyeket még most is birunk és melyekről több 
példányok le is másoltattak. Némely ilynemű máso-
latoknak rendkivüli szépsége, melyek a mi be-
tunyomásaink legszebb remek müveivel is meg-
mérkőzhetnek , bizonyságot tesz ama tömérdek 
időről és fáradságról, melyet e másolatok igénybe 
vettek. 5) Mint ilyenek egyedül ők valának meg-
mentői a régi görög és római műveltség marad-

3) Bretschneider der Simonismus S. 65—67. 
4) Wolfg. Menzel Glesch, d. Deutschen S. 95. 
5) Wolfg. Menzel Magaz. für d. neu. Gresch. d. prot. 

Miss. Jahrg. L Bd. 1. S. 112. 
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v á n y a i n a k , alapi tói az első i skoláknak, g y ű j t ő i és 
őrei a kéz i ra toknak és könyveknek , út törői a szép-
izlésnek és szelídebb érze lmeknek, ápolói és b a r á t a i 
a művésze tnek , me lyeke t a tudós mos t nemcsak 
fe lülhaladni , de m é g megközelí teni is al ig b i r ! Mind-
a n n a k , a mi re E u r ó p a büszke, u g y m o n d Daniel ik , 
a mi á l t a l minden más v i lágrészek felett k i tűn ik s túl-
n y o m ó befo lyás t gyakorol , eredete a ko los torokban 
v a n . A kolostorok mindenkor a szent lelkesedés, 
h u m á n u s érzelem és a múzsák menhelye i va l ának . 
M i n d í n r a n g u és r endű szellemi n a g y s á g megfor-
d u l t a béke és t u d o m á n y eme csarnoka iban , minden 
ko rban és nem egy tet t róla tanúságot , h o g y épül t 
és t anu l t . P a l l a d i u s n á l olvassuk, h o g y az egyp-
tusi szerzetesek nemcsak egyszerű d u r v a eszközöket 
készítettek, h a n e m m a g o k a t a legkülönfé lébb tudo-
m á n y o k b a n is g y a k o r o l t á k . A ba rbá rok első beü-
tésének a lka lmáva l , midőn Spanyol - , déli F rancz ia -
ország, Olaszország és éjszaki A f r i k a és e t a r t o m á n y o k 
közelében fekvő szigetek, mind e lpusz tu l tak , min-
denki Kele t re menekü l t és ezen u ton N y u g a t egesz 
tudományk incse inek ott kel le t t öíszehalmozódniok. 
Z á r d á k b a menekü l t ek sokan, t udván , h o g y ott talál-
n a k enyhe t szükségeikre nézve. Azok vo l tak vala-
min t megmentői , ú g y élesztői is, a t u d o m á n y n a k . 
T e k i n t s d a tör ténet igazságot h i rde tő lapjait , k i sérd 
figyelemmel a t u d o m á n y , de a valódi t udomány , fel-
ken t férfiait és hol ta lá lod fel ő k e t ? Nem-e a zá rdák 
csendes falai közö l t ? Igen . Hiszen csak a középkor , a 
d u r v á n a k nevezett középkor , zavara i ra vess e g y tekin-
tetet és látni fogod az e r ény és t u d o m á n y l e g n a g y o b b 
férfiait azon szerény h a j l é k o k b a n , melyekből egy sz. 
I z i d o r sevillai érsek, sz. C o l u m b á n apát , sz. A u-
r e 1 i a n arlesi püspök, sz. Á g o s t o n Angl ia apos-
to la , sz. B o n i f á c z Néme thon apostola , B é d a a 
montecassinói sz.-Pál- bará t , C u t h b e r t, A u p e r t , 
a reimsi H i n k m á r , a sz. Dénes zárda növeudéke, 
D a m i a n i P é t e r , sz. B r u n o , sz. I v ó , L a n -
f r a n c stb, léptek ki, k ik o ly k i t ű n ő férf iak nemze-
dékét képezik, h o g y k o r t á r s a i k semmikép sem ha-
sonl í thatók velők egybe. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ö herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 
(Folytatás.) 

Vere, si oratio semper utilis, semper opportuna, sem-
per necessaria fuit, singulariter hodie et fidelibus et sacer-
dotibus Dei necessaria est. Cum vis humana deficit, auxi-

lium Dei accurrit, sed peti, sed ardenter peti, sed assidue, 
in fide per mérita Cbristi peti, debet. „Orationis vis vim 
exstinxit ignis, leonum iras froenavit, bella dissolvit, pu-
gnas sedavit, procellas sustulit, daemones expulit, coeli 
portas aperuit, vincula mortis solvit, morbos fugavit, vio-
lcntias excussit, urbes quassatas restituit atque superne 
illatas plagas atque hominum insidias omnesque omnino 
molestias interemit. Orationem autem dico, non quae sim-
pliciter in ore consistit, sed illam, quae ex profundo mentis 
exsurgit. Oratio temperantiao est custodia, iracundiae froo-
num, animi elati repressio, odii post acceptas injurias pur-
gatio, invidiae destructio, impietatis corruptio. Oratio cor-
porum robur, rei familiaris administrate, recta juris legum-
que constitutio, regni poteutia, trophaoum belli, tutela pacis. 
Oratio victorum praesidium, dormientium custos, evigilan-
tium confidentia, agricolarum fertilitas, navigantium salus. 
Oratio reorum patrona, vinctorum rolaxatio, moerentium 
consola io, laetantium jucunditas, lugentium solamen, con-
juguai corona, morientium sepultura. Oratio cum Deo est 
colloquium, par cum angelis honor, proborum promotio, ab 
improbis aversio et precantium emendatio. Videtis fratres, 
quid quantumque valeat oratio ! Neque enim est alia in tota 
vita humana pretiosior oratione possessio." ') 

Amor Dei, amor Christi, amor Ecclesiae, amor glo-
riosi Pontificis, amor popul i curae nostrae crediti, nos mo-
ment atque impellunt, ut galeam salutis sumamus per 
omnem orationem et obsecrationem, orantes omni tempore in 
spiritu et in ipso vigilantes, in omni instantia et obsecra-
tione pro omnibus sanctis. 2) Oremus Deum omnipotentem, 
ut cunctis mundum purget erroribus et illa ocyus ingruant 
tempóra, quibus certiori quadam ratione appareat in genti-
bus et popul is ea Dei sapientia „ludens coram eo omni tem-
pore, ludens in orbe terrarum" 3) eveniatque quamprimum 
pro salute populorum, quod factum fuisse in Evangelio legi-
mus, „nirnirum cum navicula, imago gentium et Ecclesiae, 
in modio mari fluctibus jactabatur, Jesus vero dormiebat, 
surgens ille „imperavit ventis et mari et facta est tranquil-
litas magna." Divinitatis signo perciti, qui in navicula 
erant, venerunt et adoraverunt eum dicentes : „Vere Filius 
Dei es". 4) 

Ecclesia ab origine mundi semper oravit, quoniam 
ante Christi Domini adventum, ubi pia misericordias Dei 
sperans anima fuerat, ibi fuit Ecclesia Dei. Adam certe 
ante culpam laudavit Deum ; patrata culpa accepta pro-
missione ad salutem futuram cordis dolorem, exilii moero-
rem, deprecationibus lenivit. Ipse primus sacerdos sacrificia 
litans, sacrificia oris oiFerens Deo. Enoch, nepos Adami, 
coepit invocare nomen Domini, non orans, quia hoc ab Adam 
et pio parente suo didicit, sed, quemadmodum eruditi con-
sent 5), populum sibi cognatum certis tomporibus congre-
gare, cum ipsis comprecari seu primua precibus formulám 
vocum addere coepit, quae et memoria teneri et ad patriar-

' ) S. Ephrem de Orat. 
») Eph. 6, 18. 
3) Proverb. 8, 30. 31. 
<•) Matth. 8,23. seq. et l i , 33. 
') Card. Bona, de div. psalm, e. 1. §. 3- n. 1. edit Antwerp. 1723. p. 

402. col. 2. 
2* 
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chas tradi potuit. Noe solus justus inventus, ideo in exitio 
diluvii sal vus. Abraham, pater credentium, Isaac et Jacob 
religionis et ad redemtionem erectae spei magistri, orationis 
assiduae cultores sacris eloquiis celebrantur. Moses candi-
dae innocentiae vir hymnos cum populo et canebat et pan-
gebat, cantici „Cantemus Domino", item „Audite coeli," 
auctor. David „de omni corde suo laudavit Dominum, stare 
fecit cantores contra altare et in sono eorum dulcea fecit 
modos", 6) seipsum adhortans : „In eccleaiis benedicam te 
Domine, psallam tibi in nationibus, in medio ecclesiae lau-
dabo te, psallam nomini tuo in saeculum saeculi, ut reddam 
vota mea de die in diem"7). 

Sic laus Dei, spei et confessionis vis, stabilem in syna-
goga formam adepta, loco et tempori alligata, constitutis 
ad eam et publice et nomine populi electi recitandam, con-
cinendam, ministris, ut cultus Dei publicus integer appare-
ret. Esdras auctor fuit, ut laudes Dei in psalmis quater sin-
gulo die cum hymnis et canticis concinarentur 8), quibus 
ab antiquo tempore lectio et interpretatio legis et prophe-
tarum intermixta fuit. 

Consepulta synagoga, constituta aancta Dei Ecclesia, 
umbris claritas, figuris Veritas, vetustati novitas, prophe-
tarum vaticiniis diu exspectata promissio, admirabili muta-
tione successit etiam in modo comprecandi. Ipse Salvator 
pernoctasse in oratione et post coenam mysticam hymnum 
cum discipulis dixisse refertur. 9) Apostoli hora tertia oran-
tes repleti sunt Spiritu Sancto ; Paulus et Sylas in carcere 
media nocte laudabant Dominum 10) ; Petrus ascendit ad 
superiorem aedium partem, ut orationi vacaret " ) ; Petrus 
et Joannes ascendebant in templum ad horam orationis no-
nam n ) ; quod apostoli fecerunt, idem fecisse primi fidelea 
censendi sunt, qui erant, teste s. Luca, perseverantes in 
doctrina et orationibus, quotidie perdurantes unanimiter in 
templo, collaudantes Deum 13), psalmos, hymnos, cantica, 
concinisse, ante et post, peracta aacrificii sacra scipturarum 
lectionem cum interpretatione excepisse. 

Sancta Dei Ecclesia, primo ex Hebraeis collecta, in 
laudibus Dei segnior prorsus non fuit, quam synagoga, ad 
sepulchrum cum honore delata, fuerat. Res ipsa mapsit, 
sola dignitaa et meritum est, quod antiquis precum et lau-
dum formulis accessit. Paulus Apostolus scribens ad Ephe-
sios: „Implemini, inquit, Spiritu Sancto loquentes vobis-
metipsis in psalmis et hymnis et canticis spiritualibus et 
psallentes in cordibus vestris" ; u ) ad Colos3ens9s autem 
„Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni 
sapientia docentes et commonentes vosmetipsos, psalmis, 
hymnis et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cor-
dibus vestris Deo"15). 

6) Ecclesiastic. 47, 10. 
' ) Ps. 107, 60. 
s) 2. Esd. 9, 3. 
») Luc. 6, 12, Matth. 26, 30. 
>°) Actor. 16, 25. 
n) Actor. 10, 9. 
is) Actor. 3, 1. 
i») Actor. 2, .2. 46. 47. 
» ) 5, 18. 19. 

3, 16. 

Hujus primorum Christianorum apostolico adhuc et 
mox succedente tempore piae comprecandi consuetudinis 
testes habemus etiam alios, perinde coaevos, quavis exce-
ptione majores, quia hostes aut saltern adversarios. 

Philo judaeus, celebritate solo Platone minor, moros 
fidelium Christi Alexandriae sub Marco evangelista in 
libro, cui titulus „de vita christianorum" aut, quamad-
modum alii volunt, „de vita contemplativa" vel „de v i r -
tutibus supplicum" ab assidua supplicatione, haec scribit : 
„Hymnos canunt in Dei laudem vel recens a se factos vel 
pridem ab aliquo priscorum vatum, qui carmina et cantica 
multa ipsia reliquerunt trimetri generis; prosodias item et 
hymnos varios, qui ad libamina, ad aram, in stationibus 
quoque et choris, concinuntur, diversis, quae in choro fiunt, 
conversionum vicibus eleganter commensurati. Peracta coana 
subdunt vigilias, in quibus pernoctare soient et cantare hoe 
modo. Confestim surgunt omnes ex utraque parte convi-
vium quoddam calebraturi et primum fiunt cbori duo, viro-
rum unus, alter mulierum. In utroque suus eligitur dux et 
praecentor, qui simul et parsonaa dignitate et arta praecal-
lit. Deinde hymnos canunt in Daum matris et modulationi-
bus multis compositos, nunc junctis vocibus simul résonan-
tes, nunc sibi invicam congrue reapondantes." Lucianus 
Samosatenus, cognomento atheua, conviciato Christo con-
viciatur Chriatianoa nocte hymnoa simul canantea. 1S) Pl i -
nius secundua morea christifidelium in Asia minore ad 
Trajanum imperatorem 17) describans ait, quod soliti essent 
stato die ante lucem convenire carmenque Christo quasi 
Deo dicare secum invicam. Ammianus Marcallinus quoque 
mentionam facit chistianorum in ecclesia pernoctantium. 

Haec ad ipsas cunas nascentia Ecclesiae psalmodia 
sacra, ceu Officium Deo exhibendum, in furore quoque 
cruentae persecutionis et ardenter et fideliter decantata „sy-
naxia aacra", „collecta" vel „agenda" dicta eat, quia prae-
side episcopo a clericis cum collacto populo poragenda fuit. 

Eccleaia Dei dilatata mos comprecandi, concinendi 
psalmos et hymnos, pari modo dilatatus et ubique religiose 
observatus fuerat. Una cum fuerit fides, idem quoad sub-
stantiam modus orandi obtinuit, videlicet psalmi, hymni, 
cantica sacra, lectio, adhortatio, nocte et die, in loco ad 
cult um Dei deatinato. Quod cum sacrificio missae, hoc idem 
cum psalmodia sacra evenit: forma exterior quidem non 
eadem, sed res, ipsa comprecatio, ipse concentu3 in paalmis, 
semper idem fuit ab Apoatolis deacendena. 

Conatitutionea apoatolicae, quae saeculo tertio prorsus 
non sunt juniores, quin a multis criticia S. Clementi Ro-
mano tamquam auctori attribuuntur, de antiquo Eccleaia-
rum cleri et populi divino Officio generatim loquuntur, 
jubendo quaepiam et ad bonum ordinem diaponendo. Sic 
autem loquuntur : „Singulis diebus congregemini mane et 
vespere psallentes et orantes in aedibus dominicia, — prae— 
cipue autem die sabbati et die, qua Dominus resurrexit, 
hoc eat Dominica, studioaius ad ecclesiam accurrite" ,8). Ul-
terius de iisdem disponendo hortantur : „Precationes facite 

,6) In dialogo. 
i?) Libr. 10. ep. 97. 
" ) Lib. 2. cap. 59. Apud Marténe, de antiquis Eccl. ritibus L. 4 . 
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mane, tertia, sexta, nona, vespere et ad galli cantum. — Si 
ad ecclesiam prodire non licuerit propter infideles, congre-
gabis episcope in domo aliqua. Quodsi neque in domo neque 
in ecclesia congregari poterunt, psallat sibi unusquisque, 
legat, oret vel duo simul aut très." 19) 

Justinus Martyr defensor fidei et in „Apologia" et in 
„Dialogo cum Triphone" et in epistola ad Zenam commé-
morât christifidelium communes simul preces, hymnos, 
laudes Dei nocturnas atque diurnas. 20) 

S. Ignatius Martyr, ad initium saeculi secundi, post 
Evodium tertius a S. Petro Antiochiae episcopus, accepta 
per contemplationem visione auctor fuit, ut psalmi ethymni 
alternatim canerentur. Theodoretus traditionem hanc histo-
ricam consignavit scribens : „Consuetudinem alternatim 
psallendi habet ab antiquis saeculis orthodoxa Ecclesia, ab 
Ignatio nimirum, qui post Evodium Antiochensis Ecclesiae 
antistes pontificatus gratiam per magni Petri dexteram 
accepit. Hie in excessu mentis suae vidit angelos altérais 
hymnis Sanctissimam Trinitatem collaudantes ; unde psal-
lendi formam in ea visione expressam ecclesiae tradidit 
Antiochenae, quae deinde in varias Ecclesias piorum episco-
porum studio insinuata, ab omnibus demum catholicis ac-
cepta est." 21) Hoc idem et fere iisdem verbis refert Socra-
tes: „Dicamus ergo, quaenam fuerit oi'igo consuetudinis 
nunc in Ecclesia vigentis,in duobus choris alternatim canendi? 
S. Ignatius, qui fuit secundus in Syria post S. Petrum epi-
scopus quive certe cum Apostolis conversatus est, habuit 
visionem, in qua angeli ipsi apparuerunt per vices cantan-
tes hymnos in honorem S. Trinitatis ; in sequelam visionis 
hujus modum huncce canendi sibi revelatum ecclesiae An-
tiochenae tradidit, unde ejus traditio et usus in omnem 
Ecclesiam diffusus est." 22) Concinit enim populus cum clero 
simul, qui c a n t u s d i r e c t u s vocatur, quemadmodum in 
ecclesia Mediolanensi hodie quoque psalmi ad Laudes simul 
uno choro canuntur et S. Benedictus jussit die dominico 
psalmum 66-um ad Laudes et omnes ad Completorium 
psalmos uno choro cantu directo percinere. 23) Flavianus 
antistes Antiochenus hunc alternatim canendi ritum contra 
Arianos confirmavit, non autom primus induxit, 24) prout 
S. Ambrosius Mediolani fecit. Nonnullis in locis uno ca-
nente populus et clerus brevi versu respondit, 25) prout nos 
ad „Venite exultemus" et in responsoriis facimus. Praeter 
alios testes sunt S. Augustinus : „brevis est, inquit, psalmus, 
quem modo cantatum audivimus, cui cantando respondi-
mus." 2e) S. Joann. Chrys. : „et is, ait, qui psallit, solus 
psallit, etiamsi omnes respondendo resonent, tamquam uno 
ore vox fertur. " 27) 

Idem S. Ignatius in epistola ad Magnesios commé-
morât sacros coetus, synaxes, ad orandum et facere urget. 

«) Libr. 8. o. 34. 
20) Gallandus Bibl. Patrum, Tom. 1. p. 413—606. 
21) L. 1. hist. 
22) L. 5. Hist. Ecol. c. 8. 
23) Grancolas, Commentarius histor. in Rom. Breviárium, c. 17. p. 

57. col. 2. ed. Venet. 1734. 
24) Card. Bona, de div. psalm, c. 16. §. 10. n. 1. p. 513. 

Isid. de offic. 1. 6. c. 1. 
Ï8J Enarrat. in Ps. 99. 
2l) Homil. 16-a in 1. ad Cör. 

Concilium Romae sub Telesphoro anno 140 —152 
disponit : „Omnes clerici hymnis et vigiliis atque orationi-
bus Domino inhaerere die noctuque studeant." 29) 

De S. Abercio episcopo hierapolitano medio saeculo 
secundo Surius ex Metaphraste ad 28-am Octobris tradit, 
quod solitashorae nonae preces recitaverit ; desancta Euge-
nia autem, in monasterio S. Heleni commorante, apud Ro-
sevidum legimus, quod horarum precibus tam studiose in-
stiterit, ut periisse videretur, si quidpiam horarum absque 
divinis laudibus praeterivisset. 29) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 

TEMESVÁR, juniusban. (A h i t e l e m z ő k k é n y e l -
m e t l e n h e l y z e t é r ő l a k ö z ö s i s k o l á k n á l . A 
s z ü l ő k - s v á r o s i k é p v i s e l ő i n k r ő l , k i k e n e g y 
h e l y b e l i l a p s z e r k e s z t ő l o v a g o l . H a z a i k a t h . 
n é m e t s a j t ó n k r ó l . N é m i a h i t e l e m z ő k t e e n d ő i-
r ő 1.) (Folyt.) Előre kijelentem, hogy a leányoknál a vallá-
sos nevelés meg van nehezítve, a fiúknál meg épen lehetet-
lenné téve. 

Hogyan ? 
Hát csak ugy, hogy a mennyiben a leányoknál a tanitó-

nőka hitoktatóval egyetértőleg járnak el s őt működésében 
hathatósan támogatják, ez által a szülék közönye fagyasz-
totta jég a gyermekek fogékony keblében v a l a m e n y -
n y í r e mégis megtöretik ; de a fiúknál a tanitók a hitok-
tatónak hátat fordítanak, működésével mitsem törődnek, sőt 
olykor épen ellene dolgoznak már csak azért is, mivel a 
hatalmas iskolaszéknek s a még hatalmasabb elnöknek 
akarva nem akarva hódoló szolgái. 

Igen, mert ki tagadná, hogy a tanítónak s hitoktatónak 
egyetértőleg együtt kell működnie, ha azt akarjuk, hogy a 
gyermekeket necsak oktassuk, de neveljük is. A nevelés-
nek ugyanis tulajdonkép három tényezője van : a szülék, a 
tanitó s a hitoktató. Ha már a tanitó s hitoktató a szülék-
től elhagyatva vallásos nevelés dolgában magokra szorít-
tatnának is, a szülék részvétlenségét annyira mennyire 
vállvetve mégis ellensiilyozhatják, mint nálunk a leány-
iskolákban ; de ha a hitoktató még a tanitó által is 
cserben hagyatik s épen magára szorítkozni kénytelen, 
ugy, — nyiltan kimondom, — mert az itteni fiiskolában 
szerzett tapasztalásból tudom, — a vallásos nevelés épen 
lehetetlenné van téve vagy legalább is a lehetetlenséggel 
határos. 

Lássuk, mi okból ? 
A leányoknál minden osztályban a megfeszített képe 

függ s előadás előtt s után a tanítónők imádkoznak velők ; 
nyáron át a a leányok hétköznap is templomba járnak sz. 
misét hallgatni, már t. i. a kik jönnek, mert szigorúan rájok 
parancsolni nem lehet már azért sem, miután némelykor 
a szülék érzékenysége megsértethetnék ; ha a hitoktató 
valamely különös alkalommal megköveteli tőlök, hogy 

2a) Pamelius, Liturgicon T. 1. p. 141. 
29) De vitis patrum edit. Migne, T. 1. p. 608. 



vasárnap vagy ünnepnap mindnyájan egy ütt menjenek tem-
plomba, a kitűzött időre az iskolaépületben a legtöbben 
összegyűlnek s együtt mennek isteni tiszteletre ; a körme-
netekben csaknem mindnyájan vesznek részt ; szokott gyó-
násaikat rendesen s kivétel nélkül elvégzik. S mindezt mi 
eredményezi ? Nem csupán a gyengébb nem, de legkivált-
kép az, mivel a tanítónők magok vallásosan nevelik s a 
vallás kötelmeinek teljesítésére szóval és példával serken-
tik őket. S így a leányok vallásos nevelése nálunk csak 
meg van nehezítve, amennyiben a hitoktatónak s tanitó-
nőknek a szülék közönyével vagy ellenszenvével s az iskola-
szék esotlen akadékoskodásaival kell küzködniök. 

De hát a fiúkkal hogyan állunk ? 
Ezek feszületet vagy szent képet nem látnak az isko-

lában és csakis a bitoktató imádkozik velők ; vasárnap is 
csak elvétve járnak a templomba s hétköznap még mise-
szolgálatra is fogni kell őket ; ha rendkivüli alkalommal 
rájok is parancsol a hitoktató, hogy templomba jöjjenek, 
jön a ki jön, minek egyik főoka az is, mivel a gyermekek 
összegyülekezésével ünnep- s vasárnap az iskolaépületben 
a tanitók nem törődnek ; a körmenetekben ö n k é n y t o -
s e k gyanánt vesznek részt ; sz. gyónásra meg az jön, a 
kinek tetszik, mert a szülék vagy nem bocsátják el őket 
vagy ha egyik másik el is küldi gyermekét, mivel a köny-
nyelmüek nagyon is jól tudják, hogy a tanitó vesszővel 
nem áll a hátok mögött s a hitoktató magában tehetetlen, 
keze meg levén kötve, nem jönnek s kikerülik azt. Igy tör-
tént a gyárkülvárosban, hogy a közelmúlt karácsony al-
kalmával a fiúknak csak f e l e jött gyónni, húsvétkor meg 
nemcsak fele jött gyónni, de ezenfelül a gyónóknak is csak 
fele jött áldozni s a hitoktató minden sürgetése s után-
járása daczára mégis néhány olyan maradt, ki ' húsvéti 
gyónását el nem végezte. S mindezt ismét mi eredménye-
zi ? Azon sajnos magára hagyatottság, melyre a hit-
oktató mind a szülék, mind a tanitók, részéről kárhoztatva 
van, természetesen, mert ha a hitoktató mind a szülék 
mind a tanitó által egyiránt cserbon hagyatik, sőt általok 
a gyermekek épen ellene izgattatnak, mit tehet ő magában? 
és csuda-e, ha a gyermekek gúnyjainak czéltáblájává 
válik? Tény tehát, hogy nálunk a fiiskolákban a vallásos 
nevelés rendkivül meg van nehezítve, sőt, mint közvetlen 
tapasztalásom meggyőz, lehetetlenné van téve. Nem volt-e 
tehát igaz soraim elején feltett állitásom ? 

Hogy mennyire tűrhetetlen a szabad működést eny-
nyire megbénító viszonyok közt a hitoktató helyzete, az 
könnyen elképzelhető. Némely szülők még a szükséges 
tankönyveket sem szerzik meg gyermekeiknek s minden-
kép szóval és példával igyekeznek a gyermekek előtt a 
vallásoktatást holmi haszontalan portéka gyanánt feltün-
tetni , minek természetes következménye aztán, hogy a 
hitoktató minden fáradozása hajótörést szenved, a gyerme-
kek mitsem tanulnak s még ha tudnának is felelni, daczos-
kodnak s hallgatnak. A hitoktatót, tudván, hogy hatalma 
nincs őket megbüntetni, szemtől szembe kigúnyolják, nem 
vagy csak gorombáskodva engedelmeskednek ; ha vala-
melyikök büntetéskép kiállittatik, megtörténik, hogy k i -
szökik az iskolából vagy önkényt ismét helyére megy, 
arczát fintorítja, komédiáz, cseveg s a hitoktató háta mö-

gött a legéktelenebb csúfságokat űzi. Es ugyan hová for-
duljon a hitoktató segítség végett ? Az iskolaszékhez ? Ez a 
vallástanitással nem törődik. Az iskolagondnokhoz ? Ez 
Ígérettel elégíti ki az embert. Az egyházi hatósághoz ? 
Ennek erélye is megtörik a szülők hitetlenségén s az isko-
laszék közömbösségén. A legfőbb baj az, hogy a tanitók a 
vallás tanításában s gyakorlásában aes sonans et cymbalum 
tinniens, kik a bitoktatóval s vallástanitással mitsem törőd-
nek, attól tartván, nehogy valamikép egy kis f e l e k e z e t i 
színt kapjanak, mi rájok nézve ugyancsak veszedelmes 
dolog lenne, mert kenyérkeresetöket koczkáztathatnák. 
De hogy a tanulóifjúság közt lábra kapott ily hallatlan 
fegyelmetlenség s erkölcsi lazultság végeredményében 
tökéletes felforgatásra vezet, miután igy csakis merő hitet-
ion s jellemtelen egyének kerülhetnek ki az iskolákból, azt 
a szülök s a bölcs iskolaszék be nem látják, nyilván, hogy 
teljesüljön rajtok a mondás : quos Deus punire vult, de-
mentat. (Folyt, köv.) 

LONDON. A k a t h o l i c i s m u s r a v a l ó s ű r ű 
á t t é r é s e k képezék tárgyát egy hosszabb érdekes elő-
adásnak, melyet mgr. Capel, a kensingtoni pro-cathedralis 
egyháznak bitszónoka, e hónap elején számos válogatott kö-
zönség előtt tartott. Az előadás jobbadán az úgynevezett ri-
tualistákkal foglalkozott s méltán nagy figyelmet gerjesz-
tett, amennyiben az angolhoni katholicismusnak jövőjét a 
legszebb szinekkel ecseteli nemcsak, de egyszersmind be-
bizonyítja is, hogy e kecsegtető remények nem alaptalan 
képzelődésen alapulnak, hanem egy jelenleg már legjobb 
folyamatban levő mozgalomnak következetes tovább fejlő-
dését tartván szem előtt, a tények logicájában találják 
kétségbevonhatlan igazolásukat. 

Azt mondta többi közt Capel: „Alig van család An-
gliában, melynek egyik-másik tagja a kath. egyházzal 
szorosabb, lazabb összeköttetésben nem állana és szent val-
lásunknak egyik-másik szokását ne követné, legyen az 
aztán a szentség imádása vagy a fiilgyónás vagy a boldog-
ságos szűznek avagy a szenteknek tisztelete. Ezek egy 
mozgalomnak jelei, mely oly hatalmas, oly ellenállhatlan, 
hogy azt semmiféle hatalom a világon meg nem állithatja, 
se el nem nyomhatja többé, legyen e hatalomnak neve 
aztán kormány vagy sajtó, legyenek e hatalomnak eszközei 
akár a rábeszélés, akár a hazugság, akár az erőszak ! Sőt 
azt mondom, hogy ezen mozgalom, mely ekként az angli-
kán egyház egynémely tagjának kezdeményezése folytán 
megindult, oly erős, oly terjedelmes és mély, hogy azt még 
magok a katholikusok a legbuzgóbb téritési működés mel-
lett sem indíthatták volna meg ily mértékben vagy tar t -
hatták volna fel ily kedvező, folytonosan növekvő, arány-
ban. Az anglikán egyháznak szószékei voltak azon 
helyek, honnan ez egyháznak hívei hallották először eme 
szókat : mise, áldozás, pap, szentség, gyónás sat.; — ott 
szoktak meg ezekkel foglalkozni, onnan kapták az első 
utasítást és felbátoritást e dolgok felett elmélkedni s onnan 
indult ki a szellemeknek azon mozgalma, mely annyiakat 
tett már a kath. egyháznak hü fiaivá s még sokkal többeket 
oly közel hozott hozzánk, hogy végleges megtérésök min-
den órában várható úgy, hogy méltán azt mondhatjuk, mi-
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szerint ugyanazon teremtő úristen, ki hajdanta a sötét chaos 
felett lebegett, jelenleg azon chaost is megvilágítani ké-
szül, mely az anglikán s egyátalán protestáns angol népnek 
eddigi vallási meggyőződését képezi. 

Érdekesek azon statistikai adatok is, melyeket Capel a 
megtérési mozzanatokra nézve felhoz s melyek közöl mi 
helyünk szük volta miatt csak néhányat idézhetünk. Azt 
mondja többi közt, hogy a westminsteri megyének 264 
papja közt 46, tehát az összes létszámnak majdnem egy 
hatodrésze, volt anglikánhitü ; ezek közt ismét sokan van-
nak, kik előbb anglikán papok is voltak, hanem, hogy 
jobb meggyőzödésök szerint élhessenek, nemcsak dúsgaz-
dag javadalmaikról, hanem egyátalán mindazon társadalmi 
előnyökről is, lemondtak, melyeket előbbeni állásuk, csa-
ládi összeköttetéseik és egyéb körülmények nyújtot tak 
nekik. Alig múlik hét, mondja Capel, mely bon három vagy 
négy oly megtérő ne jelentkeznék, kik előbb semmiféle 
összeköttetésbon sem állottak akár katholikus pappal, akár 
más oly egyéniséggel, melyről talán feltehető volna, hogy 
mogtérittetésök körül különösen fáradozott. Es mégis C3ak 
jőnek azon erős határozott szándékkal, hogy katholiku-
sokká lesznek. — Ez az, miben én a Szentléleknek különös 
közreműködését látom." 

Ezen nevezetes mozzanatok De Maistrenek egyik 
nyilatkozatát ju t ta t ják eszembe, melyet a nagyhirü iró 
1819-ben tőn: „Nagyon is valószinü", — mondja, —- „hogy 
a franczia nemzet maholnap nagyszerű szomorújátékot j á t -
szandik el Európának bámuló nemzetei előtt. De ha nem is, 
mégis egy dologra nézve bizonyos vagyok s ez az, hogy 
Francziaországban a végképen soha el nem nyomható va l -
lásos szellem maholnap oly erőmegfeszitéseket teend, me-
lyek annál hatalmasabbak lesznek, minél erőszakosabb 
azon elnyomás, mely alatt jelenleg szenved. E szellem 
akkor hegyeket mozditand ki holyökből és csudákat roü-
velend. Akkor a pápaság és franczia papság egymás ka r -
jaiba fognak dőlni és e pillanat a gallikán elveknek halál-
percze lesz. Akkor a franczia papságnak életébon uj ko r -
szak uj fordulat, álland be s e papság nemcsak Franczia-
országot fogja helyreállítani, hanem Francziaország maga 
az isteni igének hirdetőjévé leend egész Európában oly-
annyira, hogy ehhez hasonló hitterjesztést a világ soha sem 
látott — s ha majd egyszer az angol katholikusok is eman-
cipálva lesznek, mi nemcsak lehetséges, hanem már való-
színű is — és ha akkor majd az európai katholicismus f ran-
cziául és angolul beszélni fog, akkor a világ oly esemé-
nyeknek lészen bámuló szemtanúja, minőkről eddig még 
álmodni sem merne. Ha azért valaki egyszer azt mondaná 
neked szives olvasóra : „maholnap még a genfi Pétertem-
plomban vagy a konstantinápolyi Zsófia-mecsetben is misét 
fognak mondani, — akkor te ezen ne csudálkozzál, hanem 
bátran azt feleld: „miért ne'?!" 

A pápaság és a franczia papság immár ölelkeznek ; a 
gallikán elvek már jóformán el vannak temetve, az angol 
katholikusok emancipálva. Mgr. Capel beszéli, mily számor 
san tolonganak már most az anglikánhitüek a katholikus 
templomok ajtai körül beeresztésért, bebocsátásért, esedez-
ve. — Kérdjük : nem szabad-e a legjobb reményekkel 
tokinteni a jövőbe? . . . . „Miért ne?" , mondja De Maistre. 

IRODALOM. 
„Disquisitiones eschatologicae de libro Koheleth. Auctore 

Joanne Ilubertho Kessel, Ss. Tlieologiae Doetore.lí 

(Folytatás.) 

„Constat", olvassuk az első lapon, „Constat gravissi-
mam de futura hominum post mortem conditione quaestio-
nem a sagacissimis sapientissimisque omnium fere populo-
rum viris inde ab antiquissimis temporibus exagitatam 
fuisse, neque vero, priusquam splendidissimus christianae 
veritatis sol illuxisset, unus inventus est, qui ad earn com-
mode et cum vera animi humani consolatione respondisset  
Quod profccto mirari non licet, quippe quum omnes anti-
quitatis populi, excoptis Hebraeis, ne ad unius quidem Dei 
perfectissimi notionem adspiraverint, qua qui destitutus est, 
non potest dignas de fu tura post mortem vita notiones ani-
mo informare. Quapropter vel bac de causa operae pretium 
facturi nobis videmur, si explorare et statuere conemur, 
quid de hac re ante Christum natum innotuerit Hebraeis, 
utpote uno hocce populo ceteris omnibus ob sinceram in 
Deum fidem antecellente nobisquo christianis vel summa 
sacrae fidei et religionis familiaritate cognato. Horum enirn 
scripta quasi stamina sacrorum nostrorum continent primos-
que radios divinae illius lucis, quam coelitus demissam 
Christo acceptam referimus. Ac videbimus eos longe ab-
fuisse, ut de homine, simul atque extremum duxerit hali-
tum, actum esse crederent, ut immortalem eius animum 
esse et corpore relicto in alium eumdemque perfectiorem 
rerum statum migraturum pro certo haberent et explorato ; 
videbimus quaestionem istam de futura hominis post mor-
tem sorte, quamvis nobis christianis liceat eximio demum 
Jesu Christi beneficio ad liquidum perductam gloriari, 
tamen saltern ex parte Hebraeis in aperto fuisse ita, ut 
quae nobis quasi luce solis manifestata splendent, illi certe 
quasi lunae luce collustrata haberent ; videbimus vetustissi-
mas sententiarum de hac r j reliquias non recentioribus 
cemmentis commixtas, sed antiquitus traditas et religiose 
observatas Quod idem cognoscere licet in excuti-
endo libro ,Koheleth' (fides enim hominum fidelium ante 
Christum natum de immortalitate animae, de praemiis aut 
poenis sibi post mortem excipiendis aliisque rebus, quae ad 
futuram vitaro pertinent, quamvis et ex aliis libris V. T., 
praesertim ex Psalmis, perspicue et enucleate demonstrari 
queat, tamen haud scio, an ex ullo alio libro V. T. gravio-
ribus firmioribusque argumentis probari possit, quam ex 
libro ,Koheleth'. . . . Qui persuasuin habens Deum 0 . M. 
summum esse mundi rectorem summaque sapientia rebus 
humanis providere, graviter docet omnem spem in eo po-
nendam . . . . et summopere eo contendendum, ut in omni-
bus rebus leges divinae rite observentur per hanc vitam, 
quippe quam, ut divinae iustitiae fiat satis, altera sit pro 
meriti nostri ratione aut bona aut mala, secutura . . .), qui 
licet sententiarum obscuritate et difficultate saepe numero 
vel maxime promi videatur, tamen non est habendus quasi 
Apocalypsis V. T., septem signaculis obsignata, sed rite 
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habita singularis eius revelationis, quae ante Chi1, n. per 
Dei gratiam hominibus obtigit, ratione, baud difficile eius 
intelligentia recludetur, ita quidem, ut, quo quis profun-
d u s in eximium sapientiae in ipso contentae thesaurum 
inquisierit, eo sibi luculentius sit persuasurus, summum lo-
cum buic libro in sacro V. T. codice assignari debere  
Difficultates, quibus hie liber impeditur, duplicis naturae 
sunt. — Etenim, quum immortalitatem animi et iustam post 
mortem moritorum humanorum compensationem auctor uno 
quidem loco addubitare, altero vero pro certa re habere 
videatur, facile suspiceris, in eruenda vera eius sententia 
desperandum esse ; si vero illas doctrinas ab eo affirmatas 
esse tibi persuaseris, altera haec tibi remanet difficultas, 
cur tandem eas non referai in illarum rerum numerum, 
quae vanitatis potestate hominem eximunt. Quas difficul-
tates ut sublevarem, totus in eo fui, ut veram et integram 
Ecclesiastae de ultimo hominis fine doctrinam exhiberem 
deque iis, quibus sibi discrepare videtur, defenderem . . . 
Nullam quaestionem, quae in expedienda hac disquisitione 
gravioris momenti esse deprehenditur, consulto et cogitate 
subterfugi, sed rem ab ovo, quod aiunt, orsus, accurate et 
exquisite exponere conatus sum, obscurioribus huius libri 
locis lucem aliunde foenerando et vim potestatemque ver-
borum et sententiarum sollicite scrutando" . . . . 

Dr. Kessel munkálatának az iméntiekből is feltetsző 
belbecse ösztönze arra, hogy azt azoknak, kiknek tekin-
tetéből irva lön, kedveért e helyütt bemutassuk. 

Nagyon sajnáljuk bár, de még sem tehetünk mást, 
mint hogy a maga teljességében figyelmes elolvasásra érde-
mes műből, e becses lapok keretét is tekintve, csak töredé-
kes és szakadozott részleteket közöljünk. 

Különben a nem sok kivonat is, azt tartjuk, elegendő 
lesz arra, miként az érdeklődők felkeresve felüssék magát 
a könyvet és kikerekitett egészében közvetlenül forgat-
gassák 

Azon erős hiszomben, hogy nem teszünk haszontalan 
dolgot a szontirati tanulmányok irányában őszintén buzga-
dozóknak, — minden más előtt a műnek, mely nem merő 
compilatio, hanem a.legjelesebb szakemberek enemü mun-
káinak elmélődőleg szorgalmas tanulmányozásán épült, — 
diathesisét azok után, miket már előbb röviden érinténk, a 
következőkben adni törekszünk. 

A dolgozat létrejöttének indokáról, czéljáról., vala-
mint összeállításának vezérfogalmairól, a fentebb idézettek-
ben számol be a t. szerző. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
f j 

— Személyzeti. O felsége a pozsonyi társaskáptalan-
ban megüresedett préposti javadalmat s méltóságot Rónay 
Jáczint János esztergomfőmegyei áldozárnak, ministeri 

osztálytanácsosnak, bölcsészettudornak s a magyar tudomá-
nyos academia rendes tagjának adományozta. 

r/ 
— Kitüntetés. 0 felsége Raffay János kegyesrendi 

áldozárnak, szentszéki ülnöknek s a kolozsvári főelemi 
iskolák igazgatójának az egyház s tanügy terén 51 éven át 
tett sikeres szolgálatai elismeréseül a Ferencz-József-rend 
lovagkeresztjét adományozta. 

— A m. k. egyetemi tanács a közoktatásügyi minis-
terhez intézett feliratban azt indítványozta, hogy a hittani 
karnál az előadások magyar nyelven tartassanak. Mint 
hallani, a feliratot a nagyságos rector úr fogalmazta. Sze-
retnők mind a feliratot, mind a hittani karnak az indít-
ványra adott véleményét, olvasni. 

— Junius 29-én szentelte fel ő hgsége a primás Pauer 
János olympusi püspököt i. p. s a székesfehérvári püspök ő 
mlga suffraganeusát. A coconsecransok voltak Peitler Antal 
és Szabó József püspök ő mlgáik. A szent mise után ő her-
czegsége szokott ékesszólásával tartott ütinepi szent beszé-
det a felett : Ki volt s ki most Péter ? Ebéd alatt a sacer-
dotium s impérium közötti egyetértésre emelt poharat ő 
hgsége és az uj püspök ő hgségére, a legjobb atyára. 

— Junius 9-kén Marseillesben öt áldozár szállt ten-
gerre, hogy mint hitküldérek menjenek rendeltetésűk helyé-
re. Ezen hősök Guillermard József Gábor a greaoblei megyé-
ből, megy Birmanniába, Mioux Emil Alfons a grenoblei me-
gyéből, Guillaume Károly Alfons a naneyi megyéből, men-
nek Cantonba, Briand Emil Mária a renni megyéből, megy 
északi Cochinchinába s Pélu Albert Károly a mansi megyé-
ből megy Japánba. 

— Dublinban junius 6-án Cullen érsek elnöklete 
alatt a dublini érseki megye papsága meetinget tartott, 
melyben a felett tanácskoztak, mikép utasítsák vissza a 
papságra szórt azon rágalmat, hogy a gyóntatószéket vá-
lasztási czélokra felhasználja. Abban állapodtak meg, hogy 
ezen rágalom ellen ünnepélyesen tiltakoznak a közönség 
előtt. — Es helyesen. Minden ember, minden állás, tarto-
zik becsületét védeni azon a téren, melyen megtámadtatik. 
Qui tacet. stb. Sajnos, hogy nálunk minden insinuatiót s 
rágalmat agyon szeretik az illetők hallgatni. Si male locu-
tus sum, testimonium perhibe de malo ; sin autem, quid me 
cedis ? Mondta Jézus. 

Szeretetadoinányok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris papa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 17 ft. 230 frank arany. 
Novákovics János pápai titkos kamarás 30 frank ff 
A kisoroszii kath. hívek Nógrád 

megyéből . . . . 3 ft. — kr. 

Szerkesztői üzenet. 
Azon mélyen tisztelt ügybarátok, kik csekélységünknek a szent-

atya által történt kitüntettetése alkalmából becses soraikkal megörvendez-
tetni szivesek voltak, fogadják addig is, míg nagybecsű leveleikre egyen-
kint válaszolhatunk, legforróbb hálánkat. A kitüntetés csekélységünkben 
az általunk vallott s védett elveket illeti. Ujabb ösztönzés ez arra nézve 
hogy az egyház feje által halyeselt elvekhez annál jobban ragaszkodjunk 
azokat annál buzgóbban valljuk s védjük. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Eel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 It . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, julius 10-én. S . II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Az egyház s a tudomány. 
Simor János prim ás ő hgségének körlevele a breviárium-

ról. — Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

A zárdák tehát nem csupán kéziratok másolá-
sával foglalkoztak, melyek hiányával a tudomány 
soha sem képezhetne egy teljes egészet, hanem a 
krónikák feljegyzése által oly hasznára valának a 
tudományos világnak, mely minden becsülést felül-
halad. Hasznára voltak a történelemnek, melynek 
egyik ágát kiegésziték és terjesztették, mivel koruk 
történt dolgait összegyüjték, leirták, minden önzés, 
minden jutalom, nélkül csupán egy benső sugallat 
által ösztönözve, melyet a jelen alig ismer, méltá-
nyolni pedig nem akar. 

Lássunk egy pár példát, mily nagy kárára 
voltak e kor ragályos szelleme által oly hévvel ül-
dözött, tiszteletre méltó, halhatatlan, férfiak. A d o 
viennei érsek, a fercieresi apátság növendéke, egye-
temes történelmet irt, mely a világ teremtésétől 
fogva koráig terjed; A b b o st. germain-despresi 
szerzetes bámulatra méltó latin költeményében Pá-
risnak a normannok által történt megszállását irja 
le ; Sz. I v ó a frank királyok történetét tette közzé ; a 
német D i t h m á r barát I Henrik, IOtto, I I Henrik, 
krónikáját hagyta hátra, melyet a legnagyobb igaz-
ságszeretettel irván. az ismételve kiadatott s a pro-
testáns philosophus ') élvezettel használt Braun-
schweig történetének felvilágosítására A d e m á r 
szintén krónikát irt, mely a 829 és 1029-ikiidőközt 
foglalja magában ; G l a b e r , a hires clunyi szerze-
tes, hasonló nagybecsű müvet irt a francziaországi 
eseményekről, 980-tól koráig terjedvén; H e r m a n 

') L e i b n i t z . 

egy mást a világ hat időszakáról 1054-ig és sok 
mások, kik iránti kegyelet a zárdák idők mohától 
lepett falain kivül nem igen terjed. 

Végére nem ju tha tnánk , ha egy S i g b e r t , 
G u i b e r t , H u g o sz. V i c t o r i perjel és számtala-
nok történelmi munkáit fel akarnók emliteni, kik 
korukat szellemeikkel messze túlszárnyalva ily 
örökbecsű műveknek szentelték életöket. Nem gon-
dolták ők, de nem is engedte tiszta lelkületök még 
gyanítani sem, hogy az irigység egykoron élte fen-
tartására forditja ama babért, melyet számukra a 
kegyelet oly hiven őrzött és őriz. Mi, kik oly korban 
élünk, melyben könnyű ismereteket szerezni s a 
szellem az annyi századoktól öröklött gazdagság 
mellett mindenféle szélesés egyengetett utakra talál, 
ama férfiak fáradságait és azok eredményét kellőleg 
talán méltányolni sem tudjuk, csupán bámulhatjuk 
és becsülhetjük. A szerzetesrendek létezése s a zár-
dák fentartó tevékenysége nélkül lehetetlen lett 
volna oly felvilágosult férfiaknak támadni, mert 
nemcsak a tudomány és szépirodalom semmisültek 
meg, hanem oda jutott az emberiség, hogy csak igen 
kevés világi ember tudott irni és olvasni. I ly körül-
mények bizonyára nem igen voltak alkalmasak s 
kedvezők arra, hogy oly kitűnő férfiakat képezze-
nek, kik sok felvilágosultabb század után is díszül 
szolgáljanak. Ki nem nyugtatta ismételten tekinte-
tét a tiszteletreméltó P é t e r , B e r n a r d é s S e g u r 
apát hires triumvirátusán ? Nem mondhatjuk-e, 
hogy a XII-ik század korának magaslatán felül-
emelkedék, midőn oly irót, minő a tiszteletreméltó 
P é t e r , oly szónokot, minő sz. Bernard és oly állam-
férfiút, minő Segur apát volt, szült? 

Még egy tudós szerzetes lép ama korban azon 
kor vizsgálatánál szemeink elé, kinek a tudomá-
nyok előhaladására gyakorolt befolyását azon kriti-
kusok, kik csak a hiányok előtüntetésében találják 
örömüket, nem méltattak érdeme szerint, G r a -

3 
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t i a n t értem. Ócsárlói, kik a hibák gyűjtésében, 
melyekbe eshetett, annyit fáradozának, sokkal job-
ban tették volna, ha a segédeszközök ugyanazon 
hiánya mellett irányadó kritika vezetése nélkül be-
gondolják magokat a compilator helyzetébe, aXII - ik 
századba, hogy akkor aztán látnók, váljon e merész 
vállalat nem sokkal szerencsésebben sikerült-e, mint-
sem azt várni lehetett. A haszon, melyet e szerzetes 
gyűjteménye haj tot t , felszámithatlan. Minthogy 
szük keretben az ókornak a polgári és egyházi tör-
vényhozást illető sok igen becses határozatát fog-
lalja magában s a szentatyáknak legkülönfélébb 
tárgyak felett mondott egész sereg megjegyzéseit 
állítja elé, nemcsak előszeretetet és buzgóságot éb-
reszte ily kutatások iránt, hanem az ujabb nemze-
dékeknek is hatalmas lökést adott az első szükség-
letek kielégítésére az egyházi ugy, mint a polgári 
téren, t. i. a törvénykönyvek alkotására. Azt fogják 
itt ellenvetni, hogy Gratián tévedései ragályosak 
valának s hogy jobb lett volna egyenesen az eredeti 
szöveghez fordulni. Azonban, hogy eredeti szövege-
ket olvasni lehessen, azokat előbb szükségkép ismerni, 
létezésökről tudni, némely nehézségeik megoldására 
vágyat érezni, ily kutatások iránt előszeretetet 
nyerni , kellett, ami Gratián előtt mind hiányzott 
és mind csak az ő vállalata által keletkezett. Az ér-
demeknek, melyeket szerzett, legmeggyőzőbb bi 
zonysága azon köztetszés, melyben munkája része-
sült s ha valaki ezek ellen azt hozná fel, hogy e 
tetszést kortársai tudatlanságának kell tulajdonítani, 
azt felelem, hogy mindenkor hálás elismeréssel tar-
tozunk mindaz iránt, mi habár csak gyenge, de mégis 
világsugárt vet a sötétségbe. 2) 

Igy volt ez nemcsak a XI I - ik , de már a 
X-ik században is. Egyedül a papok voltak, kik ma-
gokat a litteraturának szentelték olyannyira, hogy 
a tudós embert nagy papnak is tartották. Igy I 
Henrik Anglia királya tanultsága és ékesszólása 
miatt „ s z é p p a p n a k " neveztetett. 

Atalában e század legtudósabb emberei mind-
nyájan papok, — e kor szelleme által annyira üldö-
zött papok, — valának, míg a köznép a tudatlanság 
mérhetlen sötétségéből bámulta a tudomány szá-
zadokon át ragyogó e csillagait. 

S hogy teljesen meggyőzzem t. olvasóimat e 
méltányos állitásom igazságáról, csak egy hires pro-
testáns iró és államférfiú szavait idézem. „Minthogy 
a szellemi hatalom az emberi ész működésének élén 

2) Balmes Prot, és kath. I I . K. 

állott, természetesen magának tulajdonította a világ 
kormányzását is. Aztán a világi rend borzasztó volt; 
erőszak és gonoszság uralkodott kormány helyett. 
Most könnyű beszélnünk a világi hatalom jogairól; 
ámde akkor a világi hatalom puszta erő, vezethetlen 
tömeg volt. Az egyház véghetetlen magasabban 
állott a tömeg felett, miért a népek kiáltásai folyton 
sürgették, hogy foglalja el helyét stb." s) „A katho-
lika egyház, valamint azok, kik kebalébe tartoztak, 
mindenkora szellemi hatalom birtokában volt. Innen 
van, hogy például Rómában a törvényhozási eszmék, 
a nyilvános jog, szépmüvészetek, tudomány és poli-
tika, már ismeretesek voltak, midőn máshol még 
minden a régi sötétségben fetrengett." 4) A zsina-
tok valának a keresztény világ első kamarái s a jus 
canonicum veté meg alapját a közjognak és a mos-
tani alkotmánynak, ugy mond egy püspök. És való-
ban igaza van; mert valamint a katholicismus civi-
lisálta az egyedet, a családot, mint minden társada-
lom alapját és a nemzeteket: ugy az ő rendszere, 
czélirányos szabályai, képezték a világi tudományok 
alapját, — melynek épületére e kor oly büszke, bár 
nagyon kicsiny a rész, mit magáénak vallhat, — 
mivel az egyház és az iskola egymástól elválaszt-
hatlanok. Az egyház és iskola conditio, sine qua 
non ! Az iskolákat az egyház alapította, úgymond 
H a 11 e r és az egyház azokat szabadok nak alapította, 
de a mostani kormányok monopolizálni akarják. 
Athene szabadon nevelte polgárait s emlékeit még 
ma is csudáljuk. 

A protestáns Angliában csak felekezeti iskolák 
léteznek, Amerikában hasonló rendszer kezd lábra 
kapni. Schveizban sok a panasz a közös iskolák 
ellen. Oroszország e részbeni iszonyú gazdálkodásait 
ismerjük. Francziaországban Napoleonnak veszé-
lyes elve : — „Szuronyaimmal a testeken, egyete-
mem által a szellemeken uralkodom, — megtermé 
éretlen gyümölcseit. Az állam iskolakényszerét 
T a l l e y r a n d , a forradalom gyermeke, is barbár 
intézkedésnek nevezte. Jól mondá C h a p t a 1 : „Oly 
kormány, mely a közoktatás korlátlan urává tenné 
magát, előbb utóbb veszélyes czélokra zsákmányol-
hatná ki azt." 

Azért bátran mondhatjuk mi katholikusok : 
„Claudite iam rivulos puerisat prata bibere!" A po-
rosz közoktatási minister az iskolákról így nyilat-
kozott: „Die Schulen haben neben der Bestimmung 

3) G u i z o t . „Histoire de la civilisation en Europe. 
4) D u p a n l o u p . 
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gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten mitzutheilen, 
auch einen paedagogischen Zweck. Diesen Schulen 
ist zur Erreichung des paed. Zweckes ein religiöser 
Character unentbehrlich. Die wichtigsten Erzie-
hungsmittel sind von demselben abhängig und können 
nur wirksam werden, wenn die Lehrer einer solchen 
Anstalt nach dieser Seite hin den Schülern gegen-
über in Wesentlichen eine Einheit bilden. Von den 
hieraus erkennbaren, aus der Natur der Sache her-
vorgehenden, Grundsätzen kann bei der Organisa-
tion der (höheren) Schule nicht abgegangen wer-
den." 

A kormányoknak nincs tehát joguk a népne-
velés szép s tágas mezejét, melybe mit sem vetettek, 
sajátjokká tenni, mert az kezdettől fogva az egyházé 
volt, neki édes és önnevelt gyermeke s ha így, kinek 
vau oly kemény szive, hogy a gyermeket saját édes-
anyjának emlőiről, melyeken egyedül él és táplálko-
zik, melyeken kiviil neki élete nincs, leszakasztaná? 

Mindenfelé napkelettől napnyugatig az egyház 
templomai mellett a körülményekhez képest elég 
virágzó iskolákat találhatni, mint erről Za^guerbar-
és Capnál, Ceylon- és Singapurban, Nanking- és 
Siamban, az éjszaki fokon és az egyenlitő alatt, min-
denki meggyőződhetik. Avagy a templom nem isko-
la-e? A predicatiók, homiliák, catechesisek, nem 
tanitások-e? Ezt csak az meri tagadni, ki még 
ilyeket soha sem hallott. Xaveri sz. Ferencz bár 
merre ment Keleten, mindenütt iskolákat alapitott 
templomokkal. „Olvasni kell tanitani a gyermeket, 
— irja folyton, — ez szükséges." És valóban C o -
c h i n szerint is „minden rosz tanitó közt legroszabb 
a tudatlanság." XIH-ik Benedek pedig azt szokta 
volt mondani : „Ignorantia est origo omnium malo-
rum." És hogy az egyház ezt tudta és hitte, kitűnik 
a tudatlanság ellen folyton vivott harozaiból. „A 
plébániákba az áldozárok fogadjanak be annyi fiatal 
olvasót, amennyit csak lehet s azokat, mint jó atyák 
lelkileg táplálják," mondatik egy angolországi zsi-
naton. Utóbb 1179-ben tartott lateráni zsinaton igy 
szólt az egyház : „Nehogy a szegényektől, kik szü-
leik által semmi segítségben sem részesittethetnek, 
elvonassék az olvasás és tanulás alkalma, minden 
fŐegyház mellett legyen mester, ki a papnövendéke-
ket és a szegény tanulókat oktassa." 

Nem ellensége tehát az egyház a tudománynak, 
sőt inkább annak fejlesztője s ez az oka, hogy a 
IV-ik századtól,mint sz. C h r y s o s t h o m megjegyzi, 
az egyházat oktatás tekintetéből törvényszéknek, 
gyakorló körnek, nevezhetni. A franczia-, angol- s 

olaszországi, valamint a lateráni zsinatokban össze-
gyűlt püspökök, mind vetélkedve alapitának elemi 
iskolákat, ezeket folyton szaporiták és eláraszták 
velők egész Európát s a katholikus világot. Ne gon-
dolja a t. olvasó, hogy ezen iskolákban csak a hittan 
taníttatott; kiterjedt az oktatás a tudomány külön-
féle ágaira is, amint azt H i n k m á r , T h e o d u l f 
és sok mások bizonyítják. Máig is léteznek Páris 
kisebb iskoláinak szabályai a XIV-ik századból és 
a programm a maival majdnem egy. Németország-
ban sz. Bonifácz, e nagy ország apostola, kolostoro-
kat alapitott és a szerzeteseknek meghagyta, hogy 
egyrészt iskolákat alapítsanak, másrészt az Isten 
igéjét hirdessék. C o i s l i n bibornok XIV-ik Lajos 
alatt Francziaország alamizsnása, magában az or-
leansi egyházmegyében saját költségén több mint 
kétszáz iskolát alapitott és tartott fen. A I I I Pál 
pápa alatt tartott tridenti zsinat elrendeli, hogy 
minden székesegyházak és kolostorok mellett isko-
lák nyittassanak. Az egyház iskoláiban oktatja a 
gyermekeket, templomaiban a felnőtteket; ott jut-
nak ők ama fokára a tudásnak, melyet talán a 
mostoha anyagi körülmények végett a családi kör-
ben nélkülözniük kellett. 

Jól mondja a hires francziatudós M a r t i n e t . 5) 
„A római katholika egyház volt az, mely min-
dig és minden időben fejlesztette a tudományt és 
nem mulasztott el egy eszközt sem avégre felhasz-
nálni, hogy hiveit ama mérhetlen igazságok felfogá-
sára képesítse, melyeket a lángelmék összes ereje 
sem volt elegendő megközelíteni. Az ókor folyton 
habozott az igazság körül, mivel nem birta felfogni 
annak teljes és tiszta értelmét; a ker. religio azon-
ban azt napként ragyogtat ja és oda emeli fel a 
gyarló emberi észt, hová magában soha, de soha, el 
nem juthatott volna. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-
Yiáriumról. 
(Folytatás.) 

Fabianus Pontifex anno 236—251 Constitutionen! edi-
dit, ut non tantum in una, sed in omnibus ejusdem urbis 
ecclesiis psalmodia sacra celebretur : „Septem ergo diaco-
nos in urbe Eoma per septem regiones civitatis, sicut a pa-
tribús accipimus, habemus, qui per singulas hebdomadas et 
dominicos dies atque festivitatum solemnia cum subdiaco-

6) Solution des grand, problèmes. Paris III . I . 174. 
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nibus et acolythis ac sequacium ordinum ministris injuncta 
sibi observant ministeria et parati omni bora sunt ad divi-
num Officium et quidquid eis injungitur, peragendum. Si-
militer et vobis, prout opportunum fuerit, per singulas civi-
tates est faciendum, ut divinum absque mora et negligen-
tia studiose ac solemniter agatur Officium" J). 

Ad annum 270-um notatur concilium Antiocbenum 
contra ausus Pauli Samosateni episcopi, qui cum haereticus 
fuerit, hymnos usu quotidiano tritos aliis, quos ipse compo-
suit, mutavit, ut occasione psalmodiae sacrae haeresim inve-
hat, *) quod ipsum tardius Valentinus a S. Hieronymo cor-
reptus et Arius quoque fecerunt. 

Clemens Alexandrinus circa annum 217. libro 7-o 
Stromatum, horarum tertiae, sextae, nonae, vespex-arum et 
nocturnarum vigiliarum meminit, asserens has esse hono-
ratas precibus Hujus discipulus Origenos, libro contra Cel-
sum, accusatos fuisse dicit christianos tamquam clancula-
rios, lucifugas, quia ad noctis orationes conveniebant ; que-
madmodum Caecilius apud Minutium Felicem latebrosos, 
lucifugaces, conviciatur christianos propter nocturnos con-
ventus. 

Tertuliianus „de oratione" scribit : „De tempore non 
erit otiosa extrinsecus observatio etiam horarum quarum-
dam, istarum dico communium, quae diem inter spatia 
signant, tertia, sexta, nona, quas solemniores in scripturis 
invenire est." 3) „De jejunio" autem explicat has boras 
solemniores esse ad orandum, sed christiano „semper et 
ubique et omni tempore orandum" 4) esse hortatur. 

Praeclarum est S. Cypriani testimonium de more 
orandi certis horia, qui et asserit boras servatas fuisse et 
rationeindat moris et hortatur adhuc amplius esse orandum. 
In opere „De oratione" c. 34. exhibitis rationibus, cur recte 
his horis oretur, cap. 35. addit : „Sed nobis praeter horas 
antiquitus observatas orandi nunc et spatia et sacramenta 
creverunt, nam et mane orandum est, ut resurrectio Domini 
matutina oratione celebretur. Recedenti item aole ac die 
cesaante necessario rursum orandum est ; nam quia Chri-
stus aol verus et diea est verua, sole ac die aaeculi recedente 
quando oramus et petimus, ut super nos lux denuo veniat, 
Christi precamur adventum lucis aeternae gratiam praebi-
turum. Quodsi in sacris scripturis sol verus et dies verus 
est Christus, hora nulla a christiania excipitur ; quoniam 
frequenter ac semper Deus debeat adorari, ut qui in Chri-
sto, hoc est in sole et die vero sumus, insistamus per totum 
diem precibus et oremua. Qui autem in Christo, hoc est in 
lumine semper sumus, nec noctibua ab orationibus ces-
semus.8 

Hoc tertio saeculo vixit S. Hyppolitua Portuenais epi-
scopus, qui tam proprium, tam connatum christifidelibus 
asserit esse communem hunc comprecandi morem, ut inter 
ritus, per Antichristum tollendos, psalmorum decantationem 
abolendam ease dixerit. 

In vita S. Basilei, episcopi Amaaeae, scribit presbyter 

' ) Pamelius, Liturgicon T. 1. p. 179. 
' ) Euaeb. Hist, eccles. T. 7. 1. 24. 
' ) o. 25. 
l ) c, 10. 

Nicomediensis, clericoa ivisae ad carcerem, ut cum sancto 
suo episcopo et die et nocte paalmoa canere poaaint. 5) 

In actia S. Sebastiani quidam ehriatianua Torquatus 
reprehenditur a Tiburtio, quod psallentibua nocte christianis 
intereaae neglexerit. 6) 

In actis vero Indea et Domnae, qui Nicomediae pasai 
aunt, psalmodiam aacram nocte et die atudiose cacinissa 
perhibentur. 7) 

E quarto saeculo testimonium habamu3 psalmodiae 
celebratae in libro „de Yirginitate", qui S. Athanasio tri— 
buitur, ubi legimua adhortationem non clericis, non mona-
chis, aed virgini Deo dicatae et in domo parentum commo-
ran t i : „So l oriens videat librum in manibus. Po3t tertiam 
synaxes conficies, quoniam ea hora defixum est lignum cru-
cis. Sexta hora absolves deprecationes cum psalmis, plo-
ratu et supplicationibus, quoniam hac hora pependit Filius 
in cruce. Nona hora rursum in hymnÍ3 et glorificationibus 
eris, quoniam hac hora Dominus in cruce pendens reddidit 
spiritum. Duodecima hora majorem et longiorem faciès syn -
axim. Media nocte excitaberis et hymnis celebrabis Do-
minum Deum tuum. Matutino tempore dicito : Deus Deus 
meua ad te de luce vigilo et Benedicite omnia opera Domini 
Domino. Et haec certa penaa tibi sint per singulos dies." 

S. Basilius de suis fidelibus, quos ex uno choro ad 
binos servandos non sine moleatia perduxit, 8) haec acribit 
in epistola 63. (al. 207.): „De nocte aiquidem populua con-
surgens antelucano tempore domum precationis petit inque 
labore et tribulatione ac lacrimia indesinentibus ad Deum 
facta confessione tamdem ab oratione surgentes ad psalmo-
diam transeunt. Et nunc quidem in duas partes divisi alter-
nia auccinentea psallunt atque ex eo simul eloquiorum Dei 
exercitationem ac meditationem corroborant et cordibus 
suis attentionem et rejectis vanis cogitationibua mentis soli-
ditatem suppeditant. Deinde uni committentea, ut quod ca-
nendum est, prior ordiatur, reliqui succinunt : atque ita 
spalmodiae varietate precibusque deinde intersertis noctem 
superant. Illucescente jam die pariter omnes velut ore uuo 
ac corde uno confessionis psalmum Deo oiferunt ac suis 
quisque verbis resipiscentiam profitentur". 

S. Ambrosius libro 3. Hexameron solemnem päalmo-
rum in ecclesia cum populo cantationem describit dicena : 
„Bene mari plerumque comparatur Eccleaia. Responsoriis 
psalmorum, cantu virorum, mulierum, virginum, parvulo-
rum, conaonana undarum fragor résultat". Et i terum: „Quis 
enim senaum hominia gerens non erubescat aine psalmorum 
celebritate diem claudere" ? 

S. Epiphanius „de fide catholica", moris hujua testis, 
scribit: „Matutinae laudes in Eccleaia catholica matuti-
naeque preces assidue celebrantur, lucernales item psalmi et 
orationes". 

S. Ephraem in sermone „de beatitudinibua", nec non 
in „Paraeneai" ; S. Qregoriua Nyssenus in epistola ad 
„Olympium monachum"; Gaudentiua epiacopus Brixinus ; 

5) Surius ad 28. Sept. 
«) Surius ad 20. Januarii. 
7) Surius ad 20. Decemb. 
9) Graneolas, Commentarius o. 17. p. 52. col. 2. 
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Theophilus Alexandrinus in „prima epistola pascali ;" S. 
Hilarius „ad psalmum 118-um" ; S. Paulinus Nolae episco-
pus „in vita S. Martini" horas precandi omnes memorant, 
nec non morém populi easdem psalmis et hymnis celebrandi. 

Haec sunt verba S. Paulini metro constricta : 
„Vigil ocyus omnis 

Turba ad consuetos modulamina dulcia psalmos 
Advolat et sanctis solatia quaerit in hymnis, 
Quae pellant segnes vegetato corpore somnos, 
Cantibus et sacris nocturna silentia vincant." 9) 

S. Augustinus : 
„Davidicum psalterium frequentatur ; magnam hujus 

instituti utilitatem agnosco", scribit 10); alibi: „toto orbe 
cantantur" n ) ; et iterum : „voces psalmi, quas partim au-
divimus, partim cantavimus." 12) 

Ne prolixo testium agmine Vos fatigem, exhibeo po-
stremum s. Joannem Chrysostomum, qui homilia ad psal-
mum 118-um ait : „Optimi quique viri ac pietate praediti 
quovis die stationem ad Deum septies faciunt. Primum sci-
licet noctu vigilantes, quod etiam diluculum appellamus. 
Deinde ad solis exortum Deo, qui diem invexit, gratias 
agunt; hora tertia, cum Spiritus Sanctus ad apostolos ac-
cessit ; sexta cum Christus Deus noster carne cruci affixus 
est et chirographum illud, quod nobis contrarium erat, de-
levit ; nona cum cruorem effudit ac spiritum tradidit nos-
que a diaboli dominatu liberavit ; ad solis occasum, quod 
etiam lucernarium appellamus, quia tunc ob diei transitum 
Deo gratias agimus ; postremo, cum ad somnum nos confe-
rimus ; quae quidem omnia in unum collecta septenarium 
efficiunt". 

En sacram Psalmodiam ex antiquo testamento a piis, 
quae promissionibus Dei innixae salutem a Deo exspecta-
runt, animabus transumptam, gratia coelesti ornatam, in 
usu Ecclesiae corroboratam, morom populi christiani factam, 
tamquam publicum Dei cultum, liturgiám sacram in Eccle-
sia a primis incunabulis servatam ! Suscipi in aliqua com-
munitate fidem, constitui ibidem Ecclesiam et incipere 
psalmodiam, tamquam liturgiám, unum idemque fuerat. 
Nubes testium exsurgit de hoc more servato et quo amplius 
dilatabatur Ecclesia, testes quoque multiplicantur. Asia, 
Africa, Italia, Gallia, hunc morem ostendit ; ut adeo cum 
Varone judice debeam dicere : aut hoc testium satis est aut 
nescio, quid satis sit. 

Quis itaque dicere ausit morem psallendi diurnum 
nocturnumque a Monachis in Ecclesiam invectum fuisse? 
•Si haec assertio veritate niteretur, tunc inde a primordiis 
Ecclesiae haec non constabat nisi Monachis. Monachi fue-
runt Episcopi, Presbyteri, Diaconi, omnes Clerici, imo fide-
les omnes, qui omnes statis horis divinae psalmodiae vaca-
bant. Sed qui hanc absurdam proferunt assertionem, falsi-
tatis ab ipsa História revincuntur. Data opera stiti gradum 
in proferendis testibus ad quartum saeculum, quo nimirum 
Monachorum institutum auctore Pachomio singulariterque 

®) L. 3. de vita S. Martini. 
>») L. 10. Confess, c. 23. n. 50. T. 1. p. 187. F. 
» ) L. 9. Confess, c. 4. n. 8. p. 160. B. 
" ) Enarr. 2. in Ps. 26. n. 1. T. 4. p. 118, E. 

S. Basilio M. Episcopo coordinari coepit, ut unusquisqtia 
videat potius Monachos morem psallendi suscepisse ab E c -
clesia sive a Clero saeculari et fideli populo, non autem 
Clerum saecularem a Monachis, quorum professio et insti-
tutum est, ut vitam Ecclesiae in se exhibeant, consequenter 
usum etiam psallendi, sine quo nusquam Ecclesia exstitit, 
qui iccirco etiam eminenter Religiosi dicti sunt et dicun-
tur. Sane teste Grancola l3) Monachi Orientis regulám 
vivendi ac ideo etiam psallendi a praelaudato S. Basilio M. 
Episcopo acceperunt ; S. Benedictus Monachorum in Occi-
dente Patriarcha fatetur se psallendi morem a Romana 
Ecclesia suscepisse, cuius dein vestigia omnes in Occident» 
Monachi presserunt. S. Franciscus Ser. voluit et constituit, 
„ut filii sui secundum ordinem Ecclesiae Romanae psallant, 
quemadmodum est in Pontificio ad Lateranum sacello." 
Primi autem eremicolae, qui serius monasteria incoluerunt, 
in desertis suis lauris solitarii orabant, cantabant, contem-
plabantur, non signando horas, quia omnis hora orationa 
tenebatur per illos. Suapte intelligitur fieri potuisse et quod 
factum sit, históriám testari, Monachos S. Romanae Eccle-
siae receptam abs se psalmodiam in accidentalibus mutasse, 
vitae suae monasticae suisque indigentiis accomodavisse 
non sine scitu et indultu S. Sedis Apostolicae, quamobrem 
hodiedum etiam perdurat quaedam diversitas inter Officium 
Romanum et Ordinum religiosorum. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
TEMESVÁR, juniusban. (A h i t e l e m z ő k k é n y e l -

m e t l e n h e l y z e t é r ő l a k ö z ö s i s k o l á k n á l . A 
s z ü l ő k - s v á r o s i k é p v i s e l ő i n k r ő l , k i k e n e g y 
h e l y b e l i l a p s z e r k e s z t ő l o v a g o l . H a z a i k a t h . 
n é m e t s a j t ó n k r ó l . N é m i a h i t e l e m z ő k t e e n d ő i -
r ő 1.) (Folyt.) Különben nem csuda, ha nálunk a szülők a 
vallásra mitsem adnak s ennek folytán édes magzataik is 
vallástalanságban nőnek fel, mert az általok választott 
v á r o s i k é p v i s e l ő k mindenben mintaképül á l l -
nak előttök. Ezek ugyanis megbélyegző módon hagyják 
magukat orruknál fogva vezettetni és sárba vitetni e g y 
o l y f é r f i ú által, ki hazájában hitelét vesztve, onnan 
hozzánk jött, lapszerkesztőségre vállalkozván, a ka tho-
licismus ellen fái-adhatlanul s határtalan cynismussal 
szórt rágalmai- s piszkolódásaival a felvilágosodott vakokat 
félrevezette azaz saját hatalma alá terelte s most raj tok 
lovagol: ő fúj ja a nagy trombitát. Ez ember jellemzéseül, 
ki egy itteni német napilap szerkesztője, elég annyit meg-
jegyeznem, hogy feleségétől szentszékileg elvált s azt gyer-
mekével együtt a végső nyomornak engedte át, k a t h o-
1 i k u s hitét elhagyva p r o t e s t á n s hitre tért, hogy 
semmi hite se legyen s mint elismert rationalista és mate-
rialista városunkban a szabadkőművességet terjeszthesse, 
aminthogy buzgó apostolkodása folytán a temesvári felvi-
lágosodottak már csakugyan két szabadkőmüves-páholy-

13) Commentar. c. 5. 
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ban markolhatják meg a hatalmas vakoló kanalat. Es ily 
lapszerkesztő által, kinek se vallása, se egyháza, nincs, 
engedik magokat a szülök s városi képviselők vakon vezet-
tetni. Quousque tandem ? 

Hogy ezen ember a diili netovábbjától van eltelve a ka-
tholika egyház, annak papjai s intézményei ellen, arról lapja 
minden számában teszen bizonyságot. A legkövérebb bot-
rány czikkeket rendesen vasárnap szokta olvasói elé tálalni 
a zsidóság örömére s a népalj iránti kedvezményből,így akar-
ván az űrnapját megszentségteleníteni. De hogy tájékozta-
tásul tengernyi botrányczikkei közül mégis egyet megem-
lítsek, minapi tárczaczikkeiben a j e z s u i t á k m o r á l -
j á t bírálgatta, amint az az I s t e n t i z p a r a n c s o -
l a t á n a k általok bizonyos concret esetekre tett alkal-
mazásából nyilvánul. 0 , ki szabadkőműves létére már rég 
minden positiv valláson túltette magát, erkölcstanitónak 
tolja fel magát a hiszékeny tömeg előtt, melyről tudja, 
hogy ha olykor nagyon is sületlen hazugságait s kézzelfog-
ható rágalmazásait mindenkor nem is fogadja el készpénz 
gyanánt, mégis örül neki, hogy az általa olvasott lap szer-
kesztőjében oly rettonthetlen támadója akadt a kath. egy-
háznak. Emiitett czikksorozatában idéz ő ismert s ismeret-
len jezsuitáktól oly tételeket, melyeknek nyilvánvaló el-
ferdítése vagy épen koholt volta első szempillantásra fel-
ötlik ; hanem ő elég okos, hogy csak a szerzők neveit hozza 
fel, de sem a müvet nem említi, melyből idézetét vette, sem 
a helyet nem jelöli meg, hol az a szövegben előfordul. Igy 
természetesen, ha akarna is valaki aző ráfogásai czáfola-
tába bocsátkozni, ezt nem teheti, nem rendelkezhetvén 
annyi idővel, hogy a fölös számmal idézett szerzők vastag 
foliansait mind elejétől végig elolvassa. Kár lenne azonban 
az ilyesmit tenni is, mert hisz ő maga sem olvashatta el 
azáltala idézett műveket s mondva készült férczelményé-
hez a szükséges anyagot csakis egy a lomtárból előrántott 
s már százszor megczáfolt botránykönyvből böngész-
hette ki. 

Es egy ily minden vallásból kivetkőzött ember tü-
retik Temesvárott, mi több, a szabadkőműves által még 
tiszteltetik is. 

De most jön még csak a java. 
Junius 10-kén a városi képviselőtestület gyűlésén 

jezsuitaiszonyban szenvedő emberünk azon indítványt 
tette, hogy miután a jezsuitáknak Magyarországon állami 
polgárjoguk nincsen (?), a városukban történendő netáni 
törvény- és jogellenes letelepedésök ellen az érdemes kép-
viselőtestület előre is tiltakozzék, mely indítvány e g y -
h a n g ú l a g el is fogadtatott ! Ugylátszik tehát, hogy a 
lapszerkesztő úr már annyira terrorizálta városunk kép-
viselőtestületét is, hogy a jezsuitaiszony ragályos beteg-
séggé vált s oly átalános lett a jezsuitáktól való rettegés, 
hogy puszta nevök hallatára is borzalom szállja meg az 
illetőket s mamájukban nyomban még képzelt árnyékuk 
ellen is tiltakoznak. Igy viszi az esztelenség és butaság az 
istentelenséget a jégre ! 

(Vége köv.) 

RÓMA. A z ú j k o r i v a n d a l o k n a k b e t ö r é s e . 
„A mérsékelt szabadelvű párt nemcsak elfoglalni akarta 
Rómát, de ott is akar maradni" — mondta nem régen az 
olasz kormánynak természetesen zsidó által szerkesz-
tett hivatalos lapja, a ,Libertà ' ; — „de azért eleddig 
még egyetlenegyet sem áldozott fel mindazon Ígéretek 
közül, melyek cselekvési programmjának főalkatrészeit 
képezik; csak lassan és elővigyázattal halad s inkább kész 
időről időre néhány pillanatig várni, semhogy meggon-
dolatlan előrerohanás által mindent koczkára tegyen, 
sőt talán mindent el is veszítsen. Azon mozdulatlanság 
tehát, melyet legújabban bizonyos oldalról szemére vetnek, 
voltaképen csak az illetőknek ke'pzelődésében létezik, mert 
a mérsékelt szabadelvű párt lassan, de következetesen s 
okosan halad s minden nap egy-egy lépést tesz előre, 
E párt nem tartotta czélszerűnek egyes kérdésekben 
oly bizonyos kihívó állást foglalni, mely országunkat vajmi 
könnyen mindazon rokonszenvtől foszthatta volna meg, 
melyet eddigien más nemzeteknél élveztünk ; hanem beérte 
azzal, hogy az ismeretes articsóka-féle politikát kövesse s 
mondhatni, miszerint a mai napig már nem egy levelét 
költötte el amaz articsókának anélkül, hogy ezáltal akár 
csak legkisobb gyomorbajt is szerzett volna magának 
úgy, hogy míg az ellenzék egyre reactionariusnak s jezsui-
tikusnak hirdeti és festi, nem sokára az articsókának utósó 
levelére is kerülend a sor " 

A mióta sz. Péter püspöki és egyházfejedelmi székét 
Rómában felállította, nem egyszer történt már, hogy e 
város ellenséges hadak által ostrom alá vétetett, sőt elfog-
laltatott és feldulatott is. Róma a különféle germanfajú 
barbárokat látta falai közt, látta a Bourbon herczegnek 
eretnekhitű katonáit, kik roszabbak voltak ama pogány-
barbároknál; látta 1793-ben a franczia köztársaságnak 
katonait és 1848. a garibaldianuaokat ; de oly vad, barbar, 
minden kegyelet és becsületérzés nélküli csordákat, minők 
a Porta Pián törtek be hozzá, még nem látott soha s bár -
mit szenvedett legyen is máskor, a betörők vandalismusa 
által szent emlékeiben annyit, mint ezúttal, még nem szen-
vedett, még nem türt el soha. 

Egy különbség azonban mégis van mai ellenségei és 
azok közt, kik a mult időkben az örök várost elpusztiták. 
Míg ezek nyilt, úgyszólván férfias, erőszakkal felléptek, 
addig a maiak alattomos utakon gyilkos módra, csalások 
és ámítások által, iparkodnak czélhoz jutni s míg külsőleg 
bizonyos ironikus udvariasságot mutatnak, addig minden 
kitelhetőt elkövetnek, hogy a pápák ősi városát vallási és 
katholikus jelleméből véglegesen kivetkőztessék, miáltal azt 
vélik elérhetni, hogy azoknak uralmát mindenkorra lehet-
lenné tegyék. Az olasz kormánynak egész eljárásán vala-
hányszor egy-egy templomot profanái, egy-egy kolostort 
rabol el, az ördögi számítással eljáró szabadkőművesség-
nek inspiratiói mutatkoznak, mely lassan jár, hogy annál 
biztosabban járjon. Ez az, mit a ,Libertá '-nak zsidaja az 
articsóka politikájának nevez, melynélfogva a levelek 
egyenként költetnek el, míg az egésznek vége van. Remél-
jük azonban, hogy ha előbb nem, legalább az utósó levél 



2 3 

meg fogja fojtani azon egyháznak ellenségeit, mely ellen a 
pokolnak kapui nem fognak diadalmaskodni soha ! 

Szándékunk a következőkben elbeszélni , minő-
erkölcsi és egyéb károkat tettek az újkornak vanda-
lai máris a szentvárosban, hogy lássák olvasóink ez 
oldalról is, minő az a sors, melyet az olasz forradalom az 
európai hatalmaknak gyáva elnézése mellett a pápának s 
személyében az egész katholicismusnak készit. E kimu-
tatásunkat azzal kezdendjük, hogy sorban bemutatjuk 
mindazon vallási történelmi emlékeket, melyek eddig a 
forradalmi erőszaknak áldozatul estek már, hogy elbeszél-
jük eredetöket, sorsukat s legujabbi állapotukat, minek alap-
ján a katholikus világ önkényt is meg fogja becsülhetni 
azon roppant erkölcsi és anyagi kár t , melyet az olasz for-
radalom a katholicismusnak okoz. 

Kezdjük elbeszélésünket azon remek rendházzal, me-
lyet Neri szent Fülöpnek fiai birtak az örök városban s 
mely valamint Rómának egyik legbecsesebb gyöngye, ugy 
sokak által szivesen látogatott nevezetessége is volt. 

Neri sz. Fülöp született Florenezben 1515-ben X 
Leo pápa uralkodásának idejében. 19-éves korában Rómába 
jött azon erős szándékkal, hogy magát egészen az Isten 
szolgálatának szentelje. Már 40 esztendeig élt és munkál-
kodott a szent városban, midőn X I I I Gergely pápa 1575 
julius 15-éről kelt breve által az általa alapitott Oratoria-
nus-rendet helybenhagyta és megerősítette. Első rendháza 
a San Girolamo délia carità czimü kis templom mellett 
volt, mely azonban, valamint maga a ház, nemsokára cse-
kélynek mutatkozott és szűknek ugy, hogy mindkettőnek 
megnagyobbításáról gondolkodni kellett. Akkor történt, 
hogy szent Fülöp rendházát a pápa tanácsára a Santa 
Maria in Vallicella nevü templom szomszédságába át-
tette, mely központi fekvése miatt alkalmasabbnak lá t -
szott arra, hogy a polgárok oda közös ajtatossági gya-
korlatokra összegyülekezhessenek. Ne gondoljuk azonban, 
hogy e templom már akkor olyan lett volna mint ma ; 
mert ellenkezőleg igen kisszerű és oly roskatag volt, hogy 
hogy sz. Fülöp azt alapjaiból újjáépíteni határozta, Az 
újjáépítés 1575-iki sept. 15-én kezdődött és 1577-ben fe-
jeztetett be. Ezen idő alatt azonban a rendtársaknak száma 
olyannyira szaporodott, hogy immár ezeknek számára is 
hajlékról gondoskodni kellett. A szerencsés véletlen úgy 
hozta magával, hogy Cesi bibornoknak épen az újonnan 
épült templom tőszomszédságában több háztelke volt, me-
lyek egyikét tekintve a társulatnak magasztos czélját, rend-
házépitésvégett szívesen átengedte sz. Fülöpnek, ki legott 
alamizsnagyüjtéshez látott, hogy az ekként nyert telket 
már most be is építhesse. Nevezetes, hogy az első kegyele-
tes adomány borromaei sz. Károlytól érkezett. Neri sz. Fü-
löp 1595-iki május 26-án halt meg és 1621-iki január 
19-én XIV Gergely pápa által a szentek sorába igtattatott 
s azóta mint az örök városnak apostola és Rómának egyik 
védszentje tiszteltetik. 

Az uj rendház Borromi no épitész tervei szerint épült. 
Nagy udvarral és a piacz felé néző homlokzatán vegyes-
rendű igen szép oszlopcsarnokkal birt. Nevezetes volt a 20 
meternyi hosszú és 13. m. széles főteremnek merész egyivü 
boltozata, Borrominonak egyik legsikerültebb müve ; e te-

remben tartattak a naponkinti ajtatos gyakorlatok s ott 
énekeltettek Mindenszentek napjától egészen Húsvétig az 
úgynevezett oratoriumok. Igen kitűnő volt továbbá a 36000 
kötetnyi könyvtár is, mely több mint 300 ritka kézirat 
mellett több érdekes unicumot is tartalmazott, például 
egy igen régi codexet az Apostolok cselekedeteivel, egy 
Alcuin által Nagy Károlynak felajánlott szentírást, egy 
ordo romanust a IX századból sat. E könyvtár mellett fen-
állása óta nem egy, az irodalom és tudomány mezején hal-
hatatlan nevet kivívott, férfi működött, kik közül csak 
Baroniust, Boziot, Arringhit, Rinaldit és Laderchit, Bian-
chinit és legújabban Theinert omlitjük. 

Ezen minden tekintetben nevezetes ház egyike volt 
az elsőknek, melyeket az olasz kormány Rómába való be-
rontása után elfoglalt és pedig oly czélból, hogy ottan az 
esküdtszéki tárgyalások tartassanak. Az atyák röviden 
kiűzettek s most kezdődött az épületnek hivatalos „át- és 
újjáalakítása". Ez abban állott, hogy mindenekelőtt min-
den szent kép, ha fresco volt, levakartatott s helye aztán 
bemoszeltetett ; ha pedig vászonra volt festve, akkor kido-
batott, összeszaggattatott, egynehány] összeégettetett, to-
vábbá abban, hogy minden szent szobor, ha fülkében 
állott, befalaztatott, ha szabadon, akkor ledöntetett, mely 
alkalommal többnyire darabokra tört. Nem tudja az ember, 
nevessen-e inkább vagy boszankodjék a vandalismusnak 
azon különös nemén, melyet a bitorlók a háznak nagy ter-
mén elkövettek. Ott tudniillik egy igen szép oltár volt, 
melynek képe a boldogságos szűznek mennybemenetelét 
ábrázolta. Hogy se oltár, se szentkép, oda nem való, a hol 
egy jury s még épen olasz jury „igazságot" szolgáltat, az 
természetes és ezért el is kellett azt onnan távolitani. De 
nem távolitották el, hanem úgy tettek vele, mint a statuák-
kal, — befalazták. így egy egész nagy része a teremnek 
elkülönittetett a többitől, a fal egészen a boltozatig emelte-
tett, minek következménye az, hogy a kép, nem lévén most 
sem világossága, sem tiszta levegője, el fog romlani, az oltár-
nak gyönyörű munkája pedig lehullani s ez az, mit az 
„állam" akart, t. i. mindent a mi keresztény, elrontani és azt 
csúffá tenni ; ez a modern államnak politikája ! 

Az oratorium sem rend, sem szerzet, hanem szabad 
társulat lévén, birtokai s így a szóban forgó ház sem esett az 
uj kisajátítási törvény alá s mégis kisajátittatott. Az atyák 
erre pert indítottak a kincstár ellen, nem, mintha azt hit-
ték volna, hogy ők mint papok egy liberális bírónál igaz-
ságot találandanak, hanem azért, hogy megmutassák a v i -
lágnak, minő a 19-dik század „jog"-államának igazság-
érzete. S meg is mutatták ; mert a „független" biróság az 
igazságügyi ministeriumnak különös rendeletére az atyák 
panaszát visszautasította . . . . 

így állanak a dolgok Rómában és Olaszországban 
egyátalán s így fognak állani nemsokára másutt is, csak 
időt hagyjunk a liberalismusnak ; sőt, mint nálunk szokás, 
segítsük elő őtet, mimagunk is, majd megköszöni ! 
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IRODALOM. 
„Disquisitiones eschatologicae de libro Kolieleth. Auctore 

Joanne Hubertho Kessel, Ss. Theologiae Doctore." 

(Folytatás.) 

Hadd lássuk tehát már, mily egymásutánban já r el 
jelzett feladatának teljesitésében. A meggyőződés hangján 
tartott (V—XII lapokon) előszót a munka részletezett 
(XI I I—XVI. 11.) áttekintése követi. Már a tervezet rend-
szeres, összhangzatos, felfogást, átfogó tanulmányt és ala-
posságot tanusit és érdeklődésünket nem közönséges mérv-
ben kelti fel. Az egész munka 256. lapot tesz és tartalma 
szerint két részre különül, mint azt imezen sorok is k i -
derítik : 

„Bem optime dispositam" így beszél t . i. a t. sz. a 17. 
lapon, „putamus, si in duas partes distribuerimus, (quarum 

prior erit de animae immortalitate, altera de iusta mercede, 
quam pro suis quisque meritis post mortem accepturus est.)" 

Az elsőben — 23—167. lapokon át, -—• miután t. i az 
itt közzétett nyomozás tárgyát (1 — 3, lapokon), a prédiká-
tor könyvének héber (,Koheleth') czimét (3—7 11.), ihletett 
szerzőjének kilétét (7—14. 11.), ezélját és okát, melytől 
indíttatva ez irathoz fogott (14—17 11), nemkülönben az 
eljárásmódot, mely a műben szeme előtt lebegett (17—20. 11), 
előadá, — a körül forog beszéde, hogy a lélek nem földi, 
nem testies, nincs anyagból, mivel minden anyagtalan, szel-
lemi, egészen egyszerű s nincsenek alkotó részei, melyek-
ből össze volna téve, minthogy egy ember sem jő azon gon-
dolatra, hogy azt mondja, a gondolat, akarat , az öntudat, 
része a szellem- vagy léleknek, hanem kiki megvallja, mi-
szerint a lélek gondolkodik, akar és öntudattal bir . . . A 
lélek működései oly viszonyban állanak vele, mint a látás 
s a szemek, - a tapintás a kezekkel, a járás a lábakkal. — 
A látás, tapintás és járás nem részei a szemnek, kezeknek 
és lábaknak, hanem ezek hatásai és működései . . . Ha pedig 
a lélek nem anyagi s ez okból egyszerű lény, halhatatlan, 
halála épen azért nem gondolható A halál ugyanis 
nem egyéb, mint feloszlása a részeknek, melyekből vala-
mely lény áll ; a halál tehát tulajdonképen még a termé-
szetben sem megsemmisülés, hanem feloszlás, elválás és 
átváltozás egy más létalakká . . . . Már mi oszoljék fel a 
lélekben, ha nincsenek részei s mivé változzék át ? A mi 
nem képes a feloszlásra, az nem képes egy más alakká 
átváltozni sem. Következésképen már a lélek minőségéből, 
lényegéből, ered a halhatatlanságnak szükségessége s az 
ember halála csupán elválása lehet két teljesen különböző 
úgyszólván egyedül az isteni mindenhatóság csodája által 
egyesitett lénynek, a test- és léleknek, nem pedig azoknak 
megsemmisülése, mint ez már az ó szövetségben, miként 

az egyebeken kivül a ,Kohelethből megczáfolhatlanul bei-
gazolható, hit tárgy és ismert volt. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Hassoun patriarchának letétele, Küpeliannak 

megválasztatása s a porta által történt megerősítése ellen 
a franczia s osztrák követ ünnepélyesen tiltakozott a magas 
portánál. 

— Igen szeretnek legújabban a liberális lapok a pápa 
közelgő halálával foglalkozni s nyíltan kimondják, hogy 
Poroszország Ausztriával és Olaszországgal szövetkezve a 
leendő conclavében oda fognak hatni, miszerint liberális 
pápa választassék. Mások meg azt is vélik tudni, hogy a 
szentatya utódja választatására nézve egy különös bullát 
irt alá, melyben a rendkivüli körülményekre való tekintet-
ből rendkívüli pápaválasztást rendel. — És pedig nil horum. 
A szentatya gondol ugyan halálára s ezen mindenesetre be -
következendő dologgal jobban foglalkozik, mint azok, kik 
ez esetre számítanak, de rendkivüli rendszabályokat nem 
rendelt, mert ilyekre szükség sincs. Az egyház isteni inté-
zet, a pápaság isteni intézmény, mind a kettőről gondosko-
dik a jó Isten. Azért Bismark, Andrásy, Visconti Venosta, 
urak ne törjék fejőket a leendő pápa személyiségére nézve. 
Deus providebit. Azután hisz ezen hatalmas ministereknek 
sincs homlokukra irva, hogy Pius hamarább távozik. Bis-
mark, Andrásy, proponit, Deus disponit. 

— A franczia ókatholikus tisztelendő uraknak nem 
igen kedvez a szerencse. Egész Francziaországban csak há-
rom ily .infallibilis fráter találkozott, Junqua és Mouls Bor-
deauxban és Michaud Párisban. Az első kettőt a világi tör -
vényszék elitélte 2 évre s ezer frank birságra, mert a köz -
erkölcsiséget megsértették s a nyugalmat zavarták. Az 
utósó még most kerestetik szemtelen regénye miat t , mit 
kiadott. 

Nyilvános nyugta. Nt. Brühl József esztergomi k a r -
káplány úr által szerzett intentiókból a szentatya javára 
végzett 

Bartal László csúzi plébános úr . . 10-et, 
Rotter Gyula eszt. érs. lyceumi tanár úr . 5-öt , 
N 5-öt , 
összesen 20-at. Ezen intentiókért járó 10 ftot a „Re-

ligio" által gyűjtött szeretetadományokhoz csatoltam. 
Esztergom 1882. jul. 3. 

Ében Mihály. 
éra. lyc. tanár. 

Szeretetadományokaszorongatott szentatya, 
a jnbilaris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 20 ft . 260 f rank arany. 
. Az alsó-szölnöki hívek . . . 2 f t . 

Intentiókból 10 ft. 

Felelős szerkesztő CSELKA NAND0E, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í't. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, julius 13-án. 4. r 
T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. - -

Simor János primás ö hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Ha különben a kath. egyház ellensége a tudo-
mánynak, honnan van az mégis, hogy nincs tudo-
mányszak,melybenfiai közül számosan mindig és min-
denhol nem tündökölnének? Avagy honnan van, hogy 
a bölcsészeti mozgalom szabadabb iránya a kath. 
Francziaországban, nem pedig Németországban vagy 
épen a protestáns Angliában, vette kezdetét ? Hon-
nan van, hogy a sötétül feltüntetett középkor több 
eredményt képes a tudomány terén fölmutatni, mint 
bármely más kor? 

E felvetett kérdésekre a következőkben fele-
lek : A történelmet vizsgálva napnál világosabban 
látjuk, hogy a törvényhozók, átalán véve az embe-
riségjótevői, mind vallásos emberek voltak. Valóban, 
mind a bölcselkedésnek, mind a vallásnak, barátai 
valának azon férfiak, kik a nem rég letűnt száza-
dokban a gyarló emberi ismeretet minden ágaiban 
annyira gyarapították, gazdagították s kik előtt e 
kor büszkeségeinek is meg kell alázódniok. Ki volt 
egy B a c o (Roger), D e s c a r t e s , P a s c a l , Gral i -
l e i , Kopernik, L e i b n i t z , Newton, — kiről mond-
ják, hogy Isten nevére mindig kalapot emelt, — ha 
nem mind a hit éltető sugár a által melegitettkebltí 
férfiak? S midőn így tudjuk, mi módon, mily esz-
közökkel, hozták létre az emberi elme legfenségesebb 
szüleményeit ez utánzásra méltó vallásos férfiak, ki 
lesz oly merész és vakmerő állitani, hogy a vallás, 
az egyedül boldogító kath. vallás, gátolja az ész fejlő-
dését, gátat vet előhaladásának ? La Bruyère, századá-
nak legkitűnőbb s legtiszteltebb férfia, állitja, hogy a 
szentatyák munkáiban több gyöngédséget és kerek-
dedséget, több illedelmet és elmésséget, több kifejezési 
gazdagságot és okoskodási erőt,élénkebb vonásokat és 

természetesebb kellemet találhatni, mint. azon köny-
vek nagyobb részében, melyek keresve olvastatnak és 
szerzőiknek hirt és hiúságot szereznek." Valóban gyö-
nyör, — folytatja tovább, — szeretni a religiót és azt 
vallva, fentartva és fejtegetve látni ily lángeszű és 
szilárdjellemű férfiak által." C h a t e a u b r i -
a n d egykor fenhangon emlegeté, hogy N e w t o n -
n a l , B o s s u e t t e l , P a s c a l l a l é s R a c i n e v a l 
hinni nem szégyen. B a l m e s n e k is az volt akétel-
kedőveli levelezésében végszava, hogy épen a hitet-
len vegyül a pórnép közé ; ellenben a katholikus 
részen a legnagyobb bölcsek állanak. Csak a felüle-
tes tudatlanság vádolhatja a katholikusokat asszo-
nyi puhaságról vagy épen tétlenségről ; avagy tud-
nak-e az egyetemes egyház ellenei soraikból egyet-
len egyet is felállitani egy franczia Károly, spanyol 
Alfonz, angol Alfréd, német Otto, magyar István, 
mellé, hogy a fejedelmekről is szóljak ? A katholi-
cismus nem tekinthet büszkén nemcsak egyházi, de 
világi hiveire is, kiket szült és nevelt ? Oly nagy 
férfiai vannak, minők egy I I I Incze, I I Ferdinand 
stb., hogy életiratuk alig szorítható H u r t e r vastag 
köteteibe is és tetteik még a szobatudóst is huzamos 
tanulmányra, fáradalmas buvárlatra, lelkesítik. A 
ker. századok folytán nincs korszak, az emberi tudo-
mánynak és műveltségnek nincs ága, melyben vi-
lághírű hitrokonokra nem találnánk; a legjobb-
hangzatu nevek özönével áraszthatjuk, némíthatjuk, 
el rágalmazóinkat. Hogy minő lelki erélyt képes 
ügyünk szeretete kifejleszteni még napjainkban is, 
ezt egy O ' C o n n e l , S h e i l , M a i s t r e , F a l -
l o u x , N i c o l a s , D o n o s o C o r t e s , G r ö r r e s , 
M o n t a l e m b e r t , bátor fellépéseiben, lelkes beszé-
dei- s remek müveiben szemlélhetni. I ly derék fiai s 
ótalmazói voltak és vannak mindenkor az ős anyá-
nak, kikre tekintve nevetséges ráfogás volna arról 
panaszkodni, hogy világi hiveinket alapelvünk tét-
lenségre kötelezi; csak esze, kedve s bátorsága, le-

3 
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gyen hozzá, mindenki foglalkozhatik a tudomány-
nyal eleget a vallás érdekében, mit a többi között a 
napról napra szaporodó kath. egyletek ügyes vezé-
rei és buzgó tagjai tettleg is bebizonyítanak. 

Nem fojtja el a hit az emberi szellem fejlődését, 
sőt, mint H a h n grófné írja, az „a legmélyebb szel-
lemek" és legegyszerűbb kedélyek, a legforróbb szi-
vek és legszilárdabb jellemek, szakadatlanul üdvös 
és hathatós tápláléka." 

A kétely- és tévelytől őrzi meg a hit világa ér-
telmünket, miként a szeretet melege a szenvedély 
és önzés nyomasztó jármától az akaratot. Sokan, ugy 
mond elhunyt H o v á n y i n l c , Platóval kezdik szá-
mitani azon hatalmas gondolkodók névsorát, kiket 
legalábbis eszmerokonság csatol ügyünkhez. Sze-
retném tudni, melyik világrész vagy felekezet mu-
tathat fel mélyebbelméjü férfiakat, mint egy sz. 
Á g o s t o n , aquinói sz. T a m á s , D e s c a r t e s , Ma-
l e b r a n c h e , kiket a katholikus rendszer teljesen 
kielégitett L e i b n i t z t z a 1 együtt. E g y sz. B e r -
n a r d o t emlitsem-e, ki, mint felőle B o r d a l o u e 
irja, századának csudája, a világ embere és szigorú 
szerzetes volt, szónok, széllemdús iró, államférfi, re-
mete, ki egymaga többet foglalkozott, mint az embe-
rek nagyobb része foglalkozni fog; kitől az egész 
világ tanácsot kért, kire a legfontosabb ügyek egész 
halmazát bizták; ki az államokat békítette, a zsina-
tokban részt vett, a királyok szóvivője volt; ki a 
püspököket oktatta, a pápákat dorgálta, egy egész 
rendet igazgatott és ki korának hitszónoka és jósa 
volt.1) Váljon mely század vagy ezred szülend hozzá 
hasonló férfiút? Pedig e férfi a kath. hit éltető vilá-
gánál növekedett s tőle nyerte roppant szelleme táp-
lálékát, miként a hold nyeri a naptól fényét. 

Vagy sz. Á g o s t o n r ó l mit szóljak ? hisz tol-
lal festhetlen a szellemi fenség, mely egy századot, 
sőt több, — az egész utókort, beragyogja. Olvasd, t. 
olvasó, „De Civitate Dei" czimü munkáját és elné-
mulsz a szellemi erő ily nagy hatalma előtt s látni 
fogod, hogy a szellemi fenséget, mely annak minden 
során és lapján gyöngyként ragyog, nem gátolja a 
katholicismus, sőt azt élteti, erőt és tápot ad neki s 
kezénél fogva vezeti a minden bölcseség kútforrá-
sához, miként egy jó anya gyermekét, midőn járni 
tanitja. A hit erősít, mint azt a svéd Christina példája 
mutatja. P a s c a l eszméiben, — melyeket egy Vol-
taire könyvnélkül tudott, — a hit és ész legbensőbb 
frigyét üdvözlik. „C'est la raison la plus profonde 

4) Serm. sur la suit de monde 1. partie. 

avec la foi la plus sincëre." Ész nélkül hinni sem le-
het, annyira szükséges eleme az ész a hitnek. Hogyan 
lehetne tehát, hogy a hit ezen lételemét táplálék nél-
kül hagyná? Oh az nem lehet; az a hit, melyet egy-
kor L a m m e n a i s óriási értelmével, C h a t e a u -
b r i a n d fellengző képzeletével, átölelt, ugy látszik, 
képes dolgot adni és tért nyitni a szellemi tehetség-
nek. Ez utóbbi mondá egykor, „La foi est une 
force," a hit erő, tehát nem tespedés. A francziában 
elég elevenség, a spanyolban tűz, a belgában ipar, a 
tyrolban erő, nem hiányzik, pedig katholikusok. Hát 
azon értelmes, nagyszerű kereskedelmi vállalataiban 
merész, olasz nép, mely egykor a tengerek ura volt 
— sa kik az u j világ felfedezésére indultak az isme-
retlen nagy Óceánon keresztül, váljon protestánsok 
valának? Es ha a katholicismus csakugyan ellen-
sége a tudomány előhaladásának, miért volt képes 
az oly szép jeleit adni az ellenkezőnek azon időszak-
ban, midőn őt uralta jóformán az egész világ? Az em-
iitett időszak alatt a középkort, a sötétnek festett kö-
zépkort, értem, melyben a vallás tekintélyének tető-
pontján állott és a tudomány oly sebes léptekkel 
haladt előre, hogy sok tekintetben a kikiáltott X I X . 
század sem képes ve'e mérkőzni. Én mindezek okát 
a katholicismus erejében keresem. Hogy a tudomány 
haladt, azt H u m b o l d t Sándor is, a világhirü ter-
mészettudós, elismeri a maga Kosmosában, hol a 
középkor tudományos érdemeiről szól, különösen a 
természettant illetőleg, mely azelőtt kevésre becsül-
tetett. 2) Ő abban olasz mathematicusok fénylő kor-
szakáról, nagytehetségű kath. férfiakról, tágulni 
kezdő eszmekörről, j e l e s b a r á t o k r ó l s meglepő 
tudós müveikről is emlékezik. A középkorban éltek 
D a m i a n i P é t e r , a l o m b a r d i L a n f r a n c , 
conterburi érsek, A n z e l m tanitványa és utódja, kik 
a Xl-ik században élvén, mai nap is dicsőíttetnek. 
A b e l a r d , A l b e r t , domonkosi szerzetesek. A 
XI I I ikban H i l d e s h e i m Kölnben és Párisban, ki-
nek fejedelmek látogatták szerény czelláját, ki a ma-
gányt a püspöki méltóságnak is eléje tevé s büszke vo It 
egy aquinói Tamást, a mély bölcselőt, tanítványá-
nak vallani. Továbbá D u n s S c o t t J á n o s , halai 
S á n d o r , B a c o R o g e r , s o r b o n n a i R o b e r t , 
G e r s on, C e s a r i n i G y u l a s T i c i n M a r s i -

2) „Die Fortschritte, welche am Schlüsse des wis-
senschaftlich zu gering geachteten Mittelalters die einzelnen 
Disciplinen gomacht hatten, beschleunigten das Auffassen 
und die sinnige Vergleichung der Erscheinungen" II. B. 
312. u. o. a 264, 266, 268, 279, 286, 287, sat. lapokon lá t -
hatod a középkor tudományos érdemeit bőven. 
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l i u s nevei a l i t t e r a tu r a tör ténetében mind ig tel jes 
e l ismeréssel és t isztelettel f ognak emlí t tetni . Öröm 
olvasni, mi ly őszinteséggel ismeri el H u m b o l d t a leg-
utolsó b a r á t n a k is a t e rmésze t tan előre h a l a d á s a 
é rdekében tet t érdemeit s minő lelkesedéssel szól e g y 
V a z u l , n a g y A l b e r t , B a c o R o g e r , C u s a M i k -
l ó s , sat., személye és m é l y t u d o m á n y a felől. E 
lángeszű bibornok, k inek platói finomságú bölcse-
leti remek eszméit az időben Olaszhouon k ivü l mél-
t á n y o l n i sem t u d t á k , volt az első, k i 100 évvel K o -
p e r n i k előtt f ö l d ü n k ön tenge lye és napkö rü l i forgá-
sát ha tározot tan k imondá , m i u t á n V i r g i l i u s salz-
bu rg i püspök az el lenlábasok — Antipodes — létét 
m á r a V I I I - i k század második felében tani tá . E g y 
másik tudós b ibornok i ra ta pedig — I m a g o 
m u n d i P e t r i d e A l l i a c o — A m e r i k a felfedezé-
sére vol t n a g y befolyással s c s a k u g y a n mél tán 
dicsekszik a ka th . e g y h á z — mely minden jó- és 
n a g y b a n részt vesz — e merész vál la la t e redményé-
vel, tőle származván az első gondola t és ösztön, tőle 
az eszközök a n n a k kivi te lére s egyedü l ná la ta lá l t 
p á r t f o g á s t a j á m b o r tengerész, k i a végére siető kö-
zépkor törekvéseinek örökemlékű zárkövül szolgáló 
dicső te t t hőse vala . Az u j v i lág felfedezését, me ly 
egész E u r ó p a szellemi életének u j lökést adott, m a g a 
C o l u m b u s is az e g y h á z n a k tu la jdon í t j a őszinte 
alázat ta l érdemül , minek je léül 1496-ban min t alki-
r á l y és I n d i a t e n g e r n a g y j a dicsőségének te tőpont-
j á n szegény kolduló ba rá tö l tönyben té r t vissza Spa-
nyo lhonba . Igen, kolduló b a r á t képében, mer t nem 
feledé, h o g y kevéssel azelőt t igazi ko ldus á l l apo tban 
t é rve az országba, csak a ferencziek rab idó i kolos-
t o r á n a k a j t a j a n y í l t meg előtte. A derék ünnepe l t 
hős m a g a beszélé, h o g y midőn az egész v i lág csúf ja 
volt, csak két szerzetes m a r a d t igazi hű ba rá t j a . Most 
a r á n y l a g igen k ö n n y ű a sik tenger re szállni, de 
kezde tben csak oly j á m b o r s buzgó fé r f iaknak sike-
rü lhe te t t e n a g y és merész vá l la la t , k ik es ténkin t 
a j t a tos imák és a Salve Regina m e n n y e i da l ának 
zengedezése közt ha j t ák fe jőket a tö rékeny ha jón 
n y u g a l o m r a . Sárossy Sándor. 

(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ö herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 
(Folytatás.) 

Absurdissima autem falsissimaque est cavillatio illo-
rum, qui contendere non verentur initia divinae Psalmo-
diae, diviui Officii, sic dictarum Canonicarum horarum, ab 

otio Monachorum repetenda esse. Otiosus vigilias ternas de 
nocte nunquam suasit, longam in psalmodia praeparationem 
ad sacrificii solemnia numquam quaesivit. Rudis profecto 
est ille ut annales Ecclesiasticos nec in limine quidem salu-
taverit, qui originem cursus divini Officii in monasteriia 
esse suspicatur. Cunas Ecclesiae Christi psalmodia divina 
vigiliis custodivit, agrum et vineam Domini rore coelestis 
gratiae precibus exoratae stúdiósa rigavit, angustias perse-
cutions cantu mitigavit, confessoribus consolationem, mar-
tyribus robur opportunum addidit, vitám Ecclesiae in clero 
et populo pie conformavit. „Numquam sancti patres officii 
divini solemniter recitandi causam désignant otiosorum oc-
cupationem. Nec se otiosos nuncupari patientur tot Ecclesiae 
proceres, tot praesules et antistites, tot primae notae theo-
logi, tot sanctitate insignes viri, tot illustres dominici agri 
cultores, qui in Deo dicatis coenobiis non sine proximi aedi-
ficatione et animarum fructu vixerunt et vivunt ; non tot 
presbyteri et ecclesiarum cathedralium canonici et scientia 
et natalibus illustrissimi, non ipse summus Pontifex, non 
Cardinales, non reges et principes, qui omnes summo studio 
hunc morem statis horis publice psallendi ab ipsius Eccle-
siae incunabulis ad hanc nostram senescentem aetatem co-
iuerunt, laudaverunt, frequentarunt semperque laudabunt et 
frequentabunt, donee antichristi tyrannus omnem Dei cul-
tum a fidelibus tollat. Sectarios tanta intemperie ecclesiasti-
cum cantum irridere non miror; at inter catholicos, inter eos, 
qui se theologos nuncupant,homines reperiri,qui antiquissimos 
Ecclesiae ritus, qui sanctissimam psallendi di8ciplinam, si 
non omnino tollere, at saltern dignitatem eius minuere, 
praestantiam obfuscare, conentur, profecto non crederem, 
nisi typis evulgatae scriptiones id evidenter ostenderent. 
Psalmodiam igitur nihil aestiment fidoles, quae maximas 
Dei laudes continet, nostrae religionis arcana commémorât, 
contemplationem nutrit, gignit amorem, perfectam orandi 
formam exercet, daemones fugat, angelos laetificat, delicias 
spirituales subministrat et quamdam in terris coelestis gló-
riáé fidelitatem repraesentat ?" ') 

Divinum Psalmorum Officium cum fidei populo per-
solvendi mori, in primitiva Ecclesia vigenti, tribuendum 
est, quod populus vix non omnes psalmos e memoria nove-
rit quodvo iccirco nova, quam S. Hieronymus ex originali 
textu adornavit, Psalmorum versio Vulgatam SS. Bibli-
orum editionem ingredi non potuerit, sed retenta fuerit an -
tiqua e septuaginta Interpretibus facta versio, ab eodem S. 
Hieronymo modico correcta. Qua de re audiendus est Val-
tonus. 2) „Certum est psalmorum librum in Vulgata non 
esse ex Hieronymi versione ex Hebraeo, licet psalmos ex 
Hebraeo verterit et inter eius opera versio illa exstet ; sed 
esse ex antiqua versione 70. secundum Luciani martyris 
emendatiouem. Hunc librum recensuit Hieronymus jussu 
Damasi pontificis et Romae receptus est, ut supra indicavi-
mus; quia vero psalmos e quotidiano usu et quia in templis 
quotidie decantati prae caeteris scripturae partibus etiam 
vulgus memoriter tenebat ita, ut mutatio sine gravi offensa 

' ) Bona, de div. psalm. c. 1. p. 407. col. 2. 
2) Prolegom. ad Bibl. Polyglotta Londini edit. Migne. Curs. s. 

Script. T. 1. p. 375. 2* 
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populi fieri non posset, ideo psalmi in Vulgata secundum 
antiquam editionem retenti." 

Populo fideli acceptissimum fuisse sacrum psalmodiae 
Officium comprobat astutia Juliani apostatae, qui, ut plebi 
ad defectionem a fide Christiana insidias strueret, jussit, ut 
sacrificuli hymnos in fanis cum plebe pagana concinerent.3) 

Mos perhibet, quid fieri soleat ; sed potest etiam vin-
culum legis parere omni lege scripta severius et potentius. 

Morem psallendi non fuisse arbitrarium dumtaxat, ob 
quem primi fideles Christi, episcopi et clerici, laudari mere-
rentur, sed fuisse talem, qui instar severissimae legis 
omnes omnino ad idem agendum obstringeret, copiosissima 
documenta ad dies nostri temporis per seriem non inter-
ruptam decurrentia abundantissime comprobant, quoniam 
universalis ille mos in Ecclesia tamquam opus Deo dobitum, 
quod intermittere nefas, tenebatur et ea cum animi inten-
tione ac consilio, ut quod tunc factum fuit, ab omnibus et 
per omnia saecula fieret et perageretur. 

Hinc plurima sanctorum patrum cohortatio, ut popu-
lus psalmodiam studiose concelebret. „Curate, scribit S. Igna-
tius ad Ephesios, ut saepe cum episcopo conveniatis atque 
cum ipso easdem preces oiferatis, ad gratias illi agendas 
propter sua dona atque ad ipsum glorificandum." „Nos 
gregatim coram Deo nos sistimus, ait Tertullianus in sua 
Apologia 4), ut nostris communibus precibus ipsius gratias 
atque favores extorquere vellemus ; haec enim conspiratio 
atque vis ipsi grata est." 

„Omnes Christi fideles, statuit Can. Arab. 17. Conci-
lii Nicaeni I., ad septem tenentur singulis diebus orationes. 
Monachi observantiores sese statuto obstrinxerunt has ca-
nonicas horas persolvere cum adorationibus, genuflexioni-
bus, psalmodiis et canticis ; plebs autem ex his très tan um 
persolvere debet cum genuflexionibus et psalmodiis." 5) 

S. Augustinus ad populum loquitur: „Advigilias ma-
turius surgite, ad tertiam, ad sextam, ad nonam, ante omnia 
convenite. Nullus se a sancto opere retrahat, nisi quem infir-
mitas aut publica utilitas aut forte certa et grandis néces-
sitas tenuerit occupatum." 6) 

Concilium Agathense ex anno 506. canone 30. consti-
tué : „Convenit ordinem Ecclesiae ab omnibus aequaliter 
custodiri; studendum est, utsicut ubique fit et post antipho-
nas collectiones per ordinem ab episcopis vel presbyteris 
dicantur — et plebs collecta oratione ad vesperam ab epi-
scopo cum benedictione dimittatur." 7) 

S. Hieronymus in epistola ad Marcellam ait fideles 
psalmodiae divinae adeo fuisse addictos, „ut jam arator sti-
vam tenens loco amatoriarum cantionum Alleluja caneret, 
sudans messor psalmis se avocaret et curva attendens falce 
vinitor aliquid Davidicum cantaret." 

Justinianus imperátor in edicto suo clericos segnes 
illo argumento carpit, quod hoc idem populus sub cura sa-
lutis se facere debere credat. „Si enim multi laicorum, ut 

») Sozom. Hist. 1. 5. Bellarm. de bon. oper. 
•) c. 39. 
6) Harduini, Concilia. T. 1. p. 516. 
6) Serm. 35. de tempore. 
' ) Harduini T. 2. p. 1001. 

animae suae consulant, ad sanctissimas Ecclesias confluen-
tes studiosi circa psalmodiam ostenduntur: quomodo inde-
cens non fuerit clericos ad id ordinatos non implere munus 
suum ?" 8) 

S. Chrysostomus populum ob negligentiam corripiens 
ait : „Non ideo facta est nox, ut per totam dormiamus et 
otiosi simus. Ecclesia Dei mediis surgit noctibus. Surge et 
tu. — Infiectitur Deus nocturnis precibus, si quando tu 
quietis tempus facias lamentatorum tempus." 9) 

Propter pericula tamen excessuum, qui multiplicatis 
fidelibus committi poterant, Ecclesia cessit, ut populus ad 
vigilias nocturnas non conveniret ; S. Augustinus suasit, ut 
mulieres de nocte domi maneant, diurnis tantum officiis 
attentis ; Concilium Eliberitanum autem can. 35. eas a 
noctis psalmodia prorsus prohibuit ; S. Joannes Chrysosto-
mus viros severe hortatur ad concentus nocturnos, mulieres 
tamen domi orare jubet. ,0) Tardius plebam, laboribus di-
stentam, nec ad diurna officia invitavit, manente vinculo 
legis dumtaxat pro dominicis et festis diebus. Riculphus, 
episcopu3 Suessioneusis in Gallia, ad annum 889. in regulis 
haec constituit: „Invitate parochianos vestros, ut si ad alios 
cursus venire non sufficiunt, saltern missas audire frequen-
ter studeant et dominicis atque aliis diebus festis vesperas, 
matutinas et missas frequentare non intermittant." n ) Psal-
mi tamen et preces Officii divini remanserunt porro preces 
populi, quando is pietati sive domi, sive in Ecclesia, vacabat. 
Libri enim precum, quemadmodum hodie coaptatos vide-
mus, ut in illis vix aliquid de psalmis et de publicis Eccle-
siae precibus inveniatur et populus aliud oret, quam sacris 
operans sacerdos, duobus saeculis non sunt antiquiores. 
Veteres idmodi libri, quos instar thesauri custodimus et 
qui ornatissimi ad usum regum aut principum scribebantur^ 
psalterium cum precibus missae ferunt. 

Oppido tamen falleretur, qui existimaret morem psal-
lendi et totum divinum Officium persolvendi mox aptid 
omnes laicos eviluisse. Imo vero, teste História, mos ille a 
plurimis porro frequentabatur. Multorum principum palatia 
quo vis die a psalmodia divina resonaverunt. „Psalmus can-
tatur ab Imperatoribus", scribit S. Ambrosius 12) ; idem de 
Carolo V. Imperatore eiusque filio Philippo II. Hispaniarum 
Rege aliisque principibus legimus. In actis visitationis capi-
tuli Strigoniensis anno 1397. legimus reges stirpis Árpád 
ita coluisse cboros psallentium, ut se canonicos Strigonien-
ses ad titulum compellaverint. „Praefati domini de capitulo 
dixerunt, haec sunt documenti verba, se audivisse a seniori-
bus suis, quod regia et reginalis majestates ex ferventi de-
votione, quam habuerunt ad istam Ecclesiam et eius canoni-
cos et servientes, voluerunt denominari canonici ecclesiae 
Strigoniensis, sine praebendis tamen." 13) S. Stephanus rex 
in nocturnis vigiliis psallentium choris irtermixtus oravit, 
ubicumque capitulum aut monasterium invenit. Nitriam 
profectus et nocte in ecclesia s. Emerani chorum ingressus 

8) Apud Roskovány. Coelib. et Brev. T. 5. 
9) Homil. 26. in Act. Apost. 
10) Homilia 3. ep. ad Hebr. 
u ) Roskovány. I. c 

Praefat. in Psal. 
13) Legi potest apud Roskovány. 1. c. 
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novem canonicos psallentes invenit, cum illls concinit et in 
memóriám eisdem ad sublevandam inopiam donationea r e -
gias contulit. 

Praeclarum in concinenda psalmodia exemplum Má-
riáé Theresiae per Franciscum Barkóczy, p. m. praecesso-
rem meum, in actis visitationis allatum legimus : „Non pu-
duit, nec pudet augusta et coronata capita hoc angelicae 
servitutis officium Regi regum et Domino dominantium 
exhibere ; quod cum ex veterum piorum Regum Hungáriáé 
história scimus, tum sane nobilissimo et ad aedificandam 
Ecclesiam porquam apto modernorum Augustorum nostro-
rum exemplo nuper Sassinii, occasione, qua statua gratiosae 
Virginis ad novam Ecclesiam transferebatur, fere inter 
lacrimas vidimus, ubi suae Majestates una cum Augusta 
sobole partim ante aram prostratae, partim superiori cleri 
modulantis choro admixtae, primas et secundas Vesperas 
festi Assumtionis B. Mariae V. cum Completorio pie, reve-
renter, voce alta et distincta ad magnam cleri et populi 
compunctionem concinebant." 14) Anno vero 1763. ipsa Re-
gina Maria haec scripsit ad eumdem : „Est nobis eo magis 
cordi haue chori disciplinam promovere, quod et id antena-
torum meorum pietati maxime consentaneum sit et genitor 
imperatoris conjugis nostri dilectissimi praeclarum zeli sui 
pro amplificando hoc divino Officio exemplum praebuerit, 
perpetui chori institutum per totam Lotharingiam diffun-
dendo, quod et Viennae statui, dum inter religiosas societa-
tes singulis horis diei ac noctis psallendi munus distribui 
curavi. Neque pius hic conatus principis praemio caruit, 
dum quidquid prosperi domui Lotharingicae accidit, magna 
ex parte studio psallendi amplius dilatato adscribitur. " 15) 

Haec fecerunt faciuntque devoti, populo consuetudine 
ad psallendum quondam ligato, alia consuetudine ab omni 
officio Psalmodiae relevato. 

Sed Clerus? Hic semper sub vinculo consuetudinis 
antiquae, tamquam potentissimae legis, tenebatur reproba-
tis, condemnatis, poena plexis, segnibus. Ad integram sil-
vam canonum, constitutionum, decretorum, quae currenti-
bus tanti3 saeculis per omnes ecclesias ad hanc usque 
diem edebantur, deducerem Vos, si iis recensendis vacarem, 
quae vero omnia non tam psallendi onus imponunt, quam 
potius vinculum antiquae consuetudinis in vigore conservant 
et no consuetudo precandi, dudum vim legis habens, nova 
consuetudine seu potius corruptela negligentiarum tollatur, 
adlaborant. Ad Liturgiám sacram Ecclesiae et cultum divi-
num publicum psalmodia pertinuit; quis haec nisi Clerus 
persolvat ? Populo absente quis constituitur pro populo in 
iis, quae sunt ad Deum ? Certe Clerus, ideo in sortem Do-
mini vocatus. Haec destinatio Cleri ad cultum divinum con-
tinuit Clerum in Officio psallendi ita, ut Clero psallente 
Ecclesia psallere juste censeatur, quemadmodum concilii 
Nicaeni II. decretum enunciat : „omnes quidem christianos 
hoc salutare servare oportet, eos tamen praecipue, qui sa-
cerdotalem dignitatem obtinent." 16) Populus a sacrificiis 
missae multis diebus, qui quondam solemnes fuerunt, di-

11) Roskovány. 1. c. 
I5) Roskovány. 1. c. 
'«) Can. 2. Harduini T. 4. p. 487. 

spensatus, Clerus tamen mansit ad sacrificia his diebus offe-
renda ligatus. Eodem vinculo ad Officium divinum obstrin-
gebatur. 

(Folyt, köv.) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TEMESVÁR, juniusban. (A h i t e l e m z ő k k é n y e l -

m e t l e n h e l y z e t é r ő l a k ö z ö s i s k o l á k n á l . A 
s z ü l ő k - s v á r o s i k é p v i s e l ő i n k r ő l , k i k e n e g y 
h e l y b e l i l a p s z e r k e s z t ő l o v a g o l . H a z a i k a t h . 
n é m e t s a j t ó n k r ó l . N é m i a h i t e l e m z ő k t e e n d ő i -
1" ő 1.) (Vége.) Az istentelen sajtóról is szólván, megfogha-
tatlan rejtély maradt előttem, hogyan lehet azzal an-
nyira büntetlenül visszaélni, mint az napjainkban a k a -
tholika egyházzal szemben történik ? de nem kevesbbé csu-
dálkozom azon is, hogy kath. főuraink s adakozásaikban 
utolérhetlen nagyérdemű főpapjaink hogyan nem tudták 
már eddig is azon aránylag csekély áldozatot hozni, m e l y -
lyel e g y n é m e t n y e l v e n s z e r k e s z t e n d ő k a -
t h o l i k u s n a p i l a p o t a l a p í t o t t a k v o l n a 
m a g y a r h a z á n k b a n ? Egy ily lap, ha ügyesen s cor-
recte vezettetnék, bizonyára megtenné hatását s lassacs-
kán kiszoritaná a temesvári botrányos német újságot, va -
lamint ellensúlyozná a legio számra felszaporodott pesti 
zsidó vagy kálvinista „Lloyd"-okat is. De hogy a politikai 
napi események oly rohamos változása s a botrányos sajtó 
lázas tevékenysége mellett nagyszámú németajkú polgár-
társaink közt a katholikus elvek s érdekek biztosítására 
egy „ K a t h o l i k " vagy egy „ U n g . V o l k s b o t e " vagy 
mint a temesvári „ L a n d b o t e " , ha mégo ly kath. szel-
lemben vezettetik is a lap, mint h e t i l a p elegendő lenne, 
azt merőben tagadom. Német f ö l d m ű v e s e i n k számára, 
k ik napi munkájok mellett a politikával nem sokat törőd-
nek, még hiszem ugyan, hogy az ily hetilapok elegendő 
egészséges táplálékot szolgáltatnak az egyetemes kóráram-
lat ellen ; hanem hát megfontolandó, hogy a falusi kabátos 
emberek, kézművesek, iparosok stb., egész terjedelemben 
kívánnak a politikai eseményekről értesülni s magok is 
szeretnek politizálni, minélfogva az ő tág igényeiket csak 
n a p i l a p elégítheti ki. Tapasztalásból tudom, hogy a pesti 
„Lloyd"-ok vagy a temesvári botránylap korántsem an -
nyira katholikusellenes tendentiájok, mint inkább azon 
egyszerű oknál fogva istápoltatnak német katholikusaink 
által is, mivel ők a politikával s főkép m a g y a r h a z á n k 
politikájával akarván foglalkozni, k ü l f ö l d i német kath. 
politikai napilap nekik nem kell, belföldi pedig nincs. Mi-
dőn hetekkel ezelőtt a kath. párt alakítása jött szóba, a 
czél elérése végett egyházmegyénkben is vidéki k a t h o -
l i k u s o l v a s ó k ö r ö k alakítása szándékoltatott. E szán-
dék kivitele azonban a mondott oknál fogva mindjárt ele-
jénte már csak azért is lehetetlennek mutatkozott, mivel a 
legtöbb helyen úgynevezett casinók már létezvén, az 
azokba járó katholikusellenes német napilapok helyett nem 
lehetett m a g y a r é r d e k e k e t k é p v i s e l ő k a t h . -
p o l i t i k a i n a p i l a p o t ajánlani. Szomorú, de t é n y ! 
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Alapittasaék tehát valahára hazánkban egy német kath. 
politikai napilap s hiszem, nemsokára szárnya szegetik a 
zsidók vagy szabadkőművesek szerkesztette katholikus-
ellenes német napilapok nagy hatalmának, a katholikusok 
a saját érdekeiket védő lapot s nem az azokat tagadó s 
ostromló lapokat fogván drága pénzökön járatni ! 

Hogy végül iskolaügyünkre ismét visszatérjek, átalán 
még a hitelemzök teendőiről akarok egy pár észrevé-
telt koczkáztatni. Miután manap a hitelemzők főkép a kö-
zösiskolákban oly ferde állásba jutot tak, hogy ellentétbe 
kénytelenek magokat helyezni a szülőkkel : minden java-
solható mód s kínálkozó kedvező alkalom általok megra-
gadandó, hogy tanítványaikban a házi tűzhelynél beszítt 
méreg hatástalanítására a vallásos érzületet hathatósan fel-
keltsék, melegen ápolják s mélyen meggyökereztessék. 
Bátraknak, eszélyeseknek s csüggedetleneknek kell lenniök 
s a találékony szeretet majd kezök ügyére szolgáltatja az 
eszközöket és módokat, melyek terhes feladatuk teljesíté-
sére s czéluk kivitelére alkalmasoknak mutatkoznak; csak 
hogy semmi kedvező alkalmat felhasználatlanul elsurranni 
ne engedjenek. Ily kedvező alkalom lehetett a legközelebb 
junius 16-kán IX. P i u s szentséges atyánk dicső pápasá-
gának 26-ik évfordulati napja. En e napon reggeli félki-
lencz órára iskolába rendeltem tanítványaimat, hogy onnan 
in corpore szent misére menjenek s hasonlókép cselekedtem 
velők délután is, midőn vecsernyére rendeltem őket. Péter-
fillérek gyűjtését is rendeztem köztök ez alkalomból s e 
végből már 12-kén osztottam ki köztök az illető íveket, 
melyekre ők a szentatyának felajánlandó adományaikat 
feljegyezték. Kissé merész vállalat ugyan ez oly helyen, 
hol e tekintetben a szülök rokonszenvére átalán nem igen 
lehet számitani, mindazáltal okkal móddal keresztülvi-
hető. 

Eljárásom a következő volt : Minden osztályban ma-
gokra a tanulókra biztam, hogy válaszszanak magok közt 
egy í v t a r t ó t, egy p é n z t á r n o k o t s egy e l l e n ő r t . 
A gyűjtő íveken kétféle rovat volt : e g y a pénzbeli ado-
mányok s egy m á s i k a szentatya javára végzendő k ü -
lönféle üdvös és jó cselekmények feljegyzésére. A gyűjtések 
eszközlésére egyheti időt engedtem, melynek lejártával két 
nagyobb tanuló kézbesitette nekem a begyült pénzösszeget, 
az íveket magoknál tar tván meg. I ly eljárás által a sze-
génység iránti tekintetnek is elég lett téve, mennyiben a 
szegényebbeknek nem volt magokat miért szégyenelniök, 
miután üdvös jó cselekedeteket ők is ajánlhattak fel ; nem-
különben az oly gyermekek zavara is kikerültetett, kiknek 
szülei a nyomorban s fogságban sinlődő szentatya iránt 
nem igen lelkesen érdeklődvén, ily czélra költeni valót 
nem szoktak adni. Begyült a t. iskolanővérek által gondo-
zott gyárkülvárosi magán- és községi leánytanoda i f júsá-
gától összesen 18 ft. 21 kr. Érdekesnek tartom néhány 
általok felajánlt jó cselekményt is megemlíteni, úgymint : 
Egy héten át mindennap három Miatyánk s Üdvözlet vagy 
sz.-mise-hallgatás, valamely napon egy olvasó elmondása, 
egy egész héten át a gyümölcs élvezetétől való tartózkodás, 
bizonyos órákon át az iskolában igen jól figyelmezni stb. 
Persze, hogy az ilyenek olvasására a szabadonczok s hitet-

lenek elnevetnék magokat; hanem hát „quod ignorant, 
blasphémant." 

Biesz Gáspár. 

BERLIN. P r o t e s t á n s e x c u m m u n n i c a t i o 
e g y h á z a s s á g ü g y i r e n d e l e t b e n . A szásztarto-
mányi protestáns Consistorium f. évi junius 10-ikén egy 
körrendeletet bocsátott ki, melynek czélja czime szerint 
„az evangelikus papoknak a vegyes házasságok körül k ö -
vetendő eljárását" szabályozni és azon alapelveket ki je-
lölni, melyek ily házasságoknak kihirdetése és megáldása 
körül szemmel tartandók. 

Ezen rendeletet alább egész kiterjedésében közöljük, 
hogy megmutassuk, miszerint a protestánsok a vegyes há -
zasságok ügjrében mindazt követelik magok számára, 
mit mitőlünk katbolikusoktól nemcsak következetesen 
megtagadnak, hanem már a kormányok utján is elra-
gadtak, hogy következőleg megmutassuk, miszerint a 
katholikusok mindenütt a protestantismus érdekében s 
annak kívánalmai szerint nyomatnak el, mi annál fel tű-
nőbb, ha ez oly országban történik, melyben a kathol iku-
sok az egész lakosságnak jó felét, az összes protestáns 
secták pedig alig negyedét képezik. 

A rendelet következőleg hangzik : 
„1. Az evangelikus egyház a vegyes házasságok iránt 

követendő eljárásában nem alkalmazkodhatik a katholika 
egyház elveihez azaz nem nyúlhat egyszerű repressaliák-
hoz ; mert ez utóbbitól, bármily téves legyen is tana, még 
sem tagadja el a képességet tagjait a Krisztussal valá 
közösségre és az örök üdvösségre vezetni." 

(Jegyzet. Az „evangelikus" egyház ebben igen helye-
sen cselekszik, mert ha házasságügyi fegyelme oly lelkiis-
meretes, oly következetes és oly szigorú volna, mint a k a -
tholikusoké, akkor csakhamar azon vennék észre magokat, 
miszerint a vegyes házasságoknak száma a protestantis-
musra nézve igen fájdalmas arányokban csökkenne, mi által 
a protestáns propaganda egyik leghatályosabb eszközét 
visszahozhatlanul elveszitené. Azértis igen bölcsen cselek-
szik az „evangelikus" egyház, ha nem nyul „repressaliák"-
hoz ; mert ha ezt tenné s például az elvált katholikus felek-
nek vagy a hitehagyott papoknak nem engedné meg 
mint protestánsoknak házasságra lépni, mint az például 
elvált protestáns feleknek nem engedtetik meg a katholika 
egyházban, ha mindjárt katholikussá lesznek is: akkor az 
„evangelikus egyház mégis csak néhány „buzgó" áttérőtől 
fosztaná meg magát minden esztendőben, mi ugyancsak 
ezen „egyházra" nézve nagy veszteség lenne. Annak elis-
meréseért, miszerint a kath. egyház is képes tagjait az örök 
üdvösségre vezetni, nem magunknak, mert nem szorultunk 
rá, hanem a szász Consistorium tagjainak gratulálunk, mint a 
kik ez által bebizonyították, hogy ők is képesek világos 
nappal a napnak ragyogását észrevenni). 

„2. Az evangelikus egyház kénytelen a vegyes házas-
ságokat tűrni, mert azok a németországi adott viszonyo-
kon alapulnak ; de azért kötelessége azt követelni, hogy a 
szülőknek, kivált az atyáknak, joga a gyermekek m i -
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kénti nevelése felett határozni csorbittatlanul tartassák 
fen." 

(Ez persze oly »jog", mely napjainkban csak a pro-
testánsoknak kedvez, mert j a j azon katholikus apának, 
kinek eszébe jutna valamennyi gyermekét katholice nevel-
tetni s szintúgy j a j azon protestáns férjnek, ki szabad aka-
ratából beleegyeznék abba, hogy fiai is katholikus nevelést 
nyerjenek. Dicső hazánkban oly roppantterjedelmü vallás-
„szabadság"-ot élvezünk e tekintetben, hogy ilyen határo-
zatok, illetőleg kedvezmények, egyenesen megtiltvák al-
kalmasint azért, mert rendesen a katholikusoknak kedvez-
nének.) 

„3. Azon meggyőződés, miszerint a biztoson üdvözitő 
tannak birtokában van, a lelkipásztorkodás terén ugyan 
arra serkenti az evangelikus egyházat, hogy valamennyi 
vegyes házasságból származó gyermeket a maga számára 
megnyerni iparkodjék ; — a gyakorlati fegyelem terén azon-
ban nem követelhet többet, mint hogy az evangelikus fél 
hitében megmaradjon és hogy a protestáns fér j fiait az 
evangelikus hitben neveltesse." 

(Ez röviden annyit tesz : külsőleg ugyan megnyug-
szunk a kölcsönösség törvényében, hogy kéz alatt és a csa-
ládok kebelében annál hathatósban agitálhassunk ellene ; 
főfigyelmünk továbbá azon házasságokra forditandó, me-
lyekben a férj protestáns ; mert ezek azon csatornák, melye-
ken keresztül a katholikus pénz protestáns kezekbe kerül.) 

„4. Ha az evangelikus pap nem tud magának biztos 
meggyőződést szerezni arról, hogy a protestáns fér j egybe-
kelése pillanatában becsületesen el van határozva fiait a 
protestáns vallásban felneveltetni : akkor a házassági fr igy-
nek megáldásától tartózkodnia és az egyszerű törvényes 
kihirdetésre kell szorítkoznia." 

(No hiszen merné ezt katholikus hatóság mon-
dani vagy katholikus pap tenni ! ! Különös figyelemmel ké-
rem a következő 5-dik pontot elolvasni.) 

„5. Ha az evangelikus vőlegény leendő gyermekeire 
nézve előlegesen is megígéri, hogy azokat kivétel nélkül a 
katholika egyháznak átadandja; vagy ha az evangelikus 
fér j élő figyermekeit szükség nélkül ugyanezen egyháznak 
átadja : akkor ebbeli hűtlensége és az ekként okozott botrány 
miatt egyházi fenyíték alá esik. I l y á l l a p o t b a n s e m 
k e r e s z t a p a n e m l e h e t e v a n g e l i k u s g y e r m e k -
n é l , s e m a k ö z s é g b e n b á r m i f é l e t i s z t e l e t b e l i 
v a g y e l ö l j á r ó i t i s z t s é g e t n e m v i s e l h e t , s ő t a z 
ú r v a c s o r á j á b ó l i s k i z á r h a t ó, míg a botrányt, a 
mennyire lehet, jóvá nem tette s a botránynak okát meg 
nem szüntette." 

(Ismét csak azt mondhatjuk, merne csak katholikus 
egyházi hatóság ilyesvalamit tenni vagy mondani ; mily 
lármát csapnának az egész országban ! Mennyivel to-
leránsabbak vagyunk mi katholikusok. Egyházi fenyítékről 
szó sincs nálunk s nemcsak hogy ezalatt netán álló katho-
likusokat, de még protestánsokat, sőt zsidókat, sem merünk 
a keresztapai tiszttől visszautasítani, annál kevésbbé ily féle 
excommunicatio minort kimondani az illetők ellen, minőt 
az 5-dik pont tartalmaz; — majd is megadná nekünk az 
„állam", ha mi valakit excommunicálni mernénk.) 

„6. Azon evangelika nő, mely gyermekeit férje iránti 

engedelmességből katholice nevelteti, nem esik ugyan egy-
házi fenyíték alá, de a lelkipásztori gondoskodásba kü lö -
nösen ajánltatik. " 

(Azaz, mint már fentebb mondtuk, oly vegyes házas-
ságok, melyekben a nő protestáns, nem érdemelnek annyi 
részvétet ; mert egyrészt mint a protestáns propagandának 
eszközei kevésbbé hatályosak, másrészt pedig nem is szolgál-
nak arra,hogy a katholikus pénz protestáns kezekbe átjátszas-
sék. Legyen azonban rajta a pásztor, hogy ily házasságok-
ban is a balbékét, amennyire tőle telik, feldúlhassa az által, 
hogy az asszonynak lelkiismeretét folytonos sugdosásai 
által feldúlja). 

IRODALOM. 
,,Disquisitiones eschatologicae de libro Koheleth. Auetore 

Joanne Hubertho Kessel, Ss. Theologiae Doctore.lí 

(Folytatás.) 

Méltán nagyjelentőségüeknek mondja az a szentirás 
mindazon nyilatkozatait, melyekben fel van tüntetve a), 
hogy a testi halál közbejötte után a lélek öntudatosan fen -
maradt tovább is és egy más életben szeretteivel találkozik 
23—32 lapokon); b) hogy még a test a földbe tér vissza, 
addig a test életének, sajátos alkotásának, minden mozdu-
latainak és tevékenységének alapja, — a lélek, az Istenhez, a 
ki adta, jut vissza (v. ö. 32—43. 11.) ; c) hogy a lélek az 
Istennek, a ki halhatatlan, képére és hasonlatosságára 
alkottatott (43—50. lapokon) ; d) hogy a lélek a földi élet 
után (mert e világon sem tökéletes jutalmazásnak, sem 
tökéletes megtorlásnak, nincs helye, minthogy a földi jót 
nem lehet az erénynek megfelelő jutalom, a földi roszat pe-
dig nem lehet a bűnnek megfelelő büntetés, gyanánt tekin-
teni ; tökéletes kiegyenlítésnek annál kevesebbé van 
helye akkor, midőn az ember az igazságért egész földi bol-
dogságát, sőt magát az életet is, feláldozza . . . .) a végből, 
miszerint az emberi érdemek és a sors tényleges ferde vi-
szonya kiegyenlittessék, — meg fog Ítéltetni (50 — 53.1.) . . . 
A kijelentésből bizonyos (az erény termékeny anyjának 
nevezhető) lélekhalhatatlanságbani hitet, mely az emberi 
nem kebelében mindenkor és mindenütt létezett, jóllehet az 
ember körül mindeu a halandóságra emlékeztet s a hová 
fordul, nem lát egyebet mulandóságnál, sírokon és porokon 
jár, mik egykor oly lényekhez tartoztak, melyek nincsenek 
többé, — folytatja a t. sz., mutatják azon különféle szók és 
kifejezések, melyek ide vonatkozólag még a prédikátor 
könyvében nem csekély számban előfordulnak . . . . Jele-
sen az egyszernél többször előkerülő kifejezés „mulandó 
(t. i. testi) élet" (v. ö. prédik. 9, 9.), „valódi élet" (6, 8, 7, 
13.), valamint ugyanazon szent könyvek nyilatkozatai az 
örök boldogságról vagy örök kárhozatról, szintannyi kife-
jezései a lélekhalhatatlanságnak . . . . és az ilyetén helyek : 
„Tanácsosabb a siralomnak, hogy som a lakodalomnak, há -
zába menni, mert amabban látjuk, mi vége az embernek ? és 
az élő az ő szivébe szállván a jövendőről gondolkodik." 
(v. ö. 86. 11.) Ezen és hasonló szólamok, melyeketa prédiká-
tor sugallat folytán irt szerzője még több ízben s pedig ha -
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tározott kitételekben basznál, mind a zsidó mind a keresz-
tény hagyományban a iélekhalhatatlanságróli nyilatkozatok-
nak tekintettek,azon nyilatkozatoknak,melyek szerint a szel-
lem öntudatosan tovább él akkor is, ha a testtől elvált, mely 
felfogás helyes volta mind belső indokok erejénél, mind az 
újszövetségi szentirás hiteles magyarázata által bebi-
zonyul 

Valóban nyomósak ezen és ilyféle bibliai nyilatkoza-
tok, mert egyrészről azt t á r ják fel, hogy ha az eredeti 
állapotban maradt volna az ember, akkor testre nézve is 
halálmentes (halál közvetítése, fájdalom és belszorongatás, 
nélkül távolittatik vala el a földről) lehete; másfelül pedig 
a test- és léleknek, melyekből össze vagyunk téve, két 
lényegileg egymástól különböző tulajdonát, melynél fogva 
a lélek nemcsak alapját képezi a testi életnek, hanem ön-
magában is megálló életet él, mely nem a testtől származik 
és nem testi szervek által munkálkodik — öntudatos gon-
dolkodás és szabad akarat — s azért életét a testtől elválva 
is fentarthatja s munkásságát folytathatja, — szóval, — a 
lélekhalhatatlanságot jelzik. 

Es így átgondolván a mondottakat, lát juk már a pré-
dikátor könyvében az erkölcsi világrend által is követelt 
halhatatlanságnak, moly ellen még napjainkban is a vi lá-
gosság közepette a sötétséget szerető egynémelyek (kik t. i. 
nem akarván az Istent ismerni, az Isten képmását, a lelket, 
sem ismerik és becsülik meg) a bűnösség érzetének mente-
getésére és a rosz hajlamok felszabadítására, üres kétke-
déssel telnek el, — egynél több tökéletesb és rendszere-
sebb bizonyítékát 

Mielőtt e részt elhagynók, meg nem állhatjuk, hogy 
ne idézzünk egykét helyet. 

Mintán a prédikátor 12-ik fejezetének első versei kellő 
álláspontból érteimeztettek, a hetedik versnél, melyet nem-
csak eredetiben, hanem a latin forditás szerint is előhoz a 
t. sz., a 41. lapon a többi között ezt mondja: 

„Quorum verborum (t. i. ,Memento Creatoris tui, 
antequam revertatur pulvis, unde erat et spiritus redeat ad 
Deum, qui dedit illum,' 12, 7) quo maior perspicuitas, eo 
luculentior et evidentior sensus. Corpus hominis pulvis dici-
tur tum propter primi hominis ex limo terrae originem, 
tum propter certam corporis cuiusque in terram resolutio-
nem (f. Eccl. 3, 20) ; spiritus autem hominis reverti dicitur 
ad Deum, qui dedit eum, i. e. ex quo ille prodiit et a quo 
corpori praeparato increatus fuit, id, quod fieri non potest, 
nisi pro certo habeas eum divinae naturae esse participem. 
Ecclesiastes igitur hoc loco quam certe docet hominis cor-
pus aliquando dissipari et dissolvi, tam clare declarat eius 
animam esse indissolubilem, indelebilem, immortalem, ae-
tarnam. Est sane hie apertissimus locus pro animae immor-
talitate, quo clariorem et evidentiorem vix ullum in sacris 
libris inveneris"  

„Iam praemissa hac ad virtutem colendam et debitum 
obsequium Deo intra vitae terrenae annos praestaudum 

exhortatione Ecclesiastes exclamat : ,Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas.' Quae exclamatio non pro omnium, quotquot 
per singula huius libri capita prosecutus est, disquisitionum 
fine habenda est, sed eo potius destinatur, ut ex considera-
tione de horribili mortis momento atque de inaestimabili bonae 
mortis valore vivida persuasio quum do vitae humanae f r a -
gilitate et brevitate, tum de necessitate earn soli Deo et 
virtuti conseorandi loctorum animis penitus inculcetur, unde 
rursus nihil, nisi ipsiu3 auctoris in alteram vitam fides, cla-
rissima luce apparet" . . . . 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
ft 

— Személyze i. 0 felsége a váczi székesegyházi káp-
talanban Müller Mihály éneklőkanonoknak az olvasókano-
nokságra, Ellenbacher István őrkanonoknak az éneklöka-
nonokságra, Soós József székesegyházi főesperesnek az 
őrkanonokságra, Neszveda István jános-alapitványi kano-
noknak s székesegyházi főesperességre, Poroszkay Péter a 
püspöki asztalról nevezett első kanonoknak a pe3ti főespe-
rességre és Virter Bertalan a püspöki asztalról nevezett 
kanonoknak a csongrádi főesperességre leendő fokozatos 
előléptetését jóváhagyván, az ezáltal megüresedett s a 
vácz-alsóvárosi plébániával összekötött jános-alapitványi 
kanonokságra Tanács János tiszteletbeli kanonokot s rékási 
plébánost és a püspöki asztalról nevezett kanonokságra Mal-
lár József tápió-bicskei plébánost és alesperest nevezte ki ; 
végre a szent Ilonáról nevezett földvári czimzetes apátságot 
Neszveda István és a bold, szűz Máriáról nevezett dornani 
czimzetes prépostságot Poroszkay Péter váczi kanonokok-
nak adományozta. 

— Értesítés. A Horváth-féle alapítvány értelmében f. 
1872. évben azon a kath. hittudományok körébe tartozó 
magyar nyelven irott munka levén 400 frt. jutalomdíjban 
részesítendő, mely a lefolyt 1868—71 négyévi időközben 
megjelent enemü müvek közt a m. kir. egyetem hittudo-
mányi karának Ítélete szerint erre legérdemesebbnek talál-
ta t ik : nevezett kar f. hó 8-án tartott ezévi VI. rendes ülé-
sében az e végre megbizott két biráló érdemleges vélemé-
nyes jelentésének meghallgatása után fonkitett jutalmat dr. 
Franki Vilmos esztergomfőegyházmegyei áldozár s m. 
akadémiai tag III . kötetes „Pázmány Péter és kora" mü-
vének itélte oda. — Ugyanez alkalommal szinte a Horváth-
féle alapítványból Karcsú Arzén ferenezrendi szerzetesnek 
8 kötetes „A római pápák történelme sz. Pétertől korunkig" 
czimű munkáját 200 forinttal jutalmazta. — Kelt Pesten, 
1872. julíu3 8. Dr. Bita Dezső, a hittudományi kar dékánja. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 32 ft . 260 f rank arany. 
Csapó Veronika . . . — ft. 20 k r . 
Schindler Erzsébet . . — „ 10 „ 
Schindler Ilona és Teréz. . — „ 20 „ 
Schindler Anna . . . — „ 50 „ 
Deák Zsuzsanna . . . — „ 40 „ 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

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

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terízvá-
rosi plébánián) s Eocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

il coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

517-én. 5. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Az egyház s a tudomány. -
Simor János primás ö hgségénelt körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósitások.— Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

S hogy a kath. egyház befolyása e tekintetben 
az előtt sem szegé szárnyát a nemes bátorságnak, 
erre H u m b o l d t emiitett müvében (II. k. 270, 273, 
274. lap) elég világos adatokkal szolgál. 

Szerinte a keresztény anachoreták éjszaki Eu-
rópa hozzáférhetlen tájait kutatták fel és megnyi-
tották a civilisatiónak. 

De ez létüknek okszerű következménye volt, 
mivel tudományokkal, szépmüvészetekkel és tanitás-
sal foglalkoztak. Mint ilyenek ők valának megmentői 
a régi görög s római műveltség maradványainak, ala-
pitói az első iskoláknak, gyűjtői s őrei a kéziratok 
és könyveknek, úttörői a szépizlésés szelidebb érzel-
meknek, ápolói és barátai a művészetnek és teremtői 
számos nagy müveknek, melyek lapjai korunk legje-
lesebb könyvbúvárait is álmélkodással töltenék el, 
nem tudván az emberi észnek e művekben ragyogó 
kinyomatát s e földön túlszárnyaló gyors röptét kö-
vetni s boldognak vallják magokat, hogy azokat is-
merve bennök gyönyörködhetnek. Mindannak, a mire 
e müveit Európa büszke, a mi által minden más vi-
lágrész felett kitűnik s túlnyomó befolyást gyakorol, 
eredete e világ fiai által gyűlölt, de a józan gondol-
kodó előtt mindenkor a kiérdemelt tiszteletre méltó 
kolostorokban van. A kolostorok a sz. lelkesedés, 
humánus érzelmek és múzsák menedékhelyei valá-
nak. Mindenrendű és rangú szellemi nagyság minden 
korban megfordult a béke és tudomány e csarnokai-
ban és nem egy tett tanúságot róla, hogy azokban 
épült és tanult. Képzeletemben, — úgymond D a n i -

e l ik, a keresztény műveltség kiinduló forrásánál 
elhelyezkedve szerzeteseink ugy tűnnek fel nekem, 
mint kik teljesitik Plato buzdítását: „Menj, mentsd 
meg a várost, . . . oktasd a tudatlanokat, mert nagy 
számmal vannak/ ' 

Mit tettek a kolostorok Angliában, melynek 
minden egyes grófságára egyremásra 20-at lehetett 
számítani. Iskolái kiknek vagy miknek, ha nem a 
szerzetesek fáradhatlan buzgalmának eredményei, 
karöltve hasonbuzgalmu nagy A l f r é d tevékenysé-
gével és tudomány iránti szeretetével ? 

De ez érdemek kellő méltánylatának hiányáról 
nem is panaszkodhatunk. A Q u a r t e r l y R e v i e w 1 ) 
deczemberi füzete (1811-ben) e szép sorokkal gyö-
nyörködteté művelt olvasóit: „A világ soha semmi 
más társasági egyesületnek sem tartozik annyival, 
mint a B e n e d i c t i n u s szerzetesek jeles rendének ; 
de midőn a történetírók előterjesztik azon roszat, 
melyre alkalmat nyújtottak : igen gyakran elfelejtik 
azon sok jótéteményt, melyet ők műveltek. Még a 
legközönségesebb olvasók is ismerik sz. D u n s t o n t 
(X század canterburgi érsek), midőn legtudósabb ha-
zánkfiai is csak alig emlékeznek ama bámulatra 
méltó férfiak neveire, kik Angliából jővén ki, Éjszak 
apostolaivá lőnek. T i n i a n é s J u a n F e r n a n d e z 2 ) 
nem szebb foltok az Óceánon, mint milyenek voltak 
M a l m e s b u r g , L i n d i s f a r n e et J a r r o w 3 ) a mi 
heptarchiánk idejében. Ezen hajdani napokra tekint-
vén, oly férfiak társasága, kik magokat ugy a reli-
gionak, mint a tudományoknak és hasznos mester-

') Angol folyóirat, mely évnegyedenkint jelenik meg. 
*) Két sziget; az első a Mariannák között a nyugati, a 

másik pedig a déli tengeren. 
3) Az első kis város Angliában, Hobbes születéshelye. 

A második egy kis sziget a nothumberlandi partokon, ha j -
dan Haligolandnak, később Holy-Islandnak vagyis sz. szi-
getnek neveztetett, mivel sok remete lakta. A harmadik egy 
kis városa Angliának, Beda születéshelye. 
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ségeknek a legnagyobb buzgósággal szentelék, ugy 
tűnik fel szemeinkben, mint egy zöldelő Oasis 4) a 
sivatag puszták közepett ; szelid fénynyel ragyognak 
ők felettünk, miként a csillagok bold nélküli éjsza-
kán. Ha valaha ember megérdemlé a tiszteletreméltó 
nevet, ugy az valóban a tiszteletreméltó B e d a 
volt, kinek e nevezet állandóul ismertető jele ma-
radt s ki egész életét abban tölté, hogy a maga-
korabeli nemzedéket oktassa s az utókor számára 
emlékiratokat készítsen. Ezen napokban az egyház 
nyújtott egyedül menedéket azon veszélyek ellen, 
melyeknek minden nemzetek ki voltak téve. Az örö-
kös háborúk között csak az egyház élt békességben 
s ugy tekinték őtet, mint valamely sz. országot, azon 
emberek, kik noha egymást gyűlölték, mégis ugyan-
azon egy Istenben hittek és őt félték. A világfiak és 
a nagyravágyók által gyaláztatva, az álnokság fon-
dorkodásai s a rajongók esztelenségei által megvetve 
ő menyhelyet nyuj ta mindazoknak, kik ifjúságukban 
a világnál jobbak voltak vagy megtért korukban 
abba beleuntak. A bölcs, valamint a félénk és nemes-
lelkű férfiak az Istennek ezen szentelt földére futá-
nak, mely a sötétségnek s a zivataroknak közepette 
tulajdon világosságával s nyugalmával élt." 

Egy ujabbkori angol történetíró (Digbynél) 
Angliáról Lanfranc koráról szólva így ir : „A kolos-
torok áldás valának az országra nézve, mert bennök 
nemcsak hogy a szeretetet gyakorolták, a földműve-
lést előmozdították, — hanem iskolákat nyi-
tottak s ezek által a polgárisodást is minden tájban 
és vidéken előmozdították." 

Francziaországról tudjuk, hogy a tudományok 
iránti első érdeket sz. B o n i f á c z gerjesztette, melyet 
a hírneves angol szerzetes A1 c u i n, korának legtu-
dósabb férfia szítani s a császár barátja által elő-
mozdítani el nem mulasztá. O rendezte be nagy Ká-
roly udvarában az u. n. S c h o l a p a l a t i n a t és az 
egész frank birodalomban a főegyházak és kolosto-
rok mellett iskolákat alapított a hét szabad művé-
szet számára, (triviumot a Grammatica-, Dialectica-, 
Rhetorikára, quadriviumot Arithmetica-, Geome-
tria-, Musica- és Astronomiára). 

Ugyané században virágzott O r l e a n s , T o u -
l o u s e , L y o n , St. G e r m a i n e , St. G a l l e n stb. 
egyeteme. 

A IX, X. és XI. század tudományos munkála-
tainak jeléül ugy hiszem A g o b a r d lyoni érseket 

4) Hajdan kis város Africában, a libiai puszták köze-
pett folyókkal bővelkedett. 

(f 841), R a b a n u s M a u r u s fuLliaiapátot(f 856), 
H e y m o halberstadti püspököt (853), D r u t m a r 
grammaticust,acorbieiszerzetest, H i n k m a r reimsi 
érseket, R a p p e r t e t , (834) S k ó t E r i g en a Já -
n o s t , N o t k e r természetbúvárt, ki a lüttichi isko-
lát alapította, L u i p r a n d o t , a történetírót (970) 
G e r b e r t e t , a mathematica, csillagászat és termé-
szettudományok férfiát, B e r e n g a r t , (1070) D a -
rn i a n i P é t e r t , a scholasticus G o z e c h i n t Lüt-
tichből, elegendő leend említeni. I I S á n d o r pápa, 
G u i m o n d aversei püspök, chartasi Y v e s , A n -
z e l m , a beei apátságból kerültek ki. 5) 

A XII. és XIII. században P á r i s, O x f o r d , 
P r á g a , tanszékei körül ezrek és ezrekre menő ifjú-
ság gyűlt egybe az elolthatlan tudományszomját 
enyhíteni. Ekkor virágzott S a l e r n o és B o l o g n a 
egyeteme is I d n e r i u s jogtudós és C o n s t a n t i n 
hirneves tanárok által. Ekkor az eszmék láthatára 
bővülni kezdett, a tanszöveges, — encyclopädisch, — 
munkákat kedvelni kezdették, miként korunkban a 
természet erőinek vizsgálatára nagyobb gond fordíttat-
ván, e tanulmány alakilag is bölcseletibb irányt vett. 

Ugyanezen században és a XIV-ben tüudökölt 
H i t a lángesze, M a n u e l széles tudománya által, 
valamint R u i z , H i d a l g o , G i l stb. 

1430-ban R o b e r t u s párisi kanonok s sz. La -
jos gyóntató atyja a Sorbonna által örökité nevét, 
mely a XV-ben is virágzott. Továbbá V i l i e n a , 
S a n t i l l a n a , P e r e z , M a u r i q u e , l a C u c i n a , 
P r u e n t e , G a r c i c l a r o a z u j költészet irányadója, 
C e s p e d e s , H e r r e r a, E r c i l l a , F r a y L u i z de 
L e o n , F i q u e r r a , P o l o , B a l b u e n a , V i l l a 
v i c i o s a , R i ó j a , Q u e v e d o , V i l l e g a s a két Ar-
g e n t o l o s , G o n z a l o , S o t o s L o p p e d e V e g a 
fénypontjait képezik a XV századnak. 

E században minden szellemi törekvések hatá-
rozott jellemet öltenek és az egész mozgalomnak egy 
kitűzött czél felé fordult változatlan iránya C o l u m -
b u s korszakát nagygyá s maradandó fényűvé teszi. 
Ez a fontos perez azonban nem rögtön s véletlenül 
álla be, hanem fokozatosan készité elő azt néhány 
bátor férfiúnak korábbi fellépése, kik az érzéki tüne-
mények okainak kifürkészésében lankadatlanul fára-
doztak; továbbá ama nagy hatás, melyet a belélet 
legmélyebb forrása gyakorlott az Olaszhonban meg-
ujult ismeretség Göröghon irodalmáról s azon művé-
szeti találmányok, melyek a gondolatnak szárnyakat 

5) C h a r p e n t i e r de Saint Prést, Histoire l i t téraire 
de moyenâge. 
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kölcsönzének, végre keleti Ázsiának a mongol feje-
delmekhez küldött barát-követségek és utazó keres-
kedők általi megnyitása. 

És mégis mindazt, mit a középkor létrehozott : 
szépművei, magasröptű költészete, polgári és egyházi 
alkotmánya, jeles tettei, csendes erényei, tudományos 
és jótékony intézetei, műveltsége és felebaráti szere-
tete, mind vallásos, mind katholikus szellemtől van 
áthatva s talán épen e miatt gyűlöletes a világ fiai 
előtt. Durva, nyers, időszak volt az, mondják; de hol 
kell nagyobb durvaság és arczátlanabb féktelenség, 
mint az, melynek napjainkban igen sokszor a legfi-
nomabb érzékűek is ki vannak téve? mivel a legsi-
mább külszín alatt olykor a legelvetemültebb szem-
telenség rejlik. 

H a b n grófnő, —kirő l ugy hiszem, feltehetjük, 
hogy elég finom s érzékeny megitélhetni a durva és 
ellenkezője közötti különbséget, a középkor durvasá-
gát hirdetőknek e kérdést teszi : „Roh soll die Zeit 
gewesen sein? und die erhabenen Dome? und die 
mystische Poesie? und die lieblichen Bilder? Sind 
die Mystères de Paris roher oder das Buch : de imi-
tatione Christi? Jene Jahrhunderte müssen sehr männ-
lich und sehr frei gewesen sein; denn aus ihrer gan-
zen Hinterlassenschaft entnehmen wir, dass sie immer 
die Zukunft und das Ubersinnliche im Auge hatten.6) 

Igen sok csudálni való van a középkorban, mit 
szeretni s magasabb jeleneteiben becsülni kell. Pél-
dául a leginkább gyalázott XIII . században, melyben 
egy sz. D o m o n k os lánghite, sz. F e r e n c z láng-
szive s egy sz. T a m á s lángesze a kereszténységet 
megdicsőiteni hivatott, nem kitűnő és bámulatra 
méltó? 

A korán elhunyt kitűnő spanyol iró, — ki ko-
rában egyedül volt megmeütendő édes hazájának 
irodalmát, -— D o n o s o C o r t e s így itél a XIII- ik 
századról: „Per far prova délie sue forze, il cattoli-
cismo disse un giorno : io scegliero un secolo barba-
ro per riempirlo delle mie maraviglie ; a scelto il se-
colo terzodecimo, lo incoronö de quattro monumenti 
i piu magnifici di quanti ne abbia il genio umano in-
nalzati: la Somma di S. Tommaso, il Codice de las 

6) „Durvának mondják azon korszakot ! és a felséges 
egyházak a titokteli költészet ? a' gyönyörű képek mit ta-
núsítanak? Mi durvább igazán és nyersebb: a párisi titkok 
•— Sue Jenőtől — vagy e kis könyv de imitatione Christi ? 
Ama századok valóban igen férfiasak és szabadok valának, 
mert egész hagyományukból azt látjuk, hogy mindig a jövőt 
és az érzéktúli világot tartották szemeik előtt Von Babylon 
Dach Jerusalem. 15. 19. 20. lap. 

Partidas dAfonzo il Saggio, la Divina Commedia e 
la Cattedrale di Colonia." 7) 

A kath. középkor tudatlan gyalázóinak nem 
ártana ahiresprotestans természettudós H u m b o l d t 
Sándor középkorróli nyilatkozatait egész terjedel-
műkben olvasni. A hely szűke miatt itt csak pár 
sort idézünk: „ItnMittelalter, als der Ideenkreissich 
seit dem XIII . Jahrhunderte wieder zu erweitern 
anfing, — tehát nem 1517 óta, —ents tand einegros-
se Vorliebe für encyclopaedische Werke, — durch 
das Kostspielige veranlasst. — Mit dem Ende des 
XIII. Jahrhunderts zeigte sich eine entschiedene Vor-
liebe zum Studium der Kräfte der Natur auch eine 
fortschreitend philosophischere Richtung in der Form 
dieses Studiums, — Die glänzende Periode der ita-
lienischen Mathematiker des Mittelalters. — Das 
XV. Jahrhundert gehört zu den seltenen Zeitepochen 
die einen bestimmten und gemeinsamen Charakter 
andeuten, die unabänderliche Bewegung nach einem 
vorgesteckten Ziele offenbaren, — sie geben dem 
Zeitalter des Columbus Grösse und dauernden Grianz. 
— Diese Aera des Columbus wurde vorbereitet durch 
eine kleine Zahl kühner Männer, welche früher auf-
traten und zum Erforschen einzelner Naturerschei-
nungen anregten; durch den Einfluss, welchen auf 
die tiefsten Quellen des geistigen Lebens ausübte die 
in Italien erneuerte Bekanntschaft mit den Werken 
der griechischen Litteratur und die Erfindung einer 
Kunst, dem Gedanken Flügel und lange Dauer ver-
lieh, durch die erweiterte Kenntniss des östlichen 
Asiens, welche Mönchsgesandschaften an die Mongo-
lenfürsten und reisende Kaufleute verbreiteten.u 8) 

(Folyt, köv.) Sárossy Sándor. 

Simor János prímás ö herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 
(Folytatás.) 

E concilio Venetico anni 465. clericus e psalmodia 
emanens, ad Septem dies a communione extraneus decerni-
tur ; ') Turonense II. anni 567. statuit : „quicumque minus, 
quam 12 psalmos ad matutinum dixerit, jejunet usque ad 

7) Megjelent a C i v i 11 a C a 11 o 1 i c a L. I I sz. 1854. 
april 15-én Párisból irt levelében: „Hogy erejét megmu-
tâSSSi) clzt mondá egyszer a katholicismus: kiszemelek egy 
barbár századot, megtöltöm azt csodáimmal ; és kiválaszt-
ván a XlII - ikat , megkoszoruzá azt négy oly emlékkel, me-
lyeknél az emberi lángész sohasem alkotott nagyobbszerüt 
s ezek:sz. Tamás „Summa"-ja, bölcs Alfonz törvénykönyve 
a Divina Comedia — Dante-től— és Köln székesegyháza." 

8) Kosmos. 
' j Harduiűi, T. 2. p. 798. canon. 14. 

5* 



vesperam, panem cum aqua manducet et non illi sit altera 
die ulla refectio." 2) Justinianus imperátor de clericis, psal-
modiam negligentibus inquit, eos „nomen quidem habere 
clericorum, rem autem non implere", aitque porro tales „ex 
sola rerum ecclesiasticarum consumtione clericos apparere" 
et jubet, ut episcopi diligenter vigilent, segnesque clericos 
ejectione extra clerum puniant, rationem severae huj us poe-
nae addens : „nam qui constituer unt vel fun dar unt sanctis-
simas ecclesias, pro sua salute et communis reipublicae re-
liquerunt illis substantias, ut per eas debeant sacrae litur-
giáé fieri et ut in iis a ministrantibus piis clericis Deus 
colatur". Cultus ergo divini, seu ordinis sacerdotalis et 
beneficii ratione obligatos esse edixit ad psalmodiam. 

Quemadmodum primis saeculis christianum esse et ad 
psallendum deputari : ita tardius clericum e3se et Officium 
divinum persolvere debereunum idemque fuit. Cum vi legis 
conservabatur consuetudo psallendi et hac vi praedita esse 
semper exhibebatur. 

Quam severum fuerit hujus officii ad psallendum vin-
culum, patet ex eo, quod per clericos psalmi memoria teneri 
juberentur, tum ut in canendis expediti, cum ut, ubicumque 
constituerentur, psalmos percurrere possint, non enim pote-
rant libri psalmorum, antiphonarum, lectionum, hymnorum, 
mole grandissimi quaquaversus portari. Epiphanius testis 
est do monachis, quod „magna ex parte in decantandis 
psalmis memoriterque pronunciandis sese exercent;" 3) s. 
Hieronymus jubet Rustico: „discatur psalterium ad ver-
bum;" 4) concilium Nicaenum II. can. 2. decrevit : „qua-
mobrem decernimus, quemlibet quidem, qui ad episcopalem 
gradum est provehendus, psalterium omnino nosse, ut ex eo 
omnem quoque suum clerum ita institui moneat ; " 5) trita 
inter scriptores s. Augustini sententia, „vix nomen sacerdo-
tis mereri, qui psalterium ignorât;" s. Gregorius Magnus 
quemdam consecrare noluit, quia psalterium et cantica igno-
ravi t ; 6) concilium Toletanum 8-um tit 8. constituit: „ut 
nullus cujuscumque dignitatis ecclesiasticae deinceps perci-
piat gradum, qui non totum psalterium vel canticorum usu-
alium et hymnorum perfecte noverit supplementum." 7) 

Quousque clerici omnes apud Episcopum commoraban-
tur sub eodem tecto, ad eamdem mensam et populus fidelis 
passim tantum in civitatibus inveniebatur, facile negotium 
fuit clericos in officio ad psallendum continere. Praeside 
enim episcopo, vel qui vicariam opem praestitit, seniore, 
fiebat omnis cultus divinus ; in pigritiam confestim animad-
verti potuit. 

Difficultas continendi clericos in psallendo tunc enata, 
quando pagorum quoque et oppidorum incolao turmatim 
Christi fidem amplexi sunt, quibus de cultu divino in pro-
pria communitate providendum fuit. Ad initium quidem 
senior presbyter, die Domini aut festo ab episcopo ad sacra 
facienda missus cum pluribus clericis rus petiit, qui Offi-
cium divinum, prout in Cathedrali fiebat persolverunt, per-

Mansi, Concilia, T. 9, p. 778. 
») Exposit. fid. cath. c. 23. 
4) Ep. ad Rustic, 
6) Harduini. T. 4. p. 487. 
6) Grancolas, Comment, c. 6. p . 12. 
0 Aguire, Cone. Hisp. T. 2. p. 545. 

fectisqùe omnibus, quae cura animarum postulavit, dein ad 
Cathedralem Ecclesiam reversi sunt. Multiplicatis autem 
ruri stationibus, constitutisque residentibus in loco presby-
teris, hi Officium divinum cum populo absolverunt. 

Seniores circa episcopum collectos, canonicos dein 
dictos, non fuit arduum in psalmodia absolvenda continere, 
sed ut recte, devote, ad gloriam Dei et aedificationem po-
puli coneinant, sat molestus per saecula labor fuit. 

Sacerdotes ruri degentes suae propriae conscientiae 
debuerant relinqui ; ad banc ergo appellant omnes canones, 
ut se gravi lege ligatos ad recitandam psalmodiam semper 
sciant. 

Quoad Capitula nubes canonum praesto est, ut, quid-
quid negligentia, pigritia, animus religione vacuus perten-
tare potuit, confestim retundatur, sublatoque abusu, cultus 
divinus in psalmodia, ut debet, dignus et in decore maneat. 

Ingeniosa mens multa invenit, quando legem declinare 
vel onus legis attenuare parat. 

Locus sacer fuit, in quo psallebatur; o t i o s a c o n -
f a b u l a t i o scandalum populo, dedecus cultui divino 
adtulit : iccirco severe prohibita erat. 

Missis aliis conciliis, Strigoniense anno 1493 : „qui 
chori silentium fugientes, variis collocutionibus impendunt, 
dumque auditum ad indebitos sermones effundunt, aures 
intentas ad divina non porrigunt. Haec et similia sub poena 
excommunicationis de caetero prohibemus", satis clare, 
satis severe vindicat decorem orationis. 

„Omnes, quos causa rationabilis non excusat, consti-
tuit Benedictus XII-us , ad chorum concurrant, praepara-
turi Domino corda sua, ibique sine risu, murmure, discursu 
et absque vagis aspectibus cantent et orent et usque 
ad finem unanimiter perseverent" 8). 

„Canonici confabulantes in choro sunt punetandi — e t 
privandi distributionibus, tamquam absentes", decidit S. 
C. E. 9) 

Ne canonici, per solos cantores aliosque mansionarios 
Officium divinum persolvant, concilium Tridentium vetuit: 
„omnes vero divina per se et non per substitutos compel-
lantur obire officia, atque in choro ad psallendum instituto 
hymnis et canticis Dei nomen reverenter, distincte, devo-
teque laudare" ,0). 

Synodus vero Tusculana anni 1763. juxta decretum 
prius allatum, „caetera, quae ad debitum in divinis offieiis 
regimen spectant, de certa lege in choro conveniendi et per-
manendi, synodus provinciális praescribet", art. 4-o ita 
statuit: „Non otiosa debet esse residentia, sed laboriosa, 
cum nihil Ecclesiae prosit clericorum personalis in loco be-
neficii praesentia, nisi ii divinis adsint offieiis, propter quae 
bénéficia sunt constituta. Quare sciant omnes, qui choro 
sunt deputati, eos, si absque légitima causa, quae ad sacro-
rum canonum normam a nobis erit approbanda, per nota-
bile aliquod tempus choro non intersint, ecclesiaeque suae 
non inserviant, non modo distributiones quotidianas ami t -
tere, verum etiam suos non facere praebendae ac beneficii 

9) Constit. „In primis" 28. Nov. 1336. Bullar. R. T. 4. ed. Aug. 
Taurin. 

9) Mühlbauer, Décréta authentic», T. 2. p. 909. col. 2. 
10) Sess. 24. de réf. c. 12. 
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fructus, gravique se apud Deum culpa alligari. Cum enim 
praebendae ad eum finem, atque sub eo onere canonlcl3 con-
ferantur, ut oarum fructibus enutriti ecclesiae suae psal-
lendo ac divina celebrando officia deserviant ; • jam 
inde certo certius sequitur, ut si choro noil intersint, divi-
naque officia non celebrent, jam neque praebendarum f ru -
ctus faciant suos, neque distributiones lucrentur quotidia-
nas : non enim eam conditionem implent, qua dumtaxat 
impleta praedictos fructus facore possint suos" l l). 

Cum comparendum in choro sit debito tempore, inve-
nit oscitantia, ut tarde accedat, citius discedat; e multis 
objurgationibus, audiatur decretum legati pontificii ad visi-
tandam dioecesim Suessionensem : „Quoniam divinum Offi-
cium in quibusdam in ecclesia vestra cognovimus minus 
decenter impleri, ab his praesertim, qui Invitatorio can-
tando hora débita non intersunt et ab his etiam qui rece-
dunt a Laudibus beneficio temporali suscepto, nec non etiam 
ab illis, qui frequenter egrediendo de choro syncopant Ma-
tutinum, volumus etc. etc. Quicumque super hoc decreto 
fecerit defectum, emolumentum temporale matutinum amit-
tat" 

Ut totum Officium, seu omnes Septem horae a cano-
nicis singulis persolvantur, non autem aliquae ex illis, aut 
per conductos cantores uno praesente canonico, qui hebdo-
madarius vocatur; abusus hic in Archidioecesi olim vigens, 
per Archi-Episcopum Franciscum de Comitibus Barkóczy 
anno 1762. sublatus est. De quo abusu pia regina, Maria 
Theresia ad conquerentem Archiepiscopum rescripsit : „Si-
cut initio gravi cum animi moerore ac offensione tuli tepo-
ris malique exempli plenam memorati capituli cunctationem, 
ita subinde exultavi gaudio, cum intellexi, capitulum facti 
inobedientis sincere poenit.ens, sanctum et salutare, jurique 
communi conforme statutum reverenter acceptasse et in 
pium usum accurate deduxisse ; spe enim indubia praecipie-
bam fore, ut salutari hoc exemplo non solum reguläres 
choro addicti, si quid in chori disciplina remiserunt, ad 
veterem instituti sui morem reducant, sed etiam reliqua 
cathedralium et collegiatarum Hungáriáé ecclesiarum col-
legia, ad sanctam aemulationem matris et magistrae suae 
ecclesiae Strigoniensis, quam cano patrum decreto in ritu 
publici cultus divini sequi debent, accendantur. Quia vero 
nullos adhuc spei hujus meae fructus lego, Dilectionem 
Vestram pro munere regis apostoliéi per utramque subjecti 
mihi populi salutem et felicitatem hortor, omne suum Stu-
dium, curam et Primatis Legatique nati auctoritatem in id 
impendat, ut reformatio, quam quoad chori disciplinam in 
metropolitana sua Ecclesia perfecit, etiam ab aliis saecula-
rium et regularium Ecclesiarum Hungaricarum collegiis 
quantoocyus adoptetur ac diligenter observetur" 13). 

Profecto, quum Canonici seipsos a persolutione publica 
Officii, aut partis eiusdem relevare nequeant ; nec Episcopus 
in hac lege gratiam dispensations largiri legitime possit : 
abusus debet dici et vetustas erroris, ubicumque pars Offi-
cii privatim absolvitur. Canonicus non tantum ad psallen-

" ) V. Synod. Tuscul. Romae 1764. 
'») Durandus, Thesaurus, T. 4. p. 1078. Roskovány 1. c. 
» ) Roskovány 1. e. 

dum lege tenetur, sed ut hoc in choro faciat, lege itidem 
obligatur. Quidquid canonicus privatim récitât, quod in 
choro psallere deberet, orat quidem, sed ut S. R. C. anno 
1602. április 20. declaravit, officio suo non facit satis. Offi-
cium integrum solemniter absolvendum esse in capitulo, 
tarn manifesta lex est, ut, dum episcopus Sulmonensis anno 
1821. ad S. Congregationem sacris ritibns praepositam re-
ferens, quaesivisset, an usus capituli sui, in nocte Nativita-
tis post missam Laudes lectione absolvendi, probari possit, 
responsum tulerit : „Negative" H). Anno vero 1831. eadem 
Congregatio ad dubium : an servari debeat immemorabilis 
consuetudo legendi Laudes in nocte Nativitatis D. N. Jesu 
Christi? respondit : „Negative" 15). 

Similis abusus, praesentem quidem esse, sed non psal-
lere, gravi poena perstrictus fuit a Benedicto XIV. ad P a -
triarcham Aquilejensem : „Invectum ab ipsis canonicis ser-
vatur interessendi dumtaxat choro, ait Pontifex et cum 
cantoribus, mansionariis, capellanis et clericis canentibus, 
psallentibusque assistendi, numquam vero cum iisdem ca-
nendi, psallendive. — Itaque d. f. poscimus et flagitamus, 
ut non solum hujusmodi abusum et corruptelam ab eccle-
siastica disciplina absonam et canonicis ordinationibus ac 
nostrae quoque („Cum semper oblatas") contrariam penitus 
evellere et eradicare adnitaris, verum etiam ipsos suaviter 
fortiterque admoneas et horteris, ut in posterum, qua decet 
et tenentur, reverentia choro intersint, adsistantque, nec 
non pari pietate, attentione et vigilantia omnino canere vel 
psallere cum caeteris studeant et contendant. Deinde iisdem 
edicas et notum facias, nos decernere atque statuere, ipsos 
suosque successores canonicos in choro quidem interessen-
tes, adsistentesque, minime vero canentes, psallentesque 
nullo pacto ex praebendis et distributionibus facere fructus 
suos, atque adeo restitutioni obnoxios esse ac forre l6). 

„Psalmi decantari debent a choro in tono et cantu 
Gregoriano, cum gravitate et decore, ita ut eorum verba ab 
omnibus intelligantur" 17) ; „cum pausa ad puncta et ad fle-
xiones et clara voce per canonicos et alios de choro reve-
renter" t8). Quod ipsum jam Benedictus XII . ursit : „Eos-
dem fratres hortamur in Domino, ut divinas laudes integre, 
attente, honeste ac religiosa persolvant, gestus leves ac 
fractos, omnino declinent, sed tractim psallant, debito more 
incoepta, quae simul canenda fuerint, simul concinant, simul 
pausent" 19). 

(Folyt, köv.) 

E&THÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, julius 8. A „ P e s t e r L l o y d " l e g ú j a b b 

o k o s k o d á s a . Falk Miksa úr megválasztatott követnek 
ismét, vele együtt bátorsága is visszajött, bátorsága t. i. 
ott, hol nincsen mitől félnie, hiszen azt a kath. egyházat, 
melynek megtámadásától a választások alatt tartózkodott, 

H) Mühlbauer, Décréta authent. T. 2. 
15) Mühlbauer, 1. e. 
'6) 19. Jan. 1748. — Bullar. R. T. 18. — Bullar. Bened. T. 3. 
" ) Ceremoniale episc. 1. 2- c. 1. n. 8. 
•8) Cerem. episc. 1. 2. c. 5. n. 3. 
«) Consist. „In primis". 28. Nov. 1336. — Bull. R. T. u} 
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mindenkinek szabadnapjainkban megrugdosni kénye kedve 
szerint, annál bátrabban lebet pedig ezt tenni akkor, ba a 
képviselői mandatum a kath. többség közreműködése foly-
tán, már a szerkesztő vir kezében van, három évig ismét 
dúlhat az egyház ellen és reményijük, hogy három év lefo-
lyása után, kath. választói ismét oly birkatürelmüek lesz-
nek, hogy, mint ez alkalommal elejtik kath. képviselője-
löltjüket csak azért, nehogy Falk úr buzgalmát a kath. 
egyház támadásaiban csökkentsék. 

F. buzgalma megválasztása óta úgy látszik csakugyan 
fokozódott, valószínűleg ki akarja pótolni a mulasztást, 
melyet a választási idény alatt liberális olvasóival szem-
ben elkövetett ; legújabban a németországi viszonyokra 
került a sor és mint tőle más nem is várható, az egész baj 
okát a római curiára háritja, mely békülékenységet nem 
ismer, holott ennek oly szép példáját adhatta volna, ha 
Hohenlohe követségének elfogadásával, nyakát Bismarck 
herczeg igája alá veti vala. Tudjuk mi azt t. F. uram, hogy 
e visszautasítás nagy megbotránykozást szült a liberális 
táborban ; azt is elhisszük, hogy a liberális táborban azon-
nal készek a moghúnyászkodásra, mihelyt valamely ha-
talmas úr kegyének megnyeréséről van szó , mert 
hiában, a mammon megszerezhetése, melyet napjaink-
ban, mint azt F. úr is jól tudja, annyira imádnak, csak ez 
utón sikerülhet; de azt is tudjuk, hogy mily gyalázatosan 
jár t el B. herczeg Hohenlohe kineveztetésével, mely után 
bekövetkezett az, minek bekövetkeznie kellett, t. i. Bis-
marck fiaskója. A németországi egyházi viszályok oka az 
állammal távolról sem Rómának, hanem B. ravasz kiszá-
mításának tudható be. Róma nem tehette önmegaláztatása 
nélkül, hogy beegyezzék oly kineveztetés elfogadásába, 
mely a szokásos illem mellőzésével történt; Róma nom te-
hette és tenni nem fogja soha, hogy szolgálatába álljon bár-
mely kényúrnak, hagy alávesse magát bárki szeszélyének ; 
Róma megmutatta, hogy teljes elhagyatott állapotában is 
bir önérzettel és midőn ezt tette, csak azon korunkbeli állí-
tás ellen tiltakozott, mintha az erőszak több lenne az igaz-
ságnál és jognál, ez az igazság és jog érdekében hozott ál-
dozat, a megsértett önérzet nemes védelme volt és nem a 
viszály oka. 

Nem a Ll. körébe való oly dologhoz szólani, hol a 
jog és igazság is megköveteli a maga részét, aszabadkőmü-
vesi párttal egy húron pendülve elvesztette már ő az igaz-
ság és a jog iránti érzékét, önérdekből indul ki minden 
kérdés megítélésénél, előtte minden ügy elveszíti érde-
két, ha önérdekét általa elő nem mozdíthatja önérdek 
hallgattatta el a követválasztás előtt az egyház megtáma-
dásától, önérdek vezérli ma megválasztatása után a táma-
dásban, hogy reputatióját az olvasó előtt, fenntartsa, mintha 
megszűnt volna igazságtalan lenni az egyház iránt. 

Az is bántja még a Ll.-dot és benne szerkesztőjét, 
hogy minő veszedelem lenne az államra, ha a jövő pápa ia 
infallibilista lenne, azért óhajtja, hogy ne csak befolyást 
gyakoroljanak a pápaválasztásra az uralkodók, de biztosí-
tékot is követeljenek a jövő pápától, hogy a pápa igérje 
meg, hogy mindazt helyben fogja hagyni, a mit a szabad-
kőműves páholyokban az egyház megrontására kegyesen 
elhatároznak, sőt szerencséjének fogja tartani, hogy a pá-

holy kegyeskedik őt szolgájának elfogadni, mindenekelőtt 
pedig megígéri, hogy különösen a Ll. szerkesztőségének 
kedveért el fogja törülni a pápa csalatkozhatlanságát és a 
Ll. szerkesztőségét fogja egyedül csalhatatlannak decretálni, 
magától értetvén, hogy minden jezsuitát karóba fog húzatni, 
a mely ünnepélyes tényre a Ll. szerkesztőségének Péterfil-
lérekből páholyt fog emeltetni és e kedélyes mulatság vé-
geztével a Péterfilléreket a különben szegény Ll. társulat-
nak fogja ajándékozni, végül pedig kinyilatkoztatja, hogy, 
miután a szabadkőművesek úgyis fölöslegesnek tartják az 
egész pápai intézményt, ezennel beszünteti a pápai méltó-
ságot. Roméljük, hogy ily biztosítékok után maga a Ll. 
szerkesztője írná meg a pápaság dicsénekét. 

De ne örvondjen a Ll. valami rendkívül módon ily 
jövőnek, ez nemcsak nem fog bekövetkezni, hanem épen 
ellenkezőleg, daczára mindun üldöztetésnek vagy épen ezért, 
sokkal közelebb van a pápaság győzelme, mint épen emberi 
elme képzelné, tehetnek a fejedelmek bármit akarnak, Ír-
hatnak a liberális lapok, amit jónak látnak az egyház ellon, 
mindez vana sine viribus ira ; a pápaság nem részvénytár-
sulat vagy börzespeculatio, mely ma van, holnap nem lé-
tezik, nem is Bismark kegyeiből jött létre és él, hasztalan 
itt minden erőlködés, legfeljebb a történelem egy lapját 
tölti be, melyen az lesz feljegyezve, hogy az egyház ismét 
győzedelmeskedett ellenei felett ; nevetséges minden köve-
telés az állam részéről a pápa irányában, a pápa épen úgy, 
mint az egyház önmagában, küldetése czéljánál fogva birja 
és nyújtja a garantiát, hogy az állam ügyeibe baavatkozn 
nem fog, ily igérotet tenni megfordított viszonyban inkábbi 
és teljes joggal az egyház várhatna meg az állam részéről, 
de világos, hogy nem olyan Olasz-garantiafélét értünk 
alatta, ilyennel megelégszik vagy talán ezt is sokallja a 
„L.", de nem az ogyhá"z ; eljön és talán már a küszöbön van 
az időpont, midőn az állam nem garantiát fog követelni a 
pápától, nehogy ügyeibe avatkozzék, hanem ellenkezőleg 
védelmeért fog esdeni, hogy megmeneküljön a megsemmi-
süléstől, melyre az utat az egyház oktalan és semmiképen 
sem igazolható üldözése által önmaga készítette elő, mely 
utat a „Ll. szerkesztősége is gőzerővel siet egyengetni, -f-

ROMA. A t i s z t e l k e d é s e k oly sűrű egymásután-
ban követik egymást a Vatikánban, hogy néhány napi mu-
lasztás majdnem helyrepótolhatlanul szaporítja a tudósitási 
anyagot; amiért is a legtöbb esetben kénytelenek vagyunk, 
a történteket csak rövid, átalános vonásokban jelezni, ne-
hogy egyebektől vonjuk el az époly szükséges tért. E tisz-
telkedésekrőli tudósításokat azonban másrészt megint azért 
nem szabad végkép elhanyagolnunk, mert ezek mintegy 
folytonos tiltakozását képezik nemcsak hü Róma városának, 
hanem az egész civilizált világnak azon gyalázatos modor 
ellen, melylyelRóma elfoglaltatott, azon nemtelen eszközök 
ellen, melyekkel jelen bitorlója uralmát ottan fentartani 
igyekszik ; azon vérig sértő bánásmód ellen, melylyel nem-
csak a szentatya illettetik, hanem rajta kivül is minden 
személy vagy tárgy, mely a vallásra s a hitre vonatkozik s 
végre azon nyomorult gyávaság ellen, melylyel Európa ka-
tholikus hatalmai a forradalomnak üzelmeit nézik és tűrik, 
sőt azon aljas kétszinűség ellen, melylyel egynémelyike a 
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banditák kezére dolgozni, egészen a mai napig nemcsak 
hogy meg nem szűnt, de nem is szégyenli. Innen van, hogy 
mi e vatikáni tisztelkedéseknek oly kiváló fontosságot t u -
lajdonítunk, s meg vagyunk győződve, nem kiválóbbat, mint 
a minővel már magukban véve birnak. 

Hasonló értelemben szólt ő szentsége nem régen a ró-
mai jótékony nőegylet küldöttségéhez, mely koronáztatása 
évfordulati napján nála tisztelgett: „Ha Isten meg is engedi 
néha" — ezek a szentatyának szavai, — »hogy a szentszék 
üldözéseknek legyen kitéve, mindenkor számos ellenségei 
részéről, azért mégis jól ismervén e földön való helytartójá-
nak erőtlenségét és fogj'atkozásait, hogy erőt és bátorságot 
öntsön szivébe és hogy kitartást és erélyt adjon neki, azon 
sürü üldözésekben, melyeket reá küldeni jónak látta ; időről 
időre sziv- és lélekemelő vigaszban részositi öt, mely mint-
egy megújítván testi és lelki erejét, képessé teszi őt arra, 
hogy a szenvedéseknek ösvényén tovább haladjon és erős 
reménynyel azon jövő felé tekintsen, mely jobb lészen, nyu-
gottabb és szerencsésebb e szomorú jelennél. Ily vigasztaló 
perez az is, midőn a szentszék hü gyermekei szorongatott 
a tyjuk körül sorakoznak, hogy szeretetükről és ragaszkodá-
sukról biztosítván őt, uj erőt, uj bizalmat öntsenek bele, hogy 
istenbe vetett megingathatlan reménynyel bátran folytathat-
sa nehéz, fáradalmas útját. 

Ugyané beszédből még a következő nevezetes helyt 
is emiitjük : 

„Pápaságomnak első éveiben, még mielőtt kénytelen le t -
len volna Rómát elhagyni, volt itt nálam egy olasz minister, 
meglehetősen forradalmi érzelmű ember ; de ki azért soha-
sem vette kezébe a gyilkot, vagy a pisztolyt, vagy a revol-
vert, a mint most mondani szokás, s ezeket mondta nekem : 
csak ezek a németek (itt egy megvető melléknevet hasz-
nált) távozzanak egyszer országunkból, semmi egyebet sem 
óhajtunk szentséges atyám, és ha egyszer meg leszünk sza-
baditva ezektől, meglátandja, mily hü alattvalói leszünk 
szentségednek ; j a j annak, a ki akkor kezét Krisztus vallása 
ellen felemelni, j a j annak, a ki Krisztusnak e földöni helytar-
tóját bántalmazni merné! Itt leszünk mi, szentségednek és 
a vallásnak védelmére és támogatására." 

„Tudjátok, mi történt azóta. Ezen Ígéretek mivé let-
tek ! Semmivé, mint a száraz falevelet, ugy elhordta azokat 
a forradalmi törekvéseknek vihara. Sőt a kik akkor békét 
nyugalmat és támogatást ígértek, azok lettek későbben leg-
nagyobb ellenségeink, a kik csatákat vesztettek, azok tarto-
mányokat nyertek és a kik egymást gyűlölték, azok most 
ölelkeznek. Ilyen ravasz a világ, gyermekeim, ugyanazon 
világ, melynek legnagyobb része ma összeesküdött adversus 
Dominum et adversus Christum ejus." 

Junius 15-kén a szent atya számos tagból álló kül-
döttséget fogadott Velletri városából, mely pápává való 
megválasztásának évfordulati napján szerencsekivánatait 
fejezte ki előtte. Ugyan-e napon délfelé az egyházi akadé-
miának tagjai fogadtattak, kiket azon bizottság váltott fel, 
mely a Santa Maria degli Angeli czimü templomnak hom-
lokzatát kiépíteni vállalkozott társulat nevében a szüksé-
ges előmunkálatokat vezérli. E bizottságot annak elnöke, 
marchese Cavaletti vezette be a szentatyához, ki az elébe 

terjesztett terveket nagy érdekeltséggel áttekintette és te l -
jes megelégedését fejezte ki felettük. 

E sürü fogadtatások s az ezen alkalommal rendesen 
tartatni szokott hosszabb beszédek eléggé mutatják, mennyi 
igazság van azon irányzatos hirekben, melyek folyvást a 
szentatya betegségeiről mesélnek. 

Valamennyi tisztelkedési ünnepélyt pedig a jelenle-
vők számára nézve nem kevésbbé, mint fellépésüknek tün-
tető voltára, jóval felülmúlták a junius 16-i tisztelkedések, 
melyek alkalmával reggeli 8 órától egészen 11-ig, tehát 
csak rövid három óra alatt több, mint tizezer ember fo r -
dult meg a Vatikánban, képviselvén kivétel nélkül az egész 
katholikus világnak valamennyi országát. 

Ezen átaláuos fogadtatást hosszú sora követte a k ü -
lönlegeseknek, melyek közül kiváló helyen a nápolyi k ü l -
döttségét említjük, melyben Pignatelli és della Regina 
herczegek vezérlete alatt a legrégibb történelmi neveknek 
viselői a szerény polgár és a napbarnitotta földműves mel-
lett állottak, mindnyájan arról biztositandók a keresztény-
ség közös atyját , hogy a hozzá való ragaszkodás a népnek 
minden rétegében egy és ugyanaz s hogy az irántai szere-
tet elolthatlanul lángol bennük. 

(Vége köv.) 

IRODALOM. 
,,Disquisitiones eschatologicae de libro Koheleth. Auetore 

Joanne Hubertho Késsél, Ss. Theologiae Doctore.lí 

(Folytatás.) 

A hetedik fejezetnek a szóban forgó tárgyra vonat-
kozó harmadik versét értelmezvén a t. sz., a 86-ik lapon 
így beszél : 

„Iam vero iis, quas modo in censum vocavimus, voci-
bus, locutionibusque libri ,Koheleth' immortalitatem animae 
humanae procul dubio indicantibus quinto loco adnumeran-
dum putamus dictum hoc (7. 3): „Melius est ire ad domum 
luctus, quam ad domum convivii, in illa enim finis cuncto-
rum admonetur hominum et vivens cogitat, quid futurum 
sit," quo si id, de quo agitur minus perspicue indicari prima 
specie videatur, rem aliter se habere, si paullo acuratius in 
verborum sententiarumque contextum inquisieris, facile tibi 
persuadebis. Quam ob rem est, quod totum locum enuclea-
tius discutiendum putemus, qua in bibliis hebraeis, qualem 
hodie fere accipi videmus, haud ubique accurate respondere 
verborum sententiarumque sensui, unde sponte apparet, 
quam merito sibi hac in re a textu originali discedendum 
interpres Vulgatae putaverit. Versus enim,capitis VII., qui 
inde a numero 2. incipientes usque ad numerum 6. continua-
tur, vel obiter inspicienti patebit vel aptissime respondere 
ad ea, quae in versu primo eiusdem capitis auctor interro-
gat. — Iuxta tenorem textus hebraei interrogate haec est: 
„Quisnam seit quid conducat homini in terra? Complet nu-
merum dierum vitae suae varietatibus plenae, sicut umbram. 
Ecquis homini iudicabit, quid futurum sit post se sub sole?" 
Quibus verbis hodie videmus in bibliis hebraeis caput sex-
tum concludi et ea, quae respondeatur, septimo demum capiti 
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interprétés passim attribuunt. Sed hanc rem, ut quasi per 
transennam commemoratam sine longiore discusione missam 
faciamus eorum, de quibus agitur, ratio postulat . . . . Sen-
sus totius loci, ex quo verba allata deprompsimus, si solum 
verborum contextum generatim spectaveris bicest: Quoniam 
mundus supernaturalis naturali multo praestat, bine est, 
quod ea potius loca in bac terra adeamns, quae luctum 
quendam prae se ferunt, quam quae laetitiis, conviviis, face-
tiis, omnisque generis oblectamentis sensuum destinata sunt. 
Etenim bomini non licet in aeternum buius mundi civi esse, 
imo potius aeterna lege statutum est, ut eo, quod officii sui 
est peracto in supernaturalem morte interveniente transcen-
dat, id quod eum, ne de ultimo, quo dirigitur fine deflectat, 
semper prae oculis habere bac in terra oportet . . . Aeternae 
vitae desiderium mirum in modum alit, augetque, qui loca 
frequentat luctus, vehementer antem minuit, reprimitque, 
qui vitae huius dediciis ac voluptatum illecebris, ut in 
conviviis lautioribus assolet fieri, affatim circumfluit  
Argumentum scriptoris, de quo agitur loco supra citato, 
verba ipsa exprimunt Iam vero ad singula descen-
damus, ut appareat, quam apto cum iis, quae de hoc loco 
generatim diximus, cohaereant"  

Azután alább: „Apparet igitur, quod initio diximus, 
quatuor versibus, qui primum capitis VII. excipiunt, respon-
ded ad id, quod in hoc auctor interrogavit. Quisnam seit, 
quid conducathomini in vi ta? etc. Respondetur, nihil in fine 
huius vitae homini adeo profuturum esse, quam bonum no-
men parasse, i. e. Deo adhaesisse, a peccatis abstinuisse, vir-
tutem coluisse, hoc enim unum esse, quod hominem in mun-
dum supernaturalem ascensurum valeat adiuvare. — Hinc 
auctor diem nativitatis diai mortis opponendo graviter mo-
net, ut id, ex quo in fine huius vitae omnia pendent, homo 
sibi, priusquam moriatur adipisci satadat, ne spe excidat 
salutis et in aeternum, infelix evagat, qua ex re clarius luce 
patet, ei de immortalitate animae plane persuasum fuisse"  

Az eddig közlöttekben szemügyre vettük a munkának 
azon felét, melyben a t. sz. azt fejtegeti, hogy a legegysze-
rűbb és a tökéletes természetet képező lélek, mely közvet-
lenül a halhatatlan Istentől vette eredetét, halál utánfönma-
radva létét folytatja. 

(Folyt, köv.) 

YE Gr YE SEK. 
— A temesvári képviselőtestületnek, mely a jezsui-

ták ellen tiltakozott, illetőleg az országba való beeresztése 
ellen s talán az itt levőknek elüzetése mellett hozott köz-
ségi határozat ot, már találkozott utánzója a nagy-szebeni 
képviselőtestületben, mely elhatározta, hogy a jezsuiták 
ellen kérvényt fog intézni az országgyűléshez s e kérvényt 
hozzájárulás végett Magyar- s Erdélyország minden ható-
ságával fogja közölni. — Egy cseppet sem kételkedünk, 

hogy lesznek a hatóságok között, melyek a kérvényhez hozzá 
fognak járulni. Hi^z nekünk minden dőreségen át kell gázol-
nunk, melyet a külföld tesz. Hogy mit tartoznak vallási dol-
gok, minők a szerzetesek, egy felekezetlen hatósághoz, azt 
ugyan nem tudjuk belátni, de az nálunk nem nyom a latban 
semmit. Mutassátok ki,mi roszat tesznek a jezsuiták, mutassá-
tok ki ezt példákkal. De ezt tenni nem tudjátok. Tehát ár-
tatlan, becsületes, szorgalmas buzgó emberek ellen lázong-
tok pusztán azért, mert buzgó kath. papok s az egyház 
fejével tartanak. Ez a szabadelvűség. Mert nem vagytok 
képesek som erkölcsileg, sem tudomáuyilag, a jezsuitákkal 
megmérkőzni, elűzni akarjátok, mint a zsidók bántak azzal, 
kinek szent nevét a társaság viseli. Pedig hány liberális 
nevelteti szivesen gyermekeit általok. 

— Anton Alajos bécsi főókatholikus papot az egyhá-
zat bántalmazó predikácziója miatt az esküdtszék 14-napi 
fogságra Ítélte. Elképzelhetni, mily dolgokat beszélhetett 
ezen infallibilis expap, midőn még a bécsi polgárok is elitél-
ték. Van tehát az osztrák-magyar ókatholikusoknak egy 
martyr jok, ha ugyan nem szentségtelenitjük meg ezen ne-
vet, midőn oly emberre alkalmazzuk, minő Anton, ki erő-
vel akart martyr lenni s azért már a múltkor kürtöltette, 
hogy a katholikusok megmérgezték, midőn pedig ezek üzel-
mei miatt őt csak megvethetik. 

— Beküldetett. 1) Kath. neveléstan, irta dr. Kersch-
baumer Antal, fordította egy kath. pap. Székesfehérvár 
1872. Klökner Péter. Ara 1 f t . 40 kr. 2) Magyarország tör-
ténete kérdésekben s feleletekben kath. elemi és felsőbb 
népiskolák, polgári iskolák számára, irta Huszár Károly. 
Székesfehérvár. 1872. harmadik kiadás. Klökner Péter t u -
lajdona. Ara kötve 30 kr. 3) Magyarország történelme kér-
désekben s feleletekben, kath. falusi elemi iskolák számára, 
irta Huszár Károly. Székesfehérvár. 1872. I I I . kiadás. 
Klökner Péter tulajdona. Ara kötve 10 kr. 

— Nagy az öröm a müncheni infallibilis ókatholiku-
sok között. Az utreehti jansenista excommunicált érsek 
végre oda érkezett s megbérmálta azon gyermekeket, k ike t 
szüleik oda vittek. Hogy ez az egész tüntetés és semmi 
egyéb, az világos. De hisz ezen megerősítés nem fogja az 
ókatholicismust életképessé tenni, mint nem az a jansenis-
mus, melylyel szövetkezett. 

— Több külföldi kath. lap hozta azon hírt, hogy 
Hoensbrock gróf, Blijenbeck s Hoensbrock birtokait az 
elűzött jezsuitáknak ajánlotta fel tartózkodási helyül. Ha-
sonlóképen állitják, hogy Arenberg herczeg hasonló czélból 
vásárolt birtokot Belgiumban. 

Szeretetadományokaszorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az előbbi számból : 33 f t . 40 kr . 260 f rank 
arany. 

Néhány pesti papnövendék 1 es. k. f f ) 1 ezüstftos és 
1 forint. 

Kegyes adakozás. 

Márki Ignácz cz. püspök nagyprépost a csángó 
magyarok számára . . 10 ft. — kr. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

LIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terezvá-
rosi pl(bánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Perge itaque alaeriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, julius 20-án. 6. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Az egyház s a tudomány. - -
Simor János primás ö hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósitások. — Irodalom — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

ff 
0 a hires természettudós természetesen legin-

kább kedvencz tanulmányait tartja szem előtt és a 
természettudományi érdemeket különösen becsüli ; 
de ez mitsem tesz, mivel a felvilágosodásnak s tudo-
mánybani haladásnak épen ezek szolgálnak egyik 
legismertebb hévmérőjeül. A tudománynak és hala-
dásnak első és legfontosabb lépései, mind jóval a re-
formatio előtt, a durvának és bárdolatlannak neve-
zett középkorban tétettek. Jól mondja I J ö f l e r : az 
óvilág ünnepelt történeteiben nem találhatni oly 
változást, mely terjedelemre s jelentőségre nézve ha-
sonló volna a népvándorlás által feltárt mezőn igen 
rövid idő alatt véghez ment szellemi átalakuláshoz. 
Es e roppant változásnak, — melyet felfogni, s így 
kellőleg méltányolni kevesen tudnak, — nem más, 
mint az egyház volt létoka, mely habár G u i z o t 
szerint is befolyását mindenütt láthatóvá tette, mégis 
a hideg és számitó ész előtt be kell vallanunk, hogy 
az egyoldalú törekvések túlzó pártolásától folytou 
ovakodott. IV. Incze pápának a philosophiai tanul-
mányok behozatala iránt kibocsátott bullája átalá-
nosan szól a bölcseletről, „melyben az örök igazság 
első hajnalát szemléljük." Nem egyik vagy másik 
félszpgrendszer uralmának, hanem a közműveltség 
és a tudományokbani előhaladás érdekében emel-
kedtek egymásután Olasz-, Franczia-, Német- és 
Angolországban a pápa befolyásával és engedelmé-
vel alapitott egyetemek. Rendesen a székesegyházak 
és zárdák iskoláiból, sőt egyes tudósok házi tanodái-
ból is alakulának lassankint az óriási tanintézetek, 

— s t u d i a g e n e r a l i a, — melyek századok és 
századok ifjú nemzedékét nevelték, tanították, buz-
dították, hogy hazájok szellemvilágának hőseivé, a 
tudomány fejlesztői- és őreivé s így hazájok felvi-
rágzásának első csiráivá s termékeny földévé le-
gyenek. 

S kik voltak a nemzetek, az emberiség s az egy-
ház felvirágzásának érdekében annyit munkálkodó 
s úgyszólván önmagokat áldozatul hozó férfiak? 
Papok, ugy mond C a n t u s többnyire szerzetesek 
valának ama hires tanárok, kik B o l o g n a , P á r i s , 
O x f o r d , P r á g a , P á v i a stb. falai között ezreket 
gyüjtének össze igéző, tanszékeik körül. Hihetetlen 
számmal sereglettek oda mindenfelől a ritka szaba-
dalmakban részesült tanulók és e tény világos jele 
annak, hogy az egyház tudományát sohasem titkolta, 
azzal nem egyedáruskodott, sőt inkább igyekezett s 
igyekszik miuden erejéből, hogy az utósó pórgyer-
mek elméjét is azon magasztos hitágazatokhoz emelje 
fel, melyek egy B o s s u e t vagy P a s c a l lángeszét 
is lenyűgözik s melyeknek egyedül ő tulajdon bir-
tokosa. 

A nagytudományu angol bibornok W i s e -
m a n leedsi beszédének tartalmát ebben összpon-
tosítja : „Ha szemügyre veszszük, hogy a kath. egy-
ház befolyását leginkább érező olasz földön találták 
fel a kemény és hig testek mozgalmának, a súly és 
hajító erők törvényeit; továbbá a főbolygók s hold-
ja ikpályájá t és más égi tünemények szabályait, hogy 
onnan kaptuk a szem- és nagyító üveget, a lég- és 
hévmérőt, a függentyüt, a távcsövet és zsilipek is-
mereteit, a javitott naptárt, a legjobb csillaglajstro-
mot, a villany elméletét, a zárdákban keletkező fali 
órát, a F l a v i o Gri ó j a tökéletesítette delejtüt, az 
egész bank- és kereskedelmijrendszert, miről a Lom-
bard Street utcza neve is tanúskodik : azt hiszem, a 
tudományok iránti kötelmét teljesité s a legnagyobb, 
legfontosabb találmányokhoz és felfedezésekhez el-
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méletileg és gyakorlatilag igazán oly mértékben já-
rult, mint a müveit világ bármely más országa." 

Már most önkényt foly a következés; ba a hit, 
mely az olaszföldön ennyire táplálta éltető világával 
a tudományok különféle nemeit: hogyan volna le-
hetséges, hogy az más országokban megtagadta volna 
természetét, meg czélját? 

Valóban, kedves olvasó, a H u m b o l d t által 
dicsért középkori nagytehetségű (hochbegabt) férfiak, 
kiknek nagyobb és kisebb találmányai és ernyedet-
len fáradalmai valamint a természettan mezején, úgy 
a többi tudományok, hasznos ismeretek, szép- és kéz-
művészet ápolása és terjesztése körül megbecsülhet-
lenek, ezek többnyire világi papok vagy szerzetesek 
voltak. Az orgona, óra, szemüveg, delejtű, lőpor, táv-
cső, stb, mind ide tartoznak, miként a hazáját hitére 
visszavezető C h a t e a u b r i a n d remekül irja : 
„Ainsi depuis quinze cents ans l'Eglise protégeait 
les sciences et les arts; son zélé ne s'était ralenti à 
aucune époque. Si dans le huitième siècle moine 
A l e u i n enseigne la grammaire à Char le-magne 
dans le dixhuitiènne un autre moine industrieux et 
patient trouve un moyen de dérouler les manuscrits 
d'Herculanum; si en 740 G r é g o i r e de T o u r s 
décrit les antiquiés des Gaules, en 1754 le chanoine 
Mozzochi explique les tables legislatives d'Hèraclée. 
La plupart des découvertes, qui ont changé le sy-
stème du monde civilisé, ont été faites par des mem-
bres de l'Eglise. L'invention de la poudre à canon 
et peut être celle du télescope, sont dues au moine 
R o g e r B a c o n , d'autres attribuent la découverte de 
la poudre au moine allemand B e r t h o 1 d 
S c h w a r t z ; les boules ont été inventées par G a l e n 
évêque de Münster ; la diacre F l a v i o de G i ó j a , 
Napolitain, a trouvé la boussole; le moine D e s p i n a 
les lunettes et P a c i f i c us, archidiacre de Vérone, 
ou le pape, S i l v e s t r e II. l'horloge à roues."1) 

A középkor hálára méltó érdemeket gyűjtött 
magának az utókor előtt ama szellemi kincsekkel, 
melyekkel azt megajándékozá. És az egyház mint, 
ez időbeni korlátlan ura mindennek, nem mulasztott 
egy alkalmat sem felhasználni, hogy eszközt nyújt-
son annak, kinek magasabb hivatása volt. Méltán 
kérdi F e s z l e r : Honnan származott annyi jeles is-
kolák alapitása, pl. F u l d a , C o r v e y , H i r s c h a u , 
St. G a l l e n , M a i n z , R h e i m s stb. falaiközött, mi-
nők a franczia és német birodalmaknak majd minden 
székesegyházainál s a legtöbb apátságokban léteztek." 

') Genie du christianisme IV. 6. 1. 5. ch. 6 

E g y kis tudományszeretetben és jó akaratban 
kell mindezek czélját és okát keresni. És e jól ápolt 
sarjak nem sokára ki is hajtottak és bő virágzásnak 
indultak az egymásután keletkező nagy egyetemek-
ben, melyeknek rendeltetése az volt, hogy minden 
néposztály közös kincsévé tegyék a tudományokat. 
Igy számlált Európa 60-nál többet, maga Németor-
szág pedig 17 egyetemet 1517 előtt, tehát még a 
kath. középkorban. S ezekben nem csupán a pap-
ságra készülők nyertek oktatást, hanem bárki is, ki 
a tudományok iránt hajlamot érzett. Igy B o l o g n a , 
m a g a s h i r ű tűzhelye a középkori tudománynak, a 
XII . és XIII-ik században 10,000 tanulót számlált, 
Páris 20 ezret, Oxford 1340-ben 30 ezret, Prága 
1408 ban 36 ezret 700 tanitóval. A keresztes hábo-
rúk folyama , Konstantinápoly elfoglalása, több 
hasznos ismerettel s u j eszmékkel gazdagitá Nyuga-
tot, melyek megérlelésére a következő két század 
csendes munkálkodása sokat tőn. A görög tudósok 
első bevándorlásainak ideje Olaszhonba összeesik a 
némethoni u j nyomda első kísérleteivel. A görögök 
ugyanis a keleti császárság megbukása után (1453) a 
tudományok hazájába, Olaszhonba menekültek, hol 
a legmelegebb ápolásra találtak. Innen hatott át a 
tudomány iránti vonzalom Némethonba, hol L a n g e 
R u d o l f , gr. S p i e g e l b e r g Mór , A g r i c o l a R u -
d o l f , A e g i u s S á n d o r , D r i n g e n b e r g , F r e y 
A n t a l , D a l b e r g , C e l t e s K o n r á d 
virágzott. 2) 

Amerikának ismerete és a távcsövek feltalálása 
még jobban tágiták az emberi gondolat és szem lát-
határát. Átalában minden mozgásba jött; különösen 
pedig a classicus irodalom iránti hódolat, a tudomá-
nyokat melegen pártoló V. M i k l ó s pápa korától 
fogva szemlátomást növekedék, miat éleseszű M ö h -
l e r ü n k is előhaladott műveltség jelének tart, ily 
szépen irván : „hogy a barbár csordák Platónak nem 
szoktak örülni s Thucydides erejét és Herodot szel-
lemét nem tudják becsülni. Az emiitett egyházfő s 
tudományos férfiú állásához képest valóban roppant 
szorgalmat és áldozatkészséget tanusitott a tudomá-
nyok iránt. G e r b e r t leveleiben említést tesz azon 
pénzösszegről, melyet ő a régi müvek megszerzésére 
Olasz-, Némethonba és Belgiumba küldött; 500 
aranyat adott sz. Máté evangéliumának egy kézira-
táért s az irodalom kincseit Skandináviáig kerestette. 

a) Ez utolsó az általa tervezett európai academiának 
elnökévé Vitéz pécsi püspököt, korának egyik jeles férfiát, 
akarta. 
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A e n e a s S i l v i u s állítja, hogy neki 3000kéziratot 
köszönhetünk. X. L e o 500 aranyat adott Tacitus-
nak egy kéziratáért, melyet a corvei benedekiek 
Westpháliában birtak. Maffei 3) müvében X. Leóról 
igy nyilatkozik : X. Leo százada ugy mond az volt 
a litteraturára s művészetre, a mi Periclesé a görög, 
Augustusé a latin, Erzsébeté az angol, XIV. Lajosé 
a franczia nyelvre és művészetre nézve. Ez állitás 
igazolására elég egy A r io s to , T a s s o , M a c h i a -
v e l Ii, G u i c c i a r d i n i, R a f a e l , V i g n o l a stb. 
nevet említeni. 

Hogy X. L e ó r ó l igazi felfogást szerezhessünk 
magunknak, protestáns Írókhoz, nem is G r u i c c i a r -
d i n i h o z, utasit a tudós szerző', hanem Muratorihoz 
s következőleg nyilatkozik: Leone X. ingannó assai 
l'aspettazione, che s'ebbe di lui, quando fú assunto 
al pontificato. Perciocche se alcuno avesse potuto 
giovare alla chiesa di Dio, certo si dovea sperare da 
lui : principe di mirabile ingegno, desideroso di cose 
grandi, dotato sí non vulgare eloquenza, e prima del 
pontificato amante della giustitia. Non gli mancava 
buon fondo di religione e pietá. Ma transcurando 
ció, che avea da essere il principal suo mestiere, tutto 
si diede a farla da principe secolare consorté oltre-
modo magnifica, con attendere continuamente ai pos-
satempi, aile caccie, ai conviti, aile musiche, e adac-
crescere il lussodei Romani in forma accessiva. Cer-
tamente fu egli con ragion celebrato per aver promosto 
il risorgimento delle lettere. Certo e ancora, che non 
godé, ma.i si bel tempo Roma Christiana, che sotto 
questo Pontifice; m a ç o n peggiovorne i costumi, 
essendosi anche inventate o praticate maniéré poco 
lodevoli di covar danaro per soddisfore allaprodiga-
litá di esso Papa, per far fabbriche sontuose, e spezi-
almente per suscitare e sustetier guerre." Tehát sem 
az egyház, sem elöljárói nem hatottak gátlólag a 
tudomány haladására; nem gátolja a katholicismus 
az ész fejlődését, sőt föltárja útját is elősegíti hala-
dását amint ez a sötétül festett századaiból is kitűnik, 
melyek oly emlékeit hagyták hátra a szellemi erő-
nek, hogy e felvilágosodott XIX-ik század bámula-
tára is méltók. S ki tudja, hogyan és meddig fejlő-
dött volna az, ha a tudomány előszeretetével biró 

3) Storia dell' Italia dall'origine della lingua sino a 
nostri giorni del cavaliere abbate öuiseppe Maffei, Regio Ba-
varo consigliere stb. Seconda edizione originale, emendata, 
accresciata colla storia dei prima trentadue anni de Secolo 
XIX. Vol. II-do Milano. Dalia societá Tipogr. de classici 
Italiani 1834. 

reformatio által vagy két századdal nem gátoltatik 
a történetírók tanúsága szerint. Hogy a reformatio 
kitörésekor az alapos tudomány fejlesztésével szám-
talan szakférfiú buzgalma működött azt már érintők. 
Különben, hogy a katholicismus a reformatio előtt 
is csak oly buzgalommal működött híveinek nevelé-
sében, mint azután „az kitűnik magoknak az illető 
reformátoroknak vagy jobban mondva megszökött, 
a kolostori fegyelmet megúnt barátoknak példájából 
kik e földöntul nem emelkedő lelkes predikálásaik 
miatt saját elvbarátaiknak mindmeg annyi Dodonái 
valának. S honnan jöttek ama híres reformátorok ? 
Hol járt Luther iskolába s a többi főnöknek vagy 
pártvezérek hol tanul tak? Ki látta el Calvint már 
ifjúkorában pénzsegélylyel hogy tehetségeit fejleszt-
hesse? Zwinglinek nem a pápa követe adott-e év-
pénzt akadémiai pályájának végén irodalmi szerek 
szerzésére ? 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Perfectius adbuc definivit Benedictus XIV. in consti-
tutione „Curam et sollicitudinem" psalmodiae huius ratio-
nem, praecipitantes, syncopantes, versiculos quidem incho-
antes, sod ore adflatis reliquis vocabulis, tantum ultimam 
versiculi vocem ejaculantes, reprobans et condemnans, de-
cernendo: „Diligenter invigilandum, ut cantus praeceps 
minime sit, aut citior quam decet, utque suis locis pausae 
fiant et ut altera pars chori versiculum psalmi subsequen-
tem non ordiatur, px-iusquam altera antecedentem non absol-
verit. Nec prius una pars chori psalmi versiculum incipiat, 
quam ex altera praecedentes psalmi et versiculi finiantur" '). 

Quis enim fragor, quis strepitus orietur inter duos 
choros, sí quivis in cantum alterius irruerit, antequam ver-
siculum finiat ? aut plane, praecipiti furore correpta pars 
chori, suum versiculum canendo ordiatur, quando adversa 
vix primum vocabulum e suo versiculo cecinit ? Non cantus: 
esset hic, non laus Deo, non aedificatio mutua, sed irrisio 
Dei, profanatio divini Officii, scandal um populi. Invocatio ; 
„Deus in adjutorium meum intende : Domine ad adjuvan-
dum me festina", sic potius pronunciata appareret : „Domine 
ad festinandum me adjuva." Et ad chorum obligati Sacer-
dotes exinde discedentes, difficile creditu, si sacrificulorum 
gentilium more, ipsi non riderent . . . quando invicem plan-
gere potius deberent. 

Hune morem concinendi, qualis numquam deberet 
eise, descripsit Aelredus, Abbas Rievalensis, saeculi XII . 

1) 19. febr. 1749. Bull. R. T. 18 
' ß * 
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acriptor: „hic auccinit, ille diacinit, alter supercinit, alius 
médias quasdam notas dividit et incidit ; nunc vox stringi-
tur , nunc frangitur, nunc impingitur, nunc diffusiore sonitu 
dilatatur" 2); hunc modum invectionibus videtur perstrin-
xisse mordax Erasmus Rotterodamua : „quid auditur in mo-
nasteriis et collegiis, quam vocum strepitus ? vulgus non 
aliud audit, quam voces non significantes. Obsecro, quid 
sentiunt de Christo, qui ilium credunt buiusmodi vocum 
strepitu delectari?" Et si haue mordacitatem e culpa per-
sonarum ad ipsum psallendi institutum non transtulisset, 
pro censura fortassis laudem tulisset. Sed si siccus et pun-
gentibus aculeis horridus animus, qualis Erasmi fuerat, com-
movebatur tali concentu : quo dolore, quo moerore debet 
confici pius animus, praesens non psalmodiae, quae suavi 
sono mulcet, sed fremitui aquarum multarum ? quando 
adimpletur: „et oratio ejus fiat in peccatum" 3). 

„Quantum flevi in hymnis et canticis tuis, — hic es„ 
fructus psalmodiae rite persolutae — suave sonantis eccle-
siae tuae vocibus commotus acriter! Voces illius influebant 
auribus meis et eliquabatur Veritas in cor meum et exae-
stuabat : inde affectus pietatis et currebant lacrimae et bene 
mihi erat cum eis. Cum reminiscor lacrimas. quas in pri-
mordio fidoi meao fudi ad cantus Ecclesiae et nunc quoque 
commoveor, non cantu sed rebus, quae cantantur, cum 
liquida voce et convenientissima modulatione magnam hu-
jus instituti utilitatem rursus agnosco, magisque addueor 
consuetudinem approbare in Ecclesia, ut per oblectamenta 
aurium infirmior animus in affectum pietatis assurgat" 4). 

„O si haec et similia in ipsa cordis nostri intima pe-
netrarent — verba sunt adhortatoria e concilio Strigoniensi 
anni 1629—, o si altas in animo radices agerent ! quanta 
vitae innocentia, quanta morum inculpata probitas, quantus 
in ecclesiasticis rebus fervor, quanta salutis animarum soli-
citudo reflorescerent ! Sed proh dolor ! quantus nunc in horis 
canonicis persolvendis neglectus ! qualis in ecclesiasticis 
funetionibua tepor et torpor ! Non sic in posterum fratres 
mei, non sic: sed piis meditationibus rerum coelestium 
animas vestras saginate, Breviarii preces integre et attente 
quotidie recitate" 5). 

Postremo, ut diligentes diligontiores essent in frequen-
tando choro, psallentibus autem caeteris, singillatim absen-
tium torpor et acedia presso pede plecteretur, S. Ivo Car-
nontensium Antistes instituit, quemadmodum ad papam 
Paschalem II. scribit : „Cum in pluribus canonicorum Car-
notensium desuevisset diseiplinae reguláris observantia ut 
de negligentibus facerem diligentes, de somnolentia vigi-
lantes, de tardis assiduos ad frequentandas horas canoni-
cas : deliberavi apud me, ut darem eis dimidiam praeposi-
turam, ut inde fieret quotidianus panis, quem aeeiperent 
assidui, amitterent tardi, ut ad quas eos panis interni dul-
cedo non movebat, panis corporei refectio provocaret, quam-
vis eorum annua praebenda eis ad hoc sufficiens esse de-
beret." 

Haec est distributionum quotidianarum disciplina, 

2) Apud Grrancolas 1. c. c. 17. 
*) Ps. 108, 7. 
*) S. Aug. I. 9. Confess, c. 6. 
*) Péterffy, T. 2. 

quam paulo post omne3 episcopi aut synodi tanquam oppor-
tunum acediae irrepentis remedium in collegia canonicorum 
per suas dioeceses induxerunt. Hanc diseiplinam concilium 
Tridenti congregatum sessione 21. cap. 3 de ref. approba-
vit, separata tertia parte omnium proventuum, quam in 
distributiones cujuslibot diei converti jussit, a quibus absen-
tes, aut tardi, nisi legitime impediti essent, prout canonea 
determinant, punetati prorsus excluderentur, „quavis col-
lusione aut remissione exclusa", loquente eodem concilio 
sessione 24. cap. 12. de ref. 

Diseiplinam hanc adhuc ante Tridentinum concilium, 
in sensu synodi Budensis anni 1279. 6) induxit ad metropo-
litanum suum capitulum Paulus Várda Archi-Episcopua 
anno 1530. constituons, ut pars distributionum, quae absen-
tibus, si ad chorum venissent, obtiugeret, ad ladulam, quae 
„Nemo" vocaretur, deposita, sumptibus Capituli communi-
bus impendatur. Revexit eamdem AEpiscopus Franciscus e 
Comitibus Barkóczy, reveetam confirmavit Primas, Cardi-
nalis Josephus de Batthyány anno 1779. 

Quamvis autom vilis sit animus, qui in cultu divino 
sola lucra terrestria venatur, qualem exprimunt S. Bona-
ventura teste ii, „qui nunquam veniunt ad ecclesiam, nisi 
quando distributiones dantur, sicut bubo non venit ad eccle-
siam, nisi propter oleum" : 7) certum tamen est juvari dili— 
gentiam, plecti socordiam, semperque studiosius frequenta-
tum fuisse chorum, ubi hae vigent, nec alia e ratione reje-
ctam fuisse per nonnulla capitula diseiplinam distributio-
num, quam quia per illam in ac3diam animadvertitur. B e -
neficium cum suis fructibus datur propter officium : justum 
est, ut negligentia subtractione puniatur. 

Conservata consuetudine cum virtute gravissimae legis 
pro ecclesiis cathedralibus et collegiatis : haud minore cum 
studio conservabatur ilia pro singulis ecclesiÍ3 ruri ; ut que-
madmodum sacerdotes ad chorum deputati, sie beneficio 
potiti et qui in ordinibus sacris inde a subdiaconatu consti-
tuebantur, omnes et singuli ad Officium divinum studiose et 
devote persolvendum ejusdem consuetudinis virtute ligati 
remanerent. 

Et profecto conscientia sacerdotum, aut benefioio po-
titorum per cursum saeculorum, a quo etiam il 1 i ab Epi -
scopo separati in parochiis degebant, semper annunciata 
hac lege tenebatur, per illos, quorum est leges condere, aut 
antiquam legem, prout haec est, interpretari et quinam 
eadem vinciantur, cum auetoritate enunciare. 

Justinianus certe imperátor, anno 527. in edicto suo, 
quod inter décréta concilii fuit relatum, jubet, ut episcopi 
in aiugulis ecclesiis inquirant, aut per archos vel exarchos 
inquiri faciant, an sacerdotes recitent divinum Officium, 
facta cuicumque denunciationia licentia, ad imperatorem 
directae, de negligentibus ; poonam degradationis atatuena 
pro reis. Gravis poena, gravem esse negligentiae culpam 
docet. Titulum. obligationia o r d i n e m e t b e n o f i c i u m 
commemorans : „ne ex sola rerum ecclesiasticarum con3um-
tione clerici esse appareant", „qui constituerunt vel funda-
verunt ecclesias pro sua salute et communis reipublicae, 

•) Péterffy, T. 1. p. 110. 
') Exposit. in Lament. Jerom ad cap. 1. 
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reliquerunt illis substantias, ut per eas debaant sacras litur-
giáé fieri et ut in iis a ministrantibus piis clericis Deus 
colatur". 

An autem recitent parochi Officium divinum, in A n -
glia et pluribus in aliis regnis signo externo, campana pul-
sata debuit fidelibus annunciari : „Ut omnes sacerdotes ho-
ris competentibus diei et noctis suarum sonent ecclesiarum 
signa et sacra tunc Deo celebrent officia et populos eru-
diant, quomodo aut quibus Deus adorandus est horis", con-
stituit Egbertus Eboracensium antistes anno 750. 8) Marti-
nus Braccaronsis, in capitulis ex oriente allatis, statuit, ut 
quoties sacerdos ad civitatem venit, ad ecclesiam cathedra-
lem properet, Officium divinum persoluturus 9). 

Concilium Parisiense anni 1212. poenam suspensionis 
statuit in clericos, „qui ox negligentia vel avaritia nolu-
erunt habere libros ad Matutinas per singulas ferias decan-
tandas, immo tota hebdomada omissis canonicis horis et 
Matutinis missam celebrant" 10). 

Synodus Budensis anno 1279. statuit: „Parochialium 
sacerdotum et aliorum negligentiae et offensae in talibus et 
aliis, per Archidiaconos, Pi-aepositos et alios et demum Epi-
scopos, quibus subsunt, corrigantur et salubriter emen-
dentur" «). 

Concilium Strigoniense anni 1450. decrevit : „Ula 
denique scientia vos presbyteros expedit esse ornatos, quae 
in divinorum Officiorum celebratione consistit. Omni ergo 
nocte indefesse ad Matutinum surgite, cursum vestrum ho-
ris competentibus decantate, vel perlegite. Sciant etiam 
diaconi et subdiaconi et clerici, si in minoribus sint, bene-
ficiati, ad dicendum horas canonicas se teneri. Nullus prius 
dicto vel audito Matutino et Primae officio missam audeat 
celebrare" 12). 

Veszprémiense anni 1515 : „Omni nocte indefesse ad 
Matutinum surgite, cursum vestrum horis competentibus 
decantate vel legite. Sciant etiam diaconi et subdiaconi et 
clerici in minoribus, si sint beneficiati, ad dicendum horas 
canonicas se teneri" 13). 

Concilium anno 1611. Tirnaviae coactum negligen-
tiam in Officio divino peccatum mortale esse enunciat. 14) 

In synodo Agriensi anno 1635. episcopus ad clerum 
dixit: „Sub amissione salutis animarum vestrarum obstricti 
et obligati estis, ut pensum horarum caoonicarum singulis 
diebus exacte persolvatis" 15). 

Complexus est haec, quae concilia singilatim propo-
suerunt de consuetudine, quoad clericos vim legis habente, 
doctor angelicus, Thomas Aquinas, cuius „Summa" in scho-
lis docebatur, in conciliis a patribus ceu plurimae auctori-
tatis consiliarius, penes librum evangeliorum posita serva-

8 ) Harduini. T. 3. p. 1962. Signum dari usque saeculum I3-um 
praecipitur. Exemplum cone. Andegav. an. 1262. Dacherii, Spicilegiura. 
T. 1. p. 727. 

») Harguini T. 3. p. 898. 
« ) Harduini, T. 6. 2. p. 1958. 
») Batthyány. Leges Eccl. Hung. T. 2. p. 446. 
I2) Batthyány, T. 3. p. 476. 
>3) Péterffy T- 1. p. 230. 
») Péterffy. T. 2. 205. 
i») Péterffy, T. 2. 338. 

batur. Doctor hic in „Opusculo de officio sacerdotis", haeo 
docot : „Divina quidem Officia in septem horas distinguun-
tur. — Has septem horas debet sacerdos quolibet die Do-
mino reddere horis competentibus. Ad has tenetur sacerdos 
et alii clerici constituti in sacris ordinibus, sive habeant 
beneficium, sive non et omnes illi, qui percipiunt ecclesia-
stica stipendia, in quocumquo ordine sint. Sunt autem ec-
clesiastici reditus deputati, ut ex eis sustententur, qui in 
Ecclesia reddant Domino divina officia." 

Idem 1. 4. Sent. dist. 15. docet: „Ad aliquas orationes 
ex praecepto tenentur illi, qui ex officio sunt medii Deum 
inter et populum constituti, sicut ministri Ecclesiae; unde 
ex officio eis incumbit preces ad Deura in persona totius 
Ecclesiae fundere et ideo tenentur ad horas canonicas d i -
cendas." 

Quodlibetorum VI. qu. 5. a. 2. haec habet : „Clericus 
ex hoc ipso, quod clericns et praecipue in sacris ordinibus 
constitutus sit, tenetur dicere horas canonicas." 

„Nemo ignorât, docet Benedictus XIV., divinum Offi-
cium a clericis saecularibus, qui sacris ordinibus initiati 
sunt, singulis diebus esse recitandum ; idemque indici cleri-
cis beneficio praeditis, quamvis ad sacros ordines necdum 
ascenderint;" haec in Instructionen. 107. super dubiis ad 
ritus Cophtorum. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA. T i s z t e l k e d é s e k (Vége.) Ugyané napon, 

jun. 16-án a római főnemességnek fényes küldöttsége is tisz-
telkedett a pápának Chigi horczegnek vezérlete alatt; délután 
pedig Kiibeck báróné, az osztrák nagy követnek neje. E s -
téli 6 órakor ünnepélyes te Deum volt szent Péter templo-
mában, melyen a szent atya is jelen volt, de ugy, hogy a 
nép öt nem láthatta, mely jelenlétét csak onnan sejthette, 
mert szokott kisérete a karzatokon megjelent. De a puszta 
sejtelem is annyira felvillanyozta a szent [Péter rengeteg 
hajóját majdnem zsúfolásig megtelt népet, hogy alig tudott 
magán uralkodni, nehogy a szent helyen is Evvivákra k i -
törjön. 

Másnap a bourgesi érsek, de la Tour d'Auvergne her-
czeg volt magánkihallgatáson, melyen ö szentségének fi-
vérének^ volt franczia követnek legidősbjfiát bemutatta, kit 
ö szentsége az nap reggel azon magas kitüntetésben része-
sített volt, hogy sajátkezüleg nyújtotta neki az oltári szent-
séget. 

De la Tour d'Auvergne herczeg]*után ^következtek a 
belga katholikusok, ezek után a bibornokok collegiuma 
Patrizi bibornok-dekán vezetése alatt ; azután a nemes test-
őrök és egy siciliai Iküldöttség, kiket a szent atya egymás-
után a legnagyobb szivélyességgel fogadott, mindenkihez in-
tézvén egy pár nyájas szót. Külön magánkihallgatáson f o -
gadtatott Orsini herceg is, nejével és gyermekével, kikkel 
a szent atya hosszabb ideig társalgott, mig végre arra szó-
lította fel őket, kisérjék szokott sétájára a vatikáni kertbe. 
Ez alkalommal történt, hogy midőn a kertész, a maga ré-
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széről is hozzá akarván járulni a napnak megüléséhez, a 
szentatya kedvencz helyén annak mellszobrát állította volt 
fel, köröskörül virágokkal környezve, mire a pápa emez, 
élezés voltában is-a helyzetet annyira jellemző megjegyzést 
tette : „Virágok közé ültetett a jámbor, holott voltaképen 
csak tövisek környeznek mindenfelül." 

Junius 21-én szert Péter bazilikájának káptalana bo-
csáttatott kézcsókra. Antici-Mattei bibornok olvasott egy 
hosszabb feliratot, melyre ő szentsége remek beszéddel vá -
laszolt, többi közt különösen a káptalannak az isteni t isz-
telet körüli buzgóságát kiemelvén és dicsérvén. A káptalan 
után a Róta- és Consultának hivatalnokai jöt tek, kiknek 
nevében Sacconi bibornok szólt, mig a szentatya válaszá-
ban igen szerencsésen alkamazván a zsoltárosnak eme sza-
vai t : „Suspendimus Organa nostra", erős meggyőződését fe-
jezte ki, miszerint a jelenlegi helyzet nem lészen tartós. 

Junius 22-én reggeli 11 órakor a lateráni káptalannak 
tisztelgése után Aquaderni tudor lépett be a szentatyához 
és mint valamennyi olasz katholikus ifjúsági egyleteknek 
közelnöke, kétszáz ily egylet nevében hódolati feliratot tett 
le a vatikáni fogolynak lábaihoz. 

Junius 25-én valamennyi szerzetes rendeknek főnökei 
üdvözölték a szentatyát, megkoronáztatásának 26-ik év-
fordulati napján. Nevükben Cesari beszélt, a cistercita rend-
nek généralisa. A szentatya válaszában főleg bátorságra 
intette a szerzetes rendeket a kétségkívül bekövetkezendő 
üldöztetésben s aztán a tisztelgöket apostoli áldása mellett 
elbocsátotta. Ugyané napon meg a Tata-Giovani nevü 
intézetnek növendékei, a guardia palatina és a Rómában 
székelő német egyleteknek küldöttsége is fogadtatott. 

Végül emiitjük még a portugalli diplomatiai ügyvi-
vőnek tisztelgését és egy számos tagból álló spanyol kül-
döttséget is, mely egy tetsmes összeg péterfillért nyújtott át 
neki. — 

NÉMETALFÖLD. A k a t h o l i k u s h i t é l e t k ö z -
t ü n k e g y r e e m e l k e d ő f e l v i r á g z á s n a k ö r -rr ° 
v e n d . 0 szentsége 80. születésnapját, úgy szintén meg-
választatása és megkoronáztatásának 26-dik évfordulóját 
minden katholikus község országszerte a lehető legnagyobb 
ünnepélyességgel megülte. Az összetartozás öntudata mind-
inkább élénkebbé válik bennünk, a miért Isten után leg-
nagyobb hálával protestáns ellenségeinknek tartozunk, 
kiknek folytonos alkalmatlankodásai arra birnak, hogy 
mindinkább jobban és jobban sorakozzunk. Bár más orszá-
gokbeli hittestvéreink eme szomorú tapasztalatok nélkül 
mi hamarább hasonló eredményre jutnának. 

Amsterdam városának katholikusai e napokban lel-
kesült és viszont lelkesítő felhívást intéztek az egész or-
szág katholikusaihoz, melyben bennünket egy, IX . Pius 
pápának, egyházunk szeretett fejének, emelendő emlékre 
való adakozásokra felszólítanak. Ez emlék természetesen 
nem lesz valami oszlop vagy szobor ; hanem mint a katho-
likus felebaráti szeretethez illik s egyúttal ő szentsége in-
tentióinak is leginkább megfelel, egy olyatén épületnek 

emelésében áll, mely egyúttal árvaházul, egyéb részeiben pe-
dig a katholikus központi bizottságnak székhelyéül is szol-
gálna. E házban állandó iroda nyittatnék, melyben minden 
vidéki vagy idegen katholikus az itt annyira szükséges 
útmutatásokat és felvilágosításokat nyerhetné; szóval e ház 
a jótékonyságnak és a társulási eszmének is szolgálna egy-
aránt. Az adakozások igen kedvező arányokban jelentkez-
nek már, minélfogva a jeles eszmének gyakorlati kivitele 
kétségenkivülinek látszik. 

Királyunk, mint halljuk, sajátkezű levelet intézett ő 
szentségéhez, melyben 80, születésnapjához üdvözölvén őt, 
ogyszersmind sajnálatát is fejezte ki afelett, hogy az isme-
retes alsóházi határozat arra kényszeritette őt, követét 
Rómából visszahívni. 

Az utrechti jansenista érsek, Loos úr, mint tudjuk a 
maga idején megígérte volt, hogy a mehringi ókatholiku-
sok gyermekeit megbérmálni fogja. Hallomás szerint a ba -
jor ókatholikus comité arra kérte fel öt, hogy többi „köz-
s é g i é i t is meglátogassa ; de az érsek még nem határozta 
el magát, mit tevő legyen; mert azon gyanúperrel él, hogy 
néhány ismeretes müncheni agitator olyféle körutat sze-
retne vele tétetni Bajorországban, mint némely menagerie-
tulajdonos szeliditett oroszlányaival tesz . . . . 

GENF. A v a l l á s i t e s t ü l e t e k n e k fennállása és 
megtüretésöknek módozatai képezik tárgyát azon törvény-
javaslatnak, mely felett képviselőtestületünk jelenleg t a -
nácskozik. 

A javaslat következőleg hangzik: 
„Tekintve az 1847-iki alkotmánynak 14. czikkelyét 

és az 1872-i február 3-áról kelt, a vallási testületekre vo-
natkozó törvényt a képviselőtestület elhatározta, a mint 
következik 

1) A genfi kantonban letelepedhetnek: a) az irgalmas 
nénikék, a rue des Chanoines-ban ; de legfeljebb 12- en ; b) 
a „Petit-Philosophes" czimü iskolanénikék ; de legfeljebb 
10-en ; c) a carouge-i nővérek társulata, legfeljebb 8-an ; 
d) a chinebourgi nővérek társulata, legfeljebb 8-an ; e) a 
versoixi irgalmas nénikék társulata, legfeljebb 5-en ; f) a 
rue de Lausanneban lakó nénikéknek társulata, de legfe-
lebb 9-en ; g) a „Petites soeurs de Carouge", kik a szegé-
nyek gondozásával foglalkoznak; de legfelebb 12-en. 

2) A carouge-i tanitó nénikék, ugy a mint jelenleg 
Guers asszonyzág vezetése alatt állanak, letelepedhetnek 
ugyan a kantonban é3 ottan egy alsóbb és felsőbb taninté-
zetet is szervezhetnek ; ujonezokat felvenniök azonban vagy 
ujonezokat beöltöztetniök tilos. 

3) Azon testületek, melyek jelenleg kisgyermekeknek 
gondozásával foglalkoznak, ezt ezentúl is tehetik, azon 
megszorítással, hogy 6 éven tuli gyermekeket felvenniök 
tilos s azon feltétel alatt, hogy az illető községben nem 
létezik hasonló községi intézet, melynek szervezése esetében 
az illető testületeknek működése megszűnik. 

4) Az 1., 2. és 3. pont alatti engedmények (sic) csak 
tiz évre érvényesek és minden pillanatban visszavonhatók-
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Ez engedmények kizárólag az emiitett testületekre 
vonatkoznak ; és aemmiképen sem akkép magyarázhatók, 
mintha ezeknek szabályait vagy statutumait elismernék. 
Ezen testületek továbbá az említett engedmények által 
semmiképen sem ismertetnek el mint erkölcsi személyek, 
hanem összletökben, valamint egyes tagjaikban a köztör-
vényeknek maradnak alávetve s az államnak felügyelete 
alatt állanak. 

5) A keresztény iskolatestvéreknek kérelme befoga-
dásért visszautasittatik." 

íme a protestáns tolerantia a katholikusok iránt ; — 
de ugy kell ezeknek miért oly gyávák ! 

IEODÜLOM. 
,,Disquisitiones eschatologicae de libro Koheleth. Auctore 

Joanne Hiibertlio Kessel, Ss. Theologiae Doctore." 

(Folytatás.) 

Tér jünk most át a másik részre. 
Ezen főrész, mely ismét több kisebb részre, fejezetre, 

oszlik, — 83. (164—247 lapig) lapot foglal el, melyeket az 
ember jó és rosz cselekedeteinek egykoron számadásba vé-
telének tana tölt be, hol t. i. a t. szerző a halál utáni vi-
szonzás, a jónak megfelelő jutalmaztatása és a rosznak 
megfelelő jutalmaztatása, megtorlása fontos dogmatikai 
bittételének a „Kohelet"-ben világosabb jelzését iga-
zolja, mint az ó szövetség több könyveiben. — Azon 
tétel, melyet a t. sz. az emiitett czélból eme főrészben 
magyaráz és kimeritőleg tárgyal, röviden a következőkben 
fejezhető ki. A prédikátor könyvének szerzője jól tudja, 
hogy a halhatatlanság nem egyéb, mint az örök visszafize-
tésnek tere, melyben kinek kinek érdeme vagy érdemetlen-
sége szerint megadatik sorsa . . . Mire nézve a szentiró ama 
czél felé tör magának utat, melyet könyve végén nem any-
nyira elért, mint inkább kiküzdött ama világos egyszerűen 
nagy gondolatban: „Féljed az Istent és tartsd meg paran-
csolatait, mert ez az ogész omber ; mindenről, a mit teszesz, 
jót vagy roszat, számot kell adnod Isten előtt!". . . . Oly 
tan foglaltatik e szavakban, melyeta semmi'észszerű érvvel 
sem indokolt vaksága azoknak, kik a biint a legutolsó pil-
lanatig eléje tevén az Istennek, a legmagasztosabb igazsá-
gokat holmi kifogásokkal vélik megczáfolhatni, meg nem 
dönthet soha . . . Mert azok nem mást fejeznek ki, mint azt, 
hogy a test halálával a kegyelem és érdem ideje is lejárt,... 
hogy a testtől megváló lélek vagy balra vagy jobbra megy, 
vagyis, hogy no képekben beszéljünk, vagy a kárhozat, vagy 
a boldogság lesz osztályrésze a szerint, a mint Isten kegyel-
mében vagy azon kivül költözött el... Minden esetre a lélek 
azon állapota, melyben a testtőli elváláskor van, dönti el an-
nak az elválás utáni sorsát, vagy a pokolba jut, vagy 
pedig, — habár a tisztító tüz által is — a mennybe . . . . . 

Hely szűke miatt nem terjeszkedhetvén ki ezúttal 
bővebb közlésekre; meg kell elégednünk azon résznek idé-
zésével, melyben előadatik, hogy a prédikátor könyvo az 
Isten törvénye hü teljesitésére, érdemszerzésre és hathatÓ3 

intésekkel különféle erényekre buzditja az embert, az örök-
kévalóságnak az ő fensége3 javaival együtt elérése végett.... 

„Severissime" — így szól a t. sz. a 186-ik lapon — 
„ot gravissime monet Ecclesiastes, ut in hac terra homo id, 
quod ei a Deo propositum est, religiose observet et instanter 
exequatur, ne morto ex improviso appropinguante in perni-
ciem suam abripiatur . . . Sic enim ait „Quodcunque facere 
potest manus tua, instanter operare, quia nec opus, nec ratio 
nec sapientia, nec seientia erunt apud inferos, quo tu pro-
peras. " Ex eo, quod homini apud inferos ultra nec tempus, nec 
facultas merendi datur, sponte sequitur, quum ut opera, in 
quibus faciendis et perficiondis ab homine vires collocari 
Ecclesiastes vult, in hac terra patrari debeant, tum ut inter 
hanc et alteram post mortom vitam necessario ratio quaedam 
intercedat, ex qua ipsi redundatura sit aut summa félicitas aut 
miseria. Quid enim aliter sibi vult gravissima de defectura 
apud inferos merendi facilitate commonitio? In eandem sen-
tentiam monet Ecclesiastes : „Mane semina semen tuum et ve-
spere ne cesset manus tua, quia nescis, quid magis oriatur hoc 
aut illud et si utrumque simul, melius erit" . . . quorum 
verborum nulla alia sententia est, quam quae apud s. Joan-
nem legitur : „Me oportet operari, dum dies est ; verit nox, 
quando nemo potest operari." Nam et vocabulis istis ,mane 
et vespere', quibus duae unius diei partes comprehendantur 
et dupliei sementis faciundae termino omne huius vitae 
tempus intelligitur . . . . Locutiono autem ,semen seminare' 
nihil nisi pietatis Studium et operatio designatur, id, quod 
luculentius apparebit, si versuum praecedentium et similium 
locutionum, quae in s. scripturis occurrunt, rationem h a -
buerimns. Primo huius capitis versu Ecclesiastes eleemosy-
nam et beneficentiam proximis, imprimis iis, qui gravi ne-
cessitate premuntur, secreto et celerrime exhibendam sua-
det ; iam hoc versu a peculiari beneficentiae virtute ad bona 
opera in universum suadenda procedit. Allegória autem seil 
potius translatio sementis, messisque ad elemosynam et be-
nignitatem praestandam similiter occurrit in epÍ8tola ad 
Gralatas scripta: „Quae enim seminaverit homo, haec et 
metet, quoniam qui seminat in carne sua, de carne et metet 
corruptionem ; qui autem seminat in spiritu, de spiritu me-
tet vitam aeternam. Bonum autem facientos ne deficiamus, 
tempore enim suo metomus non déficientes" Cur 
autem in diebus vitae nostrae id, quod Deus in mandatis 
dédit, instanter operari tam graviter monet Ecclesiastes ? 
Ipse duobus versibus post edisserit : ,Nescit homo finem 
suum, sed sicut pisces capiuntur hämo et sicut oves laqueis 
comprehenduntur, sic capiuntur homines, in tempore malo 
quum eis extemplo supervenerit' . . . Ideo enim nos Deus 
in hac terra posuit, ut virtutem colendo et mandata Dt i 
observando ,bravium supernae vocationis nostrae' acquira-
mus ; tempus autem, quo merendi facultas homini suppetit, 
breve est, ut ipse Ecclesiastes innuit  

Ex his, quae attulimus, argument is, satis pátere exi-
stimo, auctorem libri Koheleth firmitor credidisse pro suis 
quemque meritis post mortem accepturum"  

(Vége köv.) 
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V E G Y E S E K . 

— A pesti Máriaintézet f. é. jul. 2-án háza felavatta-
iásának évfordulati napját ülte. Az intézet fennállásának 
ezen első esztendeje alatt igen örvendetes felvirágzásnak 
indult, minek bizonyítékául szolgáljon az, hogy ezen rövid 
idő alatt több mint 600 női cseléd, miután a házban szol-
gálatnélküliségének egész tartama alatt biztos menhelyet 
és teljes ellátást talált volna ; különféle szolgálati minőség-
ben megbízható házakhoz elszereztetett. — Ezen valóban 
emberbaráti s erkölcsi tekintetekben is felette áldásosán 
működő intézetet bizvást az illetőknek legmelegebb párto-
lásába ajánlhatjuk. Helyisége: Pesten, soroksári utcza 36. 
szám alatt. 

— A genfi liberális nagytanács a következő törvény-
javaslatot fogja a népszavazás elé terjeszteni : 1) Az állam 
az egyháztól elválasztatik ; a canton által a cultus javára 
fizetendő összeg, a cultusbudget, megszűnik. 2) Vallásos 
czélból alakult semmiféle társulatnak sem szabad a canton 
területén birtokot szerezni. 3) Szent Péter temploma Genf-
ben nyilvános épület, melynek rendeltetéséről a hatóság 
később fog határozni ; különben városi elidegenithetlen 
tulajdon. — Átmeneti rendszabályok: 1) Jelen törvény 
kihirdetésétől számítandó öt évig a templomok megmarad-
nak régi rendeltetésűknél. Ezen határidő eltelte után min-
den templom fentartása azon községet illeti, melybeu a 
templom van s mely az épületet az állam felügyelete alatt 
tartozik gondozni s azon vallásfelekezet számára adhatja, 
melyhez a lakók tartoznak. 2) Ezen törvény kihirdetése 
után számítandó 2 év alatt minden plébániaház nyilvános 
árverés utján eladandó s a bejött összeg a község pénztá-
rába teendő vagy pedig az épület községi czélokra fordí-
tandó. — íme, így gondoskodnak a liberálisok a> katholi-
cismusról. Szabad egyház a szabad államban. És nálunk 
mégis oly sok liberális pap van. 

— A berlini országgyűlés által a jezsuiták ellen hozott 
törvény így hangzik : 1. §. A jezsuitarend s a vele rokon 
rendek és hozzá hasonló congregatiók a német birodalom 
területéről kizáratnak. Megtiltatik, hogy ezen rendek tele-
peket rendezhessenek. A jelenleg fenálló telepek a szövet-
ségtanács által meghatározandó időben, mely hat hónapnál 
tul nem terjeszkedhetik, feloszlatandók. 2. §. A jezsuitarend 
s vele rokon és hozzá hasonló congregatiók tagjai, ha idege-
nek, a szövetség területéről kiutasíthatók. — A szövetség-
tanács fogja azon intézkedéseket kibocsátani, melyek ezen 
törvény végrehajtásához s a végrehajtás biztosításához 
megkívántatnak. " A szövetségtanácsnak intézkedése pe-
dig ez : 

1. Mivel a jezsuitarend a német birodalom területéről 
ki van tiltva, ezen rend tagjainak nem engedhető meg hiva-
tásuknak semmiféle gyakorlata, különösen a templomokban, 
iskolákban ; eltiltatnak különben a hitküldérségtől is. 

2. A jezsuitarend telepei, a törvény életbe léptétől szá-
mítandó 6 hónap alatt feloszlatandók. 

3. A törvény végrehajtására egyes esetekben szüksé-
ges intézkedések a rendőri hatóságok által hozatnak. 

4. Ajánl tátik a magas országos kormányok figyelmébe, 
hogy a jezsuitarend egyes tagjainak a törvény által megen-
gedett bizönyos helyre való utasítását, szabályszerint csak 

azon esetekre szorítsa, midőn az illető tagok képteleneknek 
nyilatkoztatják ki magukat valamely meghatározott hely 
megválasztására. 

5. A magas országos kormányok fel kéretnek, hogy 
a) a jezsuitarend telepeinek feloszlására vonatkozólag 

minden egyes esetben jelentést terjeszszenek be a birodalmi 
kanczellársághoz ; 

b) a birodalmi kanczellárságot lehető gyorsan érte-
sitsék, váljon a jezsuitarend külföldi tag jai kiutasittattak-e, 
váljon a rend német tagjai meghatározott helyre utasittat-
tak-e, vagy pedig nekik a bizonyos kerületben való tartóz-
kodás eltiltatott-e s végre jelentsék be az ezen rendszabály 
alá került egyének neveit s személyes viszonyait. 

c) Jelentést terjesztessenek be magukhoz az iránt, 
hogy az illető kormány területén léteznek-e a jezsuitarend-
del rokon más rendek vagy vallási társulatok s ezen jelen-
tések eredményéről három hó alatt értesítsék a birodalmi 
kanczellári hivatalt. 

íme tehát azon botrányos rendszabály, mely a sza-
szabadságszeretettel s felvilágosodottsággal kérkedő 19-ik 
századot az utókor előtt megbélyegzendi. Pedig a berlini 
országgyűléshez ezernél több petitio adatott be a jezsuiták 
mellett s alig valamivel több száznál ellenök. Azért mégis 
kiűzetnek, kiűzetnek azon kath. papok, kik csak jóra t a -
nítják a német népet, kik a legutóbbi porosz háborúban a 
legnagyobb szolgálatokat tették a harcztéren s korodákban s 
ezért a császár által dicsérő iratokat is kaptak. Az egy 
millió szuronynyal s annyi tudós liberális tanárral rendel-
kező német birodalom fél 200 jezsuitától. Több előkelő 
város, minő Coblenz, Köln stb. küldöttséget menesztett a 
császárhoz a jezsuiták ügyében, de el sem fogadtatott. Mi 
nem féltjük a jezsuitákat, de méltán aggódunk oly biroda-
lom sorsa felett, mely ily égbekiáltó igazságtalansággal 
inaugurálja létezése kezdetét. Az országgyűlés kath. tagjai 
nagyszerű beszédeket tartottak a jezsuita törvény tárgya-
lásakor s mind az egyháznak üldöztetését lá t ják e t á m a -
dásban és helyesen. Kívánatos, hogy ezen beszédeket együtt 
bírhassák a katholikusok s olvasgassák nálunk is. 

— Dupanloup nagyon lelkére kötötte a franczia nem-
zetgyűlésnek a katonaságról tárgyazó törvény megvitatása 
alkalmával, hogy a törvény gondoskodjék arról, miszerint 
a katonák vallási kötelmeiknek eleget tegyenek. Indi tvá-
nya egyhangúlag elfogadtatott. 

— A szentatya junius hónapban pápasága 26-dik év-
fordulati napja alkalmából igen sok és kitűnő küldöttsége-
ket fogadott az egész világból. Főleg nevezetes, mit egy 
német küldöttségnek mondott, hogy t. i. közel van, misze-
rint a nagy német birodalomnak agyaglábait egy magasból 
leszakadt kő összetörje. Deus non irridetur. A német biro-
dalom vezetői most az egyházat vették üldözőbe, mely 
őket nem bántotta. Isten fogja ügyét védelmezni tudni. Ore-
mus, ut salvemur. 

— A „Literar. Hdvr." legújabban ezeket í r j a : „az 
úgynevezett ókathalikus papoknak száma, mely az 1871-ki 
évnek második felében még tízzel szaporodott volt, a folyó 
évnek első felében még csak egyetlen egygyel szaporodott : 
Grunerttel , insterburgi káplánynyal. E papoknak összes 
száma jelenleg 29-re rug, ugy, hogy minden ókatholikus 
papra Némethonban körülbelül „csak" — ezer, igazi k a -
tholikus pap jut." 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . AZ egyház S a tudomány. • -
Simor János primás ő hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósitások. — Irodalom. —^Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Korántsem tudomány , hanem jámbor kalh. 
lélek hiányzott ama kor fiaiban, ezt pedig a hitujitók 
mennyire restaurálták első lépésük — ki a zárdá-
ból — a történet tanúbizonysága mellett szépen iga-
zolja. Möhler talpra esett és elfogulatlan észrevétele 
szerint „az teszi nagyszerűvé és nevezetessé a XVI-ik 
századbeli szakadást, hogy önkénytelenül is ragyogó 
fényt vet az egyházra, melyet ostromolni kezdett. 
Luther, Melanchton, Calvin, Béza, Chemnitz, iratai 
egyrészről, egy Eck, Cochläus, Pighius, Albert, Se-
dolet, Fischer, Morus Tamás, Pólus Reginald, Vega 
András, Belarmin stb. munkái másoldalról, mennyi 
szellem, ékesszólás, elmeél, tanultság kincseivel bő-
velkednek." A jelenkor szellemvilága a középkor 
erős vállain nyugszik s ezt el nem ismerni hálátlan-
ság, konokul tagadni pedig tudatlauságra mutat. 
Nemzetének történeteit ismerve mindenki bátran el-
mondhatja saját hónáról azt, mit egy elkeseredett 
buzgó német, bosszúsan és czipősen ugyan, de iga-
zán állita, hogy t. i. hazájában a kath, tudomány és 
szellemi élet korosabb, mint a jezsuiták és protestán-
sok együtt véve. „Ami azon kérdést illeti, uralko-
dott-e az ész, vagy pedig ennek uralma szinte ezer 
évig megszűnt?" feleljük, hogy semmi az ész supre-
matiájának erősb tanulságul nem szolgál, mint a 
hierarchia. Mert nincs bizonyosabb annál, hogy az 
emiitett korban a papságnál volt tulnyomata az 
észnek. !) 

') Hetényi János. „A magy. tud. társ. évkönyvei VI. 

Ekkor a katholikus papság küzdött egyedül, 
mint a méltányos Herder is megvallja, a tudatlanság, 
a bun, az erőszak és barbárság ellen ; ez adott szál-
lást a művészetnek, a régiség szellemi kincseinek, az 
elnyomott ártatlanságnak; ez oktatta a királyokat 
és iskolázta a népeket és igy nála levén az észbeli 
tulnyomat, uralkodott a szónak teljes értelmében. 2) 

Hihetőleg a gyanútlan Humboldt szerint is Co-
lumbus korszaka csak azért jutott oly hamar czél-
jához, mivel termékeny magvak szórattak el koráb-
ban, nagytehetségű férfiak által, kiknek szép sora 
fénysugárként vonul keresztül a középkoron. 3) 
Ezek igy levén, jogosan állhatunk Leonardo azon 
állitásához, hogy „az evangelica egyház keresztény 
alapon épitett, keresztényeket vett át, azokat a ke-
reszténységben képezendő ; nem igy a kath. egyház 
— ez kénytelen volt a keresztény alapot megvetni, 
pogányokból és durva barbarokból előbb kereszté-
nyeket s ker. tanitókat képezni. Az evangelica egy-
ház kész és ker. intézeteket vett át (hogy mi módon 
és eszközökkel lásd Cobbet: „A ref. tört.") melyek-
ben tanitási hivatásukra kiképeztethettek; mert csak 
Németországban 16 egyetem létezett már az u. n. 
reformatio előtt, ama számos és hires kolostori isko-
lákon kivül, minők sz. Emmeranban, Hersfeldben, 
Corveyben, Fuldában, Hirschauban, stb. voltak. 
„A kath. egyháznak nemcsak létre kellett hozni ezen 

kötet 1840—42 évről." Az ész és philosophia felségéről 
székfoglaló beszéd. 1841. aug. 30-án, tartatott. 

2) Ideen zur Phil. d. Gesch. d. Menscheit IV. 14—164 
lap. 

3) Die Epoche des Columbus erlangte nur deshalb so 
schnell die Erfüllung ihrer Bestimmungen, weil befruchtende 
Keime von einer Reihe hochbegabter Männer ausgestreut 
worden waren, die wie ein Lichtstreifen durch das ganze 
Mittelalter, hindurchgeht. Ein einziges Jahrhundert , das 
XI I I . zeigte uns Roger Bacon, Nicolaus Scotus, Albert den 
Grossen, Vincentius von Beavais, einen Franciscaner Mönch 
aus Ilchester" Kosmos II. B. S. 268. 
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intézeteket, de férfiakat is kellett képeznie, kik azokra 
fényt deritnének és az ott tanitottakat a ker. népekre 
kiterjesztenék. Ha tehát az evangelica egyháznak 
ezen kedvező körülmények között háromszáz év alatt 
— melyek nem minden ok nélkül nevezik magukat 
felvilágosodottaknak,nem sikerült tagjait angyalokká 
képezni és minden babona és bün ajtaját elzárni ; sőt 
ha vallomásaik szerint, egyházi állapotjuk még talán 
veszedelmesebb s aggasztóbb, mint a reformatió előtt 
volt; nem esik-e akkor a gúny önfejökre vissza? 
nem igazolják-e tettleg kimutatott tehetetlenségük 
által a katholika anyaszentegyházat ? Hiszen az ő 
törekvéseiknek nem állották útját a pápák, ezen oly 
kikiáltott sötétítők, nem az u. n. hiterőltetés, nem a 
sötétségnek erőhatóságai ; sőt az ő kezeik egészen 
szabadok valának, hogy mint a világosság fiai, több 
világosságot teremtsenek és igy az emberi nemet 
boldogitsák. Hol vannak tehát a szép gyümölcsök? 
hol a mennyei egyház, melyből minden babonaság 
és bün számkivetvék ? 4) 

Hogy a világosság terjesztői mennyire megfe-
leltek magas hivatásuknak, arról a történelem lapjai 
— mely Cicero szeriut „testis temporum" — tanús-
kodnak, igy Angliában Cromwell dühös puritánjai a 
40,000 kötetből álló oxfordi könyvtárt felgyujták ; 
a zárdákat s igy azokkal iskoláikat elpusztították, 
mert mint o'Challagan (protestáns) mondja: „E ra-
jongók kárhoztatták a tudományt, mint pogány ta-
lálmányt és az egyetemeket, mint az Antikrisztus 
istentelensége tenyésziskoláit ; nem védte meg a 
püspököket hivataluknak szentsége, nem a királyt 
trónja fölsége ; gyűlölet és megvetés tárgya volt 
mindkettő, irgalom nélkül leölték őket a rajongók, 
kiknek egyedüli könyvük a sz.-irás, még pedig a 
sz.-irás puszta szövege volt." 5) A régi Róma és By-
zancz sohasem mutogatta hatalmát kolostorok eltör-
lésével vagy olyanok építésének tilalmával, ámbár 
mindkettő zsarnoki uralmat vitt. A középkor, átalá-
ban a germán szabadság, ilynemű zsarnokoskodásra 
nem is gondolhatott. 

Midőn a felvilágosodás és művelődés terén N. 
Károly, Alcuin, N. Alfréd, Otto, Gerbert, Dante, 
Petrarcha, Bocaccio, sat. kora letűnt, akkor a XV-ik 
században eljött Luther, ki annyira hátráltatta a ha-
ladást, hogy Möhler szerint 1660-ban sem német, 

*) S. Leonardo Freundschaftsbriefe I. B. V. Brief. 
Seite 98. 

5) O'Callagho n idézve Balmesnél „A prot. és kath." I 
kötet 65. lap. 

sem latin nyelven nem tudtak Némethon tudósai 
oly jól irni, mint 1500-ban, tehát Luther fellépte 
előtt 17 évvel. Kölcsey szinte elismeri a reformatió 
eme kedvező helyzetét a tudományok iránt. 6) De 
ezen mit sem lehet csodálkoznunk, mivel ez csak 
vallott elveik tényleges kifolyása volt. Luther a 
kath. egyház ellenében azt állította, hogy az emberi 
természet az eredendő bün által minden magasabb 
tehetségeiben egészen megromlott. E tanból azt kö-
vetkeztette, hogy azért tehát az ember természeti 
tehetségeivel semmi legcsekélyebb, még csak termé-
szetes jót sem tehet, sőt, hogy minden cselekedete 
bün. De ha az emberi természet végkép meg van 
romolva, akkor meg van romolva természeti józan 
esze is. A mily bizonyos e szerint, hogy minden cse-
lekedete bűn, oly bizonyos, hogy minden gondolata 
is tévedés. 7) A kath. egyháznak nincsenek ily rom-
boló elvei s innen van, hogy tettei is amazokéval 
homlokegyenest ellenkeznek. 

Jóval a reformatió előtt tehát még a kath. be-
folyása alatt keletkezett 895-ben az oxfordi egyetem, 
1280-ban a cambridgei, 1358 ban a prágai, 1425-ben 
a lövveni Belgiumban, 1365-ben a bécsi, 1372-ben 
az ingolstadti, 1408-ban a lipcsei, 1466-ban a baseli 
1200-ban a salamancai, 1517-ben az alcalai, továbbá 
a párisi, bolognai, ferrarai mind előbb virágzottak 
mint a ref. kezdődött. Angliában szintén az egyház 
mozditá elő a művelődést. Fischer rochesteri püspök 
buzditá VIII . Henrik anyját két cambridgei colle-
gium alapítására ; a linkolni és wintoni püspökök 
Oxfordban szintén két collegiumotalapitottak; John 
Colét sz. Pál templomi dekán londoni collegiuma 
Lilly William igazgatóval, nevezetes volt ; Möhler még 
két, a classicus tanulmányokban nevezetes ferencz-
rendű szerzetest is emlit; Pólus Reginald mellé Mo-
rus Tamás korlátnokot és Pace Richárdot szivesen 
sorozzuk. 

A reformatio kitörésekor is melyik részen állot-
tak a valóban szilárdjellemü férfiak sora, hova haj-
tottak a csúszó mászók, a prot. Dahlmann maga be-
valja. 8) „In England ist es ein ruchloser Fürst , 
welcher das Panier der Reformation erhebt; die starken 
Charaktere, ein More,Fischer, Pole,stehen auf der Seite 
der alten Kirche, Kämpfen für Kirchenfreiheit gegen 
weltliche Tyrannie; die schmiegsamen an der Seite 
der neuen.". Ki meri tehát gyalázni kíméletlenül a 

6) Élet és Litteratura 1827. Pest. II. k. 41. lap. 
7) Ketteler : „Szabadság, tekintély és egyház." 16. lap. 
8) Gesch. der engl. Revol. S. 90. 
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letűnt kath. századok jeleä férfiait ? A tudatlan elő-
ítéleteinek vakon hódoló ember ; a ki nem ismeri, 
vagy szándékosan nem akarja ismerni a megtörtént 
dolgokat. A párisi egyetem létét a Notre-Dame-nak 
köszöni; az oxfordi, cambridgei, a nemesség és 
a kath. barátok buzgalmának ! Dahlmann, a XV. 
században három skót egyetem felállítását emliti 
az egyház befolyásából, u. m. St. Andrews, Grlasgow 
és Aberdeen városokban. A nagy Ximenes alcalai 
alapítványát ugy hiszem ismerik. 

Ezeken kivül számos közrendeletek és tények 
szólanak a tudományok és tudósok, valamint a tanu-
lók iránti atyai gondoskodásáról az egyháznak. A late-
rani zsinat 1179-ben elhatározá, hogy a káptalanok és 
zárdák jövedelméből két egyetemi tanárt kell ellátni; a 
kostniezi kimondá : „Grradus doctoratus, pro quacun-
que nobilitate reputetur", szerinte a tudomány ne-
messé teszi az embert! V. Orbán pápa 1362-től 
1370-ig is egyszerre 1000 tanulót táplált különböző 
egyetemeknél. Jellemző közmondás volt ez időben : 
„non minus est negligere scholarem, quam corrum-
pere virginem." Talán nem árt megemlíteni, hogy 
IV. Rudolf sz. István magas tornyának elkezdője és 
egyszersmind a bécsi egyetem alapitója, miben ő az 
egyház és tudomány közti kapcsolatnak uj jelképét 
szemléli, szintén katholikus volt. 

S mint alexandriai Kelemen megjegyzi, minden 
tudatunk végsőleg a hiten nyugszik. 9) A görög phi-
losophusok is, bár különböző modorban, de mégis 
félreismerhetlenül, kivált Aristoteles, a hitet minden 
tudat alapjául ismerék. Igy bizonyul a profétánok 
szava: „Nisi crederitis, non intelligetis (non perma-
nebitis ! Jes. 7. 9) mint általános egyetemes igazság. 
Ezen elvhez hiven az egyház tudományos theologu-
sai fejlesztvényeik elé bocsáták az egyház közönséges 
hitét, mint kútfőt s zsinórmértéket ,0) s bebizonyi-
ták a hitet a hitből. A hit és tudat jelenék meg előt-
tük, mint elválaszthatlan nyomatékok. 1!) A hit min-
denütt tudatra lép. Egy vallás sem érte utol a ke-
reszténységet, sem az ember kormányzata nagy 
művészetében, sem azon módban, melylyel e művé-
szet gyakorlata által az ember magas méltósága 
elismerésének legünnepélyesebb bizonyságát adta. A 
kereszténység mindig azon elvből indult ki, hogy 
ha az egész embert akarjuk megnyerni, annak min-

9) Clem. Alex. Strom. II. 4. 435. 
10) Iron, contr. baer. I. 10. n. (Orig. de prima praef. n. 

4. (T. I. p. 47.) 
" ) Clem. Aex. Strom. V. 1. p. 643. orig. ep. ad Gregor 

Taun. 

denekelőtt szellemét kell megnyernünk ; hogy 
ha baj t akarunk kiirtani, vagy valami jót előidézni, 
az eszméket kell különös czélpontul használnunk, 
miután ezáltal az erőszak rendszerein, melyek min-
denütt uralkodnak, hol kereszténység nem létezik, 
halálos csapást ejt és azon üdvös igazságot hirdeti, 
hogy az emberek vezetésének legméltatlanabb, leg-
tehetlenebb eszköze az erőszak ; ép oly jótékony, mint 
termékeny igazság ez, mely az embereknek u j és 
boldog jövőt nyitott meg. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Audiamus postremo S. Pium V. pontificem summum, 
qui omnium canonum sensurn de vi legis, de poena, de gra-
vitate peceati, quoad sacerdotes, aut quoscumque, qui béné-
ficia ecclesiastica possident, in constitutione, proprio motu 
édita, dubia quaeque soluturus, virtute muneris sui aposto-
liéi, tamquam authenticus legis interpres, his explicat : „Ex 
proximo Lateranensi concilio (V-o an. 1514.) pia et salubris 
sanctio emanavit, ut quicumque habens beneficium eccle-
siasticum cum cura vel sine cura, si post sex menses, quam 
illud obtinuerit, divinum Officium, legitimo cessante impe-
dimento, non dixerit, beneficiorum suorum fructus pro rata 
omissionis Officii et temporis suos non faciat, sed eos tam-
quam injuste perceptos in fabricas ipsorum beneficiorum vel 
pauperum eleemosynas erogare teneatur. Verumtamen mul-
torum animi suspensione tenentur cujusmodi ratae praedic-
tae ratio sit habenda. Nos huic roi evidentius atque expres-
sius providere volentes statuimus : ut qui horas omnes ca-
nonicas uno vel pluribus diebus intermiserit, omnes benefi-
cii seu beneficiorum suorum fructus, qui illi vel illis diebus 
responderent, si quotidie dividerentur ; qui vero Matutinum 
tantum, dimidiam, — qui caeteras omnes horas, aliam di-
midiam, — qui barum singulas, sextam partem fructuum 
eiusdem diei amittat ; tametsi aliquis choro addictus non 
recitans omnibus horis canonicis cum aliis praesens adsit, 
fructusque et distributiones forte aliter assignatas sola prae-
sentia juxtu statuta, consuetudinem, fundationem, vel alias 
sibi lucrifecisse praetendat, is etiam praeter fructuum et 
distributionum amissionem, item ille, qui primis sex mensi-
bus Ofiicium non dixerit, nisi legitimum impedimentum ip-
sum excusaverit, grave peccatum intelligat admisisse. Dé-
clarantes, praestimonia, praestimoniales portiones, et qua-
liacumque alia bénéficia etiam nullum omnino servitium 
habentia obtinentes cum praedictis pariter contineri." J) 

„Grave peccatum intelligat admisisse", „qui horas 
omnes canonicas" „qui harum singulas intermiserit", „om-
nes beneficii fructus" „in fabricas ipsorum beneficiorum vel 

i) Bulla-, R. eaLuxemb. T. 2. 
7 
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pauperum eleemosynas erogaro teneatur", „grave peccatum 
intelligat admisisse" : haec oecumenicum concilium, haec 
authenticus legis interpres, haec doctrina legislationis ca-
nonicae, haec mens, haec voluntas Ecclesiae de clericis in 
altioribus ordinibus, aut beneficio positis, Officium autem 
non recitantibus. 

Anno 1665. sept. 24-a sub numero 20. damnata fuit 
sententia ab Alexandro VII., qua dicitur unam horam e. g. 
ad Primam, negligere, esse peccatum veniale ; idem altera 
vice anno 1666. mart. 18. damnatum fuit : ergo unam horam 
negligere peccatum est mortale ! 

In peccato mortali una die, uno mense, uno anno per-
sistere, in reatu huius culpae sacra facere, sacramenta con-
ficere, administrare, tanta sacrilegia quotidianis, in neglecto 
breviario mortalibus peccatis addere ; quid est aliud, quam 
lata via ad animae perditionem properare? FF . et F F . ha -
bete fidem Dei, fidem Dei judicis et vindicis ; sacerdotem 
Dei esse, et mortalia peccata mortalibus peccatis quovis die 
cumulare, est velle impoenitentem esse. Pollutus peccati la-
be coram facie Dei, procedit ad ecclesiam sacra facturus ; 
sacrificium missae, in se quidem sanctissimum est, facienti 
illud in peccato mortali, scelus sacrilegii, mors est sompi-
terna : quia judicium sibi manducat et bibit. Vocatur, ut 
baptismum conférât, neglecto Officio divino, ad sacrilegium, 
ad mortem animae vocatur. Parvulo sacris undis abluto j a -
nuam coeli aperuit, sibi autem clausit, — parvulum inter 
filios Dei cooptans vestit gratia innocentiae, seipsum filium 
irae facit, irruens in novum serpentis morsum. Vocatur ad 
confessiones sacramentales excipiendas, juste absolvons, sol-
vit poenitentis vincula, animam autem suam tot sacrilegi-
orum vinculis ligat, quot poenitentes absolvit. Et sic tota 
vita non recitans Officium divinum, tota eius vita prosoquens» 
et numero accrescens peccatum grave est, usquedum ruden-
tibus illorum detractus fuerit ad dandum supplicium. „Ad 
supplicium" dico, quia exspectari et sperari juste nequit, ut 
tanto tempore peccata peccatis cumulans, tamquam invete-
ratus dierum malorum, durus corde factus, rejectis ad mil-
lenas vices gratiis, aut accipiat, aut suscipiat maximam Dei, 
idest ultimara in morte gratiam. In extremo vitae et mortis 
conflictu magna virtus est, possessam custodire gratiam ; 
quis audeat sperare, numquam possessam posse acquirere 
justitiam ? „Unus, dicit S. Augustinus delatrone in articulo 
mortis vere poenitente, et ad paradisum recepto, „unus, ne 
desperes, unus, ne praosumas." „Ne dixeris: peccavi, et 
quid mihi accidit triste ? Altissimus enim est patiens red-
ditor.* ') 

Non prosequar, quia non Vos a con8Íderatione releva-
re, sed potius ad earn his acerbissimae passionis et mortis 
Domini Nostri Jesu Christi diebus provocare volo. 

Sed volvite animo, unde fiant nostri studiosissimi in 
mundo labores tarn steriles, unde dofectus benedictionis di-
vinae, ut omnia nostra in pejus ruant? Peccata nostra, sa-
crilegia nostra, causa esse possunt, ut non sit voluntas Dei 
in nobis a). „Diligontibus Deum omnia cooperantur in bo-
num", de peccatoribus, de sacrilegis autem dicitur: „arma-
bit omnem creaturam ad ulciscendum ; ot pugnabit pro eo 

omnis terra contra insensat03u '). Volento3 moliora, propter 
peccata nostra e neglecto divino Officio, semper incidimus in 
odia. „Non est pax impiis", dicit Dominus, „et semper prae-
occupant mala redarguente conscientia." An non juste obji-
cimu3 nobis : potuimus in precibus, quas nomine Ecclesiae 
ad Deum dirigere debuissemus, iram Dei placare, clades ab 
Ecclesia avertere, redemtionis horam pro Vicario Christi, 
in quo omnes patimur, accelerare ; negleximus, Deum a no-
bis abjecimus, merito haec patimur, quia peccavimus in 
Patrem nostrum, in Matrem nostram Ecclesiam, quae non 
órát, nisi per nos. Qui in multis dolinquimus, in multis feri-
mur. Cum venerit, et ventilabro purgaverit aream Levi, 
quis stabit ad videndum eum? Tanto magis, quod non oran-
tes, e scelere neglecti Officii divini, propter defectum gratiao 
necesse est, ut in quaevis scelera ruamus, et numerus pecca-
torum gravium, qui in neglecto Officio divino jam e3t sine 
numero, numero et pondere quorunvis peccatorum exaspe-
retur. Haec calamitatum origó, haec cladium ratio, haec 
trepidarum rerum circa nos causa, ut de ruinis etiam, quae 
societatem affligunt, coram Deo respondere debeamus. Do-
mus Lotbaringica, elapso saeculo, omnia bona, quae a Deo 
accepit, precibus cleri in psalmodia, attestante Maria T h e -
resia, adscripsit ; considerate, quid scribat, non sanctus ali— 
quis pater, non doctor, non episcopus, sed laicu3, Maximi-
lianus II. imperátor anno 1575. ad virum quemdam in d i -
gnitate ecclesiastica constitutum : „Nunc prob dolor, ea pro-
fanitas invasit Ecclesiam Dei, atque temeritas sacerdotes, 
ut quod a ss. patribus et priscis Ecclesiae confessoribus pie 
institutum est, alicubi eos (psalmos) omnino exterminave-
rint, alicubi mance et truncatim quasi centones quosdam 
male consutos proposuerint, alicubi quamquam de veteri 
consuetudine in ecclesia decantentur, tamen propter levem 
vel inconditam carminum modulationem paucissimi sint, qui 
dulcedine eorum afficiantur, fitque id, quod S. Augustinus 
de quibusdam suae aetatis profanis hominibus queritur, ut 
quamquam verba subinde decantando répétant, tamen corda 
ipsorum plane sint muta. Itaque non a tua solum Venerabi-
litate, sod aliis quoque piis viris Ecclesiae Dei et imperii no-
stri fidelibus admoniti, hunc defectum et negligentiam non 
inter postrema signa esse, qaae ruinam portendant Ecclesiae 
et verae pietati, et quibus ira Dei super nos provocetur, ut 
nos tam diuturno bello, fame, pestilentia, aliisque plagis et 
aerumnis, quae ante oculos positae sunt, affligat, exem 
sanctissimorum regum Davidis ac Salamonis, et maximo-
rum nostorum in imperio praedecessorum Constantini atque 
Caroli, de emendations ecclesiasticae disciplinae, quoad ejus 
fijri posset, omnibus modis serio et sollicite cogitavimus, 
nec defuere nobis, nec desunt, quibus cogitationes et solli-
citudines nostrae paternae probarentur: sed vicit hactenus 
aliorum pervicax potentia Imprimis autem nihil magis in 
votis habuimus et habemus, quam ut veteris Ecclesiae Offi-
cium et cantus restaurentur" 2). 

An non recte S. Ephrem vocaverit orationem; „rei, 
familiaris administrationem, rectam juris legumque constitu-
tionem, regni potentiam, trophaeum belli, tutelam pac'13, fi-

i) Eccl. 5, 4. - Malah. 1, 10. 
') Sap. 5, 18, 21. 
2) Roskovány, T. 5-
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dem nuptiarum?" Haec desunt, et affligimur: simus assidui 
in precibüs Officii divini, caeterisquo offieiis nostris irr-
plendis, et cessabit quassatio. Esae cum Jesu, dulcis est pa-
radisus ; esse absque Jesu, gravis est infernus: absque Jesu 
autem est, quisquis pensum servitutis suae in psalmodia non 
perficit. Orationes hae sunt arma nostra, quibus cuncta pro-
pugnamus, profligamus, sunt promptuarium, unde nos et 
omnes providemus, sunt scutum, quo cuncta defendimus-
Intermittantur, negligantur, et omnia corruent. Misericor-
dissimus Deus torpentium, et datis donis male utentium de-
sidiam benigna correptione castigat, ut miserationes ejus 
quaerant in adversis, cujus justitiam non timuerunt in pro-
speris. Mala, quae nos premunt, ad Deum confugere com-
pellunt, ut horas canonicas recitantes, humili corde clame-
mus : „Mane nobiscum Domine, quoniam advesperascit, et 
inclinata est jam dies" ') ; et fiet : „Arcus fortium superatus 
est, et infirmi accincti sunt robore" 1). 

Haec sunto, ad rationem peccati gravis, quo vincitur 
sacerdos, si unicam e horis canonicis piger neglexerit: quid 
de fructibus e beneficio pereeptis ? 

Ecclesia est, quae beneficium confert : et confert cum 
onere, sub conditione, quemadmodum conferenti placet. Ille, 
qui beneficium petit et collatum suseipit, seit, quali cum 
onere, et sub qua conditione conferatur. Ecclesia autem, ab 
illo tempore, quo substantia terrestri ad alendo8 pro cultu 
divino deputatos ministros, pia liberalitate filiorum suorum 
instrueta est, semper cum illo onere contulit et confert bene-
ficium, ut hoc potitus horas canonicas persolvat, jusque ad 
fructus e substantia terrestri tantum sub conditione tribuit, 
si horae persolutae fuerint, ita, ut beneficio potitus ipso 
facto excidat jure ad fructus, quo Officium divinum, aut 
hujus partem neglexerit. Qui beneficium petit, ad hoc reci-
tationis onus se offert et petitione aeeeptationeque beneficii 
spondet, horas canonicas studiose et devote persolvere. 

Pactum itaque est inter Ecelesiam bénéficia conferen-
tem et inter beneficiatum, pactum in collatione et accepta-
t i o n initum ad recitandas horas. Beneficiatus propria spon-
sione tenetur ligatus, ut in Officio divino cursum diei por-
agat : unde fit, ut quemadmodum ordini sacro, ita beneficio 
connatum sit Officium quovis die persolvendum. 

Qui pactum frangit, beneficio pacti et juris inde quae-
siti excidit ; jus hoc, e quo beneficiatus protinus excidit, 
quando horas canonicas non recitavit, est : jus ad beneficii 
fructus. 

Non recitans, dum fructus legit, non suum legit, quia 
jus ad illos legendos in negligentia recitationis amisit ; alie-
nam rem carpit, ad suos usus convertit : et peccat et quod 
ejus non est, quod alienum est, reddere, resarcire obstri-
<îtus est. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ROMA. A k a t h o l i k u s o k és a k ö z s é g i v á -

l a s z t á s o k ; b e l á l l a p o t o k . Nagyszerű mozgalom 
uralkodik jelenleg egész Olaszországban. A városi s községi 
választások előestéjén állunk és a pártok mozognak, sora-

i) Luc. 21, 29. 
>) I . Keg. 2, 4. 

koznak s korteskednek, hogy kié legyen a jövő néhány év 
alatt a hatalom. Az országnak főfigyelme, egy mindjárt 
megnevezendő oknál fogva Nápoly és Bologna felé fordul. 
Nápolynak egészen radikalis képviselőtestülete kormányilag 
oszlattatott fel ; míg Bolognában a szintén legnagyobb részt 
radikálisokból álló testületnek működési ideje lejárván, 
mindkét nagyfontosságú városban a képviselőség egészen 
újból megválasztandó ! A mi azonban ezen, legközelebb be-
következendő választásokat kétségenkivül nemcsak igen 
mozgalmasakká, hanem érdekesekké, sőt egyenesen fonto-
sakká teendi, az azon körülmény, hogy azokban ezúttal a 
katholikusok is aligha nom igen számosan veendenek 
részt, mit eddig, mióta a piemonti bitorlásnak korszaka 
kezdődött, nem tettek. 

Ezen községi választásokban a katholikusok is részt 
vehetnek; mert egy városi képviselőtől nem követelik azon 
hűségi esküt Viktor Emmanuel iránt, melyet az országgyű-
lési képviselő tenni köteles; amiért is a katholikusok ilyféle 
országgyűlési képviselőknek választásától nemcsak eddig 
tartózkodtak , de fognak tartózkodni ezentúl is ; nehogy 
még küldötteikben a bitorlónak hűséget esküdni látszassanak, 
mi mindenesetre positiv elismerése lenne a fennálló törvény-
telen viszonyoknak, holott az igazi katholikus ezek irányá-
ban csak passiv türelemmel viseltethetik. 

Hogy a katholikusok eddig még a községi választá-
soktól is tartózkodtak, annak oka részint abban rejlett, 
hogy nem akartak a politikai szenvedélyeknek, nem ritkán 
igen elkeseredett tusáiba vegyülni; részint pedig abban, 
hogy, mint másutt, ugy Olaszországban is legio volt azon 
becsületes, de rövidlátó nyárspolgároknak száma, kik a 
„liberális" szószaporítás által elvakit va, aranyhegyeket 
vártak a piemontiaktól, s kiknek most, miután a forradal-
maknak egyik árnyalata a másik után koptatta volt az 
államnak kormányrudját s a közügyek nemcsak hogy 
jobbra nem, hanem végtelenül roszabbra fordultak, szemei 
végre megnyiltak. ugy, hogy kötelességükhöz visszatérve, 
már most határozottan a katholikus párthoz állottak. 

A közvélemény ezen kedvező fordulatának köszön-
hetjük, hogy katholikusaink legújabban elhatározták, a köz-
ségi választásokra tényleges befolyást gyakorolni. Az első 
tekintélyes személy, ki ez értelemben felszólalt, a nápo-
lyi bibornok-érsek volt, Riario-Sforsa berezeg, ki aligha a 
szentatya tudta s beleegyezése nélkül, egy jeles pásztor-
levélszerű köriratban felszólította megyéje plébánosait , 
figyelmeztessék hiveiketazon kötelességre, a községi válasz-
tásokban tényleges részt venni, hogy — mint mondá — 
e z á l t a l n a g y o b b b a j o k a t e l h á r i t s a n a k . E leve-
let Olaszországnak valamennyi katholikus lapja hozta s 
minthogy a közvélemény, ugy látszik nem ok nélkül, azon 
hiszemben van, hogy az egész terv legfőbb egyházi helyen 
tökéletesen helyeseltetik ; azért látjuk, hogy a katholikusok 
mindenütt erősen sorakoznak és rendezkednek, ugy, hogy 
fellépésök mindenesetre tekintélyes leend. 

Váljon hatályos-e is, legalább ezúttal, midőn először 
lépnek a küzdtérre, az más kérdés ; mert például egyedül 
csak Rómában ez idő szerint több mint 4000 bevándorlott 
egyén van, kik a megszálló sereggel berontottak ide ; hiva-
talnokok többnyire, kik most itt fognak szavazni kétségen 
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kívül a minisztérium utasítása szerint,mert különben elbocsát-
tatnának; de hogy ezek, ugy minta „liberalisok"-nak egész 
hada nem fogják katholikus jelöltre adni szavazatukat, azt 
talán említeni sem kell. Egyébiránt azért mi olasz katho-
likusok el nem csüggedünk ; mert hogy mily félelmes ellen-
séget képezünk már most is a kormány szemében, eléggé 
mutatja az, hogy az elnökminister az igazságügyérnek kísé-
retében e napokban különösen azért rándult le Nápolyba, 
hogy a korteskedésbe személyesen befolyhasson. 

Mi egyéb belállapotainkat illeti, röviden azt mond-
hatom, hogy azok nyomorultak. 

íme egy adalék a „garantia-törvények" méltánylá-
sához. A sz. Péter előtti téren és a Vatikánnak kapuja előtt 
mindig fölös számmal láthatók a rend- és csend-őrjáratok. 
Váljon azért vannak-e ezek itt, hogy a rendet és csendet 
fenntartsák, avagy talán inkább azért-e, hogy megfigyel-
jék, kik és hányan mennek a Vatikánba? Tény, hogy a 
renddel, legalább a Vatikán előtt nem igen törődnek, hanem 
elllenkezöleg tétlenül nézik, ha az ott mindig tolongó cső-
cselék az oda bemenőket, vagy onnan távozókat bántal-
makkal illeti, mi a legujabbi ünnepélyes fogadtatások alkal-
mával többször történt, anélkül, hogy a rendőrség csak 
megmozdult, annál kevésbbé a rakonczátlankodókat rendre-
utasította volna. Ez, ugy látszik, eléggé éles illustratio a 
garanti a-törvényhez. 

De mit is akarna vagy tudna szegény Victor Ema-
nuel vagy nyomorult kormánya garantirozni, midőn saját 
lételöket alig képesek, mától holnapra tengetni? Mily erőt-
len a kormánynak állása, mutatja már csak azon egy kö-
rülmény is, hogy nem képes, még a legultraradikálisabb, a 
legforradalmibb irányú lapoknak gombaszerű keletkezését 
sem megakadályozni, melyekben mindennap a leggyaláza-
tosabb dolgok mondatnak Victor Emanuel s annak egész 
családjáról és a socialis forradalom nyíltan hirdettetik. 
Hogy csak egy példát is hozzak fel, emlitem, hogy jul. ele-
jén Florenczben uj lap indíttatott meg, melynek czime „II 
ladro" (a rabló). Mit jelentsen e czim s kire legyen értetendő, 
azt mutatja a következő kép, mely minden számnak hom-
lokát „disziti" : egy éhező koldus egy darab kenyeret lopott, 
miért két csendőr egyszerre megragadja őt, míg a háttérben 
— Victor Emanuel nagy pompával s díszfogaton tova rö-
hög 

Nevezetes, sőtfeltünő, hogy valamennyi forradalmi lap 
bizonyos napokon, ugyanazonegy dologról azonos czikkeket 
hoz , mi azt mutat ja , hogy valami közös, központi 
vezetés alatt állanak. Ez ügyben néha különös phrazisok-
kal élnek, melyeket csak a beavatottak értenek. Igy legú-
jabban valamennyi ily fajta lapban azon megjegyzés volt 
található, hogy julius második felében az üstökös Olaszor-
szágban láthatóvá váland, mi állítólag azt jelenti, hogy a 
socialis pártnak valami erőszakos mozdulata akkorra van 
kitűzve; hanem is tökéletes forradalom, ugy legalább egyes 
szárnypróbálgatások, melyek a répet a leendő dolgokra 
előkészítsék. 

Hogy ily körülmények közt Viktor Emanuel helyzete 
épen nem kellemes, az önként érthető; környezete azt beszéli, 

hogy kedélyhangulata kiállhatatlan. Csillagát letűnni lát-
ván, ezért az egész világot okozza, holott csak saját gyáva-
sága és hiúsága, jellemtelensége é3 kapzsisága hozta e tö-
mérdek bajt, nemcsak saját magára, hanem az egész nem-
zetre is. 

BERLIN. A s z e r z e t e s r e n d e k n e k a t a n í t á s -
b ó l i k i z á r á s a még elfogulatlan protestáns körökben is 
kinos benyomást okozott, minthogy ebben s pedig joggal a 
porosz alkotmánynak megsértését látják. Az alkotmányi 
okmány IV. czikkelyének 2. kikezdése t. i ezeket mondja : 
„A közhivatalok minden ember számára Dyitva állnak, ki 
ilyennek viselésére elég képzettséggel bír s a törvényes 
feltételeknek eleget tesz." 

A szerzetesrendeknek mindkét nemű tagjai kivétel 
nélkül a törvényes feltételeknek azáltal tettek eleget, hogy 
a szabályszerű vizsgálatokat, mindnyájan s pedig mindig 
dicséretesen letették. A kormány ennélfogva míg alkotmá-
nyos alapon állott, soha a legkisebb nehézséget sem emelte, 
amint nem is emelhetett azoknak tanitói müködésök ellen ; 
míg viszont a közigazgatási hatóságok kivétel nélkül min-
dig a legkedvezőbb jelentéseket tették, szerzeteseinknek 
ezen működéséről, mi sokat jelent egy ily országban, mint 
Poroszország, hol az iránytadó bureaukratia kevés kivétel-
lel csupa protestánsokból áll. 

Most egyszerre, azt mondhatnók, ukáz által, mert az 
alkotmány sem alkalmat sem okot nem szolgáltat ilyetén 
eljárásra, kizáratnak a tanitói hivatalból azok, kik abban 
évek óta buzgó önfeláldozással s a legszebb eredménynyel 
működtek ; csupán azért, mert a hatalom protestáns kezek-
ben van, mit a katholikusokkal éreztetni kell, vexák s igaz-
ságtalanságok által. 

A liberális lapoknak magatartása ebben is, mint min-
denben, gyalázatos. Annak daczára, hogy itten nemcsak az 
igazság, hanem tüzetesen az alkotmánynak egyenes meg-
sértése forog szóban, nem szólalt fel egyetlen egy lap sem azok 
közül, melyek máskor egyetverő lármát támasztottak, mi-
dőn Raumer miniszter a maga idején azt rendelte, hogy 
zsidó biró keresztény felet ne eskettessen fel. Persze itten 
katholikusokról van szó s ezeknek számára sem jog, sem 
igazság, sem törvény, sem alkotmány nem létezik. 

De a kormány ezen minősithetlen eljárásának még 
más gyenge oldala is vagyon. Mert eltekintve attól, hogy 
az iskolatestvérek és nénikék ott, hol eddig működtek, 
mindenütt a legnagyobb rokonszenvvel és tisztelettel talál-
koztak a lakosság részéről ; van még egy másik igen fontos 
kérdés is, mely most felmerül, azon kérdés t. i. melynél a 
közmondás szerint, minden kedélyesség megszűnik : a pénz 
kérdése. Eddig ugyanis a községek minden iskolatestvér 
vagy nénike után átlagosan 100 tallért fizettek, holott a 
most helyökbe alkalmazandó világi tanitók fizetésének mi-
nimuma 300 tallért teszon, mely többletet a községeknek 
most csupán azért keilend fizetniök, hogy a berlini zsidók-
nak és szabadkőműveseknek kedvök teljék, kiknek leghőbb 
vágyok s legbuzgóbb törekvésök örökké csak az, akatholi-
kusokat, a hol csak lohet, üldözni és elnyomni. 

Julius 9-én mult esztendeje, hogy a cultusminiszto-
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rium katholikus osztályának feloszlatása által az első csa-
pás méretett a katholikusokra. Mennyi nem történt azóta s 
mennyi fog még történni, míg „a kövecske" megindul? 

IRODALOM. 
„ Bisquisitiones eschatologicae de libro Koheleth. Auctore 

Joanne Húbertho Kessel, Ss. Theologiae T)octore.lí 

(Vége.) 

A fölhozottak foglalata fölötti rövid áttekintés is, ha 
nem is mondanók, mutatja, hogy Dr. Kessel ez e nemű 
könyvek jobbjai közé méltán számitandó művének mind-
két részére nézve minden előtt egybehordja azon helyeket, 
melyek a fölvett igazságnak kiderítésére, az állításnak be-
győzésére szolgálhatnak. — Azonkívül e dolgozat sok ha-
son-tartalmútól még másban is különbözik. — Csak egy 
kissé kell figyelnünk, hogy észre vegyük, miszerint nem 
egy azon irók közül, kik különben elég alapos munkákban 
illetőleg értekezésekben tették közzé tanulmányaikat a pré-
dikátor könyvéről, kevesebbé reflektál vala az ellennéze-
tüek kifogásaira. . . . A mi szerzőnk nem igy já r el. . . . O 
tudja és érzi, hogy megczáfolnivalója is van, hogy baltéte-
lek és tévállitások is léteznek, melyeket higgadtan vissza-
vernie kell ; és azután ama passusokat is magjelöli, me-
lyekből, a tagadââi szellem, a minden szellemi iránt fogé-
konytalan anyagiság, a kérdés alá alig vehető mindentu-
dást önhittség nevetséges hányavetiségével a halál utáni 
lélekfönmaradás és à jövő életbeni visszafizetést illető tant 
egyaránt vétkesen és veszélyesen megtagadni (megtagadni 
— mondjuk — mert igazolására egy alapos okot sem hoz 
föl) törekszik. — Mire már a t. sz. a bevezetésben czéloz, 
midőn ekként szól : 

„Quapropter data opera in eo erimus, tam ut quae-
cunque in hoc libro de ultimo hominis fine dicta continen-
tur, omni ex parte illustremus et sinceram ipsius auctoris 
doctrinam, quartum pro virium nostrorum modulo per exeg-
esim grammatico-historicam. nec non biblicae, qualis sub 
V. T. patebat, theologiae adiumentum assequi licet, stabili-
amus, tum ut quae in adversam partem asseruntur ab iis, 
qui in s. litteris ante Chr. n. scriptis animae immortalita-
tem et iustam post mortem retributionem doceri negant, ea 
certis argumentis refutemus" . . . 

Nagyban emeli a munkálat becsét az is, hogy a t. sz, 
a tan valódi igaz képének feltüntetése és az egyedül helyes 
crtemény megállapítására a hosszas és komoly tanulmá-
nyozást igénylő ide való helyeket behatólag tárgyalja az 
eredeti szöveg és a latin Yulgata nyomán, czélszarü felhasz-
nálásával egyéb régi fordításoknak, valamint az elébbi é3 
ujabb imitt értekesithető literaturának is, — miként ezt 
Dr. Kessel, jelesen, hogy az üde forrásokból meritett, — em-
liti, midőn irja : 

„Vulgata Ss. litterarum editione in inquirendo vero 
verborum, sententiarumque sensu usus fui, ratione textus 
kobráéi religiose habita; ubi vero minus accurata vel expe-
dita mihi videbatur, haud omisi antiquiores versiones con-
eulere, nec frustra mihi ab eis fructum petiisse videor" . . . 

Es épen onnét, mivel a t. sz. az „eschatologia" kellő c's k i -
merítő tárgyalása végett oly széles körbon mozog, nemcsak 
egyszerűen figyelembe vévén az ószövetség egyéb könyvei-
nek erre vonatkozó helyeit, kité.oloit, hanem a lehető leg-
bővebben terjeszkedvén ki rájok, történt, hogy a munkálat 
oly vaskossá lőn. . . . Még, mit emlittetlenül nam hagyha-
tunk, a „Sehaol" körüli általános kérdések megoldásában is 
hangyaszorgalommal összagyüjtött források szerint jár el ; 
és a bevágó pentateuchusi zsoltári halyek kiváló olmeéllel 
s dús adattárral oly mérvben (56— 72 lapokon át) dolgoz-
vák föl, mintái ig valahol az ó testamantomi „eschatologiá"t 
tárgyaló műben. . . . Záradékul a t. sz. összevont átnézete't 
adja buvárlatainak és eredményének, s kifejezi, hogy a ke-
reszténység előtti és keresztény isteni kinyilatkoztatás kö-
zött — mint szokás az isteni kijelentést fölosztani — leg-
szorosabb az összefüggés úgy, miszerint azok együttesen 
belső vonatkozással vannak egymásra: a későbbi föltétez-
ven a korábbit és rája épit ; e lépcsőt képezvén az utolsó 
és tökéletes kinyilatkoztatás előkészítéséhez, melynek h i r -
detője maga Jézus Krisztus. . . . 

A nagy érdekkel átolvasott, szerzőjének szép ismere-
tein és nyomós Ítéletén tul még, a mi fő, lelkiekért hőn ve-
rő szivét is föltüntető jeles munkára nézve most már habo-
zás nélkül mondjuk, hogy Dr. Kessîlnek a koheletki, escha-
tologia-róli nézeteit általánosságban osztjuk. Sajnáljuk, 
hogy minden egyes passus-nak értelmezését, a bel- és k ü l -
körülményekhez képost, helyesnek nem tarthatjuk 
Egyébként, ubi plura nitent non ego paucis oífendar 
maculis." A nagytudományu szerzőnek, kinek kivánjuk, 
hogy a szentirásnak lelki haszonnal olvasását előmozdító 
komoly tanulmányaiban és buvárlataiban el ne lankadjoD, 
több legyen szerencséje és kitartása, mint a netán fölmerülő 
nehézségek, — dolgozatát kiválóan ajánlja még annak 
használhatósága. — A t . sz. t. i. nem elégedett meg azzal, 
hogy tartalomjegyzékkel látta el könyvét, hanem e mellett a 
247—256. lapokon — betűrendes tá rgy- s szó-mutatót Í3 
csatolt hozzája. 

Csősz Imre. 

Y E & T E S E IC. 

— A brandenburgi herczagség számára 1540-ben k i -
adott s Poroszországban még manap is hivatalos érvény-
nyel biró protestáns „Kirchenordnung-bau a következő hely 
találtatik, melyet a porosz orthodox protestánsok jelenleg 
nagy előszeretettel a Lisko-Sydow-féle üzelmekre vonat-
kozólag idéznek ; de melyet tán katholikus szempontból is 
nagy haszonnal idézni nemcsak lehetne, hauem kellene 
is, valahányszor valamely liberális állam vagy kormány 
katholikus egyházi hatóságainkat hitünk tiszta és teljes, 
tökéletes előadásában illetőleg ezan előadásnak útjában álló 
akadályoknak elmozdításában, meggátolja, sőt „feleletre" 
vonni nem átalja. A hely következőleg hangzik : „Vala-
hányszor tévtanitók jelentkeznek, szükséges, hogy a püspö-
kök és prédikátorok (akkor az éjszaknémet protostans egy-
házat még „püspökök" igazgatták, a kiknek helyébe ké-
sőbben a consistoriumok léptek) a bajon segitsenek, a tévelyt 
köztudomásra hozzák, az ellentmondókat hallgatásra birták 
(den Wiedersachern das Maul stopfon) és ekként a gondjukra 
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"bízott nyájat a veszedelemtől megmentsék, a mint sz. Pál 
rendelte és megparancsolta ; mert gyakran csak semmire-
való szószaporitók azok és csábítók, kik a családokat fel-
forgat ják és haszontalan dolgokat tanítanak, azért, hogy 
ebből, Isten tudja, minő tisztátalan hasznot mentsenek." 

És alább ezeket olvassuk : Ily tévelyterjesztő először 
megintendő s ha az intelemre nem hallgat, az egyházból ki-
zárandó és kiközösítendő, (in Bann thun). Azt tartom, hogy 
Krisztusnak szolgái szorosan az ő parancsolata szerint cse-
lekesznek, hahogy a bűnösöket a keresztény községből k i -
zár ják." Jó az ilyenekre már csak azért is tekintettel lenni, 
mert legújabban bizonyos körökben ismét annyit szónokol-
nak a katholikus részről kimondott excommunicatiók ellen. 

— A bécsi minisztérium tudvalevőleg ötszázezer fo-
rintot utalványozott a kisebb javadalmazásu papságnak 
felsegélésére. Sokáig haboztak az illető körökben, elfogad-
j ak -e e segélyt vagy sem ; most azonban, hogy elfogadták, 
kisül, hogy az egész utalványozás semmi egyéb politikai 
műveletnél, melylyel a kormány a papságnak politikai ma-
gatartását megjutalmazni, illetőleg megbüntetni akarta. 
Ügyanis a bécsi „Vtl." tudósítása szerint egyedül a bécsi 
megyében vagy husz, elég szegény sorsú pap nem kapott 
semmit, mert az úgynevezett foederalisticus párthoz tar to-
zik. Ez aztán először a vélemény szabadsága, másodszor 
pedig liberális türelmesség. 

— A franczia belügyminisztérium körlevelet intézett 
a praefectusokhoz, melybon ezek az 1814. nov. 22-éről kelt 
törvényre figyelmeztetnek. E törvény az állami s községi 
munkáknak vasárnapom végeztetését megtiltja. 

— A hires — protestáns vallású — jogtudósnak, Sa-
vignynak fia, édes atyjának hagyatékából egy négyezer da-
rab erős könyvgyűjteményt, mely összesen körülbelül öt 
ezer tudoravatási értekezést foglal magában, a fuldai püs-
pöknek ajándékozott, azon kikötéssel, hogy e könyvgyűj-
temény majd a Fuldában megalapítandó katholikus egye-
temnek könyvtárába bekebeleztessék. Különös rendeltetése 
az isteni gondviselésnek, hogy az újkor leghíresebb protes-
táns jogtudósának ezen gyűjteménye épen akkor jön katho-
likus kezekbe, midőn emez egyháznak tanítási jogát min-
den oldalról korlátozni, sőt megsemmisíteni iparkodnak. 

— A berlini országos páholyban junius 24-én a szo-
kásos Szent-Iván-ünnepély (vagy minek hívják) tartatott. 
Ezen ünnepély az emiitett páholyban rendesen azáltal szo-
kott nagyobbszerűvé válni, hogy ez alkalommal a porosz-
német császár-király mint a rendnek főprotektora, vagy 
legalább annak helyettese, t.i. fia a koronaherczeg megjelenni 
szokott. Az ezidéni ünnepélyen az eddigi nagymester Dach-
röden kir. kamarás lemondott, minek következtében helyébe 
Ziegler, szolgálaton kívüli porosz tábornok választatott 
meg. Nevezetes, hogy az ottani „Royal York" czimü páholy 
ezidén azon változtatást tette alapszabályain, hogy julius 
l - jé tő l fogva zsidókat is vesz fel, kik eddig csak egyes 
helyeken, például Hamburgban, Lipcsében, Frankfur tban, 
Bayreuthben, bocsátattak be a páholyokba. Az országos 
nagypáholy azonban hallomás szerint nem hajlandó, hasonló 
engedményeket tenni ; mi annál feltűnőbb, minthogy ily 
kizárólagosság egyrészt igen furcsa ellentétet képez azon 
máskor és más téren annyira hánytorgatott tolerantiával 
és másrészt igen különösnek látszik, hogy épen a páholy 
idegenkedik a zsidóktól, mely ha létét nem is egyenesen, 
ugy legalább fennállását nagyrészt e fajnak köszöni, amint-
hogy eszméinek is kizárólagos hordnoka éa eszköze, és hie-

rarchiája" közt tulnyomólag zsidókat tisztel, mint a külön-
féle fokú főnököket. Egyébiránt tegyenek az urak, amint 
tetszik. 

— A franczia törvényhozó testületnek tanügyi bizott-
sága törvényjavaslatával immár elkészült. E szerint a t a -
n í t á s s z a b a d . Minden franczia szabadon működhetik 
mint tanitó az egész országban, ha a törvénynek a kor ra , 
az erkölcsi magaviseletre és a tanitói képzettségre vonat-
kozó rendeleteinek eleget tesz. A családapának teljes sza-
badságában áll gyermekei számára bárkit fogadni tanítóul. 
Ezen rettenetes törvény mellett, hogy lehetne egynémely 
kupaktanácsnak a katholikus hittannak előadását meggá-
tolni, azt ugyan el nem képzelhetjük, de annál jobb F r a n -
cziaországra nézve ! 

— Berlinben magánadakozások nyomán zsidó-egye-
temet szándékoznak alapítani, mely azonban a programm 
szerint nem lenne tüzetesen „felekezeti" intézet. Micsoda 
qui-pro-quo lesz ez, azt majd a nemsokára megjelenendő 
téli-félévi tanrendből meglátjuk. 

— Bajorországban eddig azon dicséretes szokás dívott r 
hogy a vegyesvallásu gymnasiumokon a történelem ké t -ké t 
tanár, egy katholikus és egy protestáns által adatott elő ; 
mi által a katholikus tanulók megkíméltettek azon történelmi 
fictiók és ferdítések meghallgatásától, melyek nélkül a pro-
testantismus fenn nem állhat. E viszonyon a jövő iskolai év 
kezdetétől annyiban változás álland be, hogy történelmi tan-
szék ezentúl minden gymnasiumban csak egy lesz, természe-
tesen, hogy „hitfelekezetnélküli", amiértis a liberálisok Lutz 
ministernek eme legújabb tettét szerfelett magasztalják, mi 
már magában véve azt bizonyítja, miszerint teljesen tárgyi-
lagos előadás a történelem mezején lehetetlen; mert az 
olyanon örvendeniök az úgynevezett liberálisoknak legked-
vesebb okuk van. Miben áll azonban a bajor kormánynak e 
téreni objectivitása és méltányossága, mutatja ama legújabb 
tette, meiy szerint a pfalczi tartománynak egyik gymnasiu-
mánál az eddig ott mint történettanár alkalmazásban állott 
katb. papot, „részrehajlóság" miatt elbocsátotta s helyébe 
egy protestáns papot tett. 

— Julius elején történt, hogy a lippspringi protes-
táns lelkész, Auffenberg, Paderbornban lakó katholikus val-
lású bankárnak protestáns nejét, ki az aug. 17. kelt porosz 
állami t ö r v é n y alapján egybekelése alkalmával meg-
ígérte, miszerint valamennyi gyermekeit, tehát a leányokat 
is.katholikus vallásban neveltetni fogja: ünnepélyesen az egy-
házi szószékről excommunicálta, képtelennek nyilvánítván 
az illető asszonyságot arra, hogy protestáns gyermeknél mint 
keresztanya fungálhasson, valamint méltatlannak az ur va-
csorájára is. A buzgó pásztor tehát, mint ebből kitetszik, még 
szigoruabb, mint a száztartományi consistorium, melynek 
lapunk 4. számában közölt utasításának 6. pontja, hasonló 
esetben csak azt hagyja meg a pásztor uraknak, hogy kéz 
alatt agitáljanak. Az olyan protestáns excommunicatio-
kat, a mint tudomásunkra esnek, rendesen közölni fogjuk 
azér t , mert a liberális állam legújabban egyik egyházüldö-
zési eszközül azt is választotta, hogy a katholika egyház-
nak kiközösithetési jogát nemcsak kétségbe vonja, hanem 
egyenesen tagadja, az ezáltal sújtottakat pártfogása alá veszi, 
a kötelességüket teljesitő püspököket pedig rendszabályozza, 
mit például Bismark épen most Dr. Krementz, ermlandi püs-
pök ellen tesz, mivel az egy hitehagyott katechetát, Woll-
mannt, és ama hírhedt Michelist, az egyház törvénye sze-
rint kiközösítette. Lássák a katholikusok, mily kétféle mér-
tékkel mérnek nekik. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. - -
Simor János primás ő hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Csak a kereszténység megjelenése óta, mondja 
Balmes, léteznek ugyszólva a legemelkedettebb böl-
csészet tanszékei, a nép minden osztálya számára, 
minden idő és hely számára ; a legmagosb igazságok 
Isten és emberről, a legtisztább erkölcstan törvényei, 
most már nemcsak tanítványok válogatott számá-
val közöltetnek homályos, titokteljes előadásokban ; 
a kereszténység magasztos bölcsészete bátrabb volt, 
az egész tiszta igazságot ki merte mondani az embe-
reknek, még pedig nyilvánosan, hangosan, azon ne-
mes bátorsággal milyen csak az igazság sajátja. „A 
mit sötétben mondok néktek, mondjátok a világos-
ságban, és a mit fületekbe mondok, azt a tetőkről 
hirdessétek". Máté 10.27. Jézusnak eme szavai nem 
is maradtak eredmény nélküliek. Lépj be a keresz-
ténység templomába s látni fogod tündökölni a reli-
giót, egy kezében az evangeliumos könyvet tartván, 
másikkal törvényei megtartójának a halhatatlanság 
koronáját ajánlván, körülte látjuk csoportosulni a 
legfönségesebb elméket, melyek Európával a vilá-
got ragyogták be jobbára az utolsó három század 
alatt is. Hires philosophusok : Descartes, Malebran-
che, Leibnitz; első rendu tudósok: Du Perron, Bo-
chart, Tillemont, Petav, Mabillon, Lambertini (XIV. 
Benedek) a tudós domonkosi Mamachi. Orzi, a Bal-
lerini testvérek, Stadtler, Dieringer, Liebermann, 
Wiest, Pietz, Zenner, stb. ; erkölcsi irók : Nicole, La 
Rochefoucauld, La Bruyère, Bourdalone, Massillon; 
jogtudósok: L' Hôpital, Talon, Sequier, Bignon, Dó-
mat, Montesquieu, dAgeusseau, Relearia; a jeles 

apollogeták : Grotius, Pascal, Abbedie, Fenèlon, Ad-
disson; jeles csillagász és természettudósok: Kepler, 
G-alilei, Newton, Euler, Serres, Haller, Buffon,Cuvier, 
Brown, Lemnius, Raumer Károly, Fuchs, Wagner 
Endre és Rudolf, Pfaíf Frigyes, Mädler, Meyer, 
Leonhard, Questend stb. a németek közt; Deluc, 
Brogniott, Binet, Biot, Ampére, Marcel de Lerres ; 
a franoziák közt; William Buckland, Wehwel, Flem-
ming az angolok közt; Waterstein Belgiumban, 
Hitchcok Ede Amerikában; hires archeologusok : 
Ciacconi Alfonz, Wing Fülöp, Severano, Boldetti, 
Marangoni, Rottari, Garucci, P. Marchi, Rossi, Fea, 
Scaliger, Greevius, Nibby, Francesco Cancellieri, 
Angelo Mai stb. ; hires geologusók : Stutton (skót) 
Ruch Lipót (német), Delitzsch, Huley, Bischof, Chal-
mers, Hugh, John Pye, Sir John Herschel (angol), 
Bertrand (franczia), Gröppert, Stenno, Delomieu, 
Pouchet, Rech, Balbiani, Buchner, Darvin Kár. , 
Geoffroy, King (angol), Camper Péter (hollandi) ; 
hires nyelvbuvárok : Ralbi. Abel-Remusat, Whiter, 
Vans Kennedy, Gulianoff, ifjabb Adelung, Merian, 
Hammer-Purgstall , Schlegel Frigyes, Humboldt Vil-
mos, Michaelis, Gesenius, Oberleitner, Eichhoff, 
Gatterer, Niebuhr, Latham, Abbé Molina, Du Pon-
cean, Pr icard; hires mathematikusok : Conti, Calan-
drelli, Scarpellini, dr. Morichini, Setelle, Richebach, 
Vaquuzzi, F ray Luid de Leon spanyol; jeles hadve-
zérek: NKároly, Bouilloni Gottfried, Tancred, Ba-
yard, du Quesclin, az orleani szűz, Crillon, Catinat, 
Villars, IV. Henrik, XIV. Lajos, Turenne, Conde 
herczeg. sz. Lajos. 

Emlitsem-e ezekhez azon férfiakat, kik habár 
ez egyháznak szentelték is életüket, mégis a tudo-
mány a legkülönbözőbb ágában dicsőséget vivtak 
ki maguknak. Igy Malebranche, Gossendi és ezek 
a ty ja a hippói püspök, papok és bölcsészek valának: 
Baronius, Pallavicini, Natalis Alexander, Tillemont, 
Fleury ; egyháztörténelem irók : Copernik. Bes árion 
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Mersenne, Caille; természettudósok: Bellarmiu '), 
Petavius, Valencia, Becan ; jeles hittudósok : Cornelius 
a Lapide, Est, Maldonat, Gustiniani, Valla Lőrincz, 
Erasmus, Lyra Miklós, Paquinius, Léfebre d' Etaples 
Mabillon, stb., mély tanultságuk által: Annyot, 
Huet-Jouvenez, Santeul, Lyra, Don Lorenzo Her-
ras Pandura ; a régi művelt nyelvek ismeretében 
tűnnek ki : Cusa, Valla, Antal János, florenci érsek, 
a tritenheimi apát, Albert kanonok hasonló emlitést 
érdemelnek ^Massillon, Bourdolone, Feneion, Bos-
suet, Lacordaire, Ravignan, Veutura, Felix; a szó-
noklásban; Sain-Real, Vertot; a történészek köz t : 
d'Ossat, Poliqua, a kereskedelemben; Roger Baco 
franciscanus, Pianciani és Bosizio jezsuiták hires 
geologusok. 

Iraneus, Justinus, Arnobius, Tertullian, Orige-
nes, Cyprian, Ambrus, Agostoa, Hieronimus, Atha-
náz, Cyril, Bazil, Chrysostom, naz. Gergely, Euseb, 
Lactantius alex. Kelemen, nagy Leo, nagy Gergely, 
Damiani Péter, Némán, agrimidi Tamás, Bonaven-
tura, Kempis Tamás, Feneion, Bossuet, Massillon, 
Bourdaloune ; hires irók s papok valának. A politiká-
ban mint államférfiak kitűntek, Suger, Ximenes, Ri-
chelieu, Mazarin, Fleury, Albernoz, Consalvi, ki 
ügyessége miatt, Monsignore u b i q ue-nek nevezte-
tett. Napoleon ama különös bókkal tisztelte meg : 
„Ugy látszik, mintha pap sem volna, mindamellett 
nagyobb mértékben az, mint a többség. Ximenesről 
pedig Raumer ezeket mondá : „Es zeigte sich seine 
Thätigkeit und sein Scharfsinn so gros, wie seine 
Heiligkeit", egy másik protestáns pedig (Merz) azt 
kérdé: „Wo sind die Männer, welche wie jener Xi-
menes von Toledo allnachts mit Laternen ausgehen, 
und die obdachlosen Armen aufzusuchen". 

Hogyan állhatna tehát azon rút ráfogás, hogy 
a religió, mely minden idő és korban ily jeles férfia-
kat nevel s vall fiainak, hogy az a tudomány ellen -
sége legyen ? 

A hasznos fölfedezések sokasága szintén eléggé 
bizonyítja a keresztény társadalom kitűnő találé-
kony szellemét. Ide tartozik a delejtű Giója által tö-

') Művéről Kuhn, Kant utóda igy nyilatkozik: Nála 
nem találunk szenvedélyes kifakadásokat vagy szidalma-
kat, sem az ellenfél tanának roszlelkü elferditését. Komoly 
nyugalommal ir, s a valódi tudós méltóságával, s oly ud-
variassággal, mely a római egyház biboruokát árulja el. 
Minő zavarba jönnénk, ha más néhány vita hősét ama kor-
nak az ellenfél soraiból századunk előtt be kellene mutatni, 
íme egy valódi tudós nyilatkozata egy jezsuitáról ! 

kéletesitve, a XIV. század elején ; a köny vnyomás 
Guttenberg által 1444-ben; az ablaküveg a XVI. 
században, a selyem, látcső Salvino degli Armati ál-
tal 1290-ben, a távcső Johsen János és fia Zacha-
riás által 1610-ben; a nagyító üveg Fontana által, 
ujabb időben Frauenhofer által Münchenben 1816-
ban; a tükörüveg a XIII . század vége felé; 1688-
ban Thivat találta fel annak öntését; a pósta ügy, 
mely 1816-ban kezdődött; a választó viz Dörer ál-
tal 1512 körül, az érczmetszés Wohlgemuth Mihály 
és Schöngauerre esik, ki Dürer tanítványa volt. — 
1434—1519 körül, a szőnyegek, az orgona — a 
XVII-ik században a mostani tökélyre emelt; — az 
olajfestészet Van Eyk és Van Dyek által 1370 — 
1599 körül; a szesz gyárak, kémények, a papir, lő-
por Schwartz Berthold ferenczreridi által Kölnben 
1350.; a lánczhidak — az első a 17-ik század elején 
készült az angoloknál a menai szoros felett, Ameri-
ca fölfedezése , Salvador, Cuba, Haj t i , Portorico, 
Guadaloupe és a jamaikai szigetek 1492, 93, 98-
ban Columbus által — kiről már emlitém, hogy 
minden érdemeit az egyháznak tulajdonitja. 

1521-ben Cortez Ferdinánd fölfedezte Mexikót, 
Pizarro Ferencz Perut 1542-ben; Pouce de Leon 
Floridát 1512-ben; Alvorez Péter Braziliát 1500-
ban. A kerekes óra szinte a középkori szerzetes ipar-
nak köszönhető. Hirthani Vilmos apát a 12. század-
ban találta föl, sőt mondják, hogy nagy Albert az 
ágyuk egy nemét ismerte már tudománya utján. A 
szemüveget egy florenci nemes Armati vagy Spina 
Sándor a dominicanus. íme mennyire előli a hit az 
elmét, a példák eléggé beszélnek. Ezért sajnálkozik 
Cantu e kor feletti elmélkedésében és kér Ji Paniellel 
a középkor gyalázóitól: Tehát sohasem hallott vala-
mit a k. kor költészetéről, pl. a niebelungi énekről, 
a scholasíikáról, az eszmék legnagyobb virágzásá-
ról, semmit a strassburgi, kölni, freiburgi székes-
egyházakról, a bécsi sz. István toronyról, a könyv-
nyomtatás mesterségéről és az iránytűről ; semmit 
Dante és Petrarcháról s a Roiser-féle népgyüjte-
ményről? Sohasem hallotta-e, hogy Harder igy fo-
hászkodék: szeretném ha a középkorban születtem 
volna! '). A protestáns Feszler szerint: „csak az 
ujabb idők túlbecslése s a jelenkor fiainak hiu ön-
elégültsége lát a középszázadok folyamában minde-
nütt vadságot, komolyt és tudatlan butaságot, mig 
az igazságos történelem, a kedélyi műveltség — s 

') Brémai nationalisticus lelkész az evang. Kirchen-
Zeitung 45-ik szám 1841. 
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értelmi tevékenységnek gyakran világló nyomaira 
talál. De hiába „annyira hozzá szokott nyelvünk — 
mint Daniel mondja: a szajkónemü szójáráshoz, 
amaz idó'k romlottságáról, hogy inkább merhetnó'k 
bebizonyítani azt, miként 2-szer 2 = 5, mintsem hogy 
a középkorban nem uralkodott oly sötétség, melyet 
kézzel tapogatni vagy késsel vágni lehetne" '). íme 
egy protestáns véleménye a k. korról ! 

De nemcsak a földön bolyongott, hanem azon 
fölül is emelkedett az emberi ész, miként már láttuk 
s látjuk jelenleg. Igy századunkban a theatinus P. 
Piazzi fölfedezé Cerest. a jezsuita Vicco nem épen 
régen Saturnus két szolgáját egy csoport üstökössel. 
A legújabb bolygók számát Nápolyból vetekedve bő-
vité Grasparis, Paduában Zantedeschi viliányos kí-
sérleteivel lep meg. Cuvier elismeri, hogy a physi-
ologia szülőit ott kell keresni Vaselli és Tallopióban, 
R. Columbus, Fabricius Hervey Jonóra, Cesalpino, 
Spollauzani Molpigli, Morgaqui, Bellingeri stb. jeles 
utódaikkal. Bouelli villanyos szövőszéket talált föl. 
A protestáns eredetű Rosuiosból tudjuk, hogy a ter-
mészetismeretben! nagy előmenetel Luther föllépé-
sénél és Calvinénál sokkal korosabb. Legalább is Cu-
sa és Peurbachlial kezdődik az, mit Gralilei és Co-
pernik oly szépen kifejtettek. Humboldt egy szegény 
kapuczinus érdemeit is elismeri a távcsövek iránt : 
Das Rinocular Te'escop wirg gewöhnlich dem in op-
tischen Dingen sehr erfahrenen und nach Fernröh-
ren von 4000 maliger Yergrösserung strebenden 
Capuciner Schyrleus de Rheit zugeschrieben *). Ami 
az ezek iránti szeretetet illeti : Neroton munkáinak 
legjobb kiadása is római két minoritáról való. Plana 
3 negyedrét kötetet irt a holdról, Ricciolit a hires je-
zsuitát Piazzi és Vicco val együtt Lalande is dicséri. 
Danti a naptár javítója, Fontana, Borelli, Poleni, San-
torio, Redi, Lancisi, Cesi mind jeles természettudó-
sok azon korból. Cäsalpino a vérkeringés irányát 
már ismeré; Bellingeri az idegrendszer két fő ágát 
az angol Bell előtt kifürkészte. A vizépitészetben 
Leonardo du Vinci ép oly erős, mint szépmüvésze-
tekben, utána Fossombroni lovag, Venturi, Ventu-
rolli; GruglielminiTrisio remekeltek. Marco Antonio a 
Finiquerra a réznyomást tökéletesité. És ezek mind 

') Es ist uns eine papageienartige Terminologie über 
die Verderbniss jener Zeiten so zungengerecht geworden, 
das man sich eher zu beweisen erkühnen darf, zweimal zwei 
sei fünf, als dass nicht im Mittelalter eine Finsternis gewe-
sen sei, die sich mit Händen greifen, und mit Messern 
schneiden liese. Contrad. Theolog. 1843. 

*) Kosmos II. B. S. 511. 

a sötét középkor eredményei. A kath. Olaszország 
élő példája a kp.tholicismus tudományszei'etetének. 
Némelyek csak Mezofauti nevére emlékeznek olasz-
hon tudományos érdemeinél. Az ilyek számára nem 
árt ismételni, hogy ott a XVI-ik században: Pom-
ponatius, Zaborella, Zarzi, Cardanus, Telesin, Patri-
tius stb. mint bölcselők; — Catharinus, Dominicus 
a Soto, Ludolet, Contareni, Cajetan, Bellarmin mint 
hittudósok ; — a XVII-ikben Cäsalpinus, Taurellus, 
Cremonini, Campanella philosophiai ; Noris, Roua, 
kit Mabillon versenyre szólitott, Segnieri stb. theo-
logiai téren feltűnők. A XVIII- ikban Muratori, Sci-
pio Maffei, az Assemaniak, Saccarelli, Selvaggio, Pel-
licia, Grerdil, Decima, Rossi, Fillangieri, Beccaria 
amaz a „Scienza della legislazione" ez pedig a „dei 
delitti e delle pene" szerzője. Tehát még sincs a val-
lás a tudományra visszatartó hatással ott, hol mint 
mondogatni szokták, mindig érezteté hatását. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Quo vinculo officii ligabatur ad recitandas horas: ne-
glecta recitatione eodem vinculo tenetur ut injusta, quia sine 
jure capta, restituât. 

In collato beneficio Ecclesia jus ad fructus beneficii 
legendos confert beneficiato : pro casu neglecti Officii divini 
fructus illos vult esse non beneficiati, sed fabricae Ecclesiae 
aut pauperum. 

Fratres ! nos pauperum patres constituti sumus a Jesu 
Christo, ut de nostris iisdem subveniamus: non recitando 
horas et tamen fructus beneficii carpendo, illud quod coram 
foro divino jure, quia Ecclesiae collatione, pauperum est, 
attrectare, pauperibus subtrahere, ad nostros usus convertere 
praesumimus. Quae pauperum lachrymae, angustiae clamant 
in hoc negligentiae casu ad Deum contra nos ? Res clamat 
ad Dominum fructus beneficii, neglecto breviario, clamant 
ad pauperes, quorum in tali casu proprietas sunt. Manus 
quidem carpentis fructus beneficii, quin rocitaret horas fu l -
mine non tangitur : sed ablata res aliéna, subtracta paupe-
ribus substantia, clamat ad Deum et vindex est Deus de his. 

„Meminerit unusquisque, — loquitur Mattheus Grui-
bertus Yeronensis, in constitutionibus suis, a Paulo III . 
Pontificae approbatis, — ordinis vel beneficii ratione ad 
dicendum Officium adstrictus, si instigante diabolo illud 
quotidie, ut tenetur, dicere omiserit, se furem, latronem, 
sacrilegum et bonorum ecclesiasticorum occupatorum esse : 
fructus enim beneficiorum, si quae possideat, non facit 
suos." *) 

' ) Roskovány, T. 5 p. 141. 
10* 
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Ablata re aliéna, iuexorabilis lex est, ut restituatur. 
„Si res aliéna, propter quam peccatum est, reddi potest et 
non redditur, poenitentia non agitur, sed simulatur. Non 
remittitur peccatim, nisi resti uatur ablatum." 2) 

Si toto anno negligatur Officium divinum, fructus to-
tius anni ad usum fabricae ecclesia8ticae, penes quam servi-
tur, aut pauperum restituendi sunt. Ecclesia non sustentât 
nisi orantes. Si una die negligatur, ilia pars fructuum totius 
anni restitui debet quae est 36-5-a e proventibus totius anni, 
quemadmodmodum S. Pius V. interpres legis authenticus 
explicat. 

Metiamini jam nunc, metiamini ad pedes Crucifixi 
genua flectentes, ex una parte pondus peccatorum mortalium 
de die ad diom accrescentium, ex alia parte, quia beneficia-
tus tamen et vescitur et vestitur, onus alienarum rerum, 
titulo instaurandae, quae laesafuit, iustitiaorestituendarum, 
iterum de die ad diem acumulatum, quibus sacerdos Officium 
divinum negligens coram judicio divino premitur! Etadhuc 
inopiam pauperum, cui subdole, illis nescientibus, proprie-
tas illorum subtracta, ad proprios usus conversa fuit, una 
cum fabrica, in qua servitur Deo, quae fortassis nimium 
inops, omnibus carens, omnibus egens, squallida, ad ruinam 
vergens, clamantem contra talem beneficiatnm, qui pensum 
diei non persolvit Deo ! Metiamini gravitatem legis buius, 
metiamini conditionem reatus, quomodo stabit ille ad viden-
dum Deum ? 

Restitutions officium curae confessarii est ab Eccle-
sia concreditum, qui cum sacerdote, culpaa neglectarum ho-
rarum canonicarum reo, ea debet peragere, quae cum quo-
libet poenitente peragi debent, qui aliéna subtraxit aut ra-
puit, si culpae gravis, cuius confitens reus et, ipse confessa-
rius quoque reus fieri non vult. Gravis autem culpae reatum 
contrahet in se confessarius, qui interveniente vel unius diei 
omisso Officio, poenitentem absolvit, quin ad restitutionem 
obligarot. Absolutio talis nihil prodost poenitenti, quia non 
remittitur peccatum, si non restituatnr ablatum, nocet au-
tem absolventi. Multum est, si confessarius de propriis pos-
sit respondere, cur aliéna peccata gravia in seconciret, quin 
poenitentibus quidquam prosit ? 

Nulla hic excusatio, nulla comperendinatio potest in-
terponi, quia, quousque iustitiae non fuerat satisfactum, mise-
ricordia Dei ad animam poenitentis non potest habere 
accessum. 

Beatus, qui parsimonia collegit, ut restituere possit : 
miser in peccato, miserior erit adhuc in judicio, etiamsi re-
conciliatus mortem obiverit, quia suppliciis post mortem ul-
timum reddere debebit quadrantem. 

Confessarii, si nolint de datis absolutions sententiis 
sarcinam componere, qua ipsi mergantur in profundum et 
poenitentibus suis et pauperibus et fabricis Ecclesiarum et 
disciplinae canonicae maxime proficuam poterunt navare ope-
rám, si sacramentum poenitentiae sacerdotibus beneficiatis, 
quemadmodum lege divina compelluntur, adtninistraverint. 

Restituât statim, si potest, restitutionem promissione 
sua spondeat, si statim facere non potest, restituât per par-
tes, qui totum restituere non potest. 

») S. Aug. ep. 153. ad Maced. 

Quantitas fructuum beneficii, tempus omissae recita-
tionis et modus per confessarium presse determinenda sunt. 
Judex est confessarius, ille judicet, vindex est, ille vindicet 
laesam legem : anima et salus animae ejus in hoc, an sit 
fidelis minister sacrameati, aut vero cum poenitente suo 
irrideat Dominum nostrum Jesum Christum. 

Salvet poenitentem, salvet seipsum, salvet disciplinam 
oanonicam confessarius. Bene dixit S. Pius V. pontifex : da 
bonos confessarios et mundum reformabo ! 

(Folyt, köv.) 

EGrYlIÍZI 'TUDÓSÍTÁSOK, 

PEST. julius közepén. G h y c z y K á l m á n l e v e l e 
a k o m á r o m i a k a t h . p o l i t i k a i k ö r e l n ö k é h e z , 
Azon örvendetes mozgalom, mely a képviselőválasztási 
idény alatt kath. körökben létrejött, mint az t. olvasóink 
előtt nem ismeretlen, szülőanyja lett, mint máskép nem is 
tehetett, amaz interpellatióknak, melyek kath hitünk, egy-
házunk jogai, igazai érdekében, a képviselőjelöltekhez in-
téztettek oly szándékból, hogy a képviselőjelöltek kifejezvén 
nézeteiket a hozzájok intézett kérdések felett, kath. válasz-
tóik a nyert és megnyugtató válasz szerint határozzák el 
magukat a pártfogásra, vagy ellenmüködésre. Ez volt á ta -
lános jellege a kath. mozgalomnak hazánkban a választási 
idény alatt Az idők megnehezedtek és súlyosan nehezedtek 
reánk, a tehertől menekülni, a bekövetkező végcsapást el-
hárítani óhajtottuk fejeink felől, okulva a múlton, biztosí-
tékot követeltünk a jövőre. Igy jött létre a többi között a 
a komáromi kath. polit, kör felszólalása is, melyet, mielőtt 
Ghyczy Kálmán képviselői megválasztásához szavazatának 
súlyával járulna,férfias méltósággal ugyancsak hozzáintézni 
jónak tartott. 

Ha volt valaki, kivel szemben ezen eljárás kiválólag 
indokoltnak tűnik fel, ugy az bizonyára Gh. K. úr ; mert 
eltekintve attól, hogy ő, mint pártjának első capacitása, 
sőt hozzá vezére, leghatékonyabb befolyást képes gyako-
rolni pártjára, hogy szava után indul pártjának zöme is, 
ettől eltekintve, Gh. K. úrnak nézetei és pedig egyházelle-
nes nézetei kath. létére, oly ismeretesek, hogy kath. ember-
nek az ő megválasztatásához járulni, mielőtt biztosítékot 
nem nyújtott volna az egyház jogainak védelme mellett, 
hogy többet ne mondjunk, legalább is nagy vakmerőség 
leendett. A gondos körültekintés, melylyel e pontban a ko-
máromi kath. polit, kör eljárt, minden becsületes ember 
elismerésére méltó. 

A kath. politikai kör megfelelt nevének, kielégítette 
teljesen a kath. közvéleményt ; de megfelelt-e Ghyczy Kál-
mán is katholikus nevének? adott-e válaszában a feltett 
kérdésekre megnyugtató feleletet ? olyan-e válasza, hogy 
összhangban lenne az igazsággal vagy hogy kevesebbet kér-
dezzünk, olyan-e válasza, melyen irántunk a jóakaratnak 
csak legkisebb nyoma is észrevehető lenne ? Gh. K. úr vá-
lasza előttünk nemcsak ugy tűnik fel, mint a feltett kér-
dések tagadása, hanem mint követi méltóságának magas 
székéből lehangzó : non possumus, quia nolumus ; ugy tűnik 



fel előttiünk, mintha a pápa non possumusával szemben 
az állam non possumusát hangoztatná, csakhogy természe-
tesen megfordított irányban, Róma gyakorolja non possu-
musát ott, hol tőle a jog, az igazság feladása követeltetik, 
Gh. K. úr hangoztatja akkor, mikor a jog védelmére fel-
szólittatik ; Róma non possumusa az igazság és jog érde-
kében, Gh. K. úr non possumusa a jog és igazság ellenében 
történik; Róma non possumusa azt jelenti, hogy van, lenni 
kell jognak és igazságnak, Gh. K. úr non possumusa azt 
jelenti, hogy nincsen jog, nem létezik igazság, csak erőszak 
és önkény ; Róma non possumusa vigasztaló jövőt, Gh. K. 
úr non possumusa egy rémes jövőt tár felelőttünk, melyben 
sem emberi, sem isteni jognak nincsen többé helye. 

Egy perczig sein haboztunk a mondottakat leírni, da-
czára annak, hogy Ghyczy K. úr válaszában pártatlannak 
akar irányunkban is feltűnni, egyetlen egy állitása s az 
állításából levont következtetések, teljesen felderítik, mint 
kelljen ítélnünk, irányunkban pártatlannak látszó nyilat-
kozatai felől és igazolják állitásunk helyességét. 

Ghyczy K. úr modern liberálisainkkal együtt nagy 
hangon hirdeti, mennyire barátja ő a kath. egyház szabad-
ságának, függetlenségének, mert ő barátja az általános val-
lásszabadságnak, melyet minden következményeivel együtt 
elfogad, hogy azonban valamiképen ábrándoknak át ne en-
gedjük megunkat, nehogy másrészt a liberális tábor két-
ségbeessék Gh. K. úr libaralismusa felett, mintha a libaralis 
párt által elfogadott egyházi szabadság értelmezésétől el-
pártolt volna, azonnal siet hozzá tenni, hogy az a szabadság 
olyan szabadság, az a függetlenség olyan függetlenség, mely 
csak az állam, illetőleg a libaralis törvényhozók ismeretes 
kegyes jó akaratától függ, a többiben pedig korlátlanul 
szabad és absolut függetlenségnek örvend. Ezt jelentik Gh. 
K. úr szavai, midőn mondja, hogy elismeri jogosultságát a 
katholikusok autonom törekvésének, de, — és ez a bökkenő 
— azt egyedül az ország jogai, törvényei s érdekei megvé-
désének szempontjából védendi, mert hát az állam jogkö-
rének hű megvédése az országgyűlési képviselőnek köteles-
sége, sőt legelső kötelességének egyike, lesz tehát szabad-
ságunk, lesz függetlenségünk, Gh. K. úr ezt védeni fogja, 
de elébb az állam szekeréhez köt bennünket ; költenek ál-
lamjogokat, hoznak egyházellenes törvényeket, igazság he-
lyett érdekre appellálnak és e keret közé szorítva beillesztik 
az egyházat és azt mondják: íme ne panaszkodjatok, adtunk 
szabadságot, adtunk függetlenséget, amennyiben az állam 
jogai, törvényei és érdekei megkivánják, a vallásegyenjo-
guság mellett csak nem követelhetitek, hogy részetekre ki-
vételt tegyünk és felmentsünk titeket az ország törvényei 
alól, hogy feladjuk az ország jogait, hogy miattatok az állam 
érdekei ellen müködjünk ; mi törvényhozók vagyunk s 
minthogy az állam törvényei, melyeket mi hoztunk, előt-
tünk szentebbek bármely más törvénynél, minthogy előt-
tünk minden polgár egyenlő, egyaránt kötelezünk minden-
kit az állam törvényeinek megtartására; mikép mondhat-
játok, hogy nem vagytok szabadok, midőn szabadon, 
nemcsak, de a mi védelmünk aláhelyezve teljesíthetitek az 
állam parancsait, mit tehetünk mi arról, hogy a tisistenetek 
nektek má3 szabadságot adott, mint minőt a mi Istenünk, 
az állam megengedhet, miért jött vele összeütközésbe, miért 

tolja fel erőszakkal magát a ti istenetök, hogy egyedül ő 
tőle függjetek, mintha ő minden lenne, holott egyedül a mi 
Istenünk, az állam minden mindenben; szabadok és függet-
leneknek tartottátok eddig magatokat, mert istenetektől 
függtetek, miért ne lennétek szabadok és függetlenek, ha a 
mi Istenünktől függtök? az egész semmi más, mint egy kis 
lényegtelen csere, istenetök helyébe, kire appelláltok, kitől 
jogaitokat származtatjátok, az állam, tulajdonképen mi lé-
pünk, a többi mind marad azon csekély különbséggel, hogy 
jövőre mi szabjuk meg részetekre a törvényeket, mi adunk 
jogokat, természatosen a vallásegyenjoguság mellett csak 
olyakat, ha épen jónak találjuk, minővel a protestánsok és 
zsidók is birnak, amint ez másképen nem is lehet, mert 
mindnyájan, de különösen te kath. egyház, annyiban léte-
zel, amennyiben és amint az államtól létezel, azzal legke-
vésbbé törődünk, kedvedet nem zavarjuk, ha így a mi tör-
vényeink és jogainktól körülbástyázva, magadat kath. egy-
háznak nevezed is, hanem arra figyelmeztetünk, hogy tör-
vényeink és általunk megszabott jogaink ellenébon saját 
isteni elavult jogaidra és törvényeidre valamiképen hivat-
kozni ne bátorkodjál, mert tudd meg, hogy mi képviselői 
hivatásunkhoz képest résen állunk és kötelmeinkhez képest 
az egyedül üdvözitő állam mindenhatósága felett szüntelen 
őrködni fogunk, ő az egyedüli, melyért élünk és halunk 
az ő érdekei előtt háttérbe kell szorulni mindennek. Ezt 
jelentik Gh. K. úr szavai, midőn bennünket szabadságunk 
és függetlenségünkről biztosit, de csak, amennyiben azt az 
állam törvényei, jogai és érdekei megengedik, e pontra vi-
hető vissza mindaz, mit válaszában az autonomia, iskola, 
placetum és vallási, mint egyházi alapítványokról szól, 
mindenben az állam foglalja el az előtért, a többi mellette 
elenyészik, nem szent előtte sem isteni, sem emberi jog, ha 
a liberális állam érdekeivel összeütközik. 

(Folyt, köv.) 

RAJNAVIDÉK. A P i u s ü n n e p é l y e k r ő l annyi 
és oly terjedelmes tudósítások feküsznek előttünk, hogy a 
legjobb akarat mellett is csak egyeseket közülök s azokat 
is csak vázolatosan közölhetjük, ha csak lapunknak szűk 
keretét túlságosan igénybe venni nem akarjuk. 

Kezdjük K ö l n városával, mely junius 16-át az úgy-
nevezett császárteremben a legkedélyesebb, de mindamel-
lett tekintélyes módon is megülte, kardalok és soloénekek, 
komoly előadások és humoristikus deklamatiók váltakozva 
oktatták, könyekre indították és mulatták a sürüen meg-
jelent, nem is annyira már társaságot, mint inkább kis nép-
gyűlést, és a 85. sorezrednek kitűnő zenekara nem kis mér-
tékben emelte a napnak szellemi élveit, melyeket a maga 
idején pompás társasebéd váltott fel. Hogy toasztok sem 
hiányoztak, az természetes ; in facie loci elmondottak ép 
oly kevéssé, mint táviratilag szétbocsátottak, minők Ró-
mába mentek a szentatyához, Essenbe az érsekhez és Ber-
linben Namszanowszky püspökhöz és birodalmi tanács ka -
tholikus fractiójához ; szóval a katholikus népegylet jól vi-
selte magát, olyannyira, hogy késő éjjel egy szolgálatban 
ott lévő rendőrszolga e szavakkal fordult a rendező bizott-
ságnak egyik tagjához : „no már ilyen gyűlésen szeretek 
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jelen lenni, itt logalább a magamféle szegény embernek is 
kijuttatnak valamit." 

Nem kevésbbé sikerült volt a fiatal kereskedőt egyle-
tének estélye is, melyen az egylet alelnöke Baudri, a szent-
atyára, WolfF városi képviselő az érsekre, Franssen keres-
kedő a centrumra (katholikus fractióra) és Sticker a hős-
lelkü német püspöki karra ivott; mire Wolff másodsor is 
poharát azon 200 német „fekete" férfiura emelte, kik leg-
újabban oly nagyon „veszélyes"-ekké kezdenek válni a 30 
millióni nagy német birodalomra nézve; végre Ruland ivott 
az összes német katholikusokra, „kiket jelenleg nyomnak 
és üldöznek, de a kiké a jövő !" 

B o n n városa sem maradt hátra, hanem egy órányi 
harangozás által junius 15-én estve, magán az ünnepnapon 
is, mindenekelőtt fényes isteni tisztelet által ülte meg IX. 
Pius megválasztatásának 26-ik évfordulóját. A nap hosszú 
unalmas esőzés után az első szép és derült volt. A várost 
mindenfelé sárga-fehér lobogók díszítették. Délután 2 óra-
kor beláthatlan néptömeg ajtatos részvéte után ünnepélyes 
bucsumenet rendeztetett a kereszthegyre, mig este 2000 
ember gyűlt össze a Beethoven-teremben tartott estélyre. 
Roth tanár tartotta az alkalmi beszédet, az estélyen pedig 
Kaik orvostudor elnökölt, kinek a szentatyára mondott, fé-
nyes toaszja melyben történelmi adatok nyomán kimutatta, 
miszerint a jelenlegi német birodalom, ha eddigi ösvényén 
tovább halad, végre mégis csak egy uj „Canossá"-ba jut, 
viharos tetszéssel fogadtatott. Végre az itteni katholikus ta-
nulók is megtették a magukét, és rendkívüli ünnepélyes 
„commers"-t tartván felhasználták az alkalmat arra is, hogy 
egy minden fakultásbeli tanulókból álló küldöttség által a 
jezsuitacollegiumnak elöljáróságát a fiatalság rendithetlen 
ragaszkodásáról biztosítsák. Innen is mind a két g y ű l é s -
r ő l távirati üdvözletek indíttattak Rómába. 

D ü l m e n városa, előestéli harangozás, isteni tiszte-
let, taraczklövések és díszebéd által ülte meg az emlékeze-
tes napot. Rómába telegramm ment, este a város kivilágít-
tatott. 

B e n e 1 városkája hasonló módon mutatta magát ka -
tholikusnak, 15-én délután bucsumenet tartatott, azon 
szándékkal, hogy az Egek Ura meg ne szűnjék szentatyán-
kat hathatós oltalmában részesíteni. A csónakdaegylet min-
denben tevékeny részt vett, s gyüldéjébnn kedélyes estély-
re fogadta a városnak előkelőbb polgárait. 

K ö n i g s w i n t e r városa házait lobogókkal és virág-
koszorúkkal díszítette fel és este fényes kivilágitást ren-
dezett. Harangzugás s a közelfekvő hegyekben százszoro-
san visszahangzó taraezlövések hirdették a nép örömét, 
mig a sötét éj beálltával a távoli hegycsúcsain egyszerre 
csak fellobbanó örömtüzek azt látszották a világgal tudatni, 
hogy Németország eme leggazdagabb s legműveltebb, jelen-
leg fájdalom, protestáns uralom alatt sinylő vidékét oly 
nép lakja, mely híven ragaszkodik apái hitéhez, a katho-
líka valláshoz! 

MÜNCHEN. A z ó k a t h o l i k u s o k n a k a l k u d o -
z á s a i S z . - P é t e r v á r r a l ; a z u t r e c h t i é r s e k és 
a z e g y e t e m i ü n n e p é l y ; ez képezi jelenleg nálunk, 
legkivált az utóbbi, a közbeszédnek tárgyát. Vegyük sor-

jába. Ókatholikusaink már ezelőtt több hónappal a Szent-
Pétervárt székelő azon egylethez fordultak, mely cziménéi 
fogva az orosz orthodox papság műveltségének előmozdí-
tásával tehát, oly ügygyei foglalkozik, mely köztudomás 
szerint eleddig roppant mérvekben elhanyagoltatott. Ezen 
egylethez a müncheni ókatholikusoknak bizottsága tehát 
azon kérelemmel fordult, nyilatkoznék azon feltételek és 
módozatok iránt, melyek alatt a görög-keleti s az ókatho-
likus irány egyesülhetne. Az egylet mielőtt e kérdésekre 
válaszolt volna, több előkelő orosz hittudóst véleményezésre 
szólított fel s az ezek által készített javaslat alapján felele-
tét a következő pontokban alapította meg : 1) követeltetik 
a dogmának s a szentségek kiszolgáltatása körüli szertar-
tásoknak tökéletes azonossága ; azaz a döllingerianusok le-
gyenek tökéletes és közönséges orosz-szakadárokká, elvet-
vén a „Fiiioquet", még a purgatoriumot is, (tehetnék, miért 
no? nekik már mindegy lehet); 2) emellett azonban az 
ókatholikus felekezetnek egyházi szokásai is megtarthatók, 
amenbyiben történelmi hagyományon alapulnak s nem el-
lenkeznek az egyetemes zsinatok rendeleteivel s 3) az óka-
tholikus felekezetnek belső önkormányzata teljességgel ga-
rantiroztatik. Mit határoztak erre az isteni uj-ráczok, még 
nem tudni ; tény, hogy e nyomorék szakadárfajzatnak két-
ségbeesett hánykolódásai s hol Berlin, hol Utrecht, most 
épen Szent-Pétervár felé kapkodásai minden józan ember-
nél csak undorral vegyes sajnálatot keltenek. 

Az utrechti szakadár érsek által itten végrehajtott 
bérmálásra vonatkozólag csak azon egy nevezetes ellenve-
tést jelzem, melyeta „Süddeutsche Post" az ókatholikusok-
nak tesz ; 1870-i julius 18-a előtt az utrechti jansenista 
érsek a mostani „ókatholikusok" szemében is szakadár volt, 
hogy van tehát, hogy ugyanezen érseket ugyan ők igazhi-
tűnek tart ják s egyházi ténykedésre invitálják magokhoz ? 
— a felelet e kérdésre nem nehéz : az érsek nem változott 
meg, ő ma is ugyanaz, a ki két év előtt volt ; hanem az li 
meghívói változtak s lettek katholikusokból szakadárokká, 
következőleg a hollandi schismatícusnak nézettársai. 

Az egyetemi tanács élén az excommunicált rector 
eddig abban állapodott meg, hogy az intézet négyszázéves 
fennállását isteni tisztelet nélkül ülondi meg. Az alma L u -
dovica-Maximilianea tehát rosszabb sorsban részesül, mint 
a berlini protestáns egyetem, mely midőn nem régen 50-éves 
fennállását megünnepelte, ezt legalább protestáns isteni tisz-
ztelet mellett tette. A mint a dolgok jelenleg állanak a hit-
tani kar aligha fog részt venni az ünnepélyben, a mi egyéb-
iránt természetes is. 

Igaz ugyan, hogy az egyes katholikus egyletek, minők 
a müncheni egyetem tanulói közt többen igen örvendetes 
módon virágoznak, valamint a würzburgi egyetemnek ka -
tholikus tanulói, máris tényleges résztvételre készültek volt, 
azon kikötéssel mindazonáltal, hogy az ünnepélyen semmi 
olyas se forduljon elő, mi a Döllinger melletti tüntetésnek 
jellegét viselhetné magán. Ezen kikötés főleg azért történt, 
mert a müncheni programm többi közt azt határozza, hogy 
a király távollétében Döllingernek adassék fáklyás menet. 
Most azonban azt tartjuk, hogy az isteni tiszteletnek elde-
cretálása után a katholikus tanulók is kétszer meggondol-
ják a dolgot, váljon részt vegyenek-e egy ilyen ünnepélyben 
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IRODALOM. 
Könyvismertetés. 

„Vollständige Katecheten für die unsere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgan. — Herder'sche Verlagshand-
lung." 

Hogy a jelen munka közzététetett, annak mindaz szi-
véből örülni fog, valaki csak a kathol. keresztény vallás 
nagy, fönséges és áldásos hatását egyfelől, másrészt pedig a 
fogékony gyermekek szivébe az örök és változatlan hit-
es erkölcs-igazságok átszivárogtatásánalc, és minden más 
előtt az egyháziak ebbeli terhes, de egyszersmind hasznos, 
nemes és kiváló elismerésre méltó, hivatásának fontosságát 
átérteni tudja. 

Még inkább fokozódik az öröm, ha némi tapasztalat 
nyomán meggyőződött arról, hogy az ifjú nemzedék abbeli 
oktatásánál, miként kell kathol. hitét megőriznie, vallás-
erkölcsi kötelességeit teljesitnie, itt-ott, sajnos ! követtetnek 
el megrovás alá eső fonákságok, hibák, viszásságok, me-
lyoknok annyira kivánatos eltávolításához a fant czimzett 
mü nem csekély mérvben szolgáltat hasznosítható utat-
módot. 

Háromszorozott lesz pedig annak öröme, a ki megis-
merkedvén becsértékével, azon vigasztaló tudatra jutand, 
hogy im ezen elmeszüleménynek alkotójai feladatának czél-
tábláján nemcsak megközelíti a belső körvonalokat, hanem 
közeljár, eléri a középpontot. 

Már maga a könyvnek czime váltig fölhívja a népis-
kolaügy lelkes szakérdeklődőinek figyolmét, méltány-
latát. 

Mert a tárgy, melylyel ezen, a növelés-oktatás leg-
szellomképzöbb ágához tartozó alapos felfogást tanusitó, tar-
talmára nézve pedig, tekintve a tér nagyságát, melyen mű-
ködik, rövid és mégis kimerítő dolgozat józan gyakorla-
tiassággal foglalkozik, — a kiskorúak hit- és erkölcsügye, 
és azon vallási érzések fejlesztése, óvása és megerősítése, 
melyeknek fölébresztésére minden előtt az atyai ház, az 
édes szülék hivatvák. — Ugyanis az iskolába járás előtt a 
kis gyermek a vallásosságra még csak szoktatás, élő példa 
által nevelendő . . . 

Nem is kell azt gondolnunk, hogy a fejletlen gyermek 
a hitfogalmakat meg nem érti, hogy a hitigazságok csupán 
fejlődöttebb korában, midőn ő azokat felfogni képes, magya-
rázandók meg. A kik így vélekednek Rousseau-val, téve-
désben vannak. 

Elég legyen e tekintetben jeleznünk, hogy a hit- és 
istenérzelem épen nem függnek kiválóan a legvilágosabb 
fogalmaktól, nem is emlitve, miszerint a fogalmaknak vilá-
gossága között hosszas fokozat vagyon. . . . A hit fogalmai 
az emberrel vele születnek, melyeket fölkelteni, föntartani 
első sorban a szülékhez tartozik. Ha a kis gyermek látja, 

mily tisztelettel omliti környez jte a Mindenhatónak szent 
nevét ; ha látja, hogy nem egyedül ő van kötelezve a min-
dennapi áhítat elvégzésére; lia midőn összetett kezekkel 
imádkozik, az apa, anya, testvérek, rokonok és cselédek nem 
járnak-kelnek föl-alá, nem foglalatoskodnak holmi mun-
kákkal ; ha látja, mint vesznek keresztényéletü szüléi részt 
az egyházi ünnepélyekben, ajtatosságokban, szóval ha ezer 
vallásos befolyás alatt növekszik föl azon közösségnél fog-
va, mely a családtagokat egy egésszé fűzi össze: úgy az ég 
és föld örök Ura iránti tisztelet és imádatos hódolat sokkal 
erősebb gyökeret ver lelkében! — Az ilyetén kis gyermek 
keresztény életet visz az iskolába magával e családi körből. 
Már ott tapasztalta a keresztény élet befolyását, s nem 
mondjuk, tanulta a keresztény életet, hanem beleélte ma-
gát abba. Minden élvényak legmélyére hatnak lelkének, 
annak legbensőbb lehelletét képezik, s úgyszólván elmos-
hatlanok, s ha eltér is egykor-máskor az igazság ösvényé-
ről, a jókor szivébe hintett vallásmagvak mégsem vesznek 
ki egészen, sőt kellő körülmények között újra fölélednek s 
bőséges gyümölcsöt hoznak. 

A szellemtermény szerzője a vallás-erkölcsös nevelés-
oktatás, és igy az emberiség legszentebb érdakei körül lel-
kiismeretesen buzgólkodó May, a rottenburgi egyházmegyé-
be kebalozett schwörzkirchi hitközség plébánosa. 

Az elméleti és gyakorlati hitelemzés terén elismerést 
és dicséretet nyert. Mey-nek jelen dolgozata fontosnak s a 
katachatikai szakra nézve valódi nyereménynek tartatik 
ugyanannyira, hogy oly előkelő elme, mint a rottenburgi 
megyés püspök ur, Dr. Hefele nemcsak helyben hagyta, ha-
nem kitüntető sorokat is mellékelt érdekében, és röviden 
emiitvén előnyeit, malegen ajánlja az illetőknek. Mely kö-
rülmény kétségenkivül kecsegtetőnek mondható, és az 
áldásos-szellemű munkának úgy hasznavehetősége, mint 
a követett irány és rendszer helyességemellett tanúskodik. 
—- Es nem is oknélkül. Mert felismervén a tudományosan 
müveit lelkű és mély érzelmű szerző, hogy az utóbbi idő-
ben nagyon elterjedt hithiány és erkölcstelenség a tanodák-
ban szerzett vallás-erkölcsi kiképzésből is származhatik, 
már mint fiatal pap tervszerüleg és szerényen jár t el a r á -
bízott gyermekek valláserényre vezetésében, könnyed és 
megnyerő modorával e szent utat úgy egyengetvén, hogy a 
vallási fogalmak egész gondolkodásuk és tettökkel össze-
szövődjenek. — Ebbeli vonzó példájával a figyelőket, jele-
sül pályatársait hathatósan meggyőzte a Jézus Krisztus ál-
tal oly nagy szeretettel s mély leereszkedéssel fogadott, 
kisdedek tanításában óhajtandó ernyedetlen buzgalomról, 
kitartó erély- és mérsékletről, maly ugy önti ki a mivel 
bir, nehogy valamiképen a hallgatók gyöngesége leroskad-
jon. De tettel mutatá meg azt is, hogy lélektani tévedés azt 
tartani, mintha a népiskola vallástanitása semmit sem, vagy 
csak igen keveset tehetne a vallásérzelem fejlesztésére s 
minden abbeli működés egyedül a családra, az érzelmek 
ápolásának tűzhelyére volna hagyandó. — Szintúgy szi-
vükre igyekezett kötni, különösen bazditó magatartásával, 
rokonszenves befolyásával az illetőknek ama lelkesedést, 
melylyel a hitelemzést, mint a lelkipásztori szent köteles-
ségek egyik legtökéletesbikét, legfontosabbikát végezni 
kell 
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Ha valaki már most kérdezné, miképen lön, hogy az 
előadások, vallásoktatások, melyeknek élő szóyal tartása 
által a tudós szerző már több éven oly üdvösen hatott volt, 
csak utóbb állíttatván egybe, közrebocsátásuk ily későn 
történt? — annnak jobb választ nem adhatnánk a szerkesz-
tés alkalma és módjának a következőkben megérinté-
sénél. . . . 

Valamint nincs épitész, ki a szükséges anyagok be-
s z e r z é s e előtt építéshez foghatna; úgy nincs hitoktató, ki 
előleges készülgetés, a jelesebb szerzők e nemű szellemmü-
veinek vasszorgaloma aláásása, tanulmányozás és jegyez-
getés . . . nélkül a jónevüek sorába fölvergődhetnék. — 
Jól tudta ezt t. Mey, és azért bizonyosan nem fog hihetet-
lennek feltűnni, ha azt mondjuk, hogy halmozott egyéb 
foglalatosságai mellett, az Istentől nyert jó elmetehetségein 
kivül, csakis szigorú rendszeretet és tartós munkásság ál-
tal képesittetett e müvének létesithetésére. 

Már mindjárt azt úr szőllőjébe küldetése kezdetén 
nemcsak tisztába akart jőni a néptanoda alsó osztályá-
nak való hitoktatási tanacyag fokozatos felosztásával, va-
lamint a kitűzött czéllal és eszközökkel, melyek az eléren-
dő czélhoz legkönnyebben és biztosan vezetnek ; hanem 
szándékozott, a mennyire lehetséges volna, tárgyába bemé-
lyedni, a külső borítékról, egész a lényegig behatolni, ma-
gát beleélni, hogy ugy műve befejezése után, a lelke- és 
szivében megfogamzott eszme nyomán, az egészet még 
egyszer áttekintse és az egyes csoportokat nagyobb ösz-
hangzásba hozza. 

(Folyt, köv.) 

Y E & Y E S E IL 
— Az angol katholikusoknak egylete feliratot inté-

zett az épen jelenleg Bismark által rendszabályozott erme-
landi püspökhöz, dr. Krementzkez, melyben eljárását tisz-
teletteljesen helyesli s egyúttal azon meggyőződésnek is ad 
kifejezést, hogy a püspöknek igaz ügye utóvégre is győzel-
met aratand bármily magasállásu álnok ellenségei felett, 
kik az ő személyében az egész kath. egyházat megtá-
madják. 

— Nassau Montabaur nevű városában egy gymnasium 
létezik, melyet e katholikus városnak katholikus polgárai a 
maguk pénzéből állítottak fel, kivéve egy évenkinti 750, 
mondd hétszázötver tallérnyi pótlékot, — nagy gymnasium 
fenntartására vajmi csekély összeget, melyet az „állam" ad. 
Történt későbben, midőn Vilmos király császárrá lett, 
hogy a montabauriak, a nagy német patriotismusnak első 
rohamára, azon kitüntetésért folyamodtak, hogy gymnasiu-
mokat ezentúl „Kaiser-Wilhems-Grymnasium"nak nevez-
hessék el; de a pótlék azért egy fillérrel sem emeltetett fel, 
aminthogy ilyetén felemelés sem nem kéretett, sem nem re-
méltetett. Most azonban egy indítvány fekszik a porosz 
alsóháznak asztalán, melyben a montabauri gymnasiumnak 
közössé tétele sürgettetik azon okadatolással, hogy ez inté-
zet „állami, mint ezt már neve is mutatja." Kinek ne jutna 
itt eszébe a pesti „királyi" egyetemnek sorsa, mely a haza 

bölcsének szavai szerint szintén azért közös ; „mert" k i -
rályi. 

— A jezsuiták üldözésében Grácz városának liberális 
tanácsa sem maradhatott el ; (csuda, hogy Pestnek „ Bru-
tus"-a eddig aludt), hanem egy felvilágosodott feliratot 
szerkesztett a ministerialis papírkosárnak számára. Két 
nappal későbben azonban egy több ezer katholikus választó 
által látogatott népgyűlés a tanácsnak ezen eljárását hely-
telenítette s kijelentette, miszerint az erre semmi illetékes-
séggel sem bír. Az ilyen utólagos tiltakozásnak is meg van a 
maga, ha nem is haszna, ugy legalább erkölcsi érdeme ; csak-
hogy katholikus polgáraink sokkal jobban tennék, ha mind-
járt előlegesen különb embereket választanának országgyű-
lésekbe, városi képviselőtestületekbe sat. 

— Nagyszerű volt ama lárma, melyet a magyar libe-
rális lapok a maga idején azon garibaldianusok tiszteletére 
intonáltak, kik a franczia-porosz háborúban Francziaor-
szágnak „segítségére" siettek; ha azonban Cremer franczia 
tábornoknak azon nyilatkozatát olvassuk, melyet a ver-
saillesi vizsgáló bizottság előtt ezen emberekre nézve tett, 
csakhamar belátjuk, hogy az intonálók ismét egyszer vagy 
bakot lőttek, vagy hazudtak. Hajlandók vagyunk az utóbbit 
hinni, nem mintha ez urakat az elsőre képtelennek tartanok, 
hanem mivel ez esetben az utóbbi jobban illik a rendszerbe, 
hiszen Garibaldi olasz nagymester. Hogy ama Garibaldia-
nusoknak legnagyob része nem volt katona,'hanem földön-
futó csőcselék Cremer nyilatkozata szerint ; az még nem 
annyira érdekelne bennünket, mint inkább ama másik tény, 
hogy ezen szabadsághősök tisztjeikkel együtt, egytől egyig 
csalók és tolvajok voltak, kik fizetésöket a legkülönfélébb 
ürügyek alatt háromszor négyszer vették fel : midőn csatára 
került a dolog, megszaladtak és a harczoló serog háta megett 
a falvakat pusztították és kirabolták. Hanem azért csak 
dicsérjék egymást az urak. 

— Pichler Alajos, egykor az ókatholicismusnak hires 
előharczosa, s későbben époly hires könyvtolvaj, Moskaubau 
telelt a börtönben, mert az orosz kormány elég emberséges 
volt, a nagy tudóst egy téli utazásnak fáradalmaitól meg-
kímélni. Most azonban már ismét útban van Tjumen nevű 

, syberiai város felé, hol ezentúl tartózkodnia kelí, ugy, hogy 
az ókatholicismus, ha tetszik neki, most bizvást azzal kér -
kedhetik, miszerint tana már Szibériáig elhatott. 

— Még a herrnhuterek is ismerik az excommunica-
tiót. Bautzenból ugyanis azt irják a „C. Z."-nek, hogy 
egyik herrnhuti község a falu orvosát eltiltotta attól, a 
mit ők az úr vacsorájának hívnak, mivelhogy „túlságos 
nagy bűnös." Egyúttal a község felmondván neki a lakást, 
az orvos kénytelen máshol letolepedni, ugy hogy e vidék 
most orvos nélkül marad. 

— A westminsteri érsek eddig bérben lakott egy, a 
Baker-Streetben fekvő házban; legújabban azonban a szé-
kesegyház táján 15000 fonton megfelelő házhely vétetett, 
melyen a palotaépitéshez máris hozzá fogtak, miáltal a lon-
doni s egyátalán az angol katholikusoknak egyik leghőbb 
óhaja, végre teljesedésnek indul. 

— Kölnben, miután az infallibilista katonai plébános 
Dr. Lünemann a kormány által elmozdittatott, ez utóbbi 
hivatalból megkérdeztette az ott állomásozó kath. katoná-
kat : ó-katholikusok-e avagy uj-katholikusok ? minek kö -
vetkeztében hatezer ember közül 4 közlegény és 2 altiszt 
jelentkezett ókatholikusnak ; nagyszerű eredmény ! 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. - -
Simor János primás ő hgségének körlevele a breviárium-
ról. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

IX. Pius pápa ő szentségének levele 
Antonelli tatanokhoz *) 

Főtisztelendő Antonelli Jakab urnák, a római szentegyház 
bibornokának, Státustitkárunknak. 

„A jelen igen szomorú viszonyok közt kényte-
lenittetve levén, hogy az egyház ellen intézett erő-
szakos támadások leverő jelenetének naponta tanúi 
legyünk, ma különös szükségét érezzük annak, hogy 
tollat ragadjunk, s ön előtt, bibornok ur, kifejezést 
adjunk ama mély fájdalmunknak, melyet e pillanat-
ban annak hirére érzünk, hogy a bitorló kormány-
nak miniszterelnöke kinyilatkoztatta, miszerint szi-
lárdan el van határozva a kamarák elé mielőbb oly 
törvényjavaslatot terjeszteni, mely ezen városunk-
ban, Krisztus helytartója székhelyén és a kath. vi-
lág fővárosában, a szerzetesrendek eltörlését czéloz-
za. E nyilatkozat, mely ujabban mutatja, hogy vég-
re is hová megy ki azon rablás, mely világi ural-
munk ellen elkövettetett, semmi egyéb, mint ujabb 
sértés, mely nemcsak ellenünk, hanem az egész ka-
tholicismus ellen van irányozva. Valóban ki tagad-
hatja, hogy Rómában a szerzetesrendek elnyomása, 
vagy existentiájoknak önkényes megszorítása is nem 
csupán a római pápa szabadsága és függetlensége 
elleni támadás, hanem egyszersmind oly tett is, mely-
lyel az összes egyház kormányzatához egyik legfon-
josabb és leghathatósabb eszközt ragadják ki ke-
zéből. 

/ / 

*) O szentségének junius 15-éröl kelt eme nagyfon-
tosságú levelét az „Unita Cattolica" 145. számában megje-
lent o l a s z e r e d e t i után közöljük. Szerk. 

Mindenki tudja, hogy valamint Róma a keresz-
ténység központja, ugy az itt századok óta fennálló 
szerzetesházak, mintegy központjai valamennyi rend-
nek és ajtatos társulatnak, melyek az egész föld ke-
rekségén elterjedvék. — Ugyanannyi növényisko-
lák ezek, melyeket a pápák fáradhatlan gondossága 
alapított, ajtatos jótevők, nem ritkán külföldieknek 
is nemesielkiisége javadalmakkal látott el, s melyek 
a pápai legfőbb tekintély által szabályoztattak, hon-
nan életet, irányt és tanácsot nyernek. Ezen házak 
azért alapíttattak és javadalmaztattak, hogy a világ 
minden része számára munkásokat és hittéritőket ké-
pezzenek. — Ha, nem is fordulunk a történelemhez, 
melyben megtanulhatjuk, hogy az evangeliumi ta-
nácsok e követői mennyit használtak már a ker. ál-
lamnak és emberiségnek, elég Európa különböző or-
szágaira tekintenünk, továbbá Ázsia, Afrika, Ame-
rika és Oceania legtávolabb s legvadabb partjait fi-
gyelembe vennünk, hol Istennek e buzgó szolgái 
példás önmegtagadással erejöket, egészségöket, sőt 
életöket a népek javának és megmentésének még ma 
is feláldozzák. 

De ha Rómában a szerzetesrendek elnyomat-
nak, vagy akármily módon muködésökben megszo-
rittatnak, lehetetlen, hogy a világ, mint eddig, él-
vezze azon előnyöket, melyek ezen ajtatos és ember-
szerető intézetek által ráháromolnak. Rómában van-
nak a főképezdék az u j hithirdetők előkészítésére, 
ide törekszenek minden nemzet szerzetesei, hogylel-
köket megerősítsék, s missiójokról számot adjanak, 
itt, az apostoli szentszék árnyában tárgyaltatnak a 
szerzetesházaknak összes ügyei, a külsőkéi is; itt 
választatnak a különféle nemzetiségű szerzetesek 
közreműködése mellett a rendgeneraiisok, dignitariu-
sok és rendfőnökök. Miként remélhetni, hogy en agy 
központ és ezen legfőbb vezetés nélkül ezen evange-
liumi munkások, a mai körülmények közt éltető és 
jótékony működése ugyanazon eredménynyel bírjon, 

9 
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mint mainapig ? Nem ! A szerzetes házak elnyoma-
tása Rómában anny i t tesz, mint egyenesen éltető 
erejöktől megfosztani mindazon szerzetes-társulato-
kat , melyek a föld kerekségén szétszórva léteznek ; 
valamint anyagilag megfosztani ezeket annyi t tesz, 
mint az egész rendtől jogos birtokát elvenni. — I ly 
erőszakos tény nem annyira nyilt igaztalanság egye-
sek ellen, az emberiség közül nagy érdemekkel biró 
személyek ellen ; mint inkább egyszersmind megtá-
madása az egész katholicismus nemzetközi jogának. 

A hála kötelessége elismernünk, hogy a szerze-
tesházak elnyomatása Rómában egyszersmind nem 
csekély há t rányára szolgálna ezen apostoli széknek, 
hol a különböző rendek legkitüuőbb tagjai velünk 
összeműködnek, vagy mint hasznos munkatársak a 
sz. szolgálatban vagy mint a különböző egyházi con-
gregatiók ülnökei, vagy a rájok bizott különféle 
missiókról való jelentéstevők, vagy mint a mély tu-
domány férfiai, kik a tévelyek megczáfolására erő-
feszitő tanulmányokat tesznek, s a fegyelem külön-
féle kérdéseiben bölcs tanácsukkal szolgálnak a föld-
kerekség egyes egyházainak. 

Világos tehát, bibornok ur, hogy a római szer-
zetesrendek ellen czélzott törvénynyel mi lehet a 
bitorló kormánynak czélja és valódi szándéka. Eczél 
és szándék nem más, mint folytatása azon üdvtelen 
felforgatási tervnek és pusztitási műnek, melyet Ró-
ma erőszakos elfoglalásának napjától fogva elég rava-
szul végbevisznek, nemcsak világi hala tmunk kárára , 
hanem még inkább legfőbb apostoli tisztünk hátrá-
nyára, mig bennünket azzal gúnyoltak, hogy apos-
toli tisztünk előnyére föl akarnak világi uralmunk-
tól menteni, azon uralomtól, melyet a római pápák 
gondviselésszerüeu nyertek, s tovább mint 11 szá-
zadon át a legszentebb jogczimek alatt az egész ke-
reszténység javára bir tak. 

Ki engedhette volna át magát a csalódásnak 
ezen terv valódi jelleme iránt, mely oda czéloz, hogy 
tekintélyünk, mint az egyház fejének tekintélye, 
meggyöngittessék, hogy ugyanannak méltósága le-
alacsonyittassék. magas tisztünk gyakorlata megne-
hezittessék, s az apostoli szentszék fennállása is bo-
nyodalmakba kevertessék? On, bibornok ur, napon-
kint tanuja azon bitorlásoknak, melyeket majd ezen, 
majd azon ü rügy alatt a vallás, erkölcsiség és igaz-
ságosság ellen végbevisznek; bitorlások, melyek 
egyenesen ezen felforgató tervnek kivitelére szol-
gálnak. 

Hová törekednének, ha nem épen ide, midőn 
fokonkint megfosztanak bennünket a jótékonysági 

intézetek, nevelőházak és nyilvános lyceumok fölötti 
joghatóságunktól, holott épen ezek elődeink elősze-
retetének és gondosságának állandó tárgyát képezték? 

Hova czélozna, ha nem épen ide, azon üdvtelen 
törvény, mely a magukat Istennek szentelő i f jaka t 
katonai szolgálatra itéli és kényszeriti s ezáltal kér-
lelhetlen sarlóként az egyház legszebb reményeit le-
tarolja, a szentélyt s a kolostorczellát pedig u j és 
törekvő munkások válogatott seregétől megfoszt ja? 
Hová czélozna, ha nem ide, azon féktelen szabadság, 
mely bűntelenül enged mindennemű tévelyeket t e r -
jeszteni akár sajtó u t j án , akár azon botrányos, élő-
szóvali előadások által, melyeket egyes hitehagyott 
s az egyház ellen fellázadt egyének annyi arczátlan-
sággal t a r t anak? Hová czéloz ama léhaság az erköl-
csökben, a nyilvános szinjátékok ama féktelen vak-
merősége, a sz. képek és az U r tiszteletreméltó szol-
gáinak folytonos gúnyolása, a sz. cultus mindig 
gyakoribb megzavarása és megszentségtelenitése, 
minden szent és tiszteletreméltónak amaz undort 
keltő piszkolása s rendszeres üldözése s elnyomása 
mindazoknak, kik becsületes uton járnak és a sz. 
szék iránt hűséggel viseltetnek? Ön tudja, bibornok 
ur , hogy az egyház szenvedéseinek e naponkinti lá-
tása mennyire marczangolja szivünket. Nem lévén 
képesek csak a legkisebb enyhülést is szerezni, csak 
sirhatunk n y á j u n k sorsa fölött, de nem a nélkül, 
hogy egyszersmind nyilvánosan szavunkat föl ne 
emeljük s ne tiltakozzunk a merényletek ellen, me-
lyek áldozata az egyház, hogy a világnak jelezzük a 
gajnálatraméltó helyzetet, melybe bennünket ez idők 
gonoszsága hozott. 

Igaz, részben megkimélhettük volna magunkat 
ez áldozattól, hogy mindennap ily keserű kelyhet 
emeljünk ajkainkhoz, s szemtanúi legyünk ily szo-
morú eseményeknek, ha idegen országban kerestünk 
volna menedéket. 

De ha magas vallási érdekű okok azt tanácsol-
ták, hogy ezen kedvencz városunkat, a pápaság szék-
helyét el ne hagyjuk, ez nem történt a Gondviselés 
különös intézkedése nélkül, hogy győződjék meg a 
világ azon sorsról, mely az egyházat s a római pá-
pát várja, midőn legfőbb apostoli tisztségének sza-
badsága és függetlensége régi, különös isteni rende-
leten nyugvó helyzetének bármiféle változása által 
kérdésessé tétetik. 

S valóban a dolgok ezen bekövetkezett u j ren-
de után miként nevezhetni még a pápát szabadnak 
és függet lennek? Az nem elég, hogy e pil lanatra 
személyét tekintve anyagilag szabadnak mondhassa 
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magát ; kell, hogy legmagasztosabb tekintélyét is 
mindenki szemei előtt szabadon s függetlenül telje-
síthesse. Már pedig a pápa mint ilyen nem szabad 
és független, és soha sem lesz az, mig legfelsőbb ha-
talma ellenséges hatóságok erőszakának és személyé-
nek alá lesz vetve; amig magasztos tisztére befolyást 
akarnak gyakorolni; mig a politikai szenvedélyek 
akarnak uralkodni; mig törvényei és rendeletei nem 
mentek a részrehajlás, az illető nemzetek iránti ro-
kon- vagy ellenszenv gyanújától. A dolgoknak a bi-
torlás óta beállott uj rendében a két hatalom közti 
harcz elkerülhetlen ; az egyetértés és összhangzás 
nem függhet az emberek jó akaratától ; lia a két ha-
talomnak egymáshozi viszonyai képtelen rendszerre 
alapitvák, a köve tkezmények nem lehetnek egyebek, 
mint a melyek természetszerűen oly ellentétes és el-
lenséges elemektől származhatnak, melyek a folyto-
nos kinos harczban fölemésztik egymást. 

(Vége köv.) 

Simor János primás o herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Perduxi Vos VV. F F . et F F . ad originem psalmodiae 
divinae, comesque fui Vobis in perlustranda vi legis, qua 
omnes sacerdotes dei, ordinem majorem aut beneficium ha-
bentes, sub onere peccati gravis et refundendorum in fabr i -
cant ecclesiae vel pauperum usum fructuum beneficii tene-
mur ad canendum in choro vel recitandum cursum divini 
Officii, quovis die et devote, quia oratio, et studiose, quia 
officium est. Non est usus societati cuipiam conformior, quam 
qui cum ipsa societate et e societate ipsa nascitur. Cum 
Ecclesia et e corde Ecclesiae nata est psalmodia et vis legis 
qua ejus ministri ligantur. Usus, qui cum ipsa societate na -
scitur, evadit spiritus vivificans ipsius societatis, quo vigente 
et operante vivit, quo attenuato aut mortuo, ipsa quoque 
societas viribus deficit et ad interitum propellitur. Eadem 
res est cum Ecclesia et officio divino. Ecclesia quidem inte-
rire non potest, quia promissione divina ad terminos tem-
poris extremos fulcitur ; sed interit, emoritur spiritu ipse 
ejus minister, quando persolvere Officium divinum negligit, 
quemadmodum quodvis membrum corporis, quod sanguinem 
e toto corpore non recipit, nec in alia membra refundit mor-
tuum esse dici debet. Proprie itaque non quaeritur, qualis 
sit lex, qua tenemur ad persolutionem Officii divini, sed 
credimus ne Deum esse sanctum et esse judicem ac criminis 
vindicem ? ad quem, cum penso servitutis nostrae propera-
mus probi et a quo, neglecto penso, elongamur maledicti : 
ut adoo omnis sermo de divina psalmodia recidat in quae-
stionem : credis no vitam aetornam ? Ecclesia Dei non potest 
non orare, quia oratio est res decretorum Dei aeternorum, 
vis cooperans cum Providentia divina, est unum et praeci-
puum in oeconomia salutis momentum : non orat autem 

Ecclesia, nisi per suos ministros et fideles. Hoc orationis 
momentum, separatim a vinculo Officii, jam potenter puisât 
voluntatem nostram, ut officio psalmodiae vacantes, spiritu 
fidei, spiritu Ecclesiae vivamus, non nomine dumtaxat, sed 
re quoque ecclesiastici, consilia decretorum divinorum ora-
tionibus nostris tum fulcientes, cum adimplentes. 

Cordi ingenuo, cordi pio, cordi fidei pleno sufficit haec 
alta Officii divini consideratio, non tantum ut illud nunquam 
negligat, sed potius ut adstrictum se illi esse gaudeat et con-
siliis divinis in Ecclesia sedulus respondeat. 

Hinc cognoscitur nobilitas et dignitas precum Officii 
divini, ita, ut eidem nulla alia oratio par inveniatur. 

Sententiae enim, immo etiam vocabula passim a Spi-
ritu Sancto cordibus et ori eloctorum ad hoc Dei virorum 
indita fuerunt. Moses, David et alii psalmorum auctores 
certe a Spiritu Sancto moti proruperunt in verba ista. Apo-
stoli a Deo inspirati confecerunt scripta, quae legimus, tam-
quam epistolas a Deo missa3 ; Ecclesia tamquam orationis et 
pietatis magistra in coordinando divino Officio nunquam dono 
timoris, dono pietatis, dono consilii, dono sapientiae Spiri-
tus Sancti caruit, quo Deus dignius laudaretur et inopiae 
hominis abundantius consuleretur. Fons precum proinde est 
ipso Deus, formula ab illo data, hoc ipso nobilissima, dignis-
sima. Psalmi et cantica ab antiquis accepta et ad vitam chri-
stianam transplantata sunt; immo vero, quidquid spiritus pie-
tatis et timoris Domini a saeculis produxit ; quidquid copia 
gratiarum eifusi in Apostolos et primos fideles Spiritus San-
cti ad cultum Dei protulit ; quid non discedens ab Ecclesia 
idem Spiritus Sanctus in sanctis viris operatus est : totum 
hoc in Officio divino tamquam ad concham ecclesiasticam 
confluons conservatur. 

Altius consurgit sidus dignitatis Officii divini, si, quod 
orationibus proprium est, meritum boni operis et vis impre-
trandi ad rationem vocetur. 

Oratio cuivis bono operi par quoad hoc, quod meritum 
pariat coram Deo: quanto praestantius est opus bonum, 
tanto praestantius est ejus meritum ; ') preces Officii divini 
inter quasvis preces privatas praestantissimae, cunctis his 
május meritum pariunt nobis. Haec est autem christiana 
negotiatio, a Christo Domino commendata: paucis plurima 
lucrari. In orationibus Officii divini, si ceu bonum opus con-
siderentur, paucis plurima lucra congei'imus ad animam no-
stram, quia praestantissimam, dignissimam orationem per-
solvimus. 

Sed proprium est orationi, vis impetrandi ; quia Deus 
promisit se propitium fore recte orantibus. 

Quia sacerdos non suo, sed Ecclesiae nomine orat in 
Officio ; quia ore ejus Ecclesia orat ; Ecclesia autem, nisi 
sanctissime, nisi rectissime, orare non potest : ideo modus 
orandi in Officio divino generatim in se perfectissimus dici 
debet. Psalmodia est cultus divinua publicus, est liturgia 
ecclesiastica : ideo liber Officii divini est liber Ecclesiae, 
liber liturgicus, liber cultus divini, in quo plurima fidei 
mysteria latent et formulas suas habent, qui ad usum adhi-
beri non potest, nisi per Ecclesiam fuerit approbatus et qui 
oratione vocali, id est non solis oculis, non sola mente, legi 

>) Suarez, de gratia 1,12. c, 21. p. 460. 
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debet, quemadmodum etiam preces ad sacrificium Missae, 
vel in conferendis aliis sacramentis recitandae. 

Hac sola animadversione, quod preces sint Ecclesiae, 
modus orandi sit Ecclesiae proprius, retundi possunt quae-
vis cavillationes contra modum orandi in divino Officio in-
sane proferri solitae. Haereticum est dicere, quod Ecclesia 
male oret, quod ineptas formulas precum ministris suis ad ma-
nus dederit ; 2) quia Ecclesia et veritatis sanctae orationis 
magistra est. 

Dixit quondam Christus Dominus discipulis suis : 
„Vos autem sic orabitis ;" ad subdiaconatus ordinem evectis 
potestate Christi dicit Ecclesia, tribuenseis ad manus librum 
Officii divini : Vos autem sic orabitis. Ergo perfectissime 
oramus ex iHo, quia nobiscum et ore nostra tota Ecclesia 
orat. Laicis optio est, quasvis formulas precum pro sua ne-
cessitate adhibere; quamvis etiam illi precibus Ecclesiae 
perfectissime orabunt : nobis dictum est in lege : Vos autem 
sic orabitis. Potest sacerdos, ut est homo, quacumque for-
mula precum uti, sed ceu minister Ecclesiae legem habet : 
Vos autem sic orabitis. Orans sacerdos in Officio divino et 
Deum digne laudat et saluti suae sufficienter providet, 
etiamsi forte nullis aliis privatis precibus vacaret ; sedomit-
tens, negligens pensum diurnum graviter peccat, salutem 
suam discrimini objicit. Sit sacerdos in precibus privatis 
assiduus, consumet dies noctesquo in orationibus, quas ipse 
sibi eligit, sit adhuc in cura animarum operosus, in peregri-
nationibus piis fatigari nescius, negligat autem Officium 
divinum, culpae gravis reum se praebet, a qua se non expe-
diet, nisi poenitens ad Officium divinum rediverit ; scriptum 
est enim: „Misericordiam volui et non sacrificium et scien-
tiam Dei plus quam holocausta ;" — et i terum: „Ipsi autem 
sicut Adam transgressi sunt pactum meum et ibi praevari-
cati sunt in me," ait Dominus. 3) 

Dignissima, rectissima oratio apertam habet viam ad 
Deum : hanc angeli in phialis aureis offerunt coram throno 
divino, addentes suam pro nobis interpellationem. „Multum 
valet deprecatio justi assidua," docet s. Jacobus apostolus : 4 ) 
Ecclesia, quae ore nostro orat in psalmodia, sanctaest, justa 
est, immaculata est et exaudietur pro sua pietate. Nos in 
privatis precibus oramus ut men diei, ut nudi, ut coeci, ut 
peccatores, exaudiri possumus, sed non pro nostra dignitate, 
verum ex infinita Dei misericordia : nostris tamen precibus 
Deus etiam non favere potest ; sed precibus Ecclesiae, quem-
admodum sunt preces in Officio divino per nos fusae, Deus 
non favere non potest. Nos, ceu homines, etiam male orare 
possumus, ideo propitium precibus malis Deum non inveni-
mus : Ecclesia male orare non potest, haec fidei Veritas est. 

Ardeat quis pietate sua privata, ita ut in lacrymas 
solvatur ; sit die nocteque perseverans in devotionibus suis ; 
bene profecto facit et laudari debet ; sed orationes ejus co-
piosissimae, ardentissimae illam vim impretandi nunquam 
assequentur, quam Ecclesia orans habet in Officio divino. 

Fit saepe, ut oratio privata sensui nostro vehementer 
sapiat et arrideat et huiusmodi oratio solet, possetque ceu 

2) Suarez, de horis canon. 1. 4. c. 2. n. 6. p. 148. 
») Osee, 6, 6. 7. 
<) 5, 16. 

optima oratio haberi, si precatio uroquam nobis et non Deo 
fieret, consequenter si umquam ad censum venire posset, 
quae oratio nobis placeat et non potius, quae Deo accepta 
est. Deo servimus in oratione, non nobis, nostrae spirituali 
inopiae succurimus, non voluptates venamur in orationibus. 
Sensibilis ilia et suavis pietas, quae in corde effunditur, 
prorsus non est perfectio, non est dignitas orationis, quia 
suavis ille sensus non est in potestate nostra: bona oratio 
autem semper prae manibus esse possit, necesse est. Sit cor 
pumice siccius, sit sensus omnis zabulo aridius, perfectis-
sime possumus orare, immo propter confectum in desolatione 
cor, tanto perfectius. Quae oratio fuit umquam sensus sua-
vis egentior, quam quae fuit Christi Domini in horto, quan-
do dixi t : „Tristis est anima mea usque ad mortem et coe-
pit pavere et moestus esse?" et tamen, quae oratio fuit per-
fection Deo magis accepta, quam tunc illa : „Pater! non mea, 
sed tua voluntas fiat?" Iterum, in cruce moerore confectus 
clamavit Christus Jesus: „Deus meus, Deus meus! ut quid 
dereliquisti me ?" numquid non perfectissime oravit dicens : 
„Pater! in manus tuas commendo spiritum meum ?" Devotio 
non est suavis in corde sensio, sed animae oblatio ; haoc 
dum aridum est cor, et fieri potest, et propter difficultatem, 
propter abundantem, quae amarumsensum vincit, caritatem 
perfectior est. 

Hanc nobilitatem originis,dignitatem formulae precatio-
nis, perfectionem modi orationis, vim postromo impetrandi, 
Deo placendi,Deum laudandi, propter orantis nobisciHn et per 
nos Ecclesiae sanctitatem considoremus VV. F F . et FF . , ut 
gaudeamus de illustris societatis magnificentia, quando ad 
percurrendum officium psalmodiae accedimus. 

„Nemo erret, commonuit jam S. Ignatius Ephesios 
hujus praestantiae, si enim unius atque alterius precatio 
tantas habet vires ; quanto magis ilia, quae Episcopi est, et 
totius Ecclesiae ? Qui in conventum (ad psalmodiam) non 
venit, seipsum separavit atque judicavit." 5) 

Simili argumento corripuit S. Joannes Chrysostomus 
nonnullos, studio privatarum precum, quae domi fiunt, a 
divina psalmodia sese retrahentes : „Vos ipsos egregie fal l i-
tis ; licet enim domi quoque orare possitis ; illa tamen oratio 
tantam vim minime habet, quantam ilia, quae in Ecclesia 
facta est, ubi tot adsunt sacerdotes pro vobis orantes, ubi 
una omnium voce exclamamus, Deiquo misericordiam im-
ploramus. Communis oratio est mirus quidam concentus, qui 
e caritatis consensu proficiscitur. Hue adde presbyterorum 
preces, qui conventui praesunt, ut populorum oratio vi 
suapte infirmior, ministrorum Ecclesiae precibus juncta ro-
bur accipiat." 6) 

Sacerdotes secundum cor Dei semper magni fecerunt, 
semper dilexerunt hunc modum orandi: cavillatores ejus-
dem, numquam pii, numquam devoti, semper autem haere-
ticorum, Vigilantii per S. Hieronymum, Hilarii cujusdam 
per S. Augustinum, Theonis per S. G-regorium VII-um, 
Wickleffii a concilio Constantiensi et a Martino V. ponti-
fice rejectorum et damnatorum socii fuerant ; nec studio 
meliora suadendi, sed socordiam suam in neglecto Officio 

5) Ep. ad Ephesios. 
6) Orat. 3. de incompreh. Dei natura. 
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divino ineptia ratiunculis excuaandi cavillabantur artem 
orandi in aacra paalmodia. „Apud nos ita vivat antiquitas, 
cui décréta patrum aanxerunt reverentiam," verba sunt Zo-
simi papae. „Violatores canonum voluntarii, monet S. Da-
maaua papa, graviter a aanctia patribua judicantur et a 
Sancto Spiritu, inatinctu cujus et dono dictati sunt, dam-
nantur : blaspbemare enim Spiritum Sanctum non incon-
grue vidontur, qui contra eosdem sacros canones libenter 
aliquid aut proterve agunt aut loqui praesumunt, aut facere 
volentibus sponte consentiunt ; talis enim praesumtio ma-
nifeste unum genus est blaspbemantium Spiritum Sanctum 
quia contra eum agit, cujus nutu et gratia s. canones conditi 
sunt." „Quae per traditionem in Ecclesiis observantur, 
auctoritatem s'bi scriptae legis usurpaverunt. Quem quidem 
qui solverit et voluerit praeterire, eo ipso, quo negligit, a ser-
pente percutitur, de quo per Salamonéra dicitur : „qui dissi-
pât sepem, mordebit eum coluber ; " verba sunt s. Hiero-
nymi. 

Ars orandi perfectissima est in psalmodia, sive rem, 
sive coordinationem rei consideravimua. 

Quot versus in psalmo, quot versiculi in responsoriis, 
tot orationes, breves quidem verbis, graves autem pondéré. 
„Absit ab oratione multa locutio, monet S. Augustinus, sed 
non desit multa precatio." 7) Brevi sermone multa petimus, 
multa precamur. In via sumus ad patriam, cum Deo juxta 
viam loquimur, ideo brevi sententia. Seria eat vita, collu-
ctatio forvens, firmo ad obedientiam decreto consignata vo-
luntas ad multa se extendit, breviter, quid velit, quid fugiat 
quo egeat, qui optet, enunciat. Operosa est vita ohriatiani, 
ad magna properat alta fovens in animo consilia, graviter, 
raptim loquitur, ut multa operari possit. Cum bono Deo ne-
gotia sua componit bona hominis voluntas. Seit Deus, qui-
bus indigeamus, doceri non debet, tantum promtam ad obti-
nendum voluntatem exspectat. En christianae vitae, sacer-
dotio nostro congruetissima, infirmitati nostrae attemperata 
oratio in psalmis, cujus singuli versus brevisaimae, perfectia-
simae, erecta mente et flagrante in desideriis corde preces, 
quasi amoris ardentis tela, caritatis jacula ad Deum missa 
— Plus gemitibus quam sermonibus, plus fletu quam affatu 
persolvimus res nostras cum Deo. Quidquid pia anima desi-
derat, in psalmis, ut eloquatur,invenit. A Dao inspirati lo-
quebantur psalmorum auctores, non unius hominis, sed 
omnium cujuscumque conditionis hominum indigentiis : 
prorsus respondere et oratione providere poterant. Psalmis 
ad lachrymas commotum fuisse S. Augustinum novimus, 
qui illis etiam in sua sonectute plurimum delectatus eat. 
„Habet in psalmis infana, sic docet S. Nicetius episcopua 
Trevirienaium, quid lacteat, puer quid laudet, adoleacena, 
quid corrigat vitam, juvenis quid aequatur, senior quid pre-
cetur. Psalmus tristes consolatur, laetos temperát, iratos 
mitigat, pauperes recreat. Dominua Deus noster per David 
servum suum confecit potionem, quae dulcis esset guatu por 
cantationem et efficax ad curanda vulnera peccatorum per 
suam virtutem. Haec sunt cantica Dei, quae canit Ecclesia 
Dei. Haec cantica placent Deo. Quid hac utilitate commo-

dius ? quid hac delectatione jucundius ? quia et psalmis de-
lectamur et interpositis lectionibus pascimur." 

Spiritualea deliciae, cum non habentur, comtemnuntur, 
quando habentur, aestimantur, et amplius desiderantur. 
Oret quia Officium divinum uno anno, delicias ejus cogno-
scet, amabit, porro orare concupiscet. Oret quis pluribus 
perseveranter annia, ab Officio aeparari non poterit. Qui non 
orant, perfectionem et gratiam Officii divini ignorant, ideo 
tardius illud spernunt. „Peccator, cum in profundum vene-
rit, contemnit." Cum tamen „psalmus sit angelorum ad 
subveniendum inductio, requies a laboribus diurnis, infan-
t u m tutela, ornamentum senibua, majorum natu consolatio, 
mulieribus aptissimum ornamentum. Hie solitudines inhabi-
tat, conciones temperát, rudibus est instructio, proficienti-
bua incrementum, perfectorum firmamentum, et vox Eccle-
siae. Hie festa collustrat, hie dolorem secundum Deum ope-
ratur. Etenim psalmus e lapideo etiam corde lachrymas ex-
cutit." *) „Psalmus benedictio populi est, Dei laus, plebia 
laudatio, plausus omnium, sermo universorum, vox Eccle-
siae, fidei canora confessio, auctoritatis plena devotio, liber-
tatis laetitia, clamor jucunditatis, laetitiae resultatio. I r a -
cundiam mitigat, solicitudinem abdicat, moerorem allevat. 
Nocturna arma, diurna magisteria : scutum in timore, fe-
atum in sanctitate : imago tranquillitatis, pignus pacis atque 
concordiae. Diei ortua psalmum reaultat, psalmum resonat 
occasus. Mulieres Apostolus in Ecclesia tacere jubet, psal-
mum etiam bene clamant. Hie omni dulcis aetati, hie utr i-
que aptus est sexui. Hunc senes rigore senectutia deposito 
canunt, hunc veterani tristes in cordis sui jucundidate re-
spondent. Hunc juvenes sine invidia cantant lasciviae, hunc 
adolescentes sine lubricae aetatis periculo et tentamento 
concinunt voluptatis. Juvenculae ipsae sine diapendio matro-
nalia paallunt pudoria ; puellulae sine prolapsione verecun-
diae cum sobrietate hymnum Deo inflexae vocis suavitate 
modulantur. Hunc terere gestit pueritia, hunc meditari gau-
det infantia, quae alia deciinat ediscere. Psalmum reges si-
ne potestatis supercilio resultant. Psalmus cantatur ab im-
peratoribus, jubilatur a populis. Certant clamare singuli 
quod omnibus proficit." 2) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. julius közepén. G h y c z y K á l m á n l e v e l e 

a k o m á r o m i k a t h . p o l i t i k a i k ö r e l n ö k é h ' e z , 
(Folyt.) Vegyük csak egyenkint röviden amit Gh. K. ur fen-
nebb idézett szavaiban találnak. Ghyczy K. ur az egyház 
jogai és szabadságáról beszél az állam törvényeinek első 
sorban leendő megvédése mellett ; nem lenne ez ellen sza-
vunk, ha nem tapasztaltuk volna, hogy törvényhozó testü-
letünk mily jó (?) indulattal viseltetik irányunkban törvé-
nyeinek alkotásában, mi, és épen mi vagyunk azok, kik az 
állam hatalmát Istentől származtatjuk és épen ez oknál 
fogva tiszteletet és engedelmeaaéget követelünk az állam tör-
vényei irányában, de mi szerintünk az Isten nem adott jo-

Ep. 130 ad probam, 0c. I. 
') S. Ephr. T. 1. p. 13, 
s) S. Ambr. praef. in psalm. 
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got még a magyar törvényhozó testületnek som, pedig mi 
nagyon kiváltságos népnek tartjuk magunkat e tekintet-
ben is, bogy egyházát megsemmisíteni törekvő törvénye-
ket alkosson, melyeknek száma pndig napjainkig igen szé-
pen felszaporodott és hogy jövőben még inkább meg fog 
szaporodni, arról az ilyen válaszféle valamik biztosítanak; 
vagy mit tanúsítanak iskolái, a vegyes házasságra vonat-
kozó, temetőinket elközösitő és hogy többet ne emlitsünk 
placetum-os törvényeink? Gh. K. ur jogaink védelméről 
beszél az ország törvényeinek olső első sorban leendő védel-
me mellett és ha a hozott törvények mellett jogaink védel-
mére tekintünk, ugy találjuk, hogy az állam törvényei 
oly irányban hozattak, oly mérvbon védelmeztetnek, hogy 
a mi jogaink, melveknok védelme megigértetik, általok tel-
jesen elnyomatnak, elnyeletnek. Ily fensőbb törvényhozói 
értelme van azon Ígéretnek, midőn képviselőink biztosíta-
nak bennünket jogaink védelméről, de ugy, hogy első sor-
ban az ország törvényeit védelmezik. Mit reményeihetünk 
mi ily ígérettől? van-e ily ígéretben a jóakaratnak még 
csak árnyéka is irántunk ? nem szükségképen kell-e felté-
teleznünk, hogy Gb. K. ur ajakán gúnymosoly vonnult el, 
midőn e szavakat leírta? nem azt jelentik-e szavai : tekint-
setek vissza a múltba ti nyomorultak, a mit ott tapasztal-
tatok, tapasztalni fogjátok a jövőben is, a mint a múltban 
védelmeztük jogaitokat az ország törvényeinek védelme 
mellett, úgy fogjuk azt tenni a jövőben is, annyira ügyet-
len nem vagyok, hogy ezt nyiltan megmondjam, de ha 
eszetek van könnyen reá jöhettek szavaim értelmére, a 
múltban is képviselő voltam, most is képviselő vagyok, on 
pedig mint képviselő első és fő kötelességemnek tartom az 
országnak törvényeit ugy a mint mi azt alkottuk megvé-
deni, jogaitok előttünk másodrendű, vagy épen semmi ér-
tékkel nem biró dolgok. 

Az első biztositék mit Gh. K. ur jogaink védelmére 
nyújt , a legszomoritóbb jövő képét tárja fel előttünk és 
nem is annyira biztositék az, mint inkább elfedett gúny, 
megvetés és visszautasitasitás, vigasztalóbb, megnyugta-
tóbb-e a második? Jogaink védelme biztosíttatik itt az ál-
lam jogainak védelme mellett. Mennyi szemfényvesztés, 
mennyi liberális por, hogy az embor csaknem megvakul 
tőle, azonban ennyire még hála a Mindenhatónak nem men-
tünk, látérzékeink még elég erősek, hogy keresztül hassa-
nak azon homok halmon, melylyel a liberális tábor szemeink 
elől a valót eltakarni akarja, ö megvakult, azt véli, hogy 
másokat is oly könnyű látérzékeitől megfosztani, vagy leg-
alább a mindennap hangoztatott biztositék mellett a hiszé-
kenység lépjére csalni. 

Egyházjog és államjog: nem ollentétes fogalmak ezek, 
hanem ugyanazon egy jog fogalmának két lánczszeme, ha 
úgy tetszik édes testvérek egymásközött, kötelesség védeni 
az egyiket, kötelesség védeni a másikat, kiilöu kör-
ben mozognak , mindketten ugyanazon isteni alapon 
nyugosznak, a beavatkozás bármely részről történjék , 
mindig viszályt, zavart okoz, a túlterjeszkedés a megsza-
bott jogkörön kivül összeütközések forrása szokott len-
ni és ma e stadiumban vagyunk, benne mélyen előha-
ladtunk a viszály és zavar tetőpontját készül elérni. Az 
állam túltéve magát jogainak isteni eredetén, minden jog-

forrásául egyedül önmagát állitja fel, a mely jogokkal az 
eddig az egyház isteni alapon birt, azokat az állam magának 
tulajdonítja, az egyház jogkörét megszorítja, amit podig 
fen hagy az egyház részére, csak mint sajátját, mint köl-
csönzöttet, hagy fel, melyet mint tulajdonos akkor, amikor 
akarja, vonhat ismét vissza és mindezt ma az egyház jogai 
védelmének nevezik,Vagy,meg tudná nekünk mondani Gh.K. 
úr,hol mikor és kapta az állam a jogot, mennyiben fér össze 
természetével, mennyiben nyert küldetést arra, hogy az 
egyházat hittanitmányának hirdetésében gátolja ? meg 
tudná fejteni, miképon lehet ezen akadályt , az egyház 
jogai védelmének nevezni ? hogy ne tudná, hiszen a libe-
rális képviselők mindent tudnak, tudnak nyilatkozni és a 
nyilatkozat alatt mást értenek, mint a szavak jelentenek, tud-
nak igérni és ígéretet meg nem tartani, tudnak az egyház jo-
gainak védelméről beszélni do jogkörét totszésök szerint ha-
tározzák meg; az egyház jogainak védelme, az állam jogai-
nak elsősége mellett liberális képviselő szájában mindig 
annyit jelent, mint teljes jogtalanság, az állam nevében és 
köpenyo alatt az egyház minden jogaiból kiforgattatik és 
midőn kifosztatott, reá mutatnak, mint megvédettre, mint 
melynek jogai mais léteznek, csakhogy azokat az állam mint 
tulajdonos gyakorolja, így jut az egyház az állam jogainak 
meltett tönkre, így tétetik az állam rabszolgájává épen 
akkor, midőn védetni állíttatik, ezt igéri, ily jövőt jósol 
nekünk Gb. K. ur, inert ő képviselő, mert előtte az állam 
jogai minden felett állanak, mert liberális képviselők az 
erőszakot és önkényt a jogosság mezébe öltöztetik. 

Szóljunk-e arról is mit az állam érdekének neveznek, 
mit Gh. K. ur az egyház jogai mellett szintén elsőrendben 
ígér megvédeni ? mily biztosítékot Ígérnek részünkre ily 
ruganyos szavak ? Képzelhető-e legszentebb igazság, legis-
tenibb — hogy igy mondjuk — jog, melyet e czim alatt 
konfiskálni nem lehetne? miért is nem magyarázta meg 
Gh. K. ur, hogy tulajdonképen mit ért ő az állam érdeko 
alatt, mi lebegett és mily terjedelemben az ő szemei előtt,, 
midőn az állam érdekeit az egyház jogai mellett, első sor-
ban véli megvédendőnek ? távol minden czélzástól nem om-
lithetnők-e fel, hogy még a tolvajnak is vannak érdekei, 
hogy ő is tiszteletben tartja ugyan mások tulajdonjogát, de 
mindenekelőtt a maga zseb-érdekeit veszi figyelembe ; nem 
mondjuk, hogy Gh. K. urnák, de ha az államnak, mely 
ugyan más fejével gondolkozik, eszébe jutna oly formán 
védeni érdekeit, hogy p. o. a kath. egyház vagyonára, in 
specie a fundus religionis és studiumra kezeit reá tegye, 
minthogy Gh. K. ur szerint a képviselőnek legelső köteles-
sége az állam érdekeit védeni, ugyan kérdjük, mit tenne 
Gh. K. ur, ha az állam egy szép reggelen azon gondolatra 
jutna, hogy az ő érdekeire nézve nagyon is óhajtandó len -
ne, ha Gh. K. ur birtokait elfoglalná, mert hiszen az ál-
lamnak különös gustusa, különös érdekei lehetnének, igaz, 
hogy Gh. K. úr az állam érdekeit első sorban ott igéri meg-
védeni, hol az az egyház jogaival áll szemben, de más kép-
viselő miért nem terjeszthetné ki az állam érdekeinek vé-
delmét egészen Gh. K. úr birtokainak elfoglalásáig, vagy 
hol van ezen állami érdeknek határa? ki irta azt körül és 
mily jogalapon; mert így minden meghatározás és pedig jogos 
meghatározás nélkül, mi mindenre nem terjeszthető az ki, 
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amint tényleg már ki Í3 terjesztetett ezen érdek az egyház 
szentségeinek, hittanitmányainak eltörlésére, szerzeteseinek 
száműzésére, vagyonának lefoglalására, mindezt az állam 
érdekeinek első sorban parancsolt védelmével okadatolták 
liberális államok liberális képviselői. Vagyis, a Gh. K. úr 
által részünkre biztositott védelom, bármely pontját tekint-
sük is válaszának, egyenlő a semmivel, az ő védelmijgé-
rete egyenlő az egyház jogainak feláldoztatásával, az uj 
aera molochja, az állam részére, mert ez a képviselő első 
és főkötelessége. 

Többszörösen átnéztük Gh. K. úr nyilatkozatát lát-
tuk, feltaláltuk benne a modern képviselőt, de nem a ka-
tholikust, feltaláltuk benne a mindenható állam védőjét, de 
nem a jog és igazság pártfogóját, észleltük mint erőlködik 
magát előttünk a pártatlanság szinében feltüntetni és azt 
fedeztük fel, mennyire kész bennünket az állam kényének 
oda dobni, pedig Gh. K úr olyan ember, hogy „azokhoz 
miketmondott — lásd jelentését az iskolai alapról — semmi 
ujat nem adhat, azokból semmit el nem vehet" és igy készen 
lehetünk reá, hogy Gh. K. úr a legközelebb összegyűlendő 
törvényhozó testületben képviselői hivatásához hiven, meg-
feledkezve arról, hogy ő katholikus, első leend, ki sorom-
póba lép az állam érdekei mellett, hogy bebizonyitsa meny-
nyire igazunk volt, midőn e sorokat irva, szavait értel-
meztük. Q 

ROM A. L a n z á - n a k k ö r i r a t a a k a t h o l i -
k u s m o z g a l o m ü g y é b e n az újkor diplomatiai ok-
mányai közt, úgyszólván kiváló helyet foglal el az által, 
hogy azon modort és irályt, melylyel eleddig csak a „libe-
rális" sajtó hasábjain találkozni szoktunk, úgylátszik hiva-
talossá tenni s a nyilvános okiratokba átültetni iparkodik. 
Hogy ügyünk számára a leghivatalosabb nyilatkozatokban 
csak rágalom, ferdités és hazugság létezik, azt ugyan már 
régen tudjuk, hanem hogy ugyanezen okmányok a zsidó s 
zsidókkal rokon vagy affiliált szellemű lapoknak stylusát, 
mindazon gorombaságot és szemtelenséget tulajdonítsák el, 
melylyel ezek élni szoktak, valahányszor valamely keresz-
tény dologról beszélnek ; — az uj tünemény s Lanzá-é az 
érdem, hogy ezen uj modor a királyság legfőbb hatóságai-
nak leirataiban meghonosította. Váljon külföldi collegái, 
fogják-e ebben is utánozni, azt eddig még nem tudjuk ; de 
egy perczig sem kételkedünk rajta, tekintve, hogy sokkal 
fontosabb dolgokban is követték már az olasz kabinotnek 
példáját úgy, hogy csakugyan igaza volt Cavournak, mi-
dőn a porosz követnek, ki az első annexiók ellen udvara 
nevében előtte tiltakozott, azt felelte: „Poroszország még 
egyszer meg fogja köszönni nekem azt a jó példát, melyet 
neki adtam." 

A mi a katholikusoknak a vála3ztásokbani részvéte-
lét illeti, igen csalódnék, a ki azt hinné, hogy római katho-
likus körökben ebből egyelőre nagy hasznot várnak. Ez 
irányban nyilatkozott maga ő szentsége is, midőn a múlt 
héten végbement egyik kihallgatás alkalmával, többi közt 
a megválasztandó 13 képviselőre is esett a szó. Sokkal isme-
retesebb, mily jellemtelen, a katholikus párt által nem 
alkalmazható eszközökkel dolgozik az olasz kormány, sem-

hogy józanul azt várhatnék, hogy mindjárt első fellépésünk 
sikerrel koronázva lészen. Mi azonban a katholikusok eme 
jelenlegi fellépésének mégis nagy súlyt és fontosságot tu -
lajdonit, az azon körülmény, hogy ezáltal legalább sora-
kozni s testületileg fellépni tanulunk s ekként a jövő har-
czokra előkészítjük a szükséges erőt, melynek alkalmazása 
által majdan csak kezűn khez kerítjük a győzelmet. 

Lanzának körleveléből csak a második részt adjuk, 
hogy lássák olvasóink, mily kifejezésekkel szabad 1872-ben 
egy ministerelnöknek a katholikusokról élnie. 

„A városi képviselőtestületek számára történő vá-
lasztások" — így Lanza, — ugyancsak közigazgatási czé-
lok előmozdítására czélozván, magában véve nem szüksé-
ges, hogy azokra az illető jelöltnek politikai meggyőződése 
elhatározó befolyást gyakoroljon. Ennek azonban nem sza-
bad annyira terjednie, hogy ezen választások alapján oly 
egyéneknek készíttessék az lit a képviselőtestületekbe, 
kiknek főtörekvésük az. hogy az alkotmányt s a szabadelvű 
intézményeket aláássák és megsemmisítsék. Ennélfogva 
azokra figyelmeztetem a t. c. praefectus urat, kik eddig a 
választásoktól távol tartották magukat; azon pártra, mely 
a nemzeti kormány s a szabadság elleni ellenszenvét, eddig-
ien az által tanúsította, hogy jelszóul ezt követte : „sem 
választó, sem választott." 

„Ezen emberek felhagyván eddigi rendszerekkel, j e -
lenleg a küzdelmet felveszik; hanem, midőn választói jogu-
kat gyakorolni kezdik, világos, hogy csak azért teszik ezt, 
hogy a szabadságot megöljék s nemzetellenes czélokat haj-* 
hászszanak. De mi nem félünk tőlünk. Sőt örvendünk, 
mert ezen határozat csak azt fogja eredményezni, hogy az 
illetőknek tehetetlensége annál inkább feltűnjék s hogy 
annál bizonyosabbá váljék, miszerint minden eiőlködésnek 
daczára is képtelenek, Olaszországnak feltámadását meggá-
tolni s újra feldarabolván az országot, újra egy gyűlöletes 
uralomnak alávetni azt." 

„Ennélfógva minden polgárnak legszentebb köteles-
sége, hogy a választási urnákhoz siessen ; nem talán azért, 
hogy az olasz egységnek ellenségeitől elragadja azon győ-
zelmet, melyet soha sem vivandanak ki, hanem hogy a pol-
gárisult világnak köztudomására hozzuk, miszerint az 
olaszoknak túlnyomó része ne m az ő pártjukhoz tartozik ; 
hanem hogy ez utóbbiak ellenkezőleg minden áldozatra 
készek, mely arra szükséges, hogy a nemzetnek jogai meg-
védelmeztessenek s oly pártnak meghiusittassanak törek-
vései, mely azon ürügy alatt, hogy a vallásért küzd, való-
ban egyebet sem akar, mint a pápa világi hatalmának 
helyreállítását, mely azonban Olaszország, a polgárisodás 
és a vallásnak szerencséjére menthetetlenül veszve van." 

„A körlevelet t. c. praefectus úr, mentől szélesebb 
körökben elterjeszteni s annak hivatalos tudomásul vételét 
az illető polgármesterek által nyugtatni fogja magának." 

Igy szól Olaszországnak elnökminisztere n y i l v á -
n o s a n a katholikusokról; oly hangon, minőt még az In-
ternationale irányában sem merne hallatni ; képzelhetjük, 
mit mondhat ez az ember t i t k o s utasításaiban. 

Igy szól 1872, a katholika vallás védelmére hozott, 
úgynevezett „garantia"-torvények fennállásának második 
évében. Sapienti sat ! 
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I R O D A L O M . 
Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung. u 

(Folytatás.) 

Azon nemes meggyőződés él vala t. Mey keblében, 
hogy a vallásoktatásnak kiváló horderő tulajdonítandó ; el-
hanyagolásának szomorú következményeit pedig mind az 
egyház mind az állam gyakran tapasztalja. Ez indította őt 
arra, hogy valahányszor csak szerét tehette, a gyermekek 
közé ment iskolába tanulni, el-elmondván nekik szolid sze-
retettel elbeszélő, leíró stb. alakban történetkéket, azon 
szándékból, hogy a hallottakról, közbejött kérdések által 
is segítve, számot adjanak . . . . E kísérletből látta, mi 
érdeklette kiváltképen a gyermekek elbeszéléseiből. 

Különösen követésreméltó mintául szolgált neki J é -
zus Krisztusnak, a mennyei tanítónak, eleven példája arra 
nézve, miképen érzékitheti hasonlatosságok s képek stb. 
által az érzékfölötti igazságokat, melyeket különben homá-
lyosan állitnak lelki szemeik elé a gyermekek ; jelesül igen 
jó hasznát vevé a szentírási elbeszéléseknek, melyeken 
azon kivül, hogy annyi kellem és erő van bennük, valóban 
mennyei, az elfogulatlan figyelőt lebilincselő, varázs ömlik 
el. Lángoló hitbuzgalma, mély ismeret és, ami legfőbb g 
mi által legjobban megnyerte kis növendékeinek vonzódá-
sát, tiszteletét, e nembeli tennivalójának fáradhatlan teljesí-
tése mellett, szakadat nélkül búvár. Igen sokat észlelt és 
tanulmányozott továbbá, tiszta kedély-, szellem- és érze-
lemdús lélekkel Mey, egész bizonyosságra jutandó, hogy 
az általa felállított alaptételek és szabályok teljes szemlél-
hetőséget nyerjenek és a szerzett ujabb tapasztalások érvé-
nyesítése által, helyességek valamint alkalmazhatóságukra 
nézve is minden kétely kizárassék. 

Mint ily módon létrejött elmetermény , lehetetlen 
azt már itt is elhallgatnom, szerencsésen pótol e mü hézagot 
az irányban, melyben mozog az által, hogy sikeresen oldja 
meg a szerzőjétől maga elé tűzött és a jelzett téren sajátos 
körülmények szükségletének kellő felismerése által sugal-
lott, feladatot . . . . S épen mivel a katechetikai szakiroda-
lom viszonyainak köszöni létét, szerkezetében sok részben 
eredeti és nem mint egyéb enemű müvek, valamely más 
munkának copiája vagy compilatiója 

Egy szóval a tudós Mey nagy súlyt fektetett a huza-
mos és lankadatlan fürkészésre, okulásra és elmélődésre, 
melyen imezen munkálat is sarkallik. 

Miről t. i., hogy a t. sz. az előttünk fekvő hitoktatási 
segédkönyvek megirásához csakugyan nem készületlenül 

fogott ; hogy a szükséges ernyedetlen munkásságot sehol 
sem kimélto ; hogy tollát mindenütt nemes akarat és elha-
tározás vezeté, jó lélekkel mondjuk, misem tanuskodhatik 
oly hathatósan, mint maga e dolgozat. Nyissa fel valaki 
annak bármely lapját ; haladjon át azon, mint illik, higgadt 
gondolkodással; vegye fontolóra a figyelmes olvasás bevé-
gezte után az eredmenyt, mi abból lelkére háramlott : min-
denesetre ugy fogja találni, hogy majdnem minden gondo-
lat czéltudatos elmélkedést, a közlendőknek lélekben huza-
mosabb átértését és átérzését, röviden a tananyagnak, mind 
gyakorlati vonatkozásaiban, igen alapos birtoklását mutatja 
úgyannyira, miszerint még az alak, a nyelvezet is nagy 
részt fontolgatás eredményeként tűnik fel. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Ertesités. Balog Ágoston kocskóczi plébános „Bea-

tissima Virgo Maria Mater Dei, qua Regina et Patrona 
Hungariarum" czimü munkájából már 35 iv kerülvén ki 
sajtó alól ; tisztelettel értesíttetnek a t. előfizetők és m e g -
rendelők, hogy így a mü első részét nem sokára megkap-
ják. Eger, 1872. jul. 23. Az egri érs. lyc. könyvnyomda 
igazgatója. 

— A „Cork Examiner" hosszú lajstromát közli azon 
magasrangu egyéneknek, kik az utósó években az anglika-
nismusból a katholika egyház kebelébe viaszatértek. Ezek 
közt több mint 80 őrgrófot, lordot tábornokot s tengernagyot 
találunk. Természetes, hogy e dolog bizonyos körökben 
igen kellemetlen benyomást tesz, minthogy több liberális 
lap ezen megtérések felett máris hosszú lamentatiókat ösz-
azeirt a kétaégenkivül összeirand még hosszabbakat is. De 
a kath. egyház azért egyre terjed Angliában s ép ezáltal 
egyik legfényesebb jelét adja k'iirthatlanságának, legyőz-
hetlenségének. A mi emberileg lehetséges volt, azt Anglia 
a reformatio óta mind elkövette, hogy a katholicismust k i -
irtsa. S ezen háromszázéves irtó háborúnak mi az eredmé-
nye? E kérdésre a megtéréseknek, a katholikus templomok-
és zárdáknak folytonos szaporodása feleljen. 

— Dr. Fortescue, perthi anglikáu esperes, a katholika 
egyházba tért vissza. E lépés, tekintve, hogy Forteacue nőa, 
három gyermeknek atyja s vagyontalan, és hogy megtéré-
sének következtében eddig élvezett egyházi javadalmát, 
mely több mint 9000 frtot hozott be neki évenkint, termé-
szetesen elhagynia kellett, valóban hőstettnek mondható. 
„Régóta gondolkoztam ezen fontos lépés felet t" ; — i r j a egy 
angol lapban — „mi az anglikanismusban s egyátalán a 
protestantismusban oly nagyon visszatetazett, az azon egye-
netlenség, mely a protestáns papság közt hit és fegyelem 
dolgában uralkodik. Nincsen egyetlenegy fontos pont sem, 
melyre nézve két protestáns pap vagy iró, vagy hittudóa 
tökéletesen egyetértene. De annak daczára még sokáig ha -
boztam, nőm tudván, mit tegyek. A vatikani zsinatnak 
megnyitásával megnyíltak az én szemeim is. Midőn ott a 
800 püspököt ugyanazon egy professio fideit elmondani 
hallottam, egy ellentállhatlan hang szólalt fel keblemben : 
ez az igazi keresztény egyház ! Visszatértem ezen egyház 
kebelébe s most szegény vagyok ; de boldog !" 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o 'c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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TARTALOM. IX. Pius pápa ő szentségének levele 
Antonelli bibornokhoz. - Simor János primás ő hgsógének 
körlevele a breviáriumról. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

IX. Pius pápa ő szentségének levele 
Antonelli Mbornokhoz. 

( V é g e . ) 

A történelem maga telve van a két hatalom 
közti összeütközésekkel és a ker. család fellázitásá-
nak példáival, valahányszor a római pápák csak 
pillanatra is valamely külhatalomnak alá voltak 
vetve. Ennek oka világos. — Miután a világ számos 
független államra oszlik, melyek egy része erős és 
hatalmas, a másik kicsiny és gyönge, a lelkiismere-
tek nyugalma és békéje a hivők közt csak azon 
mértékben állhatott fön, amennyiben a hivők közös 
atyjának teljes pártatlanságáról és minden tetteiben 
való függetlenségéről, erősen meg voltak győződve. 
Miként lehetne ez ma, midőn a római pápa műkö-
dése folyvást a pártüzelemnek, az uralkodók önké-
nyének s azon veszélynek van kitéve, hogy minden 
lépésnél saját s tanácsosai s szolgáinak nyugalmát 
megháborittatva kell látnia? 

A szent congregatiók, melyek feladata min-
denféle hozzájok intézett kérdéseket megoldani, és a 
kath. világ tanácskéréseire felvilágosítást adni, — e 
congregatiók szabadsága szintén rendkívül fontos 
az egyház biztonságára és az összes keresztény né-
pek sürgős és jogos szükségeire nézve. Nagyfontos-
ságú az, hogy senki se vonhassa gyanúba a szabad-
ságot és függetlenséget, melyekkel a hívek közös 
atyja határozatait és rendeleteit kibocsátja. Nagy-
fontosságú, hogy senkit se nyugtalanítson azon ag-
godalom, miszerint a pápai határozatokra idegen 
nyomás gyakoroltatik. Nagyfontosságú, hogy a 

pápa, a congregatiók, a conclave necsak tettleg sza-
badok és függetlenek legyenek, hanem e szabadság 
nyilvánosan is kitűnjék és e tekintetben sem kétely-
nek, sem gyanusitásnak, helye ne legyen. Minthogy 
tehát a katholikusok vallási szabadsága okvetlenül 
a pápa szabadságától tételeztetik fel; következik, 
hogy, ha a pápa, mint a hit- és erkölcstörvény leg-
felsőbb hirája és élő organuma nem szabad, akkor a 
katholikusok tetteinek szabadságára és független-
ségére nézve nem lehetnek biztosak, meg nem nyu-
godhatnak. Innen a hívőkben kételyek és aggodal-
mak támadnak ; innen az államokban való vallási 
zavarok; innen a katholikus tüntetések, mint kifeje-
zései a lelkek belső nyugtalanságának, mely tünte-
tések a pápai terület utolsó maradványának erősza-
kos elvétele óta óránkint szaporodnak és meg nem 
fognak szűnni addig, míg az egyház feje teljes és 
valódi függetlenségét vissza nem nyeri. 

I ly körülmények közt nehéz meggyőződni arról, 
hogy komolyan miként szólhat még valaki a pápa-
ság és a bitorló kormány közti kibékülésről. Minő 
kiegyezkedés lehetne a dolgok jelen állásában? Nem 
egyszerű kérdésről van itt szó, mely a politika vagy 
az egyház terén fölmerül és az elfogadható trans-
actionak lehetőségét megengedné. Ellenkezőleg oly 
helyzet forog itt kérdésben, mely a római pápa szá-
mára erőszakosan idéztetett elő és a mely majdnem 
végképen megsemmisíti azon szabadságot és függet-
lenséget, mely elengedhetlenül szükséges azon czél-
jához, hogy az egyházat kormányozhassa. I ly ki-
egyezkedésre hajlandóságot mutatni a római pápa 
részéről annyit jelentene, mint lemondani a szent-
szék minden jogairól, melyeket mint lelkiismerete-
sen megőrzendőket tiszteletreméltó elődeitől átvett, 
annyit jelentene, mint önkényt annak tenni ki ma-
gát , hogy legmagasabb tisztének gyakorlatában 
minden lépten nyomon akadályokba ütközzék; any-
nyit, mint a hivők lelkiismeretét folytonos nyugta-
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lanságban és izgatottságban hagyni; annyit jelentene, 
mint örökre elzárni maga előtt azon lehetőséget, az 
igazságot bátran hirdethetni ; szóval, mint önkényt a 
kormány szeszélyének átengedni azon fönséges mis-
siót, melyet a pápaság közvetlenül Istentől azon 
szigorú kötelezettséggel vett át, hogy annak szabad 
gyakorlatát minden emberi hatalom befolyásától 
megőrzi. 

Nem, mi meg nem hajolhatunk az egyház elleni 
támadások, szent jogaink bitorlása, a világi hatalom-
nak a vallási ügyekbe való illetéktelen beavatkozása 
előtt. Erősen és rendületlenül el levén határozva, 
hogy becsülettel és minden még hatalmunkban levő 
eszközzel a gondoskodásunkra bizott nyá j érdekeit 
megvédelmezzük, készek vagyunk még nagyobb 
áldozatoknak is eléje menni és ha szükség volna, in-
kább vérünket ontjuk, mint hogy teljesittetlenül 
hagyjunk csak egy kötelességet is, melyet a legfel-
sőbb apostoli tiszt ránk ruházott. Sőt többet teszünk ! 
Isten segitségével soha sem fogjuk elmulasztani az 
erősség és bátorság példáját adni az egyház pászto-
rainak és más szent szolgáinak, kiknek e viszontag-
ságos időkben Isten ügyeért, a lelkek üdveért, a hit 
védelmében, az erkölcsösség és igazságosság örök 
elveinek tisztántartásaért, oly sok harczot kell ki-
állaniok. 

Mit mondjunk önnek, bibornok ur az állítóla-
gos garantiákról, melyeket a bitorló kormány 
az egyház fejének szinleg ajánlani látszott azon 
nyilt szándékkal, hogy a nem óvatosakat egyszertí-
ségökben megcsalja és azon polit, pártoknak, me-
lyek a római pápa szabadságával és függetlenségé-
vel nem sokat törődnek, fegyvert szolgáltasson ke-
zébe? Eltekintve minden egyébtől, ami ma Rómá-
ban történik, azon pillanatban, midőn a nevezett 
kormányoknak nagyon is érdekükben volna, misze-
rint a világot a magasztalt törvény erejéről és hatá-
lyáról meggyőzzék ; — épen a leghangosabban szóló 
bizonyíték e törvény haszontalanságáról és semmi-
ségéről. Valóban, mit használ a római pápa szemé-
lye és lakhelye sérthetlenségét proclamálni : ha a 
kormánynak nincs ereje bennünket a lapok gúnya, 
a személyünk elleni ezer alakban ismételt bántalmak 
ellen oltalomba venni; és ha mi, s velünk minden 
becsületes ember fájdalommal eltelt nézői kénytele-
nek vagyunk lenni, kénytelenek vagyunk látni, 
mint járnak el bizonyos legújabb esetekben még a 
büntető törvényszékek is ! Mit használ, ha házunk 
kapuit nem zárják el előttünk; ha lehetetlen kimen-
nünk a nélkül, hogy istentelen és undorító jelene-

tekkel ne találkozzunk, hogy ki ne tegyük magun-
kat bizonyos csőcselék piszkolódásainak, mely azért 
jött, hogy itt az erkölcstelenséget és rendetlenséget 
szitsa; hogy azon veszélynek ki ne tegyük magun-
kat , hogy önkénytelenül alkalmat szolgáltatunk 
polgárok és polgárok közti összeütközésekre? Mit 
használ az egyház magas méltóságainak személyes 
garantiát igérni ; ha azok uton útfélen méltóságuk 
jelvényeit is kénytelenek elrejteni, hogy minden-
nemű bántalmazásnak magukat ki ne tegyék; ha 
Isten szolgái és a legszentebb do'lgok gúny és paj-
kosság tárgyai, ugy, hogy gyakran nem tanácsos 
sz. vallásunk legmagasztosabb szertartásait nyilvá-
nosan gyakorolni: ha a kath. világ főpásztorai, kik-
nek kötelessége időről időre Rómába jönni, hogy 
egyházuk ügyeiről számot adjanak, minden hatályos 
garantia nélkül, ugyanazon piszkolódásoknak s talán 
ugyanazon veszélyeknek ki vannak téve? 

Nem használ semmit legfőbb apostoli tisztünk 
szabadságát proclamálni; ha az egész törvényhozás 
még a legfontosabb pontokban is, minők péld. a 
szentségek, nyilt ellenmondásban áll az egyház alap-
tételeivel és átalános törvényeivel. Nem használ sem-
mit a legfőbb pásztor hatalmát törvényben elismerni, 
ha el nem ismerik azon tények hatályát, melyek tőle 
kiindulnak; ha még az általa választott püspökök 
sem ismertetnek el törvényesen, s példátlan igazság-
talansággal még jogos egyházjavaik haszonvételét, 
sőt püspöki lakuk elfoglalhatását is megtagadják 
tőlük, ugy, hogy a teljes elhagyatottság és szegény-
ség állapotában volnának, ha a hivők alamizsnája, 
melyből élünk, pillanatra nekünk lehetségessé nem 
tenné, hogy a szegények filléreit a püspökökkel 
megoszszuk. Szóval, minő garantiát nyúj that egy 
kormány Ígéretei megtartására nézve: ha az első és 
fő állami alaptörvényt nemcsak minden alattvaló 
lábbal tapodhatja, hanem az maga a kormány által 
meghiusittatik és illusoriussá tétetik, midőn annak 
tiszteletben tartását és érvényét majd törvények, 
majd rendeletek által, amint épen jobbnak tart ja, 
guny tárgyává teszi. 

Mindezt, bibornok úr, leginkább azért részle-
tezzük ezen önhöz intézett iratunkban, hogy ezen 
szentszék mellett hitelesített kormányok képviselői-
vel megismertesse ama fájdalmas helyzetet, melybe 
bennünket a dolgok uj rende az egyház legnagyobb 
kárával hozott ; s meghagyom önnek, hogy pápai 
nevünkben tiltakozzék ezen erőszakoskodások ellen, 
melyeket ellenünk végbevittek s azok ellen, melyek 
bennünket még fenyegetnek, nemcsak saját kárunkra, 
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hanem az egész kereszténység romlására is. Mint-
hogy ők szintúgy érdekelvék a lelkiismeret nyu-
galma és biztonsága iránt, mint mi, tekintetbe fog-
ják venni, hogy apostoli tisztünk gyakorlásában a 
szabadság és függetlenség teljes hiányában vagyunk. 
Ha minden hivőnek joga van kormányától kivánni, 
hogy vallás ügyében személyes szabadságát bizto-
sitsa, meg van azon joga is, hogy a szabadság biz-
tosítását azok részére is kívánja, kik a hitben, a val-
lásban, vezérei és tanitói. 

Azonfölül minden kormánynak, — legyen ka-
tholikus vagy nem, — tagadhatlan érdekében áll, 
hogy a nagy kath. családnak a békét s nyugalmat 
visszaadja, s függetlenségünket visszaállítsa. Lehe-
tetlen félreismerniök, hogy miután Istentől arra 
hivatvák, hogy az örök igazságosság alapelveit vé-
delmezzék és föntartsák ; érdekökben kell, hogy 
feküdjék oly ügy védelmezése és föntartása, mely a 
világon a legjogosabb, míg egyszersmind arról is 
meg lehetnek győződve, hogy a római szentszék jo-
gaival a magukéit védelmezik és föntartják. Azt 
sem szabad feledniök, hogy a római pápaság és a 
pápai trón távol attól , hogy Európa nyugal-
mát és jólétét, vagy Olaszország nagyságát és 
szabadságát, fenyegesse, inkább mindig az egység 
köteléke fejedelmek és népek közt, ugy szintén az 
egyetértés és béke közös központja vala; a mi külö-
nösen Olaszországot illeti, a pápa (ezt nyiltan ki-
mondhatjuk) mindig annak valódi nagysága, függet-
lenségének garantiája, szabadságának védbástyája 
vala. 

Miután végül az egyházra és annak fejére nézve 
nem lehet jobb oltalom Ahhoz irányzott imánál, ki-
nek kezében a birodalmak és trónok sorsa fekszik, 
s ki egy intéssel lecsillapíthatja a hullámokat, s a 
vihart lecsendesítheti ; ne szűnjünk meg állhatatosan 
szivünk mélyéből a magasságbelihez esdeni, hogy 
oly sok roszat eltávolítson, a bűnösöket megtérítse, 
s az egyházat, a mi anyánkat , diadalra vezesse. 

Midőn ezen imánkat a föld kerekségén elszórt 
kedves testvéreinkével egyesitjük; nem mulaszthat-
juk el valamennyire hálából is, különös áldást lees-
deni, mely őket ujabb büntetésektől és ijedségektől 
megmentse, mely őket a becsület alapelveiben s az 
erény ösvényén megerősitse és szilárdítsa, mely ne-
kik és nekünk a legszentebb és bün nélkül foganta-
tott bold, szűz, sz. József sz. Péter és Pál apostolok 
közbenjárása által a korábbi békét és minden jólétét 
visszaadjon. 

Fogadja, bibornok úr, ez alkalommal apostoli 
áldásunkat, melyet teljes szivünkből adunk. 

A Vatikánból, 1872. jun. 16. 
IX. Pius, pápa. 

Simor János prímás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Ne tamen duratione sua mentem fatiget, divinum Of-
ficium ita dispositum coordinatumque est, ut oratio lectionem, 
lectio orationem, petitio laudes, laus deprecationem, haec vero 
hymnos, breves vocabulis, graves sententiis, suavi metri 
numero contextas preces exeipiat. Sicut coelum sidereum 
corruscantibus stellis ; sicut hortus fragrantibus odoré flo-
ribus conspicuum se exhibet oranti divinum Officium ; sicut 
regio multiplici aspectu delectans ; vel loquente Cassiodoro, 
pretiosissimo topazio, aut pulcherrimo pavoni forsitan cong-
rue comparatur, qui toties diversos reddunt colores corpo-
ris sui, quoties in eis defixus fuerit oculus intendentis. Om-
nia haec eum ad finem tenduut, ut inconstans, volubilis 
mens nostra et facilius et perfectius oret. Lectio scriptura-
rum, praesertim in Ecclesiis, ad quas per Apostolum mitte-
bantur, cum evangelio, statim usu venit. Et primo quidem 
longa fuit lectio, sed a temporibus S. Damasi pontificis 
electae ad hune finem S. Scripturae partes legebantur, omis-
sis ceteris, ita tamen, ut cursu urius anni quivis scripturae 
sacrae liber occurrat. Sic obtinetur, quod s. Cyprianus do-
cuit, monuitque: „Sit tibi vel oratio assidua vel lectio? 
nunc cum Deo loquere, nunc Deus tecum." ') „Quando legis 
Deus tibi loquitur ; quando oras, Deo tu loqueris" *). 

Ne autem vane legatur et ut orationi correptio aut 
consolatio ad fructum probitatis adjiciatur, accedit brevi-
ter scripta passió martyrum, vita sanctorum et homilia 
patrum. Sanctorum exempla exhibentur nobis, „ut imitari 
non pigeat, quod celebrare delectat." 3) Sancti cum non 
fuerint naturae sublimioris ac nos, sed solertioris, inertia 
nostra excusatione caret, illudque S. Augustini cuilibet 
occurrat est necesse, „po tuer unt hi et hae, cur non tu Au-
gustine ?" Atque sic Officium divinum percurrentes et Deum 
laudamus et gratiarum dona impetramus et in intellectu 
collustramur, in animo accendimur, in voluntate confundi-
mur, corripimur, concitamur ad meliora. Divina psalmodia 
vitae nostrae christianae magistra facta est. 

De hoc Officio divino, ita comparato scripsit s. Basi-
lius : „Psalmorum liber quidvis ex omnibus in se complecti-
tur , quod usui sit omnibus, historicam continet narrationem, 
leges sancit vitae sanctius instituendae, cuique agenda prae-
scribit et submonet. Utque semel omnia, hic liber bonae 
omnis doctrinae uberrimum quoddam est et commune prom-
tuarium. Quid non hinc possis edoceri? non fortitudinis 
magnificentiam ? non exactam severitatem justitiae ? non 
temperantiam vel ipso aspectu venerabilem ? non absolutam 

') Ep. a<l Donat. 
2) S. Aug. Enarr . in ps. 86. n. 7. T. 4. p. 906. F. 
3) S. Aue-, serra. 47. de Sanctis, 

10* 
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perfectionem prudentiae ? non poenitentiae formulám ? non 
modum patientiae ? non denique, quidquid dicere posais de 
genere bonorum?" 4) 

^ntiquissimam osse in Ecclesia consuetudinem geata 
Martyrum et Confessorum litteris mandandi et publice in 
coetibus sacris legendi, testis omni exceptione maior e3t S. 
Cyprianus 5), quam consuetudinem probaverunt Patres 
Africani. 6) Universalem illam in Ecclesia fuisse probant de 
Romana quidem S. Gregorius M. 7) Hadrianus I. 8) ; de 
Gallicaua S. Caesarius Arelatensis, 9) cursus item gallica-
nae Liturgiáé a Mabillonio editus ; de Hispana Braulio prae-
fatione in vitam S. Aemiliani et liturgia Mosarabica, quae 
peculiarem habet pro cujuslibet Martyris vel Confessoria 
memoria praefationem in Missa, quae praefatio est velut 
brevia história gestorum illius, cujus memoria ea die coli-
tur. Quis itaque miretur Ecclesiam hunc morem deinceps 
quoque semper retinuisse et hodiedum tam in Officio divino, 
quam in Missa retinere. Sane sanctitas una est e notis ve-
rae Ecclesiae Christi, quae quamvis similis sit sagenae mis-
sae in mare et ex omni genere piscium congreganti 10) t a -
men illam in suis etiam membris electÍ3 aanctam aemper 
fuisse et sanctam esse dubitari nequit et História abunde 
testatur. Ipso saeculo XVI . , quo depravatos fuisse multo-
rum tam de Clero, quam de populo mores et lugemus et 
fatemur, nihilominus splendidissima Ecclesiam illustrave-
runt sanctitatis exemplaria, puta : S. Joannes a Cruce, S. 
Theresia, S. Angela Mericia, S. Carolus Borrom. S. Philip-
pus Ner. S. Petrus de Alcant. S. Cajetanus, S. Ignatius Loj. 
S. Franciscus Xav. S. Pius V. B. Petrus Canisius et alii, 
manifesto indicio, Ecclesiam horum Sanctorum parentem 
corruptam non fuisse et non illam, sed hominum mores, 
hominum malitiam reformatione indiguisse, quippe quae 
efficacissimis vitam sancte instituendi mediis, quae Eccle-
sia Catholica semper praebuit, uti ac frui noluit. Floribus 
Ecclesiae nec rosae, nec lilia defuere unquam. Qui flores 
hos e Breviario tota reclamante antiquitate ejectos vellent, 
vereor, ne per se ipsos probent ad eam se classem pertinere 
hominum, de qua scribit S. Paulus: u ) „Animalis autem 
homo non percipit ea, quae sunt Spiritus Dei : stultitia enim 
est illi et non potest intelligere." 

Nihil religio christiana sanctius, nihil habet augu3tius, 
quam Sacrificium Altaris, quippe quod spectata rei substan-
tia, unum plane idemque est cum sacrificio illo, quod in 
plenitudine temporum in monte Calvariae consummatum 
fu i t ; nam ut docet Concilium Tridentinum: „In hoc sacri-
ficio Missao idem ille Chriatua continetur et incruente im-
molatur, qui in aracrucia semel cruente seipsum obtulit". 12) 
An igitur ullum dari potest eminentius officii genus eo, quo 
Sacerdos novae legis Misaam celebrans defungitur? Quod 

4) Praef. seu Homil. in Psalm. 
'') epist 37. ad Presb. et Diac t 

e) V. codic. Afric. c. 46. apud. Labb. Cone. T. 2. 
?) epist. 29. 1. 7. 
8) epist. ad Carol. M. 
9) Serm. 300. in append. Oper. S. August. 
10) Matth. 
») 1. Cor. 2, 14. 
12) sess. 22. de sacrif. miss. c. 2. 

quidem Hugo a a. Victore considerans, exclamat : „Magna 
dignitas, mira potestas,excelsum et expavendum officium." ,3) 
Hoc enimvero est, quod prophetae oculis obversatum fuisse 
arbitror, dum Deum sie loquentem inducit : „Inebriabo 
animam sacerdotum pinguedine et populus meus bonis mois 
adimplebitur." 14) Sacrificium Altaris centrum et focus eat 
cultus divini publici et quid mirum, omnes cultus divini 
partes, atque ipsum Officium divinum, ad quod obstringi-
mur, ordinari ad Sacrificium, vel ut dignius praeparati ad 
celebranda tanta mysteria accedamus, sacris uberiori cum 
fruetu operaturi, vel ut recedentes ab Altari pereeptum e 
Sacrificio salutarem fruetum studiosius custodiamus. Ipsum 
divinum Officium cum Sacrificio Missae junetim aeatiman-
dum et mente ad illud offerendum vel jam oblatum percur-
rendum eat. Matutini, laudum, primae et tertiae horae offi-
cium praeparant ad Missae Sacrificium, ad sextam et no-
nam cum vesperis et completorio conservant et custodiunt 
reportatam e Sacrificio Sanctiaaimo gratiam. Ideo idem 
festum, idem vitae Christi mysterium cum eodem Evan-
gelio, cum eadem collecta seu oratione celebratur et dicitur 
tam in Officio divino, quam in Missae Sacrificio. In Officio 
nocturno sive matutino mysterium festi explicatur, cor 
congruente affectu accenditur, voluntas secundum Ecclesiae 
intentionem conformatur. Sed negligat Sacerdos divinum 
Officium, ad Sacrificium sumendum non praeparatus acce-
det, judicium sibi manducans et bibens. Exsulet Officium, 
exsulabit a Sacerdote ecclesiasticus sensus, operabitur ad 
altare, velut automatica quaedam machina, quae opus qui-
dem perficit, sed quod facit, non sentit, imo saepe ignorât. 
Exstincto sensu et sopito spiritu ecclesiastico, religio et pie-
tas demum evanescant est necesse et erit nomen sacerdotis 
inane, in corde sedem figet crimen immane, erit vocatio 
summa, vita autem ima, honor sublimis, vita deformis, dei-
fica professio, illicita neglectio ac actio, habebitur in Eccle-
sia cathedra sublimior, conacientia autem tamquam aqua 
putrescens stagnabit humilior. u ) 

Officium divinum primis Ecclesiae saeculis longius 
fuit ac est hodie. Tunc omnes 150 psalmi quovis die recita-
bantur. A tempore S. Gregorii Magni per hebdomadam non-
nisi omnes persolvuntur. Lectiones nocturnorum erant ad -
modum longae ; ideo sub lectione sedebatur, dum ad capi-
tulum, quia breve est, consurgitur ; a tempore S. Damasi 
selectae e sacra scriptura et breviores partes leguntur, ita 
ut decursu unius anni quilibet liber bibliorum saltim semel 
fundat fructus doctrinae. Instructio per episcopum, vel ejus 
auetoritate per clericum danda saepe, sicut sermo aacer, 
prolixior, acta martyrum quorumdam nimium fuaa occur-
rebant ; S. Gregorius VI I -us auctor fuit, ut cuncta haec ad 
breviorem tenorem constringerentur, ut ita abbreviatum 
Officium appellativo nomine „breviárium" diceretur. Quasi 
breve orarium, quia brevior curaua Offioii, quia bibliorum, 
doctrinae patrum, vitae aanetorum, librorum item, quorum 
molea grandie fuerat, antiphonarii, evangeliarii, hymnorum 
et canticorum breve compendium, quod et facile manibus 

,3) Specul. de myst. Eeel. T. 3. edit. Migne. 
») Jerem. 31, 14. 
I6) cf. S. Bern, de Consid. 1. 2. 



7 7 

tractari et ad iter instar angeli comitis sumi et quovis loco, 
brevi apparatu pie persolvi possit. 

S. Pius V. pontifex, cultus divini, tamquam alter E s -
dras zelator, in sensu patrum Concilii Tridentini, formae 
Officii divini stabilitatem tribuit, quia sublata et prohibita 
omni arbitraria mutatione, bulla, anno 1568 édita, quae ad 
initium breviarii legitur, Officia divina secundum breviá-
rium a se editum persolvi jussit, iis solum Ecclesiis usum 
sui breviarii permittens, quae formám breviarii stabilem et 
ab édita bulla 700 retro annis antiquiorem habuerunt : quae 
forma psallendi Romana apud nos in concilio nationali T i r -
naviae celebrato, anno 1630. introducta est ; cum jam prius 
ad unum omnes Regni Episcopi et Praelati, omniaque Ca-
pitula, uno excepto, Breviárium et Missal e Romanum pro 
usu adhibuerint, prout legere est in propositione Petri Car -
dinalis Pázmány ad consultandum Synodo exbibita t6). 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA, julius 8-án -1872. Főtisztelendő szerkesztő úr ! 

Mig a világban szerteszét a szabadonczság, hitetlenség és 
barbar communismus mindent fölemésztő harcza forr ; mig 
itt-ott a szentélyből kiszakadt egyes szakadár tonsurista, 
eszének hiánya s lelkének romlottságában, még theologiai 
tanszéken is az undorodásig avasodik ; mig hívek és orszá-
gok keblébe a meghasonlás és felekezet lelke szál l t : addig 
e félelmes hullámokat verő tengerből magosan emelkedik 
ki a halász-apostol éveit túlélt hitünk nagy sziklája, hös-
lelkü nagy Piusunk. Valóban szép látni és lélekemelő hal -
lani, miként bir a szabadságától megfosztott pápa-király 
még fogságában is annyi varázserővel, hogy a balsors nap-
jaiban ellenállhatatlanul vonzódjanak hozzája minden rangú 
és nemzetü népek. Alkalmunk volt e hő ragaszkodásnak 
szép jeleit, különösen e napokban, az arany botükkel föl-
jegyzett junius 16-ikán és 29-ikén, szemlélni, midőn da-
czára a liberálisok sáppadó irigységének, minden erősza-
kolt plebiscitum nélkül, 60,000-nél Í3 többen siettünk sz. 
Péter sírja felé. Mennyi lélek imádkozott ekkor a halász 
sírja felett, talán buzgóbban mint valaha, a zsarnokilag 
fogva tartott pápáért, nem hogy kisértetbe ne jöjjön valaha 
a liberális világ óhajainak engedni, mert ime erősebb lévén 
nálunknál, még tehetetlen fogságából is vészt jósol a győ-
zelmekben elvakult colossusnak, — hanem mintegy saját 
ügyünkért , hogy Istennek szent kegyelme adná már egy-
szer nekünk szabadon vissza áldott, kedves főpapunkat. 

Azonban az emiitett ünnepek leírásával már elkésvén, 
mellőzni vagyok kénytelen a tág templomban ^rendezett 
nagyszerű fáklyásmenetet és a „Róma felix" áradozó hym-
nust produkáló sixtinai énekesek sikerét. Miért is csak az 
utóbbi audiencziára szorítkozom, melyben újból szerencsém 
volt katholikus ügyeink nagy képviselőjét szemlélni, oktató 
szavait hallani, hathatós áldását fogadni. 

E hó 3-kán tehát, e ránk nézve oly örömteljes napon, 
az összes külföldi collegiumokkal együtt ő szentségéhez ki-

1C) Péterfy Notit. Concil. par. 2. 

hallgattatásra bocsáttattunk. Sziveink a hő várakozástól 
lágy érzésre fakadtak, mint ama gyermeknek, ki sokáig 
szenvedett a tyjá t kimondhatlan éde3 érzelmek közt látni 
óhajtja és az öntudat által biztosíttatik, hogy még néhány 
perez és vágya teljesülni fog. Mi boldogok ismét a consisto-
riumi nagy teremben voltunk elöljáróinkkal együtt össze-
gyűlve, névleg: a Propaganda, német-magyar, észak- és 
délamerikai, angol, irhoni, skocziai, lengyel, franczia és 
belga collegiumok. Nem sokára a mellékajtók kinyíl tak és 
ő szentsége környezve nemzeti testőrei s házi praelatusai 
által belépett. A hosszú korának daczára, tökéletes üde 
egészséggel biró főpap, bámulatos könyüséggel lépett fel 
trónjára, hol helyet foglalván leereszkedő nyájassággal 
fogadta hódolatunkat. 

Ez alkalommal főt. Dr. Grant, a skocziai collegium 
rektorának jutott a szerencse a pápai szék zsámolyánál 
tolmácsolni hódolati érzelmünket és az összes collegiumok 
szeretetadományait ő szentségének lábaihoz rakni. A felirat 
következő : 

„Legboldogabb Atya! A levélben, melyet szentséged 
minap a főmagasságú államtitkárhoz intézni méltóztatott, 
többek közt a szerzetes rendek és társulatokról e szavak 
olvashatók : „ezek mint megannyi seminariumok, melyeket 
a római pápák ernyedetlen gondossága alapitott s molyok a 
legfőbb pápai tekintély által kormányoztatván, tőle nyer-
nek életet, utmutatást s tanácsot." — E szavakat, szentsé-
ges atya, ha szabad parvis componere magna, mi, a világi 
papság külföldi collegiumai, magunkra is alkalmazhatjuk. 
Ugyanis mi a római pápák kegye által a különféle nemze-
tek vallásosságának előmozdítására alapitatván és a leg-
felsőbb pápai tekintély által legeltetvén, ettől nyerünk éle-
tet, utmutatást és tanácsot. E collegiumoknak jutott az 
eléggé meg nem irigyelhető szerencse szt. Péter kathedrá-
jának közelében birni székkel és lakással. E kathedrának 
tanai ugyan széthangzanak az egész földön ; de, mi szám-
talanoknak meg nem adatott, nekünk jutott a kiváltság 
ennek közvetlen közelében lehetni, hogy mondhassuk : v i -
dimus oculis nostris et manus nostrao contrectaverunt de 
verbo vitae. 

Mig továbbá e közellét egyfelül eszközli, hogy kellő 
alárendeltségben nagyobb világossággal foghassuk fel a 
változhatlan igazságnak szavait, melyek e tanszék által 
hirdettetnek, másfelől egyszersmind nekünk, mint t anúk-
nak de visu, élénken lefesti a jó és balszerencse változatos-
ságait, miknek e dicső szék, az emberi viszontagságok kö-
zepette, hova azt az isteni alapitó állította, külsőleg ki van 
téve. És te, legboldogabb Atya, ki e kathedrán már 26 
éven túl kormányoztad az egyházat s oktattad a népeket, 
pápaságod hosszú folyama alatt a szomorú és dicső esemé-
nyek tarka változékonyságát már dúsan tapasztaltad. — A 
most megkezdett 27-ik év pedig, mely jelen hódolatunknak 
alkalmat nyitott, tégod még mint a gonosz bitorlásnak á l -
dozatát, még mint kifosztattat szemlél. Azonban a politikai 
keverők gonosz szándékait valamint|eddig, úgy jelenben is 
szellőztetted annyira, hogy ezek pokoli tervők kivitele vé-
gett a brutális erőhöz kényszerültek nyúlni, mely hiú ered-
ményök annál magasztosabb fényben mutatja fel legfőbb 
erkölcsi tekintélyedet. Ellenségeid még folytatják a minden 
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szent és igaz ellen intézett háboriit ; de Isten, ki a roszból 
is tud jót meriteni, általános lelkesültséget ébresztett a jó 
müvelésére és személyed iránt, a te magasztos példád meg 
bátorításaid már bőven megtermék a sokféle keresztény 
erények gyümölcseit. Soknál fájdalom bebizonyult : qui in 
sordibus est, sordescat adbuc, de még többnél teljesül most 
is : qui justus est, justificetur adbuc. 

És most, legboldogabb Atya, mindnyájan telve a leg-
bensőbb vonzalommal személyed és ügyed iránt, telve h i t -
tel a noha késlekedő, de bizonyára meg nem csaló diadal 
reményében, elősiettetni iparkodunk imádságaink s hódo-
lataink által a nagy napot, midőn ellenségeid gunyoros 
uralma romba dűlvén, visszafoglalandod a királyi széket, 
mely t iéd; midőn e Róma, az uj szövetségnek e Jeruzsa-
leme, mely most a babyloniainál nagyobb zsarnokság alatt 
görnyed, hallani fogja újból a látnók szavait : solve vincula 
colli tui, captiva Filia Sión ; midőn az előkelők és pórnép 
által jelenleg oly ellenséges módon sanyargatott egyház 
újból örvendeni fog az annyira óhajtott békének et t ran-
quilla devotione laetetur. — E reményinket s hódolatinka.t 
lábaidhoz rakva, szentséges atya, ránk és nemzeteinkre 
kér jük apostoli áldásodat." 

E nemes szózatra a szent atya felállt és szép tekinté-
lyes alakjában, mint dicső halász előde, szokott apostoli 
hévvel, feleletül következőleg nyilatkozott a cosmopoliti-
kus gyülekozethez : — „E perczben mondatott nekem, 
hogy reményűtek, miszerint méltán lehetend egykor mon-
dani : induere vestimenta laetitiae, filia Sión. Igy nyilatkozott 
épen a skocziai collegium rectora, ki óhajtva számomra e 
nap, minél hamarábbi közeledtét, a kívánatnak adott kife-
jezést, bárha-e Rómát megtisztítva szemlélhetné a csalárd-
ság undok köntösétől és felöltöztetve a tiszta öröm öltö-
nyével. Azaz tisztulnának már egyszer e város utczái a go-
noszságok piszokjától és térne e föld, a kath. világ fénye 
és fővárosa, előbbi dicsőségébe vissza. Hogy azonban ezt 
elérhessük, ne szűnjünk meg Istent állhatatosan kérni, 
miszerint vágyainkat mindinkább vigasztalni kegyes-
kednék. 

E végett emlékezzetek ama példabeszédre, melyben a 
mi Urunk Jézus Krisztus kérdé : hol találtatnék az a földi 
apa, ki fiai által kéretve, kenyér helyet követ adna nekik ? 
hol az a földi atya, ki könyörgő fiait hal helyett kígyóval 
k iná lná?hol az a földi atya, ki tojás helyett skorpióval 
szolgálna ? Szeretett fiaim ezek Jézus Kr . szavai, melyeket 
a szívbe kell vésnetek, mert ezekben a hit, remény és sze-
retet oktatásai foglalvák. 

Erre engem épen egy angyal oktatott, a nagynevű 
tisztelendő Beda. A szeretet tehát a kenyér által van itt 
jelképezve, mert miként a kenyér a világon legszüksége-
sebb eledel és minden egyéb étkek felett áll : igy a szeretet 
is az erények királynéja. A hal pedig a hitet ábrázolja. A 
halak ugyanis a háborgó tenger óriási medrében, da-
czára a dühöngő fergetegek és zugó szeleknek, daczára 
a habok rémes tornyosultának, mélyebbre úsznak és 
megvetéssel felelnek a szelek, habok és fergetegeknek. 
Igy cselekszik a hit is. Mi is egy nagy zivatar közepé-
ben vagyunk, mit annyi oldalról támasztottak ellenünk 
a gonoszok, gyávák, hitetlenek és balgák. Hőn ragasz-

kodjunk tehát a hithez, az üdvösség e sziklájához, mert 
hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni ; karoljuk azt 
a világ jelen zivatarai és egyenetlenségei közt erősen át, 
igen forrón öleljük át a hitet. Végre a tojás a reményre 
emlékeztet, mert a tojás reményt nyújt , hogy egyik napon 
csirke fog belőle kijőni, miért is tehát a reménynek je l -
képe. 

Kérjétek eszerint Istent alázattal, kitartás és Önmeg-
tagadással, hogy tartson meg benneteket szilárdul és állan-
dóan a hit-, remnny- és szeretetben. Akkor aztán bizton 
fogjuk látni a diadal közeledtét. Mert mi teszi az egyház 
diadalát, hacsak nem a hitetlenek megtérése a vétkesek bá-
nata az egyház terjedése, Istennők áldásai, a példa, mit 
nektek az egész világ előtt az életszentség és erény gyakor-
lata által mutatnotok kell ? E példák jelentkeznek s hova 
tovább gyarapodnak az üldözések közt ; mert ugyanis Isten 
megtágította a szelek és zivatarok fékeit, hogy tisztítson 
minket bűneinktől és tegyen bá t rak- és ki tar tókká a hit-, 
remény- és szeretetben. Nem teszek ez alkalommal emlí-
tést az egyes nemzetekről, nem Németországról, mivel amaz 
urak igen nyughatatlankodnak szavaim miatt, noha hasz-
talanul, mert az igazságot mindig szemökbe fogom meg-
mondani. 

Hanem, hogy a hit- , remény- és szeretetben gyara-
podjatok áldásomat adom rátok. Megáldlak benneteket, 
hogy a gyakorlati életben is tarthassátok szem előtt e 
szent erényeket. Imádkozzatok az Úrhoz s ajánljátok buz-
gón az ő szent kegyelmébe hazáitokat ; imádkozzatok Né-
met-, franczia- és Angolhonért ; imádkozzatok mindenki-
ért : a hitehagyottakért, hogy térjenek meg, a bűnösökért, 
hogy javuljanak, a rosz katholikusokért, hogy térjenek 
vissza a hit és religio igazságához. Áldjon meg Isten t i te-
ket testben és adjon egészséget a nehézségek leküzdésére, 
melyek hivatási kötelességtek teljesítésekor utaitokba fog-
nak gördülni ; áldjon meg benneteket lélekben és hogy di-
csőséget mindinkább előmozdíthassátok, öntse belétek saját 
szellemét; áldjon meg titeket a családi és hazai körben és 
terjedjen ott mind inkább általatok az Isten iránti félelem 
hogy szülőitek s rokonaitok hova tovább buzduljanak az 
erény gyakorlásában. Áldjon meg a halálos órában, midőn 
szentséges kezeibe ajánlván lelkeiteket, hivatva leendetek 
őt mindörökké dicsérni és áldani. Benedicto Dei etc. 

Ily részletes s meleg áldás után csak boldogan vál-
hattunk meg attól, qui habet claves regni coelorum. Éljen 
hitünk ez erős alapja ! 

Gidófalvy G-
áldozár. 

SZÁSZVÁR, julius végén 1872. Tisztelt szerkesztő 
ú r ! A minap ismét érdekes czikksorozatot olvastunk bec3e3 
lapja, a „Religio" hasábjain. Elénk figyelemmel olvastuk 
az egészet, de mégis egy passus különös érdeket keltett 
bennünk. Ha kivánja a kedves olvasó ide jegyezni ezt s a 
t. szerkesztő úr szives engedelmével mindazt, ami ez ügy-
ben tanulmányainknak szerény gyümölcse lehet. „Tekint-
sünk csak körül, mennyire katholikusok a „k a t h o 1 i k u -
s o k" és mennyire nem katholikusok az „ u l t r a m o n t á -
n ok -„ Ex fructibus earum cognoscemus eas. 
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Lezajlottak a képviselőválasztási mozgalmak, egy 
halmaz programm fekszik előttünk, hogy Dunát lehetne 
velők rekeszteni, csakhogy nincs köszönet bennök. A kép-
viselőjelöltek egy kis részének tisztán katholikus meggyő-
ződéssel körvonalozott elvei elég biztosítékot nyúj thatná-
nak ugyan igazaink védelmére, hahogy egyházunk titkos 
ellenei az úgynevezett névleges katholikusok, kik pro-
grammjaikban az egyszerű katholikus nevezettel vélik a 
katholikus érdekek garantiáját feltüntetni, oly nagy szám-
mal ne volnának. Sőt vannak — elég szomorú — még 
olyanok is, kik a parlamentaris regime utasítást nem tűrő 
czimére hivatkozva, a jogot és igazságos katholikus érde-
kek védelmét a parlamenti rendszerrel összeférhetlennek 
tartják, holott közölök mindegyik — mint egy helyen ol-
vastuk — választói szájizére készitettc programmját, mely-
nek fejében azon reménynyel választatik és küldetik, hogy 
az ebben hangsúlyozott nézeteket és elveket u t a s i t á s -
k é p e n fogja a jövendő országgyűlésen védelmezni. 

Egyházunk elleneinek nevezzük mi is őket azon 
dönthetlen és minden társulatnál egyformán alkalmazható 
állítás alapján, miszerint nincs társulat, melyhez méltán 
számithatók lennének oly tagok, kik készek a társulat 
lényeges jogait feladni, igazait, elveit feláldozni; lehettek 
valamikor a társulat tagjai, viselhették a társulattagi czi-
met, míg annak jogait, igazait védelmezték : megszűntek 
azonban azok lenni azon pillanatban, midőn nemcsak fel-
adták a védelmet, de sőt az eddig védett jogokat védelem 
helyett megtámadják, feláldozzák és ha mégis a társulat 
tagjainak nevezik magukat, az elnevezés jogtalan, termé-
szetellenes és csakis oda lehet irányozva, hogy általok má-
sok is tévútra vezettessenek. (Religio. 50. sz.) 

Már most kérdjük, — az ilyetén névleges katholiku-
sok, mint az egyház jogos érdekeinek ellenségei, reprae-
sentatióját képezik-e az országgyűlésen a kath. papságnak 
és a hivek igen nagy részének!'? — A felelet nagyon kön-
nyű, hogy nem, — mert míg egyrészt a katholikus papság 
a jobbpártot pusztán józanabb politikai elveiért pártolja és 
szavazatával támogatja, addig másrészt tudja igen jól azt 
is, hogy vallásügyi tekintetekben tőle kevés remélni valója 
van ; a mi népünk pedig, az úgynevezett tömeg, nem igen 
mérlegeli az egyházi és politikai viszonyokat, szavaz oda, 
a hova ragadják a kortesvezérek csalfa Ígéretei és boros 
kancsói. 

Tiszteljük, becsüljük parasztpolgártársaink befolyá-
sát ott, ahol, pl. az ekeszarvánál, de nem a képviselőválasz-
tásnál, hol a személyek egyéni tulajdona helyes megítélésé-
től függ a közvélemény biztos képviselete. Önkényt követ-
kezik, hogy az imigyen alakult parlament nem repraesen-
tálja a közvéleményt, de jogosan nom is repraesentálhatja, 
miután a választóközegek legnagyobb része hivatását nem 
tudja, azt egyátalán nem ismeri. Ily körülmények között a 
P a r l a m e n t a r i s m u s üres szó — frasis — mely rosszabb az 
absolutismusnál, miután oly kérdéseket hánytorgat, melyek 
legkevesbbé sem kifolyásai ezen érintettem közvélemény-
nek, sőt inkább fölötte sértik azt. Avagy hallotta-e valaki, 
hogy az ominosus közösiskolák szerencsétlen intézménye 
égető szükségként hangzott el egyik vagy másik atyánkfia 
ajkán, még mielőtt ez eszme törvényesitetett? ! Részünkről 

nem hallottuk, hanem azt igen is tudjuk, miszerint a kath. 
papság élén a hivek jó eleve küzdöttek ez intézmény ellen 
szóval úgy — mint tollal, — de azért mégis törvénynyé 
lett a közösiskolás intézmény, mi semmi esetre sem törté-
nik meg, ha parlamentünk őszinte képviselője a közvéle-
ménynek. Innét magyarázhatjuk meg csak ama bátor küz-
delmekot, melyeket a katholikusok a jog és igazság szent 
érzelmeitől áthatva, iskoláik katholikus jellegeért oly szí-
vóssággal kiállottak. Menjünk tovább. Legközelebb voltunk 
fültanúi egy oly nyilatkozatnak, melyet szintén mint a 
közvélemény kifolyását affectáltak. „Lelkiismeret szabad-
ság" és „mindenki meggyőződésének tisztelete" — hallot-
tuk e hangzatos szavakat, ezek kívánják, ezek követelik 
— úgymond — a polgári házasságnak is törvény általi be-
hozatalát ! 

(Vége köv.) 

I R O D A L O M . 
Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung / ' 

(Folytatás.) 

Ezen (nem is említve a rátermettséget, a theologiai 
készültségnek és a kath. keresztény igazságok iránti, élő 
hittel testvérült, mély érdekeltségnek nagyobb fokát a jó-
zan gondolkozás s gyakorlati érzéket) meditativ tanulgatás 
lépésről lépésre menő önmegadással űzött, búvárkodás e 
gyermeki élet és szív szonyos megfigyelése által, végre pe-
dig néhány példányszerű, a „Magazin für Pädagogik "-ban 
közölt hitelemzéssel, melyekkel általános tetszést arat vala, 
a t. sz. egyfelől a mű kiadásában gátoltatott, míg másrészt 
oda juta, miszerint azon tárgyra nézve, melyet „Kateche-
sis"-eiben felölel, közkedvességü és becses dolgozatot 
nyújthatott 

Mindezeket azért hoztuk fel, hogy kitűnjék, mi ok-
ból került ki, csak hosszú évsor elteltével, a szőnyegen 
levő mű a sajtó alól. 

Már, mint látók, fiatal korában kitűnt Mey hitokta-
tási tehetsége, éleselmüsége által, valamint plébánoskodása 
idejében is mindenütt megnyerte a hivek és kisdedek sze-
retetét, kik vallástanitójok jó akaratát, melyet arezvonásain 
szavain és cselekedetein mintegy olvastak viszonozták. — 
Sőt végre, e munka kiadása előtt, a lelkipásztorkodástan 
kérdéses ágának lelkes híve és szerencsés művelője volt, 
első feladatának tekintvén a lehetőt megtenni az alapvető 
vallásoktatás minél czélszerűbb beintézése és a körül, hogy 
mindazt valamire csak e nemben kezét teszi, tehetség sze-
rint egészszé fejtse ki. Nagy és nehéz feladat, kiválólag 
időnkben, a hitbeli és erkölcsi feloszlás korában. Csak a 
részbeni megoldás Í3 önfeláldozásba és kitartó munkába 
kerül. De minél nagyobb az áldozat annál nagyobb is lesz 
a jutalom az öntudatban és az égben. Szerencsés lelkipász-
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ior, ki a jó Isten segélyével egyesitett lankadatlan mun-
kálkodással hiveinek szellemét, erkölcsét, a jézusi religio 
téren vezeti, megtartja és a kisdedek lelkében az édes 
Üdvözitő szent nevét, szeretetét, maradandóan bevési ! . . . . 

Annak jelzésével azonban, bogy Mey hatása és iro-
dalmi működése által a hittanitás jó és szent ügye nyert, 
még sem akar juk kétségbe vonni, hogy ezen (mint minden 
emberi terményben) kiadványban is egyet más kivánni, 
kifogásolni valót lehet találni (p. az anyag beintézésben 
más egymásutánt; i t t-ott a képek, hasonlatok és kitételekre 
nézve, melyek bár a hallgatók szükségletére, többé-kevésbé 
fejlettségökre való tekintetben alkalmazvák, — meglehet 
egynémelyek Ízlésének egészen nincs elégtéve . . . . . . )deazt 
vélők vagyunk, bogy azoknak, kik a hitelemzésssel fogla-
latoskodnak, az alapjában és lényegileg oly üdvösirányu, 
h i t - és erkölcsi tekintetben jeles könyv, tetszését érdem-
lendi ki. Es pedig annál inkább, mert figyelmes átolvasás 
külső héj járói lelkeig való behatolás, a lényeget alkotó esz-
mének fölismerése és szemlélete után, tartózkodás nélkül 
kell, bogy elismerjék az ügyértők, miszerint a biztos pae-
dagogiai tapintatu szerző (azon kivül, hogy a katb. értelem-
nek es irói qualificatiónak becsületet szerzett) nem keveset 
tőn a népiskola első éveiben tárgyalandó vallástanitási 
anyag tartalmi és alaki megállapítása körül fenforgó nagy-
horderejű kérdésnek kellő megoldhatására nézve. 

Vajba a gond és a buzgalom minden irányban meg-
sokszorozódnék ez illetőknél, miután a frivol eszméknek 
hódító, gyakran a gyönge korban is öngyilkosságig hajtó, 
hatásáról hires napjainkban erre legnagyobb szükség van » 
s ki e téren, mely a valódi humanismus és boldogság gya-
rapitásánek tere, hathatósan működik, az az egyháznak 
nem kevesebbé, mint a polgári társadalomnak irányában 
fontos kötelességet teljesített, nagy tartózást rótt le, mert a 
detrimentum religionis est detrimentum regionis 

Ha elmondtuk az eddigiekben, — amit, tekintettel a 
szerkesztés alkalma-, és módjára, nem annyira biráláské-
pen, mint inkább csak szerény ismertetés czéljából felhozni 
jónak tartottunk, most érintendők vagyunk annak foglalatát. 

Mindenek előtt azonban kijelentendőnek véljük, hogy 
sem czélunk sem terünk szakadozott és töredékes kivona-
tokat adni, mivel úgyis erősen hiszszük, miszerint azok, 
kiknek érdekében a mű közrebocsátva, lőn, megszerzik és 
tanúim ány o zz ák. 

Átmegyünk tehát az alábbiakban, a tudománya és 
testtel-lélekkel papi állásának élés által magasztos hiva-
tásra emelt, Mey dolgozata tartalmának lehető rövid elő-
tüntetésére. 

Tudvalevőleg a könyvnek tárgyát a kath. népiskola 
alsó osztályaiban alkalmazott vallásoktatás által a h i t - e r -
kölcsre való nevelés, az Isten igéjébe, a keresztény életbe 
bevezetés, képezi, hogy a vallás hivei az egyházi község-
nek tudatos, lelkiismeretes tagjaivá legyenek ; oly tagjaivá, 
kik változhatlan elveinket (melyeket, ha a katholikus fel-

áldoz, létéről, — a katholicismusról mond le) nemcsak ké-
pesek legyenek megvédeni, de kik elegendő bátorsággal is 
birnak azokat bevallani ; oly tagjaivá, kik nemcsak szóval 
Ígérnek, de szavukat be is vál t ják, oly tagjaivá k ik nem 
csak katholikusoknak nevezik magukat, hanem katholikus 
elvek szerint élnek ; röviden oly tagjaivá, kik az isteni hit 
igéjét, az egyház hű, tiszta visszhangját megragadják, sze-
ressék, higyjék, föntartsák. (Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A német hirlapirók nem sokára tartandó ezidéni 

közgyűlésének napirendén többi közt azon kérdés is áll : 
„Hogy lehetne a népnek a szinpad általi demoralisátióját 
megakadályozni?" Igen szép törekvés ez, minden esetre, 
csahogy további kérdésül nagyon is oda illenék ez: miké-
pen lehet a népnek a s a j t ó általi demoralisatióját legsike-
resben meggátolni? ! 

— Porosz Sziléziában, hol egy Kaminszky nevű k i -
ugrott pap szerepel, mint az ókatholicismusnak legfőbb 
zászlóvivője, azoknak, kik ezen soktához defioiálnak, a kö-
vetkező nyilatkozatot kell aláirniok: „Alulírott kijelen-
tem ezennel, hogy az ókatholikus egyházhoz tartozom, 
hogy a pápa csalatkozhatlanságát tanitó dogmát el nem 
fogadom s hogy a római-katholika egyházból k i k ö z ö s i -
t e t t n e k t e k i n t e m m a g a m a t . Végre pedig arra kö-
telezem magamat az ókatholikus község pénztárába hóna-
ponkint tallért befizetni."Ezek legalább elismerik, 
hogy ki vannak közösitve ; s Bismark mégis vex álja az 
ermlandi püspököt. 

— A liberális lapok nem régen nagyon Örültek azon 
hogy Belgiumnak néhány városában a községi választások 
alkalmával a katholikusok megverettek a liberális szabad-
kőművesek által. Hát azt miért nem hirdették s azon miért 
nem örültek, hogy ugyancsak Belgiumban, Seraing városá-
ban, a nép 15 internationalistát választott a képviselőtes-
tületbe? 

— A commune idejében, mint a legújabb birói vizs-
gálódásokból kitűnt, egy titkos szabadkőművesség-féle 
szövetség keletkezett a párisi szolgák és szolgálók közt, 
melynek tagjai kötelezték magukat, mindig lehetőség sze-
rint evindentiában tartani, mennyi pénze van az uraság-
nak, mennyi ékszere s egyéb értékes holmija, hol ta r t ja , 
hogy lehet legkönyebben hozzá jutni sat., hogy a szövet-
ség, vagy mint talán helyesebben mondanók, a zsebmet-
szők nagyoriense, a maga idején, t. i. rablások és lopások 
alkalmával, kevesebb fáradsággal és több eredmény nyel 
eljárhasson. Meg kell vallani, hogy a páholynak concur-
rensei furcsa modorban szaporodnak ; utóvégre még azt 
érjük meg, hogy egymást felfalják. Jó étvágyat. 

— A boroszlói megyében egy „Menyhért-Henrik-
alap" létezik, mely Diepenbrock herczeg-püspök által 10,000 
ft tal létesitve, a jelenlegi főpásztor gondoskodása folytán 
már 30,000 fr t ig emelkedett. Ezen alapnak eredeti rendel-
tetése az volt, hogy belőle elöregedett néptanitók segélyez-
tessenek; azon kikötéssel azomban, hogy, ha majd az iskola 
elválasztatnék az egyháztól, e segélyben elagott papok ré -
szesittessenek. Förster püspök tehát, miután e viszony 
Ausztriában tettleg beállott; ez alapot megyéje ausztriai 
részének megfelelő arányban az odavaló deficiens papok 
alapjához csatolta. 

Felelős szerkesztő CSELKA NAND0E, 

Nyomatott Pesten 1872. K'o 'c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) g Eocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt) 

Pesten, aug. 7-én. 11. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. — Simor 
János primás ő hgségének körlevele a breviáriumról. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

S ily tények bizonyítékai mellett hogyan lehet 
állítani azt, hogy a kath. hit és tudomány össze nem 
egyeztethetők? Ezen meggyőződésről megczáfolhat-
lan bizonyságot tesz a kath. tudomány mindenki 
előtt, ki nem akar szándékosan szemet hunyni . A 
kath. tudomány egyetlen a világtörténelemben, sem-
mit sem lehet hozzá, még csak hasonlítani sem. Az nem 
egy iskolának, egy országnak, egy időszaknak, egy 
rendnek, szüleménye; az valóban, valamint a világ -
egyház épen olyan világ-tudomány; már most is 
tizenkilencz századot s a világ minden részét foglalja 
magában, és e századok, ezen országok és nemzetek 
mindegyikéből, számtalan, az emberi tudomány min-
den készültségével bíró, az emberiség minden böl-
cselkedésében jártas, tiszteletreméltó és szent, férfiút 
mutat föl és ezek mindnyájan egyhangúlag vidám 
meggyőződéssel elismerik, hogy az ő gondolkodásuk 
s akaratuk nem ellenkezik az egyház tekintélyével; 
sőt ellenkezőleg, hogy mennél örömestebb átenged-
ték magokat az egyház örök igazságainak, törvé-
nyeinek, annál biztosabban haladtak ismeretről is-
meretre. Keressetek társaságot — mondja egy jeles 
protestáns iró s államférfiú — melyben az egyénle-
ges ész szabadabban fejlődött volna, mint az egy-
házban! — U g y van : benne nemes és hatalmas 
erkölcsi munkásság uralkodott , mely az értelem és 
akaratnak legszebb fejledezéseit szülte. — Szüntelen 
az észre hivatkozik s benne tettleges szabadság ural-

J) Ketteler, „szabadság, tekintély s az egyház." 

kodik. Oly nagy az egyházi kormány kebelében az 
értelmi élet hatálya (energia), hogy közönséges és 
uralkodó lett dologgá vált; melynek minden más 
engedni kénytelen, és hogy mindenütt csak az ész 
és szabadság ötlik szemünkbe. 2) Mindenütt az egy-
ház lett az iskola any ja és alapitója. Ahol megtele-
pedett, ott mindennemű iskolát alapitott, és minden-
rendű gyermeket magához vont, neki magasabb ki-
képeztetést adandó. Iskolakényszert — mint Kette-
ler mondja — és adókat nem ismert a keresztény 
germán időszak. A zárdák mindenütt derék és 
virágzó iskolák gyarmatai voltak. Alig tették lábai-
kat a szerzetesek a legzordonabb vadonokba, alig 
ütöttek össze gúnyhóikat , már is a német néptör-
zsek legválogatottabb ifjaitól voltak körülvéve, kik 
nálok bölcseséget s tudományt kerestek. A szerze-
teseknek Reichenauban, hol az előtt ember nem is 
lakhatott , letelepedésök után száz évvel egy zárda 
volt ottan melyben ötszáz, mindegyik alleman törzs-
ből való ifjú tanult és 16 évig tartó tanfolyam-időt 
forditott kiképzésére. 3) I g y volt ez mindenütt . A 
szerzetesek egyik kezökkel a földet művelték az er-
dőségeket irtották, s a müvelés minden nemét ápol-
ták, másikkal pedig a népek lelkeit s bevetették e 
jó földet a kereszténység égi növényével. A közép-
kor közepe tájáig azon országokban, melyeket a ke-

reszténység minden műveltség nélkül talált már 
számtalan mindennemű iskola volt elterjedve. Igy 
Salernóban különösen az orvosi tudomány, Bolog-
nában (1200) jogtudomány, Párisban (1206) a dia-
lecticaéstheologiatanit tatott . Olaszhonban: Vicenza 
1204, Padua 1222, Nápoly 1224, Vercelli 1228, 
Piacenza 1246, Treviso 1260, Ferrara (1264) 1391, 
Perugia 1276, Róma 1306, Pisa 1342, helyre állitva 

2) Guizot „Hist. polit. Blätter." 1840. 5. B. S. 419. 
3) Leben und Wirken des heiligen Meinrad. Festschrift 

zur tausendjährigen Jubelfeier des Benedictiner-Klosters 
Maria-Einsiedel. 1861. 
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1472, Pávia 1361, Palermo 1394 Tar in 1405, Cre-
mona 1413, Florencz 1438, Cantanea 1445; Fran-
cziaországban: Montpellier (1180) 1239, Toulouse 
1228, Lyon 1300, Cahors 1332, Avignon 1340, 
Angers 1364, Aix 1404, Caën 1433 (1450), Barde-
aux 1441, Valence 1452, Nantes 1463, Bourges 1465 
Portugallia- és Spanyolhonban: Salamanca 1240, 
Lissabon (időjártával Coimbra) 1290, Valladolid, 
1346, Hueska 1354, Valencia 1410, Siguenza 1471, 
Saragossa 1474, Avila 1482, Alcala 1499. (1508)' 
Sevilla 1504; — Angolhonban: Oxford 1281, Cam-
bridge 1257; — Skóthonban: St. Andrews 1412, 
Glasgow 1454, Aberdeen 1477; — Némethonban: 
Bécs 1365, Heidelberg 1387, Cöln 1388, Erfurt , 
1392, Ingolstadt 1401, Würzburg 1403, Lipcse 
1409, Rostock 1410, Greifswalde 1456, Freiburg 
1457, Basel 1460,Trier 1472, Tübingen 1477,Mainz 
1477, Wittenberg 1502, oderai Frankfur t 1506; — 
Csehországban : Prága 1347 ; — Lengyelhonban 
Krakkó (1357) 1400'; Dániában: Koppenhága 1474 ; 
Svédhonban: Upsala 1477; — Magyarországban : 
Pécs 1367, Buda 1465, Pozsony 1467-ben birt egye-
temmel. S ezekben oly szellemi tevékenységet fejtett 
ki az egyház, hogy állítólag- a bolognai egyetemnél 
azon korban 10,000, és majdnem ugyanazon időben 
III. Henrik alatt, az oxfordi egyetemnél 70,000-re 
ment a tanulók száma. 4) S egészben véve az arány 
a reformatio után is megmaradt. Méltán mondhat-
juk tehát, hogy az iskola a mienk s az az egyháztól 
elválaszthatlan. Fájdalom az most rutul megtagad-
tatik. Kormány férfiaink nem akarnak a dolog mé-
lyére tekinteni, nehogy a porosz cultusminister né-
zetére jussanak, ki nyiltan megmondá protestáns 
létére, hogy „oly kísérlet, mely az iskola és egyház 
közti kapcsot felbontását czélozná nem vezethet ered-
ményre." 5) Francziaország, midőn XIV. Lajos alatt 
a hit által erejének teljes tudatában volt, midőn az 
ész létezésének legszebb s legbámulatraméltóbb je-
leit adá egy Descartes, Turenne és Colbert-
ben; a kath. hit volt az, melynek védszárnyai alatt 
ezek és más hallhatatlan nevű férfiak örök di-
csőséget vivtak ki saját és az egész utókor előtt. 
Mióta Sophia templomán a keresztet a félhold vál-
totta fel, egy N. Konstantin dicső városából a pogány 
és tudatlan Stambul lett, Afrika hires egyházai, hol 
hajdan Carthagóban Cyprian, Hippóban Ágoston,tün-
dökölt, a harczok közt leomlottak. Alexandria egykor 

4) L. Hurter : Innocenz III. IV. K. 596. 1. 
5) Mühler 1869, nov. 4-én tartott közoktatási tör-

vényjavaslatában Augsburger Alig. Z. 1869. nov. 6. 

Kelemen, Origenes, Athanáz, Cyrill hazája a tudomá-
nyok hires széke, egyetem1, most egy bárdolatlan 
nép hazája. Horeb Carmel, Libanon magasai. Egyp-
tom szent magányai, hol egy Pál, Antal, Pachomius 
Bazil, az égiekkel társalogtak, most elhagyott pusz-
ták s csak a szomorú visszaemlékezés hirdeti, zengi, 
a jámbor férfiak zsoltárainak hangját. Igy hanyat-
lik ott a műveltség, tudomány, erkölcs, hol a katho-
licismus éltető napja nem világit. Grönland jeges 
tájain az eszkimók, Missisippi partjain a vad népek, a 
dus India, China, Austrália s Afrika népei a katho-
licismus világánál embereskednek s kezdik ismerni 
önmagukat. I ly nagy a hit ereje!! Mindenütt a kath. 
hit önfeláldozásig tevékeny szolgái oktatták a népet, 
emeltek iskolát s tági táka tudomány határait. Una-
lomig ismert dolog a középkor szerzetes rendeinek 
védelme a közműveltség terén tett érdemeik tekin-
tetéből. Goethe és Herder dicsőitette tudományos ér-
demeiket nem akarom ismételni, de ha a száraz, 
philosophia nélküli scholastikának eredeténél csak 
egy pillanatot is idézünk és életfolyamát vizsgáljuk, 
akaratlanul is látnunk kell, hogy a Scholastika leg-
nagyobb hősei is szerzetesek valának. S ha a törté-
net lapjainak hitelt adunk, látjuk, hogy Róma nyu-
gati birodalmának a barbár népek által történt 
megbuktatása után ugy a szellemi, miként a művé-
szeti kincsek, mind a papság és a kolostorok zárt 
falai közé menekültek. S mihelyt ez megtörtént 
megszűntek a pipok egyedül a breviáriumnak, a 
szerzetesek az áhitatosságnak élni; a püspökök mint 
láttuk, iskolákat nyitottak, templomokat épitettek ; 
a szerzetesek tudománynyal foglalkoztak, szóval, a 
litteratura és művészet az egyházban talált ápoló- és 
oltalmazóra 6) Hogy a rómaiak s görögök munkáit s 
a ker. religio történeteit ismerjük, egyedül az azon 
korbeli szerzetesek fáradságainak köszönhető. Ok 
mindazon kéziratokat, melyeket a pusztitó népvándor-
lás romjai alul megmenthettek hiven megőrizték s 
leirták kolostoraik- s a korukbeli viszályok történe-
teit. 7) A kolostorokban tartatott fen századok ziva-
tarai közepett a biblia zsidó, görög s latin kézirata, 
melyekkel még jelenleg is birunk s ezekről történnek 
a lemásolások. Némely ily másolatoknak rendkivüli 
szépsége, melyek a mai betünyomás szépségeivel is 
megmérkőzhetnek, bizonyságot tesz, ama tömérdek 
idő s fáradságról, melyek eredményei valának. 8) A 

6) Bretschneider G. des Simonismus S. 60. 65. 77. 
7) Wolfgang Menzel Gesch. d. Deutsch. S. 95. 
8) Wolfg. Menzel Magaz. für d. neu. Gesch. d. prot. 

Miss. Jahr. I. B. I. S. 112. 
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mi tudományos és szépművészeti intézeteink nagy 
részt azon morzsalékokkal táplálkoznak, melyeket 
egykor a legendák emberei fáradságosan gyüjtének 
össze, jámborul alapítottak s gondosan megőriztek 
s az utókornak örökségül hagytak u. m. a protes-
táns Herder. 9) Minden rang, minden osztály, hasz-
not húzott ezen egykori magas kormánybölcseség 
szelleme, valódi jámborság s keresztény szeretet 
alapította intézetekből, melyek gúnyolódó iratok 
végetlen rágalmaik tárgyává lettek és most is azok 
még, kik feldulatásaikban a reformatio legfényesebb 
vonását, magas elragadtatással szemlélik. ,0) — Fáj-
dalom ! a salonok asztalainak is diszül szolgálnak 
jelenleg ily rágalom s hazugság költötte iratok, me-
lyek különben még Bago s Burian betűire sem ér-
demesek egy tanult ember előtt. Méltán dicséri egy 
angol folyóiraton Cobbet a szerzetesek közt külö-
nösen a Benedictinusokat, midőn irja: „Egy társa-
ság sincs, melynek a világ több hálával tartoznék, 
mint ama hires Benedictinusok szerzetének." " ) 
A protestáns Mager is első helyet ad nekik a történet, 
görög és római régiségek tudománya körül. ia) 
Fessier a tanszékes rendekről nevezetesen a Benczék-
ről igy nyilatkozik : „Ha meggondolják önök, hogy 
e testület kilencz század lefolyása alatt a tudós vi-
lágnak 15,700 irót, a katholicismusnak 4000 püspö-
köt, 1600 érseket, 200 bibornokot, 28 papát, az 
égnek 15000 kanonizált szentet adott; s még inkább 
ha igazságosan fontolóra veszik, hogy e nemzetség 
Európa pusztaságait termékenyítette — számos, az 
élet fenntartására és könnyítésére szolgáló mester-
ségeket feltalált és tökéletesített; a társadalmat a 
legsötétebb századokon át is a földmüvelés, a szá-
razföldi és vizi építészet avatott mestereivel ellátta 
és emellett az emberi szellemnek sok irott emlékét 
is a régi világ romjaiból megmentette; ha mondom 
önök mindezt fontolóra veszik, akkor velem együtt 
a nursiai Benedek nevét hálás tisztelettel és vallásos 
kegyelettel áldandják." „Benedek rendje nélkül 
— mondja Herder — talán az ó világ iratainak leg-
nagyobb része elveszett volna. Maga Nagy Gergely 
a bencze többet tőn e nemben mint tiz egyházi vagy 
világi fejedelem tehetett." E g y ujabbkori történetíró 
Angliának Lanfrank koráról szólva ezeket mondja: 
„a kolostorok áldás valának az országra nézve, mert 

9) Herder Vorrede zu den Leg inden. 
10) Cobbet Gesch. der Refo:mit. I. S. 160. 
n ) Quarterly Revienc December 1811. 
,a) L. „Tudománytár" l c 4 ' l augustusi füzet. 

azokban nemcsak, hogy a szeretetet gyakorolták, a 
földművelést előmozdították — — hanem isko-
lákat is nyitottak, s ezek által a polgárisodást minden 
tájon és vidéken előmozdították." Drake angol tu lós 
hasonló elismeréssel nyilatkozik : „A cassinoi szer-
zetesek "VVahrton észrevétele szerint nagyon megkü-
lönbözteték magukat nemcsak tudományban való 
jártasságuk, hanem még a szép litteraturával való 
foglalatoskodásuk és a classicusok ismerete által is. 
Desiderius a legjelesebb görög és római írókat, ösz-
szeszedte. A klastrombeli társaság, nemcsak tudós 
muzsika, logika, astronomia, vitruviana architectura-
beli értekezéseket készített, hanem még idejének egy 
részét Tacitus stb. leírására ford itotta. Ezen dicséretes 
példát a XI. és XII-ik századba nagy lélek és ve 
télkedéssel követtek több angol kolostorok is." ,3) 
Említsem-e Mallet ,4) Turner 15) Ba es ,6) Möhler ,7) 
és a Quartely Review 18) idevágó nyilatkozatait ? 
Oh nem ! hisz a tények sokkal szebben beszélnek. 
Vess egy tekintet.t a' gyűlölt jézustársasági atyákra 
és tagadd meg elég vakmerően, kogy egy sz. Ignácz 
xaveri sz. Ferencz, Maldonati, Bellarmin nem vol-
tak a tudomány csillagai. S ezek mellé emlitsem-e 
Toletet, ki 15 éves korában philosophiát tanitotc 
Possevint, kitől a fejedelmek tanácsot kértek; Sua-
rezt, kit XIV. Benedek „eximius" czimmel ékített 
és Bossuet a theologia világosságának nevezett; 
Petaut, kit nem lehet kellőleg magasztalni; Bollan-
dustés Rosweidet, kik nevöketaz „Acta sanctorum-
mal" örökiték meg, melyről Leibnitz a protestáns, 
Mérode gróthoz ezeket i r ja : „ha a jezsuiták csak ez 
egyetlen müvet tudnák is felmutatni, már is eleget 
tettek volna arra, hogy létüket és a világ becsülését 
kiérdemlik." Grimaldit, ki a sugár-törés törvényét 
fedezte fel; Ricciolit, ki a holdfoltokat felfedezte és 
elnevezte; Scheinert, ki a helioscopot 19) tökélete-
sité; Andradet ki a nagy Tibetet felfedezte; Paëzt 
ki első találta meg az európaiak közt a Nil forrását; 
Pardiest ki Newton barátja volt; Kirchert, ki min-
den tudományban jártas s a varázs lámpa és pan-
tometer feltalálója volt; Masseniust, kinek költemé-
nyei után Milton, Paradiosomát készité a skót Lan-

13) Litterary hour. Val. II. p. 425. 
14) History of the swis Vol.. I. p. 105. 
») History of England Vol. II. p. 321. 
16) Rural Philosophy p. 322. 
17) Gesch. des Mönchthums, seine Entstehung und erste 

Ausbildung. 
18) 1811-ik évi deezemberi szám. 
19) Távcső a nap vizsgálatára. 
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der szer int ; Poreus t , kivel Voltaire is ö römmel t á r -
salgott t u d o m á n y a mia t t s ki X I V L a j o s nevelője 
vo l t ; Desbil loust , k i t utolsó romainak is neveztek 
mivel a h a n y a t l á s k o r á b a n egyedül ő müveié a lat in 
nye lve t ; M a y t a k i tűnő n y e l v é s z t ; Dániel t , k i F r a n -
cziaország tör téneté t 14 köte tben i rá meg X I V . L a j o s 
megbizásából; Sta t t ler t , kiről Seiler Mihály igy nyi la t -
koz ik : „időközben (18 század közepén) a ka th . Né-
me thonban egy férf iú je lent meg, k i b e n n ü n k e t gon-
dolkozni s a logika első tételétől a theologia végsza-
kaszaig ön gondolkozni tan i ta . Még most is á ld j a 
le lkületem hamvai t , mer t velem e g y ü t t s zámta lanok 
n e k i t u l a j d o n i t j á k az öngondolkozásra vezető i r á n y t 
s a sa já t eszéveli élés mesterséget l e g n a g y o b b hódo-
la t t a l " . 20) I I porosz k i r á l y Leibni tz tza l osztá ve ra 
lami Baco eme néze té t : „Ad paedagogiam quod at-
t inet , b rev i ss imum foret d i c tu ; consule scholas J e -
s u i t a r u m ! nil enim, quod in u s u m venit, h is melius. 
— Quae nobil issima pars pr is t iuae disciplinae revo-
ca ta est a l iqua tenus quasi postlimio in J e s u i t a r u m 
collegiis q u o r u m q u u m intueor indus t r i am soller-
t i amque t am in doc t r ina excolenda, quam in m o r i b u s 
informandis , i l lud occurr i t Agesilai de P h a r n a b a z o : 
tal is cum sis, u t i n a m noster esses." 21) Hason lóan 
i tél t H u g o Gro t ius : Magna est J e s u i t a r u m in v u l g u s 
auc tor i t as propter vitae sanc t imoniam et qu ia non 
sumpta mercede j u v e n t u s l i t ter is scientiaeque prae-
ceptis i m b u i t u r . " 22) I l y jeles rendrő l mél tán mond-
h a t t a X I V . La jos : „A Jezsu i t ák ál tala (Choiseuil) esz-
közlött eltörlése, oly rést csinált , melye t semmi e g y é b 
tes tü le t az i f jú ság nevelésének és a t u d o m á n y o s s á g 
l e g n a g y o b b h á t r á n y á r a betölteni nem volt képes ." 23) 
I l y jeles férf iak t á r su la ta méltó védőkre talál R a y n a l , 
Maistre, Buffon, H a l l e r gróf , Robers ton, Montes-
quieu, Murator i , R a n k e (protestáns) Cha teaubr i and 
sat.-ben r u t rága lmazóik ellen. A pro tes táns K e r n 
(göt t ingai egye temi t anár ) pedig í g y ir f e lő lük : 
„ L á t t u n k - e va laha jezsui ta col legiumokból o ly tano-
k a t k ieredni , mint mostani i sko lá inkbó l? K é t száza-
don át a j ezsu i ták c lermont i co l l eg iumábanP á r i sban 
a f ranczia nemesség diszét, val lás, t u d o m á n y és hon-
szeretetben nevel ték. 

(Folyt, köv.) 

Simor János primás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( F o l y t a t á s . ) 

„Si una fides est, scribit S. Siricius, xnanere debet 
etiam una traditio, si una traditio est, una debet disciplina 

per omnes Ecclesias custodiri; ') et S. Coelestinua: „legem 
credendi lex statuat supplicandi." 2) Hinc est, quod Suinmi 
Pontifices stabilitatis in formulis precum tenacissimi custo-
des fuerint. Liturgia enim et ejus preces fidem nostram ex-
primunt : quorum itaque una est fides, expedit, ut una sit 
etiam vox in oratione. E ritibus et sententiis liturgicarum 
precum potentissimum argumentum petebatur ad demon-
strandam veritatem fidei, aut determinandum sensum dog-
m a t i s â t adeo libri Iiturgici, quoad singulam sontentiam, 
quoad singulum saepe voeabulum, quemadmodum particula 
„filioque" perhibet, publicum, antiquitatis jure constabili-
tum traditionis documentum praebuerint ac praebeant. 
Ecclesia, quae spiritum fidei simul et precum habet, fidem 
suam felicissime in precibus suis expressit, addens quaedam, 
quae necessaria errori protestatio fuerant. Ideo et univer-
salis et immobilis custodiebatur Liturgia. Comitantur litur-
gicae preces colebrationem sanctissimorum fidei nostrae 
mysteriorum, sunt vehiculum laudum divinarum, propug-
naculum fidei, arma haeresim profligantia ; antiquitate ori-
ginis insignes ; vere principale signaculum religionis nostrae, 
ita, ut qui liturgiáé ritus aut preces mutari debere clama-
verunt, cum novitate formae, novitatem erroris sui ad Ec-
clesiam invehere studuerint. Antiqua liturgia semper con-
junctim cumantiqua fide displicuit. Quibus precibus antiqua 
saecula pietatem suam, nostra longe maiorem, nutriverunt ; 
si haec pietas optatur, rejecta mutatione, antiquae formu-
lae nutrimentum teneatur. Preces hae, vere nutrimentum 
fidei nostrae sunt : cum s. matre Romana Ecclesia unam 
fidem tenemus, unam eamdemque comprecationem habando, 
simul unitati fidei consulimus. 

Contra importunas mutationum ulteriorum molestias 
audiatur Carolus Magnus, doctissimus de rebus ecclesiasti-
cis scriptor: „A Romanae Ecclesiae sancta et veneranda 
communione nostrae partis numquam recessit Ecclesia: est 
ei etiam in psallendi ordine copulata, ut non esset dispar 
ordo psallendi, quibus erat corapar ardor credendi et quae 
unitae erant unius sanctae legis sacra lectione, essent etiam 
unitae unius modulationis veneranda traditione, nec sejun-
geret officiorum varia celebratio, quos conjunxerat unicae 
fidei pia devotio." 3) 

Non est mihi VV. FF. et FF . voluntatis propositum 
exceptiones vanas refellere, sed rationes venerationis, do-
cumenta amoris ad pie et studiose recitandum Officium di-
vinum vestris animis suppeditare : unius tamen alteriusve 
exceptionis recordari compellor, ac primo illias, qua non-
nulli defoctu temporis negligentiam suam in persolvendo 
divino Officio excusare connituntur. 

Fratres ! numquam deest tempus amanti Deum. 
Choro adscripti non habent excusationem deficientis 

temporis, quia divina psalmodia unum et praecipuum illo-
rum officium est, ita ut ad alia non sufficere ipsis liceat, ad 
hoc deficere prorsus numquam liceat. 

Sed qui ad curam animarum deputati,'aut in aliis ec-
clesiasticis offieiis constituti estis, nolite umquam oblivisci, 

>) Coustant, Epist. KB. Pont. p. 692. 
2) Harduini, T. 2. p. 798. 
3) Harzheim, Concil. Germ. T. 1. 
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quod post occupationes, functiones curae pastoralis, ad quas 
a populo vocaminor, Officium divinum omnes alias domesti-
cae, oeconomicao, politicae vitae, aut scientiarum occupa-
tiones praecedat et ad curam animarum ipsa Officii recita-
tio spectet. Hoc studiosus animadverto, quia, qui defectu 
temporis sese excusant, Officii divini persolutionem quasi 
arbitrio relictam, aut gratiam Deo praestandam considerare 
videntur, non autem sub vinculo peccati adimplendam obli-
gationem. 

Et si functiones curae animarum aliqua die per annum 
ad cumulum accreverint : numquid ideo a recitatione per 
totum annum una aut altera operosa relevabit dies ? Aut si 
in Matutino percurrendo functio pastoralis impediverit, 
numquid negligendae erunt aliae borae minores, ad quas 
persolvendas non deest tempus? Quis relevabit unius diei 
aegrotum a laboro totius anni ? Quis revelabit debitorem a 
persolvenda tota capitali summa, quia tantum unam partem 
praestaro potest ? 

Negotia raro crescunt ad cumulum, ita, ut exceptio 
sit a regula : impedita una dies mittit ad Officium devotius 
persolvendum sequenti die. 

lit si révéra tam operosa esset Caritas pastoris anima-
rum, ut ab aurora ad seram noctem praeceptis curae pasto-
ralis functionibus implicata teneretur : Ecclssia non appel-
laret officium contra caritatem pastoris, qui recte ad cari-
tatem mittitur ; sed casus iste multis numquam, paucis et 
admodum raro occurit ; et tune etiam licebit media hora 
citius e lect.o surgere, media hora tardius cubitum ire ; lice-
bit quaedam, quae ad delectationem sunt, declinare et erit 
tempus divino vacandi Officio. Hic morbus est orare nolen-
tium, unius diei negotiis centum dies contegere et ut jucunda 
numquam emaneant, ante omnia Officium divinum negli-
gererutadeo potius miranda sit simplicitas mendacii, qua 
mentitur iniquitas sibi ipsi quam moles funetionum curae 
pastoralis, quae praetenditur. 

Quis operosior, quam Apostoli et saneti patres? quis 
tantis implicitus, ut S. Bernardus, qui e cella monachus ne-
gotia Ecclesiae et regum disposuit et tamen defectu tempo-
ris ad psalmodiam numquam laboravit. Revocetis in memó-
riám immensos pro Christo suseeptos labores a SS. Ignatio, 
Francisco Xav., Carolo Borrom., Philippo Ner., Francisco 
Sal., Vincentio a Paula, memineritis eruditissimorum Bar-
tholomaei a Martyribus, Bellarmini, Barouii, Petri Cardi-
nalis Pázmány, Fenelonii, Bossueti, Mabillonii, aliorumque 
infinitorum, qui pro Ecclesia Sancta Dei et salute anima-
rum diu noctuque difficillimas operas exantlaverunt, quin 
vel una die praetextu occupationis orationem Breviarii omi-
serint. Hi, aliique viri, quorum nomen legio, mole negotio-
rum vere oppressi, fatigatae menti refocillationem in reci-
tato divino Officio praebuerunt. Multa negotia relegant nos 
ad orationem, non autem arcent. Ora et plura agendo par 
eris, quanto enim plura et majora instant perficienda, tanto 
plus consilio Spiritus Saneti indigemus, quod orantes obti-
nemus. Ad multa vocata mens recollectione plurimum eget, 
ne multa faciens, omnia male faciat. Melius est autem pa-
rum bene, quam multa male facere. Nec de Christo Domino 
scriptum est, quasi omnia fecisset, sed scriptum est, quod, 

quae fecit, bene focerit. Sit animus Deo devotus, inter plu-
rima negotia interponet ad vices horae quadrantem et offi-
cia curae animarum et Officium pensi diurni bene absolvet ; 
ut enim 14 horis, a matutina 6-a, usque ad 10-am noctis 
unam horam ot hanc in partes divisam propter cumulum 
agendorum invonire non posset, nullus umquam sanae men-
tis eredet. Conveniant ad januam pastoris multi e plebe, 
etiamsi quotidio, videant, aut sciant ilium orare, quadrantis 
horae requiem lubenter dabunt illi; procedat labor duabus 
horis, alium quadrantem concedent : et fiet in populo non 
tam pastoris, quam angeli cura et labor in populo. Quare 
omnibus et singulis qui defectu temporis defectum pensi 
diurni contegere satagunt, non excusationes quaerere, sed 
poenitentiam de scelere suadeo, ut Salvent animas suas. 

Qui vero in obscuritatem Breviarii et in specie Psal-
morum invehuntur, hi se ipsos accusant. Cum enim ipsi, vi 
muneris sibi collati, ad scrutandas Sacras Scripturas, qua-
rum nobilissimam partem Psalmi efficiunt, teneantur, omni 
sibi conatu adnitendum esse scire debent ot in lege Dei 
meditandum sibi esse die ac nocte. Id vero procul dubio 
sine graviore virium adstrictione facere poterunt, modo 
illud tempus, quod profanae lectioni et inutilibus saepe col-
loquiis impendunt, studio Psalterii consecrent, vel parcius 
quaerant mundum et concupiscentias ejus, e quibus cetero-
quin juxta verissimam V. Thomae-a Kempis obser vationem 
minores in spiritu redibunt Hanc Sacerdotum, „quorum 
labia custodire debent scientiam" de difficili divini Officii 
sensu quaerimoniam refellunt illae Virgines, Viduae et Ha-
tronae, quas ad Psalterii frequentem lectionem SS. Ambro-
sius, Hieronymus et Augustinus hortabantur. Audiant hanc 
excusationem rectius accusationem sui proferentes S. Au-
gustinum, dicentem: 4) „Omissis igitur et repudiatis nugis 
in divinarum Scripturarum consideratione et tractatione 
pascamus animum, atque potemus, vanao curiositatis fame 
ac siti fessum et aestuantem et inanibus phantasmatibus 
tamquam epulis pictis frustra refici satiarique cupientem." 

Denique instant : Sacerdos alioquin memor erit voca-
tionis suae et sine horis canonicis vacabit offieiis pietatis. 
Sed vero Officium canonicum orationibus proprio suseeptis 
arbitrio sarciri, compensarique nequit. Illud enim lege Ec-
clesiae gravissima, cui nos dum sacris initiaremur ordini-
bus, sponte et ultro subjeeimus, exsolvendum ineumbit: 
quidquid ergo oramus aliud, si negligamus quod lege jube-
mur, peccato fimus obnoxii. Et quod tandem precationis 
genus illi placebit, qui Breviárium, quod tot Sanctis fuit in 
deliciis, fastidivit'? An non verendum, ne ille omnem pie-
tatem exuat et nihil prorsus oret ? Quod quidem vir pius et 
doctus asserere non dubitavit, scribendo : 6) „Ex numero 
eorum, qui Breviárium contemnunt, vix unum deteges, qui 
aliis pietatis exercitiis sedulo ineumbat." Tristis comprobat 
experientia et propria infelicium idmodi Sacerdotum oris 
confessio, praelaudatum virum vere scripsisse. 

(Vége köv.) 

*) De vera relig. c. 51. 
») Stapf. Th. Mor. T. II. edit. a. 1832. 



86 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZÁSZVÁR, julius végén. (Vége.) A világ minden 

parlamentaris kormánya ellenében megtüretik az ellenzék, 
mely sokszor alaptalan kifakadásai s merész izgatásai által 
nemcsak, hogy a törvényes hatalmat és kormányt szünte-
lon zaklatja, hanem forradalmi elveit érvényre emelve, azt 
néha meg is buktatja ; és mégis a legtürelmetlenebbül vi-
seli magat mindenki irányunkban, katholikusok i rányá-
ban, kik igazaink jogos és szent érzetében más nézetüek 
vagyunk s nem kokettirozunk az ál-liberalismussal, kik 
józan, egyházi és hazafias elvekért küzdünk és meggyőző-
désünket nyiltan kimondani, azt bármikor is védelmezni 
nemcsak jogunkban, de egyszersmind kötelességünkben is 
áll. Ha igy értelmezik a liberálisok a lolkismeretszabadsá-
ságot és mások meggyőződésének tiszteletét, akkor kön-
nyen megtudjuk magunknak magyarázni a modern libera-
lismus egyéb vivmányait, mint pl. a többek között a tetsz-
vényjogot — placetumot — mely által egyházunk épen 
akkor, midőn az emberiség minden rétegében a szabadság, 
hogy ne mondjam a szabadosság szellemétől van áthatva, 
rabbilincsekbe veretik s üdvözitő tanainak hirdetésében a 
legigazságtalanabbul gátoltatik. Elvagyunk arra is ké -
szülve, hogy a parlamentáris tárgyalások alkalmával a 
polgári házasság szőnyegrehozatala, szintén a közvélemény 
elódázhatlan követelményeként fog szerepelni, s ha akad 
egy vagy más, ki hite, meggyőződése, lelkiismerete szavát 
követve, talán ellene szólana, az által fog érvényesíttetni ő 
s a nagy közönség irányában a modern jelszó „lelkismeret-
szabadság" és „tiszteljük mások meggyőződését", hogy 
míg az illetőt „obscurus ultramontan"-nak nevezik el, ad-
dig a polgári házasságot mégis behozzák s így a szegény 
nép lelkismeretén csorbát ejtve, e nálunk egy-két szaba-
doncz és felvilágosult uracson kivül egészen ismeretlen in-
tézményre a közvélemény bélyegét sütik. Megjegyezzük 
itt még azt is, hogy a törvényhozás az úgynevezett enge-
délyezett — permissiv — polgári házassággal sem biztosí-
totta a katholikusok lelkismeretszabadságát ; mert néze-
tünk szerint ez intézmény, következményeiben nem lenne 
egyéb a közösiskolás intézménynél, melyet népünk legna-
gyobb része elvetett s annak ellenségévé vált, épen igy 
nemcsak a praeceptiv, de még a permissiv polgári házasság-
nak is ellenségévé fogna lenni. Ugylátszik igen keveset tö-
rődik a parlament azzal, hisz kisebb gondja is nagyobb 
annál, hogy ezáltal a házasságot szentségi jellegétől fosztja 
meg s a családi békét örökre száműzve, oly ügybe avatko-
zik, melyhez az isteni küldetés nála egészen hiányzik. 
Lássuk a dolgot közelebbről. A tízparancsolat isteni tör-
vény, melynek hatodikában maga az Úr tiltja a parázna-
ságot, — ennek alapján minden olyan cselekményt, mely a 
házasság szentségén kivül történik ; következőleg az ilyetén 
cselekmények mind bűnösek, még a polgári házasságban is 
és csak egyedül a Krisztus urunktól rendelt szentségben 
nem. Tehát midőn a parlamont a polgári házasságot legá-
lizálni akarja, oly jogot és küldetést vindikál magának, 
melylyel, mint merően emberi intézmény nem bir, miután 

az isteni hatalommal hozott törvény alól csak isteni hata-
lommal lehet dispensálni. 

Isten önnel t. szer kesztő úr, — majd máskor, ha meg-
engedi, többet. Befejezésül még csak annyit, hogy majd oljő 
az idő, midőn a divatos liberalismus sii-almas következmé-
nyeiben fogja megbőszülni magát s tényleg igazolva látand-
juk majd, hogy a parlament csakugyan nem képviselte az 
országos közvéleményt. 

Dobrössy Alajos.r 
kápláu. 

ROMA. A 1 1 a p o t a i n k olyanok, hogy az embe-
rek uton útfélen igy nyilatkoznak: „ez már nom mehet 
soká igy !" Igaz, hogy jelenleg némileg nyugodtabb napo-
kat élünk, mint tavai ilyenkor ; de ez csak a szélcsend a 
kitörő vihar előtt. A polgárháború, rémuralom és a petro-
leum, ezek azon Damokles-kardok, melyek folytonosan 
fejeink felett függnek. Még azok is elégedetlenek, kik a 
maga idején Viktor Emanuelnek eljöttét várva vár ták . 
Nem a kijózanultakat értem ; hanem a másik végletet, ama 
radikálisokat, kik még egy Lanzát is „clericalis" sympa-
thiákról vádolják s arról, hogy kodvencz terve az, a Va t i -
kánnal alkudozni ós kiegyezkedni s kik ép ezért most Vik-
tor Emanuelnek legdühösebb ellenségeivé lettek. 

Ezenkívül főleg a vörös párt az, melynek befolyása 
Rómában napról napra növekszik. A párisi commune-t i t t 
utánozni, ez legfőbb vágya, miből nem is csinál titkok. A 
múltkor már történt, hogy a spanyol palota előtt tüntetők 
többi közt ezt is kiál tot ták: „petroleumot a Vatikánra!" s 
egy nappal későbben ismeretlen kezek az al Oesú főajtaját 
petróleummal kenték be, melynek meggyújtásában való-
lószinűleg egy odaérkező őrjárat által akadályoztattak. 

A forradalmároknak épen nem tetszik, hogy IX . 
Pius még mindig a Vatikánban székel, a miért is minden 
áron Róma elhagyására birni akar ják. Ezt leghamarabb az 
által vélik elérhetni, ha a csöcseléket feltüzelik, s ha lehet 
a Vatikán megtámadására birják. Innen magyarázandók 
azon hazug hirek, melyeket az e fajta lapok folytonosan a 
pápáról s környezetéről hoznak, például, hogy minden ka-
tonai szökevény biztos menhelyet talál a Vatikánban sat. 
Ha maholnap azt hallanák, hogy a csőcselék a Vatikánt 
ostromolta, ugy ne csudálkozzanak rajta, mert a szélsők-
nek agitatiói borzasztóak, míg az úgynevezett kormány 
nem tesz, nem tehet semmit. 

E mellett Róma városának pénzügyi helyzete óriási 
léptekkel siet a végbukás felé. Számos idevaló kereskedő 
Rómának fővárossá emeléséből s a kormánynak ideköltö-
zéséből arany hegyeket igért magának s hasonlólag ama 
sok újonnan bevándorlott nyerészkedő, kik a buzzurri kor-
mánynyal ide betolakodtak. Azomban mindnyájan csalód-
tak. Rendes időkben számos külföldi főúri család itt szokta 
volt tölteni a telet s pénzét itt elkölteni ; — ez a piernon-
tiak usurpatiója óta megszűnt s Róma kereskedelme eme 
hiányt most nagyon érzi úgy, mint ama másikat is, hogy a 
külföldi utazók is merőben elmaradtak. Ez azonban jól van 
igy. Hadd ábránduljanak ki mindazok, kik má3 kárán 
okulni nem akarván, most kézzolfoghatólag érzik, minő 
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áldás nyugszik az Italia Unitának művein. Tudom, hogy 
ha majd e lidéreztől megszabadulnak Olaszhon népei, hogy 
néhány generatióig imigylen imádkozni fognak : Ab unitate 
Italiae, libera nos Domine ! 

MÜNCHEN. A z e g y e t e m i ü n n e p é l y még sem 
fog isteni tisztelet nélkül megtartatni; mert, ha a hivatalos 
programm nem is szól erről semmit, mégis a hittani k a r -
nak köszönhetjük, hogy reggeli 7 | órakor a szt. Lajos 
templomban ünnepélyes isteni szolgálat s hitszónoklat fog 
tartatni, melyen az egyetem s a vendégeknek katholikus 
része, reméljük, mennél számosabban megjelenni fognak. 
Ezen isteni tiszteletet azért kell oly korán tartani, mert a 
hivatalos progammban nem lévén helye, az átalános ünne-
pély előtti órát kellett választani úgy, hogy a tagok a tem-
plomból még jókor az egyetemre siethessenek, honnan az 
ünnepélyes menet 9 órakor indul. A hittani kar az ünne-
pélyben részt veend, mert azt reméli, hogy ez nem fog a 
hit s a katholika egyház elleni tüntetésekre felhasználtatni; 
ha azonban mégis ilyes valami történnék, akkor az illetők 
kötelességöket tudni s teljesiteni fogják. 

Vannak ugyan itt is, kik az illetékeseknél okosabbak 
lenni akarván, azt kívánták, hogy a hittani kar egyátalán 
ne vegyen semmiféle részt az ünnepélyen. Hogy ezen túl-
buzgók nem a karnak kebelében keresendők, azt talán em-
lítenem som kell; valamint azt sem,hogy a nem kért taná-
csok, mint illik, ignoráltattak.. Parta tueri, ez volt mindig 
jelszava azon, bár nem lármázó, hanem azért következete-
sen bátor férfiaknak, kik a hittani karnak létezését és ka -
tholikus hagyományait a jelenlegi nehéz időkben védelme-
zik ; miért az utókor is nagy hálával tartozand nekik. Miért 
ne vegyen a kar részt egy átalános egyetemi ünnepélyen, 
mely magában véve, sem az egyház, sem a hit ellen nem 
lehet irányozva; s melyek, ha az egyesek visszaélése foly-
tán, mégis oly irányt venne, rögtön odhagyhat? A kar 
álláspontját különben azáltal jelezte, hogy az ily alkalmak-
kor szokásos tiszteletbeli promotióktól merőben tartózko-
dik ; alighanem azért, mert egy kiközösített rektor, mint 
korlátnok-helyettes alájegyzett hittudori okleveleit az egy-
ház el nem ismerhetné, a miért is ez évben tudori felavatás 
Münchenben egyátalán nem történt. 

BÉCS. Az a l s ó a u s z t r i a i k a t h . n é p e g y l e t -
n e k t i l t a k o z á s a a j e z s u i t á k k i ű z é s e e l l e n 
következőleg hangzik : 

„Azon igazságtalan eljárás, melyet Jézus társasága 
ellen a német birodalmi tanácsnak legújabban követni tet-
szett, egyrészt ; — másrészt pedig azon szélesterjodelmü 
agitatio, melynek czélja köztudomás szerint semmi egyéb, 
mint az, hogy hasonló eljárásra nálunk is készíthessék és 
egyengettessék az ut ; arra bir ják az alsóausztriai katholi-
kus népegyletet, hogy ezen kérdésben, mely a katholikus 
hitéletnek érdekeit sokkal közelebbről érinti, mint ez tán 
első pillanatra látszik, már most is határozott állást fog-
laljon. 

Midőn a katholikus népegyletnek tagjai határozott 

óvást tennénok mindazon mesterséges nyomás ellen, melyet 
a botrányhajhászó sajtó az illetékes állami közegekre és 
hatóságokra gyakorolni szüntelenül fáradozik , egyúttal 
époly határozottan, a fentemiitett társaságnak minden bár -
honnan eredő, s bármily alak alatt történő megtámadásai 
ellen is tiltakoznak. 

Azt hiszik ugyanis, hogy ezzel: 
1) az egyháznak érdekébon müködnok. Azon nyilatko-

zatok, melyek az u. n. jezsuita-törvény feletti tanácskozá-
sok alkalmával a német birodalmi tanácsban bizonyos ol-
dalról ejtettek, oly világosak voltak, hogy már most a leg-
gyengébb szem is átláthatja, miszerint ezen üzelmeknek 
valódi czélja az, a jezsuiták után, magát az egyházat megtá-
madni. 

2) tiltakozunk mint jó hazafiak, kik hazájukat szere-
tik s épezért meg nem engedhetik, hogy oly rend, mely 
annyi érdemet szerzett már Ausztria körül, s mely még 
mostis oly hathatósan közreműködik arra, hogy az ifjúság 
szivében a haza s a törvényes uralkodóház iránti szeretet 
egyre öregbitessék ; épen ily vészteljes időkben az országból 
számüzettessék. 

3) tiltakozunk a jog és igazság novében. A jog esz-
méje ugyanis azt követeli, hogy oly súlyos vádak, minők 
azok, melyek a jezsuiták ellen felkozatni szoktak megvizs-
gáltassanak s hogy no itéltossék el senki, anélkül, hogy 
védbeszéde meg ne hallgattassák ; ezt annál inkább véljük 
követelhetni ma, midőn az igazságszolgáltatás még a tetten 
kapott gyilkos iránt is oly humánus, hogy a birói tárgya-
lás alkalmával védőt állit melléje, nehogy a törvény ren-
delte ótalmat nélkülözze. 

Az igazság nevében pedig tiltakozunk azon lelkiis-
meretlen rendszer ellen, melynek alapelve : calumniare au -
dacter, semper aliquid haerebit. Sokkal nagyobb fogalmunk 
van hatóságainknak ügyességéről s jóakaratáról, semhogy 
egy perczig is kételkedni mernénk azon, váljon képesek-e, 
a netalán elkövetett, vagy elkövetendő vétkeket, például 
bizonyos államellenes üzelmeket kideríteni s napvilágra 
hozni. De ha mindennek daczára eleddig nem sikerült, a 
legkisebb, a rend vagy a törvény ellen intézett vétket 
felfedezni, ugy kétségbevonhatlan, hogy mindaz, mi évek 
óta Jézus társasága ellen folhozatik, merő koholmány, rö-
viden mondva, hazudság. IIa ilyeneket oly férfiak ellen el-
követni szabad, akiknek szeplőtelen magukviseletéhez a 
legkisebb gyanú sem férhet ; azt hiszszük, hogy ideje volna 
már egyszer annak is, hogy a törvény éle azok ellen fo r -
díttatnék, k ik a becsületeseket folytonosan rágalmazzák, 
nehogy ugy látszassék, minthogy valaki csak azért a tö r -
vényen kivül állana, mert — jezsuita. 

4-er tiltakozunk minden becsületes ember igazságér-
zetének nevében. Ha valaha, mit nem hiszünk, Ausztriára 
is virradna ama nap, melyen a jezsuiták a birodalomból 
igazságtalanul kiűzetnek, hogy az oczeánnak valamelyik 
vadaklakta szigetén elbeszélhessék, minő fogalmaik vannak 
a „müveit" európaiaknak a jogról és az igazságról ; akkor 
ne mondhassák legalább azt, hogy, midőn a hazugság s az 
igazságtalanság diadalokat ültek, egyetlenegy hang sem 
emelkedett férfias, őszinte, becsületes tiltakozásra. 

Azon katholikus férfiaktól, kik nézeteinkot osztják, 
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megvárjuk, hogy eme nyilatkozatunknak kellő visszhangot 
szerzendenek, miszerint ilyképen az egyház jellemtelenek 
ocsárlóinak beszédére, a birodalom katholikus férfiainak 
egyesült szózata feleljen !" 

I R O D A L O M . 

Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung." 

(Folytatás.) 

Mielőtt azonban a gyakorlati hitelemzés foganatba 
vétetnék, szükségesnek találá szerző, az alapelvek és sza-
bályokat fölfejteni, valamint azon módszert — XI I I . — 
XLVII I . lapokon — előadni, melynek nyomán a vallások-
tatás a kis gyermek természete és szükségletének tekin-
tetbevételével a nevelés ós tanitásra fektetett eljárással, 
általánosan elismert rendészek nézeteivel egyetőleg, az első 
esztendőkben beintézendő. — Azért is ezekről van szó a 
terjedelmes bevezetésben, mely azon oknál fogva is, mivel 
a theologia mélyét, belszellemét érintő, alapos ismeretek-
ről, nevezetesen pedig a katechetikai szakban sikeres bú-
várkodásról tanúskodik, kiemelendő . . . Nem ephemer 
elmefuttatásokat ad itt a t. sz., sem az idevágó kérdések 
felületes említéséhez nem szegődik. Soraiban a dolgokat 
mindig benső lényegökben, a kellő álláspontról elemezi. A 
feldolgozás és kivitel ezen alaposságát vévén szemügyre, 
teljes joggal viseli e könyvrészlet homlokán a „Beitrag zur 
Katechetik" czimet. — Megszívlelésre méltók igazán azok, 
mik itt elmondták. 

„A hitelemző tanitásnak, — megtanulhatni onnét, — 
egyedüli tárgya ez isteni kinyilatkoztatás lehet s kell, hogy 
legyen. — A katechetának csak a jó Isten hirnöke és nem 
saját vagy más valamely ember tanának hirdetője gyanánt 
kell tanítványai előtt állania . . . Valamit csak előad, mint 
Istennek az emberekhez, mint a teremtőnek a teremtmé-
nyekhez tett kegyelmes közlését kell előadnia. Azért is a 
hitelemzőnek egész oktatása, egész előadásával, beszéde 
hangjával és az alatti testtartásával azt kell bizonyitnia, 
hogy ő, mint Isten küldötte beszél . . . . Es hogy az Isten 
hírnökének méltóságát megőrizze, múlhatlanul szükséges, 
miszerint ő maga az isteni kijelentés magasztosságától á t -
hatva legyen ; és, hogy, midőn a hitoktatásra megy, azon 
ünnepélyes lelki hangulatban, mely az ilyetén hirnököt 
megilleti, erősödjék az által, miszerint ismételten lelke elé 
tartsa annak fönségét, a kinek ő küldötte, azután annak 
méltóságát, nemességét, szentségét, mit, mint hirnök elő-
adni akar, valamint urának azokhozi szeretetét, kikhez 

küldöttként szól Igy járván el, tanitása ugyan 
parányi mustármaghoz hasonlít ; de a melyből egykor nagy 
fa lesz, mely a jelen és jövő életre bőséges gyümölcsöt fog 
teremni. A növendékek felnőnek és velők a jónak szivökbe 
hintett magva . . . Nem nagy boldogság, dicsőség-e csak 
egy embert is vallásra és erkölcsiségre tanitani, őt így a 
műveltség magasabb fokára emelni ? " . . . . 

E néhány tollvonás elég tájékozást nyúj that a szives 
olvasónak az egész munkálat jelleme, czélja, hordereje és 
apostoli szelleméről. 

(Folyt, köv.) 

Y E & Y E S E K . 
— A Wolf-féle sürgöny-hivatal julius 7-én a követ-

kező eseményről értesítette a lapokat : „az utrechti érsek 
épen most beláthatlan néptömeg ajtatos részvéte mellett 
elvégezte az isteni tiszteletet és a bérmálást. Friedrich ta-
nár a bérmálási ténykedés előtt valóban a p o s t o l i szel-
lemtől áthatott szent beszédet tartott. A közönség igen 
emelkedett hangúlatban volt." — A ki lapjainknak valami 
katholikus ügyre vonatkozó táviratait máskor elolvasni 
szokta, az észrevehette, hogy ily „emelkedett" hangulat 
máskor épen nem tartozik a hivatalos távirónak jellemző 
tulajdonai közé ; holott ez egyszer az ember majdnem azt 
hinné, hogy még a drót is hullatott egy pár emelkedettségi 
könyet, a minthogy egyátalán nevezetes, hogy vallásos 
cselekedetek liberálisainkat csak akkor képesek „emelke-
dett" hangulatba hozni, ha apostata papok által végeztetnek ; 
lásd mit irnak a bécsi Antonnak viselt dolgairól. — Hogy 
azonban az egész csak egy „emelkedett" hazugság volt, k i -
tűnik abból, hogy az „érsek egyátalán csak 8, mond nyolez 
fiút bérmált volt meg; leány ezen actusra nem is jelent-
kezvén ! 

— Azon kevés római főúr közül, kik az olasz kor -
mánynak részére állottak, szomorúan kitűnt Pallavicini 
herczeg, kit a berontok Róma syndicusának — polgármes-
terének — tettek. E hivatalban az épen nem szerfelett okos 
úr oly kevéssé állta meg helyét, hogy az olasz ki rá lyi ház-
zal való távoli rokonságának daczára is, mire nem keveset 
képzel magának s mi egyedüli oka volt, törvényes fejedelme, 
a pápa iránti árulásának; — csakhamar el kelle mozdítani 
őt. De az öreg herczeg azért gyakran eljárt a Quirinálba ; 
mert hiúságának felette hízelgett, ha Umberto „ bácsi"-nak 
czimezte. Most azomban egyszerre elmaradt! Az olasz kor -
mány ugyanis ő rá, ki a törvényes rend uralma alatt alig 
néhány száz lira adót fizetett, egyszerre évenkinti 80000 
lírát rótt, s ezenkívül megholt nejének valamennyi, szintén 
80000 lírát tevő ajtatos alapitványait elkobozta. Az öreg 
ugy látszik, ki van ábrándítva ! 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg az 5-dik számból : 34 fr t 40 kr . 260 frank 
aranyban, 1 es. k. ft s 1 ezüstforintos. 

A bakonybéli apátság és plébániai hivek részéről 6 es. 
k. arany és 7 o. é. ft. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o ' c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 



RELIGIO. 
U m EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, aug. 10-én. 1 2 « II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Az egyház s a tudomány. — Simor 
János primás ö hgségének körlevele a breviáriumról. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Néhány évvel ezen jeles tanárok elüzetése után 
ugyanezen collegium Robespierreket, Camille Des-
moulinokat, Tallienokat, Noëleket, Frennonokot és 
több hasonló forradalmárt szült. S a mit a jeles 
férfiak társasága tó'n, azt utánozni a többi sem mu-
lasztá el, és a Fessier által fent emiitett zárdák, me-
lyek Európa minden országaiban léteztek nem-e a 
tudomány szeretetének megeleveniilt képei ? De hogy 
a kath. papság s különösen a szerzetek a tudomány 
ápolói valának, az nagyon természetes: mert ha a 
tudományosság évkönyveibe tekintünk, annak leg-
szebb diszét mindenkor oly férfiak közt találjuk, kik 
a csata zajaiból, a nemzet gyűléseiből vagy törvény-
hozó épületeibó'l a magányba a végre vonultak, hogy 
soká és sokféleképen gyakorlott elméjüket tudomá-
nyos foglalatosságra, vagy azizlés kiművelésére for-
dítsák. Ezek nem csak tárgyat adtak a történet-
írásra, hanem azt meg is mutatták, miként keljen 
azon tárgyat használni. Ezek munkáiban elevenen 
látjuk kifejtve, mint mutatkozott az ember minden 
időben s minden változások között. Ezek leheltek 
életet az elme foglalatosságaiba, melyek e nélkül már 
régen csupa gyermeki s asszonyi időtöltésekké fa-
jultak volna. „A ki másokat akar helyesen vezetni 
— u. m. Goethe — annak tudni kell sok nélkül 
élni is." Menjetek csak — mondá egy iró a franczia 
népnek — ama collegiumba (Párisban) melyet ki-
rályaitok legnagyobbikkainak egyike önnevéről ne-
vezett s melyet csak azért is tiszteletben kellene tar-
tanotok. Zárjátok be azon nagy udvart, melynek falai 

egy hires Maldonatinak szavait mai napiglan visszhan-
gozzák; lépjetek ama tudósok egyikének, kik a tu-
domány mezején oly dicső koszorúkat arattak és a 
ker. religiot dicsérve, méltólag felvilágositák, egy 
Sirmondnak, egy Petaviusnak, egy Bordalouenak, 
egy la Ruenek kis lakába; egy jámbor tudóst fogtok 
ott találni kedves és tanulságos kritikájával, s egy 
mindenkit mulattató journalistát, kit ti Fráter Bér-
thiernek neveztek, kit apáitok egekig magasztaltak 
volna s kit egykor ősunokáitok visszakívánnának. 
Szűk folyosó vezet ezen ker. philosophus legbensőbb 
lakához, nem lakik ugyan hordóban — Diogenes-
ként — de nem sokkal tágasabb lakása ; 9 négyszög-
láb egész terjedelme lyceumi termének és könyvek 
fedik szőnyegek helyett a majdnem átlátszó fa-
lakat ; itt lakik ő télen tüz, nyáron függöny nélkül 
egy keskeny szalma ágy és egy szék egész bútorzata, 
íme itt van ő ezen hires iró, ezen tudós és alázatos 
férfiú, ezen Istenfélő philosophus, ezen epétlen ro-
szaló, részrehajlatlan bíráló , gőgtelen könyviró, 
könyvei közt eltemetve." I t t virraszt ő a lámpa vi-
lágánál éjjeleken át, hogy oktasson benneteket, kik 
a napot arra használjátok, hogy aláássátok czelláját. 
Ilyen a világ hódolata ! Nem méltányolja az önfel-
áldozást, nem a fáradságot, nem a jó eredményt sem. 
Oh ! szegény tudományférfiak ! ez hát a ti babérotok ! 
melyet elleneitek éjjel és nappal nem szűnnek meg 
képeitekről lerágni éhhalállal küzdvén, a rágalom 
egyedüli eledelük. Méltán mondhatjuk igy Gerbert-
tel e század által üldözött férfiakról : „S'il faut un 
effort de courage pour sacrifier sa vie, il faut quel-
que chose de plus pour supporter toute une vie de 
sacrifices." *) Nekik — a papságnak — köszönhető, 
hogy midőn a pogány vallás szülte erkölcsi romlott-

*) Ha rendkívüli bátorság kell hozzá életünket egy-
szer feláldozni, még valamivel több kivántatik egy egész, 
áldozatokkal teljos életet elviselni. 
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ság és durvaság következtében az emberi szellem 
ugy szólván az anyagiasságba volt merülve, abból 
kiragadtatott; ez addig porhoz tapad szivnek az 
Istenhez kellett fölemelkednie; az érzéki élvezetek-
nél nemesebb tér kinálkozott a szellemnek s a po-
gányság csalfa isteneinek botrányos példái után 
lábra kapott féktelenség, ugy tünt föl, mint az em-
beri lény magas méltósága ellen elkövetett sérelem. 
Ok ragadták ki az anyagiasságból a szellemet, s 
jelöltek ki az utat számukra, melyeni haladásukat a 
legújabb időben is Franczia-, Olasz-, Német-, és 
Angolhonban a legszebb siker koronázza. Igy Né-
methonban: Hefele, Ritter, Bamberger, Bumüller, 
Greuter , Stolz Alban s t b ; Olaszhonban: Pacca , 
Pa lma , Delsignore, Cantû a páratlan történész ; 
Francziaországban : Audin, Ozonam, Montalembert 
Champagny, Poujoulata philosophus stb; Angliában: 
Lingard, Moore, Challone püspök. Es a legutolsó 
század férfiai egy Vicco, Stellini, Genovesi kik vol-
tuk? A XIX. század leghíresebb müvei nem Ros-
nimi, Poli, Mamiani és Tomasseo kezeiből kerültek 
ki, kik talán csak nem az ellentábor hősei valának? 
Frankhon philosophusai Pascaltól, Nicolas és Gratry-
ig nem hozzánk tartoznak-e? Olaszhon első philo-
sophusai, VallaLőrincz nemV. Miklós pápa kegyen-
cze s római kanonok volt-e? Angelus Politianus 
szinte Marsilius Ficinussal. Mindezek meggyőznek 
bennünket arról, hogy a reformatio valamint szülője 
nem volt a jóval korábban kifejlett tudománynak; 
ugy szülöttje sem lehetett: miután a valódi szilárd, 
alapos tudomány férfiai hidegen fordulnak el tőle ha 
előbb nem, legalább halálos ágyukon 2) s csak olyan 
Huttenféle feslett életű humanisták és féktelenséget 
kereső rosz egyháziak szegődtek vérrel festett zász-
lója alá. Humboldt a protestantismus dicsőségéről, 
Verulami Bacóról — bár mind ketten protestánsok 
— igy nyilatkozik : „Baco, die Richtigkeit des co-
pernicanischen Systems unmathematisch läugnend, 
— er dessen allgemeine, im ganzen freie und metho-
dische Aussichten von einem, leider ! selbst für seine 
Zeit recht geringen Wissen in Mathematik und Phy-
sik begleitet waren." 3) Igen valószínű, hogy Sha-
kespeare is katholikus volt; Milton nyilván utánozta 
sz. Avitus ésMasenius költeményeit; Kloppstok római 
hitágazatokból szemelt ki sokat. Némethonban is a 

2) II. Károly angol kir. II Jakab III. János. Condé, 
Turenne, Wallenstein, Stollberg család, Müller, Holler, 
Newmann, Spencer stb. 

3) Kosmos. II. B. S. 379—515. 

képzelő tehetség csak akkor emelkedett magasra, 
midőn a protestantismus elerőtlenedett és elfajult. 
Goethe és Schiller szelleme egészen megifjodott 
midőn katholikus tárgyakat dolgozott fel. Rousseau 
és de Staël asszony feltűnő kivételt képeznek, de váljon 
ezek olyanok voltak, mint Calvin vagy első köve-
tői? 4) A katholicismus tehát korántsem gátolta az 
ész fejlődését sőt annak utat nyitott és nyit ugy je-
lenleg mint ama korban, melyben tudatlanság bélyeg-
zé az egész világot. A vallás és tudomány elválaszthat-
lan, egyik táplálja a másikat csak különböző mérték-
ben. Jól mondja ezt ki Lamartine eme szavaival: „La 
religion y conduit en un jour, la philosophie n 'y 
conduit que par une longue vie, par le malheur et 
par la mort." 5 )Saz egyház eme hatásában még sem 
volt sohasem egyoldalú. Innen van, hogy Hermes és 
Lammenais merényeit épen ugy nem helyeselte, 
mint Bautain franczia hittudor félénkségét, ki azt 
képzelé, hogy az ész maga sem Istenben hinni, sem 
az örökkévalónak létét bebizonyítani nem képes. De 
ha ez hibáról — a többi hazugságok között — vá-
dolnák az egyházat, honnan van akkor az, hogy 
Perrone a theologus „orbis et urbis" oly nagy véd-
nöke az ész használatának, hogy Belgiumban ratio-
nalismus, cartesianismus és hermesianismusról vá-
dolták sokan. De ez elég is leend. 

Vessünk még egy pillantást szeretett hazánkra 
s kérdezzük meg történelmének lapjait, a tudósok 
könyveit, vagy a tiszteletet gerjesztő idő mohlépte 
falakat s tudtunkra adják, hogy az egyház azt tevé 
kedves hazánkkal amit tett Franczia-, Angol-, Olasz-, 
vagy Németországgal. Hiszen minden iskoláit s 
könyvtárait mind egyházi s a vallás szent ihlete által 
áthatott férfiak emelték. Mindjárt az Árpádok alatt, 
ki alapitotta az esztergomi, zoborhegyi, fehérvári, 
Csanádi, pécsi, veszprémi, tapolcsai, budai, pannon-
halmi, váczi, pécsváradi, nyitrai s nagyváradi, isko-
lákat? A XI században már tömérdek iskola létezett 
és a XI I I ikban már Studium generale Veszprémben. 
Ami iróit illeté e honnak, azokat szintén a kath. pap-
ság képezte. Igy a XI. század jeles irói valának Do-
monkos első esztergomi érsek, sz. Gellért első Csa-
nádi püspök, Maurus pécsi püspök, Valter szerzetes, 
sz. Albert, István veszprémi püspök, Bonipert első 
pécsi püspök. A XII-ben: Hartvik, Alberik, Simon, 

4) Tört. tanulmányok a római bir. hanyatlása ea a 
kor. keletkezése és haladása felett. 

5) A vallás egy nap alatt oda vezet, hová bölcseletünk 
nem előbb a halálnál. 
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Anonymus (a chronica névtelen irója) Felician, Lu-
kács (Bánfy) érsek. A XII I -ban: Dolan pécsi püs-
pök, Rogerius n.-váradi kanonok, Kéza Simon, Pál, 
domonkosrendű a törvények tudora, Gerard, ki theo-
logus, orvos és csillagász, volt. Ez időben keletkezett 
könyvtárak szintén bizonyitják az egyház tudomány 
iránti szeretetét. A vegyes uralkodók alatt 1309-ben 
Gentiüs bibornok és Tamás esztergomi érsekek a 
zsinaton az iskolák felállítását határozzák, hol a sze-
gények ingyen taníttassanak. Ugyanez időben Esz-
tergomban jeles tudományos intézet létezett, hol 
bölcsészeti, törvény és jogtudományi szak is tanítta-
tott. 1325-ről keltoklevélben előfordulnak : Tamás 
nyitrai főesperest, mint a törvények, János honti 
főesperest az orvosi, és András, mint a szépmüvé-
szetek tanitói. Ez időben keletkezett a pécsi acade-
mia Vilmos pécsi püspök által ; Zsigmond alatt 
1388-ban a budai, mely az ottani káptalan gondja 
alatt állott és mindkettőt IX. Bonifácz kiváltságok-
kal ruházta fel. A Constanzi zsinaton már 1414-ben 
Lambert ó-budai prépost mint a törvénytudomány 
és Henrik budai prépost, mint hittudomány docto-
rai szerepeltek. I ly befolyás alatt állva neveié a bu-
dai iskola hazánknak dicső emlékű férfiait egy Vitéz 
esztergomi érsekben, Janus Pannonius pécsi püspök-
ben, Báthory Miklós váczi, Dóczy Orbán győri püs-
pök és sok másokban, kik idővel minden igyekeze-
teiket arra forditák, hogy iskolákat emeljenek, me-
lyekben a nép nagyságának alapját kívánták meg-
vetni. Bonfin megjegyzi Dóczy-ról, hogy különös 
szeretettel viseltetett a tanulók iránt.6) Ez időszakban 
alapitá Mátyás a budai könyvtárat, melyet csak töre-
dékben bírunk az ozmán pusztítás miattjEsztergomban 
Vitéz csillagász tornyot, stb., szóval e közben hazánk 
sok tevékeny emberrel bírt, kik mindent feláldoztak, 
hogy nemzetüket emelhessék. Mit szóljak az ausztriai 
időszakról? Midőn a szerencsétlen mohácsi vész 
(1526) mindent elpusztitott, a nevelés és tudomány 
egyedül az egyházi férfiak által tartatott fön hazánk-
ban, ugy mint másutt hasonló időkben. Ezután alapi-
totta Oláh Miklós esztergomi érsek a jezsuiták vezetése 
alatt a nagyszombati iskolát ; Dallos győri püspök 
Győröt t ; Draskovics zágrábbi püspök u. o. és Szom-
bathelyen, Veranc Antal Egerben stb. Ez időben jött 
létre a pesti egyetem (1675) Pázmán Péter eszter-
gomi érsek, valamint Lósy és Lippay érsekek buz-
galma által 7) ; de a hálás utókor megfeledkezik ama 

«) Bonfin. Dec. I. L. I. p. 4. 
7) Ez először Nagyszombatban volt, de 1777-bon átté-

tiszteletről, melylyel az emiitett főpapok emlékénekls 
az egyháznak tartozik. Ugyanez időszakban keletkez-
tek a győri, (1654) a kassai (1660) nagyváradi (1699) 
valamint a pozsonyi és zágrábi academiák is, tehát 
azon időben, midőn még a reformationak nem fvolt 
sem ideje sem ereje tudomány iránti szeretetét kimu 
tatni. Az egri, nagyszombati, pécsi, rozsnyói, szath-
mári, szombathelyi, temesvári lyceumok egyháziak 
által alapíttattak. Továbbá az aradi, bajai, belényesi, 
beszterczebányai, breznóbányai, debreczeni, eperjesi 
esztergomi, fehérvári , gyöngyösi, kalocsai, korná-
í'omi, körmöci, lőcsei, nagybányai, nyitrai, selmeczi, 
sopronyi, veszprémi stb. iskolák szintén a tudományt 
gyűlölő papok alapitványai. S említsem-e az árva-
nevelő intézeteket s az ösztöndijjakat'? 

A férfiak, kik a tudomány terén megörökiték 
nevüket, nem mulasztották el az alkalmat az iránta 
táplált szeretet kimutatására. A kolozsvári, kassai, 
egri, győri, nagyváradi, esztergomi, zágrábi, pécsi, 
kalocsai, stb., nyomdák mind a katholicismus, a pap-
ság tudomány pártolása és fejlesztéséről tesznek jelen-
leg is élő tanulságot. Különösen ha összehasonlítjuk 
azon országokat vagy városokat, hol a katholicismus 
túlnyomó, olyakkal, melyekben a reformatio miatt 
háttérbe szorul, látni fogjuk, hogy amazok ezek elle-
nében sokkal előbb állanak az értelemfejlődést és 
tudományt illetőleg. „Bátran elmerem mondani, — 
Jouffroy, philosophus — hogy a római nép bölcsekből 
álló nép; mert Rómában egy embert sem találni, k j 
a katekizmusban jártas nem volna. 8) Ezen katekiz-
mus pedig mi egyéb, mint a legfönségesebb és leg-
tökéletesebb bölcseimi értekezés." Pedig e sorok Író-
jának épen nem lehet szemére vetni a katholikusok 
iránti rokonszenvét. „Van egy könyv, folytatja to-
vább, melyre a gyermeket betanítják és melyekből 
a templomban kikérdezik. Olvassák csak önök e kis 
könyvet és az általam adott kérdésekre egytől-egyig 
megfelelhetnek belőle. Kérdezzenek meg önök egy 
katholikust, hogy honnan származik az emberi nem, 
s ő tudni fogja ; kérdezősködjenek végczéljáról s hogy 
mily uton érheti el azt, s megmondja; kérdezzenek 
meg egy igénytelen gyermeket, ki teljes életében 
nem elmélkedett ilyenek felett, hogy miért van ő a 
világon s mivé lesz holta után, s kielégítő felelettel 
fog szolgálni önöknek. A világ s az emberiség ért-

tetett Budára, míg Mária Terézia alatt Pestre, hol jelenleg 
is van. 

8) Hol találunk oly reformátust, ki saját vallás téte-
leit tudná és ne habozna? 

12* 



92 

dete, a f a jké rdés , az ember i nem rendeltetése, mind 
ezen, mind a más vi lágon, az embernek Is tenhez 
v a l ó v i szonya , ember tá r sa i rán t i kötelmei, van-e j o g a 
az embernek a teremtésre ? sat. Szóval egy ké rdés sem 
ismeret len előtte ; s később, ha felnövekszik a ter-
mészet, á l lam és népjog tekin te tében sem lesz té to-
vában . " 

A k a t e k i z m u s tudósabbá tesz , min t Cicero, 
Virgil , Seneca, Horacz v o l t a k , és o ly tételek megoldá-
sára tani t minket , miken P y t h a g o r a s , P l a t o s Ari-
stoteles hasz ta lan tör ték fejőket . „A protes tánsok 
ka tek izmusa i — m o n d j a L e r o u x Péter — egyszerűb-
bek m i n t a k a t h o l i k u s o k é i . A tiz pa rancso la t , az apos-
toli h i tval lás , az U r imája , a keresztség és Ú r v a -
csora képezik azon a n y a g o t , me lybő l L u t h e r a ma-
gáé t szerkesztette. A z o m b a n m e n n y i hézag van e 
lá tszólagos egysze rűségben? L u t h e r k é s z a k a r v a em-
litést sem tesz az egyház ró l , de függőben h a g y t a , 
van-e egyház , v a g y n incs? Mig a Kr i sz tus I s t en-
ségéről való t an t megtar to t ta , az a n g y a l i üdvözle-
tet elvetet te; de h a Mária fia Is ten , vá l jon Már ia 
csak közönséges t e r e m t m é n y - e ? 

I d ő k fo ly t án a keresz ténység fej lődésének kö -
vetkeztében több, több veszély merü l t f'el; de a 
ka tho l i c i smusnak meg van a n n y i ereje, h o g y azokat 
megfejt i , m íg a protes táns ka tek izmusok csak ro-
m o k n a k t ek in the tők ; va lamely n a g y , tökélyes, dúsan 
ékitet t gazdag épülethez hasonl i tha tnók, me lye t a 
t o lva j ak félig le ron to t tak és k i rabol tak . A pro tes tán-
sok az ő segyház v isszaál l í tásának ü r ü g y e a la t t 
némely úgyneveze t t k inövés t l evagdal tak u g y a n , de 
m e n n y i re j té ly m a r a d t m é g megfej te t len és m e n n y i 
hézag betöl te t len! 9) 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Simor János primás ő herczegségének körlevele a bre-
viáriumról. 

( V é g e . ) 

Multa praestantiae Officii divini argumenta adtuli 
Vobis VV. FF . et FF., tandem ultimam praestantiae huius 
notam profero, quae in se hanc orationem praecipue com-
mandai, efficitque nobis jucundissimam. 

Ministri Ecclesiae per Európám, Asiam, Africam 
Americam, Australiam et innumeras insulas dispersi, ejus-
dem Ecclesiae ministri, nomine ejusdem Ecclesiae recitamus 
Officium divinum ; ubique eadem Ecclesia orat ore nostro, 

9) Encyclopédie nouvelle; tom. III . p. 324—325. Art. 
Catéchisme par P. Leroux. 

omnes unum orantium chorum efficimus, non corporibus, 
sed spiritu et ministerio conjuncti, communionem sanctorum 
habentes, mente cum senioribus prostrati coram Agno, „cui 
benedictio et honor et gloria et potestas in saecula saeculo-
rum." ') Haec turba fratrum orat, omnes cum uno, unus 
cum omnibus. In privatis precibus soli sumus : in precibus 
Officii divini Ecclesia tota, cum fratribus per orbem una 
orantium turba, cohors canentium sumus, qui, sicut ducen-
tium plectra, jam simul una consonant, jam sonandi pro-
vinciám invicem indulgent. Ideo Officium divinum pro 
pluribus est compositum, ut sermo fiat semper in numero 
plurium. Quod orat unus, orant omnes, qui spiritu, immo 
ipsa formula verborum conveniunt. Consociantur precibus 
nostris angoli, et omnes sancti in coelo preces nostras susci-
piunt, suisquo cumulatas precibus ad thronum Dei Patris 
deferunt „tamquam phialas aureas plenas odoramantorum, 
quae sunt orationes sanctorum." a) 

Quae sublimitas precum, quae cum tanta coelestium 
et in terris fratrum communione, conjunctione, choro per-
solvitur ! Quae cordis suavitas, ut uno orante, omnes, qui 
Officium recitant, orent et unu3 pro omnibus, omnes pro 
uno, qui ad chorum pertinet, orent. Concentiw hie, harmó-
nia haec tantum concentu angelorum per novem choros et 
Sanctorum omnium per multas in coelo mansiones distribu-
torum, superatur et superatur perfectione orantium tantum, 
non autem perfectione orationis. Harmónia, quam Clemens 
Alexandrinus in libro „Cohortatio ad gentes" absque fructu 
quaesitam fuisse demonstrat ab Amphiona, Eunomo, aliis-
que gentilis superstitionis sapientibus. „Quae est autem ex 
multis unio, cum ex vocum multitudine divinam ceperit 
harmoniam, unus fit concentus, unum chori ducem sequens 
et magistrum Verbum." 3) „Docebit me canticum, quod 
hucusque erra vi quaerens Deum." 4) „Terrifica tuba classi-
cum canens congregavit milites et bellum denunciavit. 
Christus autem, qui pacificum carmen in fines terrae inspi-
ravit, non congregabit suos milites pacificos ? Collegit qui-
dem o homo ! incruentum exercitum et regnum coelorum 
tradidit illis." 5) 

Quod ab ignorantibus ceu defectus recitationis clama-
tur, sublimis Officii divini perfectio esse demostratur et 
commendatur, quia oratio unius orationibus omnium di ta -
tur, fulcitur, multiplicatur. 

Quis e sublimi hoc concentu, e nobili fratrum unisone 
concinentium caterva excedere vellet ? quis in hoc choro 
esse non gauderet ? quis devotione laetus plectro cordis sui 
ad concinentes fratres non procurreret, ut in amplo choro 
sua canendi provincia fungeretur ? Una credentium mens, 
una sperantium laetitia, una laudantium Deum vox, una 
precantium piotas, una donis gratiarum vestiri desideran-
tium coutentio, una poenitentium deprecatio, una placare 
cupientium dilectio, una ad sacrificium praeparantium e t 
fructus sacrifioii securos reddere laborantium, ad Deum 
tendentium, cum Deo sine fine manere decernentium cari -

' ) Apoc. 5, 13. 
2) Apoc. 5 ,8 . 
3) p. 49. A. edit. Lute t . 1629. 
*) p. 70. C. 
•'>) p. 42. B. 
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tas, ipsum coelum et terra ad eumdem finem consociata in 
psalmodia! Et quia a Jesu Christo electi et missi hoc faci-
unt et concludentes horam, suspirio sancto et oratione do-
miuica ustas piacularibus flammis animas fratrum ad sinum 
suae caritatis complectuntur : vere in nomine Jesu omne 
genu flectitur, coelestium, terrestrium et infernorum. 6) 

Quantus honor tam celso intermixtum esse choro ! 
quanta ignominia, quantum detrimentum animae proterva 
voluntate ab illo separari ! 

Et chorus iste fratrum nullo minuto temporis conticet 
a laudibus Dei. Sumite sacerdotes et religiosos sub eodem 
meridiano telluris, ab uno cardine terrae ad alt.erum cardi-
nom eodem tempore una voce proclamantes: „Venite exul-
temus Domino", „Regem regum Dominum, venite adore-
mus!" Solus es in cubiculo, in horto, in prato, in nemore, 
ordiris Officium, protinus non es solus, extemplo chorum 
ingrederis fratrum, qui eodem tempore una tecum ordiun-
tur, prosequuntur divini Officii psalmodiam. Adsistunt an-
geli, in ministerium missi propter eos, qui haereditatem 
capiunt salutis 7), ut preces tuas suscipiant, adsociantur 
tibi prophetae et patres, pii sacrorum hymnorum auctores, 
quorum vocem profers, pietatom profiteris, devotionem imi-
taris, collaudant tecum Deum, adjicientes suam interpella-
tionem, ut quibus jungeris pietate, socieris in sempiterna 
beatitate. 

Consideremus adhuc quomodo per telluris regiones 
eodem momento temporis, totum Officium divinum conci-
nitur. Mane nos minores horas percurrimus per Europamet 
Africam ; in Asia et Australia vesperas et completorium 
orant eodem tempore, quia nostrum ipsis est tempus post 
meridiem ; in China, Chorea et Japonia matutinum persol-
vitur ; in America nox atra rerum contegit terrae colores 
omnium, fratres dormiunt, sed exercitus Dei, acies bene 
ordináta sumus, vigilamus pro illis, qui dormientibus nobis 
vigilabunt pro nobis: et totus exercitus orantium salvus fit. 
Fieri potest, ut nonnulli fratres illo ipso, quo divinum Offi-
cium oramus, tempore, ministerio occupati sint; sed que-
madmodum angeli, ad ministerium salutis ad terrain missi, 
e coelo abesse videntur, non tamen absunt a choris suis, ubi 
incessabili voce proclamant : sanctus, sanctus, sanctus : ita 
etiam fratres nostri, ministerio occupati non excidunt e 
choro psallentium, quia Ecclesia orat, quia omnes vice illo-
rum quoque orant, oraturi illi vice nostra, quando nos in 
ministerio salutis animarum implicamur. 

Celsa orantium societas, aut potius celsissimae spon-
sae Jesu Christi, propter quam fecit coelum et terram, cel-
sissima oratio ! Hinc exsulat divisio temporis, hue confluunt 
spatia locorum, una Ecclesia, in cunctis suis membris, Ca-
piti suo ad dexteram Patris sedenti conjuncta, orat, laudat, 
deprecatur, placat ; ascendit oratio, descendit super omnes 
Dei benedictio. Hic chorus fratrum, chori angelorum et 
sanctorum in coelo aemulus, numquam a laudibus Dei ces-
sât, quia cursu 24. horarum, non est minutum temporibus, 
quo laus Dei non resonaret ore alicujus fratris psalm odiae 
vacantis. 

«) Philipp. 2, 8. 
7) Hebr. 1, 14. 

En scopum, ob quem orandi tempóra divisim distincta 
et assignata et servata fuerant : ut laus Dei numquam ces-
set, ut cultus Dei sit perpetuus, sicut Deus est sempiternus. 
Et quidem, quia homo terrenis adhuc desidoriis implicatur 
et curis saecularibus impeditur, ex intervallo saltern respi-
ret. 8) „Cui dicendum est, quaerit s. Eligius, oportet semper 
orare et non d>,. jere, nisi ei, qui canonicis horis quotidie, 
juxta ritum ecclesiasticae traditionis, psalmodiis, precibus-
que consuetis Dominum laudare et rogare non desistit ? et 
hoc est, quod psalmista dicebat: „benedicam Dominum in 
omni tempore, semper laus ejus in ore meo." 9) „Septenario 
enim numero, inquit Primasius, universitas figuratur, prop-
terea canitur : „septies in die laudem dixi tibi", quod alibi 
dicit: „benedicam Dominum in omni tempore, semper laus 
ejus in ore meo". 10) 

Possunt et soient assignari alia quoque mysteria divi-
sionis horarum ; quia haec sunt tempóra documentorum 
misericordiae ad nos doscendentis, ideo docente s. Cypriano 
oratione sacranda sunt; ") quia mysteriis vitae Jesu Christi 
respondent, prout hoc Rupertus Abbas metro expressit : 

„Haec sunt septenis, propter quae psallimus horis : 
Matutina ligat Christum, qui crimina purgat ; 
Prima replet sputis; causam dat tertia mortis; 
Sexta cruci nectit ; latus ejus noua bipertit ; 
Vespera deponit ; tumulo compléta reponit ;" 

quia Deo semper sunt gratiae agendae, postquam dono Dei 
vivimus, sicut S. Laurentius Justinianus dicit: „Majora 
meretur suscipere, qui collata bona de corde non probatur 
delere" ; 12) quia sunt imago vitae humanae, quae per mul-
tos annos protracta, quasi unus dies est, quemadmodum 
Abbas Columbanus exclamat : „ 0 tu vita, quantos decepisti ? 
quantos seduxisti ! quantos excoecasti ! quae dum fugis, 
nihil es ; dum videris, umbra es ; dum exaltaris, fumus es ; 
quae quotidie fugis et quotidie venis ; veniendo fugis, quae 
fugiendo venis ; dissimilis eventu, similis ortu, dissimilis 
luxu, similis fiuxu ; dulcis stultis, amara sapientibus ; qui 
te amant, non te sciunt; qui te contemnunt, ipsi te intelli-
gunt, " ,3) quovis ergo die quasi tune nos natos, quasi famu-
latum Dei tunc primo incipere censoamus, quae bona feci-
mus obliviscentes, quae facienda instant, serio animo cogi-
tantes, sicut s. Hieronymus fecisse se scribit : „quando me 
putavero ad calcem virtutum pervenisse, tune habebo prin-
cípium ;" 14) princeps tamen ratio et quae suavissime mul-
cet, est perpetuitas orationis, quae in uno quoque nostrum 
tantum in affectu potest esse, numquam in effectu, quum 
aggravante animam corpore, jubente necessitate a divinis 
laudibus multoties cessare cogamur, certis dumtaxat inter-
vallis vitulos labiorum nostrorum immolantes ; sed quod 
imperfectio conditionis est in uno, perfectio erit in fratrum 
per regiones orbis ter rar um choro, ut sine intercapedine 
perseveret laus Dei in terra, quemadmodum Primasius e x -

8) S. Leo M. sera . 4. de jejun. sept, mensis. 
s») Hom. 11. 
10) L. 1. in apoc. c. 1. apud Bona, 1. c. 
n ) De orat. ad finem. 
>2) De orat. c. 7. 
13) Homil. de fallacia vitae hum. 
») Ep. 133 ad Ctesiph. n. 6. T. 2. p. 1027. E. ed. Veron. 1735. 
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plicat : „Ecclesia circumquaque diffusa in singulis mombris, 
professionibusque diversis, urbibus et regionibus, provinciis, 
linguis et gentibus variis Dominum die ac nocte laudare 
non cessât, manente intellectualis creaturae perpetua in 
coelestibus laude super Jerusalem, ad cujus se instar infor-
mai i peregrina laetatur Ecclesia." ,5) 

Tentavit quondam Alexander pius in Syria vir per-
pétuas Dei laudes in eodem loco et eadem communitate 
constabilire, quo fine ad rippam Euphratis et Constantino-
poli monasteria erexit et frequentem religiosorum turbam 
in sex choros divisit, qui invicem succedondo perpetuas Deo 
laudes in psalmodia concinerent, ita ut religiosa societa3 
esset perpetuo sonans laus Dei, ideoque nomen „acoemetae" 
idest numquam dormientium adepti sunt ; et multis placuit 
sanctae vitae institutum ; sed monachis Nestoriana lue iu-
fectis intercidit ; I6) tardius alia in forma, perpetuae adora-
tionis, a beata Mechtilda saeculo 17-o rosuscitatum. Quod 
tamen pio Aloxandro fuit in votis, quod cunctis sanctis fuit 
in desideriis, adimpletur ad literam in divinis psalmodiae 
offieiis, quao sacerdotum missione ad unum chorum coadu-
natorum oro per totam terram concelebrantnr, ut profecto 
eveniat, quod jussum est : „oportet semper orare et non de-
ficere." ,7) 

His sermoni meo terminum pono : puto, argumento-
rum pondere unumquemque persuasum fore do severo officii 
vinculo, quo ad psalmodiam titulo ordinis vel beneficii liga-
mur ; sed an mihi successit, quod intendi, socordiam negli-
gentium excutore, eosque ad Officium turpiter insuperhabi-
tum revocare? Deus seit, qui plantationibus nostris tribuit 
incrementum. Ad officia nostra vocat nos Deus voce aman-
tis; si sequi renuerimus, vocabit voce tonantis : et suscipi 
debebit cum virga justitiae, qui repulsus fuit praebens dona 
miserieordiae. Non crimen, non onus restituendorum fru-
ctuum tantum, sed insidiae confessariis structae, sed gra-
tiae excussae mundo nunc plurimum necessariae, sed plagae, 
quibus affligitur mundus et Ecclesia, sed strages, quas j u -
stifia Dei, ut sanet clerum et nationes, adhuc inferre mina-
tur, juati ad crimina relapsi, peccatores impoenitontes, labo-
res pastoralis curae steriles, quao Officium divinum pie et 
studiose recitans evitaro, amovere, benedictione obtenta 
mutare potuisset, tamquam onus gravissimum peccatis ne-
gligentiae accumulatum comitabitur talem sacerdotem ad 
mortem, ad judicium. Quanta conaolatio, quantum praesi-
dium spei accrescit sacerdoti, in die ilia tremenda ex Offi-
cio divino et semper et studiose persoluto ? Omnes angeli, 
cum quibus ad laudes Dei choros fecit, omnes sancti, quo-
rum memóriás in Officio celebravit, pium in psalmodiis 
socium consolantes tuebuntur : quanta autem afflictae ani-
mae plaga, dum non audebit appellare auxilium, quorum 
concinentium contemsit chorum et cultus in psalmodia obse-
quium? „Nos, qui ex oblationibus fidelium vivimus, ait S. 
Gregoriua ad orationes laudum divinarum cohortans, quas 
illi pro peccatis suis obtulerunt, si comedimus et tacemus. 

15) L. 2, de Apocal. ad finem. 
16) Migne, Ordres Religieux, T. 1. p. 156. 

Lue. 18. 1. 

eorum procul dubio peccata manducamus." 18) Negligens 
breviárium, ad mensam sui cubilis peccatum manducat, 
quia pie oblata impie rapit ; hospites vocans, non cibum sed 
rapinam dividit ; ad mensam altaris, judicium sibi mandu-
cat et bibit. Perpendite haec, quaoso, quando lignum crucis, 
in quo salus nostra pependit, discooperientes, Salvatoris 
crucifixi imaginem populo ostendotis, quando improperia 
recitabitis, quando signa sacra vulnerum Christi osculo 
coletis. Popule mi, quid feci tibi ? Peccata man-
ducare, judicium manducare, quia perfectissima, suavissima, 
facillima orandi ara neglecta, repuisa, rejecta fuit. 

Meum est justificationes Dei annunciare: Vestrum 
VY. F F . et F F . has mente judiciorum divinorum memori 
ad conscientias vocare. Si mihi concederotur ! quod S. Ger-
mano episcopo Parisiensi concessum fuit, qui monitis et 
doctrinis suis universum clerum in psalmodia divina soler-
tissimum conservavit, quemadmodum Fortunatus in vita 
ejus sancti antistitis metris scripta adnotavit : 

„Sub duce German o felix exercitus hie es t : 
Pontificis monitis clerus, plebs psallit et iufans 
Celsa Parisiani cleri revorontia  

Ecclesiae genium, gloria, munus, honor. 
Carmine Davidico divina poeaiata pangens, 
Curaibus assiduia dulce revolvit opus." 19) 
Episcopus quidam a S. Philippo Nereo quaesivit, qua 

brevissima via posset clerum secundum cor Jesu Christi 
obtinore ? Respondit vir sanctus dono consilii ornatus : „Fac, 
ut clerua paalmodiam ot sacrificium missae devote celebret 
et erit secundum cor Dei clerus." In his duobus, tamquam 
in centro, universa sacerdotum pondet perfectio ; pie orare, 
sancte sacra facere. 

Oratio via est ad omnia bona : negloctio eju3 via est 
ad omnia mala; oratio clericorum: psalmodia. 

Traditio tibi praetenditur auctrix, consuetudo confir-
matrix, fides observatrix. 

Gratia Domini nostri Jesu Christi sit cum omnibus 
vobis. Amen. 

Datum Strigonii, Dominica Quinquagesimae, die 
l t - a Februarii, 1872. 

Joannes m. p. Archi-Episcopus. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BECS. J é z u s a z e n t g y e r m e k s é g é n e k e g y -

l e t e , legújabban pénztári és átalános működési kimutatá-
sát bocsátotta közre, melyből a következőkben néhány 
adatok közölni akarunk. A kimutatás 1871-iki april 1-étől 
egészen 1872. márcziua 31-éig terjed, mely idő alatt az 
egyletnek bécsi központi bizottsága Összesen 7769 ftot és 
94 | krt , vett be. Pogány gyermekeknek megmentésére és 
felnevelésére 15,000 frank fordíttatott. Ezen Összegből 8000 
frank Rómába küldetett a propagandához, azon rendelto-
tésael, hogy a chinai, cochincbinai, keletindiai éa afrikai 
hitküldéri állomáaok közt ; 7000 f rank pedig a lazariaták 

18) Lib. past. 2. parte c. 4. 
19) Grancolas, Commentarius, c. 13. p. 29. 
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congregatiójához tétetett át, hogy a pekingi, hangonki és 
niugpoi árvaházok közt osztassék el. 

Az úr szinováltozásá utáni csütörtökön és húsvét utáni 
második vasárnapon szentmiseáldozat mondatott az egylet-
nek élő és megholt tagjaiért. 

Nevezetes, hogy már most a párisi központi nagyta-
nács is azon kedvező helyzetben volt, hogy a miilt évben, 
a háború miatt némileg elkésett jelentését ismét közrebo-
csáthatta. A központi nagytanács tavali rendes közgyűlé-
sét, ugyanezen okból elkésve, február hó helyett csak jul. 
31-én tarthatta meg. Jelentésében többi közt ezeket mondja : 
Attól lehetett, és méltán, tartani, hogy a közbejött háborús 
eshetőségek bevételeinket igen fájdalmas arányokban csök« 
kentendik úgy, hogy szegény liitküldéreink kénytelenek 
lesznek, ezidén az eddig élvezett, szükséges támogatásnak 
legnagyobb részét nélkülözni. Félelmünk azomban, hála 
Istennek, alaptalannak bizonyult ; a mennyibsn bevételeink 
csak oly csekély mérvekben apadtak, hogy a kisebb java-
dalmu hitküldéri állomásoknak épannyit juttathattunk, 
mint azelőtt, a nagyobbaknak pedig többet, mint három-
negyedét annak, a mit eddig rendesen élveztek. Ez örven-
detes körülmény kettős hálára kötelez minket : először a 
jóságos Isten iránt, ki ez esztendőben sem hagyott el; és az 
époly buzgó, mint áldozatkész tagtársak iránt, kik egyle-
tünk jótékony czélját ez évben kettőztetett erélylyel moz-
diták elé. 

Ezen Párisban székelő nagytanácsnak összes bevételoi 
az 1870—71-iki esztendökban 1555582 frankra rúgtak, 
mely összeghez Francziaország egymaga 754292 frkot ada-
kozott. 1869—70-ben a bevétel 1700618 ft. ugy, Jiogy a 
háború okozta külömbség csak 145035 frankot tott, mi 
tekintve azon borzasztó rendetlenséget, melyet a háborús 
idők az egyesek nem kevésbé, mint a községek viszo-
nyaiban előidéztek, minden bizonynyal csekély valami. 
1871-iki februártól kezdve egész ezidei február végéig 
ugyanott 1574430 fr. gyűlt be, mihez ismét egymaga Fran-
cziaország 779,383 ft. szolgáltatott, tehát a felénél is töb-
bet, mi ismét csak azt mutatja, hogy ezen, oly nehezen 
sújtott népnek meleg áldozatkészsége az utóbbi évek bajai 
után sem szállt egy fokkal sem alább. 

IGLAU. Z s i d ó t a n i t ó . Jelenlegi liberális kor-
mányrendszerünknek egyik kedvencz fogása az, tisztán 
katholikus iskolákat lütfelekezetnélküliekké deklarálni s 
aztán zsidót tenni oda tanítónak. A katholikus nép meg-
győződésének ezen erőszakolása már több helyütt erélyes 
felszólalásra, sőt kellemetlen súrlódásokra is szolgáltatott 
alkalmat, anélkül, hogy a kormány ezekért jónak látta 
volna, ilyféle rosz élezeit abban hagyni ; mert hát a zsidó 
sokkal hatalmasabb Ausztria-Magyarországban, semhogy 
ellene bárki valamit tehessen. Ily eset történt legújabb 
Iglau városában, hol a kultusminister a tisztán katholikus 
népiskolában egy Weber Ignácz nevü zsidót alkalmazott 
tanitóul, annak daczára, hogy előlegesen is azon mélyenható 
visszatetszésre, sőt ellenzésre figyelmeztetett, melyet ezen, 
semmi által sem igazolt, tökéletesen felesleges erőszakos-
kodás, a becsületes derék iglauiakban keltend. Az iglaui 

anyák ennélfogva erélyes feliratot intéztek a kultusminis-
terhez, melyre a válasz még váratik ; s melyből a követ-
kező helyet kiemeljük: 

„Mi katholikus anyák azon körülményt, hogy ez 
ügyben már régebben az országos iskolatanácshoz intézett 
kérelmünk illető helyen figyelembe sem vétetett, csak úgy 
magyarázhatjuk meg, hogy ezen hatóság a katholikus szü-
lőknek szent, elévülhetlen s hasonló rondszabályok által 
mélyen sértett jogait vagy épon nem, vagy nem kellőleg 
becsüli. De továbbá azt som hihetjük, hogy ilyetén, oleddig 
hallatlan eljárás az uj iskolai törvényeknek szellemében 
gyökereznék, melyeknek állítólagos czélja az, hogy a gyer-
mekeknek vallásos s erkölcsös neveltetését előmozdítsa s 
melyek kötelességévé teszik a tanítónak a gyermekeket 
minden rendes, előirányzott vallásgyakorlatokban vezetni, 
a vallástanitást egyetértve a hitelemzövol elvégezni, szó-
val e téren is oktatólag és példaadólag működni. Hogy 
tehát az uj iskolai törvény a holt betű állapotából az egész-
séges, áldásdus gyakorlat tercre lépjon, nézetünk szerint 
okvetlenül szükséges, hogy a zsenge gyermekek nevelése 
körül a hitelemzö, a tanitó és a szülők, nevezetesen az 
anyák összhangzólag közreműködjenek, hogy okként váll-
vetve a nevelésnek nagy s fontos mnnkáját sikeresen vé-
gezzék s az egyháznak valamint a házának majdan hasz-
nos s méltó tagokat adjanak. Ilyesmit azonban a zsidó val-
lású Weber Ignácz úrtól sem nom várhatunk, sem vámunk 
nem szabad. Mert ez úrnak, hogy keresztény gyermekekot, 
úgy a mint kell, taníthasson, saját hitmeggyőződését meg 
kellene, hogy tagadja, mit pedig tőle, mint becsületes em-
bertől sem nem várunk, sem nem követelhetünk, úgy, hogy 
azon másik alternativa előtt állunk, mely szerint a zsidó 
tanitó keresztény gyermekeinket oly irányban s oly módon 
tanitandja, mely saját vallásunkkal, meggyőződésünkkel, 
gyermekünk jövőjével s jövő boldogságával kiáltó ellen-
tétben áll." 

A felirat továbbá fejtegeti, miszerint a házi nevelés 
és vallásoktatás bármily tökéletes legyen is, még sem ve-
zethet czélhoz, ha az iskolában a másvallásu tanitó folyto-
nos gunyoros, vagy egyébként kételyekot támasztó meg-
jegyzései által rendesen és következetesen elrontja azt, mit 
a szülők otthon építenek, s már csak ezen okból is az ellen-
séges irányú tanitónak eltávolítását kéri és sürgeti. 

Nem hiszszük, hogy a kormány az iglaui katholiku-
soknak ezen jogos kérésére hajolna ; mert hogy roszul cse-
lekszik, midőn egy tisztán katholikus iskolában zsidót al-
kalmaz, mint tanitót, azt akkor is tudta, mikor tette; ha 
tehát nem tette volna készakarva, honnan magyarázzuk a 
zsidónak ottlétét? ha pedig készakarva tette, hogy hiheti 
valaki, hogy most hátrálni s kedvencz zsidóját elejteni 
fogja ? egy nagy és fontos tanulságot merithetünk azomban 
ilyen és hasonló esetekből ; s ez az, hogy csak ott történhe-
tik ilyesvalami, hol a katholikusok saját lanyhaságok által 
előkészitették rá az utat. Példa erre Tyrol. Ezen hithű s 
becsületes nép közt, nemcsak, hogy antikeresztény iskolai 
törvényeit nem meri érvényesíteni, hanem még azt is meg-
engedi a kormány, hogy a plébános ezentúl is legyen iskola-
felügyelő, csakhogy e derék népet jó kedvében megtartsa. 
Másutt persze másként áll a dolog. Rendes időben a nyárspol-
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gárnak legnagyobb örömére szolgál, mindent gyalázni,pisz-
kolni s csúfolni, mi a tekintélynek szinét csak némileg is ma-
gán viseli. Ehhez természetesen a papság is tartozik, melynek 
folytonos vexálása által saját magában, gyermekében s az 
egész társadalomban a vallási érzületet addig aláássa, míg 
a dolog természetes összefüggésénél fogva a teljes vallási 
s polgári anarchia állván be, oly elemek korülnek a fel-
színre, kik most ugyanazon ostorral ütik őt, t. i. a libera-
lismussal, melynek, míg vele másokat üldözhetett, maga is 
forró imádója volt. 

Liberális nyárspolgáraink épen most kezdik a „sza-
badelvüség"-nek fanyar gyümölcseit ízlelni ; ily leczkék, 
mint e felirat is mutatja, legalább észre téritendik katholi-
kus szülőinket, s ez jó van igy, mert a ki a maga idején a 
jó szóra hajlani nem akart , annak vexatio dabit intel-
lectum ! 

I R O D A L O M . 

Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung." 

(Folytatás.) 

Miután (a magyar koszorús költő szerint is) minden 
országnak talpköve és támasza a tiszta erkölcs, az erköl-
csöt pedig csak egyedül a positiv hit s vallásosság szülhet^ 
már műve szóban forgó részében is elég érthetően ad amaz 
óhajtásának kifejezést a t. sz., hogy a status, a polgárok 
nyugalmát lelkiismeretét fölzavaró s az egész civilisatiót 
elsöpréssel fenyegető, felekezetnélküliséget ápolni óvakod-
jék ! . . . . Az élet erősebb minden logikánál, annál inkább 
minden fictiónál. A mely állam minden vallási jellegről le-
mond, az ugyan vallásosságot s így erényt soha előmozdí-
tani nem fog, hanem terjesztője lesz a nihilismusnak, a 
hitetlenségnek, vallástalanságnak s erkölcstelenségnek, s 
így saját józanul felfogott érdekei ellen cselekszik. 

A hitoktatásnak minden emberre nézve oly nagyfontos-
ságú, minden lélekre oly mélyreható, a társadalomra oly nagy 
horderejű tárgyát, forrásait, a vezérfonalat vagyis a kátét 
a tanulókat és módszert illetőleg előrebocsátottak után, a 
munkálat 367 lapra terjed. — Ezeken jőnek elő a teljesen 
kidolgozott katechesisek két egész rendben a szerint, mi-
ként a növendékek előtt azok valóban megtartva lőnek. 

A népiskola legalsó osztályában, hová a fejlődés első 
korát a szülei háznál, melynek a vallási érzelmek föl kel-
tése tűzhelyének kellene mindenütt lennie, — átélt gyer-
mekek lépnek be, — nem lehet, hogy a hitigazságok elvont 
fogalmakban közöltessenek ; hanem szükséges, hogy ezen 

eszmék és fogalmak eleven alakban adassanak . . . . Ez 
alapja a történelmi előadásmód — helyesvolta és czélszerü-
ségének, sőt szükségességének. Igy tanított az Ur Jézus és 
mindazok, kik szivre hatni és az oktatást megszilárdítva 
bőséges sikerre jutni ohajtának. I t t van tehát a biblia-tani-
tásnak alkalmazása. A szentirati történeteknek a gyerme-
kek felfogásához mért, bizalmat keltő szeretet- és béketü-
résseli elbeszélése jobban képez, mint ha a legszebb igaz-
ságoknak szó által végbeviendő magyarázatát kezeljük . . . 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A pannonhegyi szent Benedek-rend pápai székházá-

nak tagjai szomorú szivvel jelentik tisztelt rendtársok: 
A l s o k i G e l l é r t sz. benr. áldozár s pápai katholi-
kus gymnasiumi tanárnak, julius hó 28-kán esti 8 órakor 
életének 62-ik, áldozárságának 38-ik évében agyszélhü-
dés következtében történt gyászos elhunytát. A boldogult 
12 évet az oktatási, 21-et pedig a lelkészi pályán töltött. 
Az örök világosság fényeskedjék neki ! 

— Mey jeles katechetikai munkáját , melynek ava-
tott tollból folyó ismertetését lapunk folyó számai épen 
most hozzák ; Farkas Sándor, hitelemző úr magyarra for-
dította s az illető előfizetési felhívást már régebben szét is 
küldte, mire a forditó úr bizalmas megkeresésére a t. kö-
zönséget azon megjegyzéssel figyelmeztetjük, hogy az elő-
fizetési pénz 1 f r t 50 kr. közvetlenül hozzá, Esztergomba 
beküldendő. A munka e napokban megy sajtó alá. 

— Megjelent és beküldetett: A nyitrai róm. kathol. 
főgymnasiumba járó if júságnak érdemsorozata az 1871 — 
72-iki tanévben. E szerint a gymnasiumot az utósó tanév-
ben látogatta 373 tanuló, ezek közt római katholikus 292, 
ágost. 2, héber 79. A rendes gymnasialis tantárgyakon ki-
vül még a rajz, testgyakorlat, zene, műének, franczia nyelv 
s a Stolze-Fenyvessy-féle gyorsirászat is tanittatik. A 
rendes tanárok testületét 7 kegyesrendi áldozár és növen-
dékpap, 4 nyitramegyei áldozár és 2 világi képezi. Az in-
tézetnek igazgatója jelenleg főt. Csősz Imre úr, kegyes-
rendi áldozár, hittudor s a magy. kir. tudomány egyetem 
hittani karának bekebelezett tagja. 

— Megjelent és beküldetett : A cisterczi-rend pécsi 
kath. főgymnasiumának értesitvénye az 1871/2 tanévre. Az 
intézet az iskolai év végén 352 nyilvános és magántanulót 
számlált ; nevezetesen róm. kath. 292, görög-kath. 2, gör.-
kel. 5, ágost. 3, helv. 6 és hébert 44. A rendes t an tá rgya-
kon kivül a franczia nyelvet 30-an, az éneket 28 és a 
gyorsirászatot 14 tanulták. Érettségi vizsgát összesen 35-en 
tettek. Az intézetnek élén főt. Szalay Alfred úr áll, cist. r . 
áld., hittudor, a m. kir. egyetem hittani karának bekebele-
zett tagja, oki. tanár. 

— A brussai kormányzó az angol biblia-társulatnak 
ügynökeit a városból kitiltotta s készletöket elkobozta, 
állítólag az orosz konzul sürgetésére, ki az ügynököket 
arról vádolta, hogy oly tractatust is árultak, melyben az 
orosz vallás gyaláztatik. Doniquo az oroszok és törökök 
még mindig nem akarnak hitfelekezetnélküliekké válni. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o 'c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Testen, aug. 14-én. 13. II. Eélév. 1872. 

T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. — Schopper 
György, rozsnyói püspökömigának székfoglalása alkalmá-
val mondott főpásztori szózata. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. — 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

Hogy mily nagy ellenben a prot. Angliában az 
általános tudatlanság a hivatalos jelentések bizonyit-
ják. Igy Tuffnek jelentésében : „Igen meglepett ben-
nünket, hogy míg a gyermekek némi könnyűséggel 
irnak és olvasnak, a hit és erkölcs dolgában meg az 
alapelveket sem ismerik/ ' Sir John Pakington egyik 
uj^bb parlamenti jelentése szerint : ezer és ezer em-
ber van, kinek az erény és bűnről legkisebb fogalma 
sincs; s hogy egy év alatt csak egyik fogházban 
1700 személy találtatott, ki a hónapokról s az idő 
felosztásáról mit sem tudott. Clay, fogházi káplán, 
állítása szerint 7000 fiu- és leánygyermek között 
1588 találtatott, kinek az erény- és bűnről fogal-
muk sem volt. ') Mayhew Henrik — ki a Londoni 
Nagyvilágon dolgozik — 1851-ben irt könyvében 
állitja, hogy 700 közt alig van egy, ki valaha tem-
plomban lett volna vagy e szó: kereszténység értel-
mét tudná. E g y másik hivatalos jelentésben Clay így 
szól : én tudatlanságnak nevezem az oly egyén álla-
potát, ki nem tud imádkozni, nem tudja a fejedelem 
nevét, sőt még a hónapokat sem ismeri. 3000 fiu és 
leány között 1588 ily tudatlant találtam, 1290 fiu, 
298 leány pedig annyira képtelen a jó, erkölcsös és 
vallásos nevelésre, hogy előttük az erény és bűn 
egészen ismeretlen. Van ugyan némi fogalmuk a 
lélek halhatatlanságáról, a túlvilági jutalom és bün-
tetésről, de a jó és rosz cselekedetek közt nem tud-
nak különbséget. 2) Eléggé jellemzi az angol tudat-

') Repart to the Commite of the Lords 1847. 
2) Loco és társ. 

lanságot a Lancasteri iskola egyik felirata : „Majd-
nem fele e nagy nemzetnek sem irni, sem olvasni, 
nem tud ; másik felének pedig nagy része fogalom-
mal sem bir az erény és bűnről." Viseman: „A szű-
kölködő néposztály tudatlanságát az angol főváros-
ban az okozza, hogy az illetők az ottani bűn és rom-
lottság iránt gyalázatos ós buta tudatlanságban 
vannak." Igy jár együtt az erkölcs a vallással, ezzel 
pedig a tudomány. 

A mi a bűnvádi kimutatásokat illeti, 1847-ben 
Londonban 22000 bűnös sem irni sem olvasni nem tu-
dott, mindezekből azon következtetést kell vonnunk, 
hogy a prot. Anglia Európában oktatás tekintetében 
leghátrább áll. Nyiltan bevallá ezt Fox,a kitűnő állam-
férfiú 1850-ben február 26-iki alsóházi ülésen, mit 
statistikával kezében be is bizonyított. John Russel 
1847, april 19-iki ülésen; Macaulay — a történetíró 
s Anglia első kormányférfia — 1847 april 20-iki; 
Hume az 1840 julius 17-iki ülésen, Moseley angol ki-
rályi iskolai tanácsos egy jelentésében, mely 112 
helyről szól, a tudomány iránti részvétlenséget ki-
mutatja s az iskolába járókat a nemjárókkal össze-
hasonlítván, az arányt 1 és 39-ben állitja fel. 

Ezeket tudva vigasztalódhatunk, hogy katho-
likus iskoláink — korántsem a közösek — sokkal, 
igen sokkal előbb állanak Angliáéinál. M. Marsohall 
angol királyi iskolaigazgató 1854-ben, miután a ki-
rályságban létező kath. iskolákat meglátogatta , 
ily nyilatkozatott tett : „Tapasztalataimra támasz-
kodva, be kell vallanom; hogy egyedül a kath. né-
nék által vezetett iskolák érik el teljesen a keresztény 
nevelés czélját." Ennél szebbet az igazi keresztény 
tevékenység legbuzgóbb védőjétől sem lehet várni. 
Ugyanezt mondhatni a férfi testűletek vezette isko-
lákról is. Hogy ennek miben rejlik az oka azt Thiers 
az államférfiú igen eltalálta: „annak aki tanár akar 
lenni, az alázatosság oly magas fokára van szüksége, 
mely világi embernél alig vagy igen ritkán található 
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fel." Fájdalom a mi törvényhozóink pedig e napok-
ban inditványt tőnek, egy szerzet eltörlése iránt. A 
minő az ember, olyan a felfogás ! St. Marc — Gi-
rardin — így nyilatkozik a kath. Austriáról, 
•1839-ben: „Nem az én hibám u. m. hae fejezet dics-
beszéd gyanánt hangzik Austriára nézve. Azon erős 
meggyőződéssel jövök ide, hogy a tanitás dolgában 
ez a sötétség országa, s ellenkezőleg a népoktatást 
itt legjobban elterjedve találom. E birodalom oly 
méltatlanságokat szenvedett az Íróktól, hogy felőle 
a szigorú de nem igazságtalan itélet még mindig 
hizelgésnek tetszik;" u. m. az iskolabarát. 3 )De mind-
ezeket mellőzve is a kis Belgium legszebb példa rá, 
hogy minő gazdag és kimerithetlen életerő rejlik a 
katholicismusban a nevelési téren, hol rövid idő alatt 
az intézetek és tanulók számát megkettőzi-íté. Es 
mégis gátolná a katholicismus a tudományt? holott 
annak úttörője, táplálója és fenntartója volt és lesz, 
Nem bizonyítja a történelem a protestáns Meiner 
eme szavait: Az egyetemek legbőkezűbb jóltevői 
mindig a római pápák voltak, kiket egyszersmind 
az alapitás, véduökség és főfelügyelet egyedüli 
dicsősége illet ? 4) Ily érvek, s az elleufélnek ily 
őszinte vallomásai után igaz marad Chateaubriand 
ama gyönyörű állítása : csaknem minden tudományát 
Európa (és vele az egész világ) a szentszéknek kö-
szöni. 5) A katholicismus szülte, ápolta, fentartotta 
és fogja továbbra ; hisz az anya nem lehet hűtlen 
édes gyermeke iránt. 

A világhírű Kosmos szerzője csodálkozik raj ta , 
minő fontos természettani igazságok csiráját talál-
találhatni fel a XVI ik századbeli spanyol íróknál, 6) 
pedig azok nem Luther, se nem Calvin iskolájából 
kerültek ki. A XV. század vége felé nemcsak a görög 
és latin classicusok, hanem a természettudományok 
restauratiója is nagyban mutatkozik. Sőt különösen 
u j utak nyilnak a tudomány e nemére nézve. A csil-
lagászat, természetrajz, boncztanstb. éleselméjü ked . 
velőkre találtak. Érdekes felfedezések és tanulmá-
nyok egész serege merültek föl és pedig jó részben 
a tudatlan barátok utján. Azomban ezek további 
lassú fejlődés utján történtek, egy illető és azokhoz 

3) De l'instruction intermédiaire et de son état dans 
le Midi d'Allemagnue. 

4) Gesch. d. Entstehung und Entwiklung d. h. Schu-
len unseres Erdtheiles. Gött. 1802 — 5 II. 4. 

6) Genie du Christianisme IV. P. 1. 6. ch. VI. 
6) Man erstaunt den Keim wichtiger physischer Wahr-

heiten in den spanischen Schrifstellern des XIV. Jahrhund, 
schon zu entdecken." II. B. S. 297. 

értő szaktudós bizonysága szerint. A Kosmos irója 
igen különös előszeretettel viseltetik Basilius iránt, 
kinek egyszerű tájképei- s eredeti rajzaiban oly érze-
lem nyilvánul, mely a jelenkor érzeteivel a legben-
sőbben összeolvad, mint mindaz, mi a görög és ró-
mai őskorból reánk szállott. Nanziani Gergely egyik 
szép költeményét is (Carm. XIII) igen dicséri e te-
kintetben ; s sz. Patriczius helyes nézetét a meleg forrá-
sokról sem feledi el megemlíteni. Nagyon magasz-
talja továbbá az aristotelesi bölcselet és a természet-
isme felélesztésében egyiránt érdemes Albertet, ki-
nek a kölni domonkosiak zárdájában meleg növény-
háza volt már a XIII . században; ennek könyvében 
(Liber cosmographicus de natura locorum Alberti 
Magni) igen meglepő szemlélgetésekre talált. „Ddr 
für die Belebung der Aristotelischen Philosophie 
und der Naturkunde gleich verdiente Albartus Ma-
gnus hatte im Dominikaner-Kloster zu Köln ein 
warmes Treibhaus. Ich habe in seinem Werke Be-
trachtungen aufgefunden, die mich sehr überrascht 
haben. Durch Albart den Grossen un i Roger Bicon 
wurden die Geistesfesseln muthvoll gebrochen, — 
tehát még sem Luther által, — und die Natur in 
ihre alten Rechte eingesetzt." Pedig a dicsőitett Baco 
egy IV. Kelemen pápának volt kegyeltje. Cusa 
Miklósról pedig az emiitett természettudós igy nyi-
latkozik : „Ein deutscher Cardinal Nicolaus de Cusa 
hatte zuerst die Geistesfreiheit und den Muth, fast 
100 Jahre vor Copernicus unserem Planeten zugleich 
wieder die Achsendrehung und die fortschreitende 
Bewegung zuzuschreiben, mit den Worten: J am no-
bis manifestum est terram in veritate moveri. Egy 
karthausi jó barátnak könyvéről (Margarita philo-
sophica des Priors der Karthause bei Freiburg, Hei-
delberg 1486) azt állitja, hogy igen nagy befolyás-
sal volt a XIV. század elején mathematicai és philo-
sophical ismeretekre. Végre saját kedvencz tanul-
mányára térve, a természettannak, a természeti 
földrajznak első alapját is kénytelen egy katholikus 
barátnak tulajdonitani, s mi több egy jezsuitának. 
„Die Grundlage von dem, was man heute physica-
lische Erdbeschreibung nennt, ist in des Jesuiten 
Joseph Acosta (História natural y moral de las Jn -
dias) enthalten, in dieser vortrefflichen Naturbeschrei-
bung des Neuen Continentes 1590, 7) Pedig hihető-
leg ez sem a reformatio következtében adta fejét 
ilyen dolgokra, ha csak ugy nem okoskodunk — 

7) Az idézetteket 1. Kosmos I. K. 73, 74, 448. II. K 
27, 28, 31, 111, 130, 140, 284, 298, 503, lapjait. 
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mint boldogult Hoványink mondá — a reformatio 
szülte a jezsuitákat, tehát ami jót tettek, az mind a 
reformatio érdeme. 

Á hitszakadást megelőző időszakokban sem 
hiányoztak tehát a tudomány felkent férfiai. Csak a 
pisai, kostniczi, baseli, nagy gyülekezetekre vesd sze-

, medet k. olvasó, és látni fogod, hogy mily erős, 
termékeny magvak rejlenek az egyetemes egyház-
ban, mely különböző tartományaiból annyi derék 
és méltán dicsőitett főpapot s annyi jeles hittanárt 
vala képes összegyűjteni. A korszak, mely hasonló 
férfiakat ily szép számmal képes felmutatni, koránt-
sem indult hanyatlásnak, hanem látszik, hogy min-
den áron a tökély magas fokára törekedett emel-
kedni. Ezért mondja Möhler: „Eine Periode, die 
solche Männer in solcher Anzahl besitzt, ist nicht 
im Verfalle, sondern sie will sich auf eine noch hö-
here Stufe erheben." 

Emlitsem-e az egyházi mozgalom főembereit 
kik sokan voltak ugyan, de még is különösen Nicole 
de Clemange felől mondják, hogy tanítója Pierre 
d'Ailly-val és Grersonnal együtt az egyházi élet és 
theologiai tudomány javításának főbajnokai valának 
— das Triumvirat kathol. Reformatoren — kikre a 
XIV. század végén és a XV. elején Páris hires Sor-
bonája is szivesen hallgatott. Egész Francziaország-
gal együtt szivesen hallgatott az egyház is szavukra. 
Igen az egyház már akkor bővelkedett jeles férfiak-
ban, kik felfödték az emberi sziv titkait s az erkölcsök 
szabályait, mély elmével előadták a törvények szel-
lemét és szövetségét, mi az erkölcsiség és jogtanban 
a philosophiát alkotja. És ily nagyszerű titkok meg-
fejtésében, ki ne ismerne egy Massillon, Bourdaloue 
La Bruyère és Domatra, kik mind az emiitett szá-
zad fénypontjai valának. Galilei a lég nehézségét 
fejtette; Toricelli és Pascal azt bebizonyitották; Co-
pernik a tudósokat csillagzatunk igazi rendszerére 
figyelmezteti ; Kepler a csillagkerengések törvényeit 
is meghatározza; Descartes az algebrát mértanra 
először alkalmazza, Pascal fejtegette a mathematicát ; 
Descartes feltalálja az u j philosophiát,mely ha igaz sem 
volna, mégis az emberi ész örök remek müve maradna ; 
Turenne — kit Bossuet munkája megtérített — csata 
terveit készité; Talon és Sequir értekezéseinek gyü-
mölcse hol vannak mmdezek mellett? 

Nagynak mutatkozott az egyház e korban, va-
lamint mindenben, így szellemdus férfiaiban is, kik 
a gondolatok mélyre ható fölséges birodalmát a ki-
nyilatkoztatás alapján szóval és irataikkal fölemel-
ték. S míg óriásként így Európa emelkedék fel, 

hogy egyik kezét Kelet, másikat Nyugat felé tár ja 
ki, hogy u j világrészt fedezzen fel: Vasco de Grama 
a jó remény fokát hajózta körül, továbbá Columbus, 
Magellan, Cortes Ferdinand, játszák bámulatra 
méltó szerepeiket az anyagi világban ; addig a szel-
lem roppant világát Erasmus járta be és kizsákmá-
nyolá a tudomány minden forrásait, mely által ál-
mélkodásba ejté az egész világot s hirneve betölté 
az egész Európát a rotterodami bölcscsel, Vives La-
jossal, ki a tudományokat u j alakba önteni töre-
kedett. 

Olaszhonban — midőn eljött az idő, melyben 
mit századok, ezredek, egyesitett iparkodása, lassan 
haladva épitett, kevés idő lerontotta, a duló vész-
ként keletről nyugotra tóduló vadnépek költözkö-
dése; sirbaszállt a görög és római műveltség. E g y 
majdnem ezredévi hosszú pályát kelle megfutni 
Európának míg oszolván lassankint a sűrű sötétség 
— felviradt végre a világosság nagy napja, hol már 
egyszer teljes fényében ragyogott s onnan eregette 
szét a világosság tenyésztő sugárát. Ott virágzottak 
a bölcsészeti iskolák, melyek móhon kaptak a Con-
stantinápolyból hozott szellemi kincseken. Dante és 
Petrarcha szellemét kitűnő utódok öröklötték. Tasso 
dalai visszhangra találtak hazájában, míg Spanyol-
ország diadalittason, győzelmei folytán büszkeséggel 
eltelve zengett, miként a harczos, ki győzelmes csata 
után egybehalmozott zsákmányain nyugszik. Ezalatt 
azonban megszólalt Németországban a pártütő szel-
lem, ki a testvér népek keblében feléleszté a pártütést 
és azon ember, ki a pártütés magvát elhinté, még 
halála előtt szemlélte fáradságának iszonyú eredmé-
nyét és szemtelen gunymosoly közt iróniázta azt 
az emberiséget, melyet ferde elveivel az igazság út-
járól a kárhozat vészes ösvényére vezetett. 

A protestantismus mit sem használt a tudo-
mánynak, — sőt a történetírók szerint gátolta azt 
— ő már mind felhalmozva találta annak mai napig 
is bámulatra méltó kincseit. A reformatio előtti hu-
manisták ragyogó fényben álló hosszú névsorát nem 
is emlitem, csak a három főt nevezem meg: Vives 
Lajost, a spanyol tudóst; Budäus Vilmost a fran-
cziát s Erasmust a németalföldit, kiknek jellemzésére 
álljon itt e pár sor, a kornak méltó Ítélete: „Trium-
viri rei litterariae : primus judicio, secundus ingenio 
tertius dicendi copia excellens." Hol vesz a reforma-
tio ily férfiakat, kik mellett, Luther vallomásaként 
Cicero is zugba bújhatott volna. Már kezdetével a 
reformatiónak az egyetemek hanyatlani kezdettek, 
mivel tanáraik a zárdák és káptalanok söpredékei 
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vol tak , k ik ko rán t sem a t u d o m á n y , h a n e m a szabad 
moral , az érzékiség fe lszabadí tása mia t t fu to t t ak az 
e l len táborba . 

H o g y a p ro tes tan t i smus m e n n y i r e szerette a 
t u d o m á n y t , különösen a t e rmésze t tudomány t és phi-
losophiát , k i tűn ik T y c h o - B r a c h e , Kep le r va lamin t 
Le ipn i t z és Wolf eseteiből, ki t a tüb inga i evangeli-
cus t a n á r o k h a z á j á b ó l száműztek és Hi tz le r Danie l 
p réd iká to r kiközösí te t t . S kinél t a lá l t az elűzött K e p -
l e r menedéke t ? Bolognában s később Grrätzben ! 
Nemde a tudománye l lenes j ez su i t ákná l? É s T y c h o 
B r a c h e IV . Keresz t é ly üldözései elől Dániából nem 
hi t sorsosa inkhoz menekede t t ? „Die V e r p ö h n u n g 
h a t t e schon f rühe r Kep le r selbst in dem prot . Deutsch-
l a n d e r fah ren" u. m . H u m b o l d Kosmosában . Ü l -
dözték Leibnitzet , Wolfot u g y m i n t C a r t e s i u s t é s T y -
cho-Brachet mig A u s t r i á b a nem menekül tek. S mind-
ezek va lóban szép t u d o m á n y i előszeretetre m u t a t t a k , 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

Schopper György, rozsnyói püspök ö mlgának székfogla-

lása a lkalmával mondott föpásztori szózata. 

L. J. Ch ! Venerabiles Fratres ot Filii in Christo di-
lectissimi ! Inscrutabili Dei consilio ad episcopalis Rosna-
viensis sedis regimen vocatus, munus mihi demandatum 
auspicaturus, dum prima vos vice solio huic undique cir-
cumfusos intueor, paternos testificaturus affectus ac larga 
vos donaturus salute, verbis discipuli Domino dilecti allo-
quor amicis: Sit vobiscum gratia, misericordia, pax a Deo 
Pâtre et a Christo Jesu filio PatrÍ3 in veritate et charitate. 
(II. Joan.) 

Deposito, qui por très jam fere annos vultus vestros 
merito condebat luctu, repulsaque tristitiae nube, festum 
célébrantes diem, gaudia jam hodie blando vultu, tutisque 
vocibus edere festinatis. — Et si quaeratur, quid blanda 
dulce dine sensus vestros inflectat ? respondetis ; quod patre 
per multos dies orbi, hunc Dei miserentis gratia a Sanctis-
simo Domino Nostro Pio Papa IX. ad clementissimam no-
minationem Imperatoris et Regis apostoliéi Francisci Jose-
phi rursus in me indigno Dei famulo nacti sitis. 

Noluerim vos celare F. D. me, dum rumor in vulgus 
spargaretur, me in pastorem portionis hujus vineae Domini 
decerni, auditis his, similiter S. Joanni Chrisost. „timore 
simul et haesitatione perculsum fuisse; timore, ne invitus 
raperer, haesitatione, cum identidem disquirerem, quo pacto 
viris illis in mentem venisset, de nobis quidquam hujusmodi 
cogitare. Nam mo ipsum inspicienti nihil succurrebat illo 
dignum honore" (L. I. de Sacerdotio). 

Nec mirum sane. Dum enim sublimitatem muneris, 
quod ipsi SS. Patres angelicis humeris formidandum uno 

quasi oredocent et imperitiam maam, tenuitatomque virium 
mearum librarem, non potuit non fieri, quin totis artubus 
contremiscem ac multiplici curarum aestu jactarer, „Nam 
quid tam insolitum, tarn cavendum, quam labor fragili, 
sublimitas humili, dignitas non merenti (S- Leo Serm. de 
Assumpt. 1.) 

Quare augustiatus prae pavore, non una vice cecidi in 
faciem meam super terram (Judith 13. 29.) ante tabaraa-
culum altissimi et aestuans anima maa cum Psalte regio 
exclamabat: „Domine! tu scis insipientiam meam; quo-
niam inops et pauper sum ego" (Ps. 68. 85.) et cum Serva-
tore: „Pater mi ! si possibile est, transeat a me calix iste." 
(Math. XXVI. 39.) — Ast Pater Coeli nullis meis moveba-
tur precibus; cupienti enim mihi latere, obstitere hinc et 
illinc amici, impellebant viri graves, de Ecclesia et patria 
meritissimi ; quibus tandem parendum fuit, ni si negando 
pertinax essem, superbiae denique id potius, quam mode-
stiae adseriberetur. — „Tantum enim abest, ut Doctor an-
gelicus ait, — ut humilitatis sit, gradus Episcopalis celsi-
tudinem fugere, quod illám respuere oblatam et injunctam 
superbiae tribuatur (Quodlib. 5 art.) 

Non negaverim fleeti me passus sum, quod nuaquam 
non recalcitrans facile ingratitudinis ac defectus amoris 
erga Jesum, Pastorem animarum nostrarum supremum, 
argui poteram. Qui enim euscipere detrectant propositi tena-
ces, quod non expetiverant, aliquando fortasse considera-
bunt cum Gregorio M. tromentes Dominum dixisse : „si 
diligis me, pasce oves meas, clareque id circo docuisse, 
quodsi testimonium suae dilectionis est ampleeti onus pa -
storale, quis quis virtutibus pollens, ipsum ampleeti renuit, 
Pastorem suum convincitur non amare" (Past. p. I.) 

„Non igitur ipse mihi sumpsi honorem, ut Pontifex 
fierem ; sed vocatus tamquam Aron" (Habr. V. 5,) Pontifex 
vero sim ex hominibus assumptu3, circumdatus infirmitate, 
aratro evangelii in hac portioné vineae Domini manum 
admovens supplicem ad sidora attollo vultum illimitata 
filialicum fiduciaconfugiens ad eum, „qui dat omnibus afflu-
enter et non improperat", qui enim vocavit nos Deus, non 
ex operibus justitiae quae fecimus nos ; sed secundum pro-
positum voluntatis suae, nobis gratiae suae dona ad vestrum 
profectum humillime poscentibus, superabundanter daturum 
confidimus ita, ut in Nobis quoque verba illa S. Leonis 
complenda fore speremus : Qui mihi honoris est auctor, ipsa 
fiet administrationis adjutor et ne sub magnitudine gratiae 
succumbat infirmitas, dabit virtutem, qui contulit dignita-
tem." Ita ut qui coepit opus bonum, ipse perficiet." — Quam 
quidem in spem eo vehementius adducor, quod ipsa Dei 
trini et unius die festa sacro chrismate et mysticae delibu-
tionis liquore perfusus sim, Dei eius trini, cujus nomen ad 
omnes gentes perferre, in cujus nomine omnes homines bap-
tisare jussus fueram, sperare ut mihi liceat fore, ut ipse 
Spiritus Patris et Filii mihi charismatum dona tribuat, 
quae omnem menti meae metum eximentia Ecclesiae et 
vestra commoda, seposito omni respectu humano, semper 
promovere faciant. Surge ergo, surge nunc Domine in adju-
torium mihi et da mihi sedium tuarum assistricem sapien-
tiam, mitte illam de coelis sanetis tuis et a sade maguitudi-
nis tuae, ut mecum laborét, ut sciam quid sit accaptum 
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apud te (Sap. IX. 4. 10.), mitte mihi auxilium tuum de 
Sancto et de Sion tuere infirmitatem meam. 

Non autem pro me rogo tantum, sed et pro his, quos 
dedisti mihi Pater, quia tui sunt. Pater Sancte serva eos in 
nomine tuo, quos dedisti mihi, ut nemo ex eis pereat, nisi 
filius perditionis ; serva eos a malo, sancti fica eos in veri-
tate, ut vocem Pastoris sui audientes omnes unum sint et di-
lectio una et Christus semper in eis regnet. (Joan. XVII C.) 

Dominus ac Redemptor noster in coelum redux non 
orphanos mortales reliquit, sed opus redemptionis, per se 
coeptum, usque finem seculorum producturus, vivum fine 
operandae hominum salutis in his terris fundaverat orga-
nismum, cui omnes gratiarum thesauros conservandos et 
applicandos consignaverat, Ecclesiam intelligo, quam ipse 
civitati in monte positae aequiparaverat, quamque abscondi 
posse negaverat (Math. V. 14.) — Ecclesiam hanc, per cu-
jus mediatricem activitatem homines Patri coelesti recon-
ciliari, illiqueuniri voluit solidissimae petrae superstructam 
fundamento 12 per se delectorum Apostolorum nixam per-
petuo durare voluit „portae inferi, ait, non praevalebunt 
adversus earn" (Math. XVI. 18.) Quod ipsum ipsa quoque 
rei natura postulare videbatur. „Omnes quippe homines 
Dominus vult salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire" 
(I Timot. I I 4.), semper igitur adsint, qui ad hanc agniti-
onem perdueant et ministerium reconciliationis perficiant. 
„Verbum enim Domini, ut ait S. Petrus — manet in aeter-
num" I. Petr. I. 25.) 

De ordinaria cum ageretur activitate, omnibus sine 
exceptione hominibus applicanda, haec aleae aut arbitrio 
singulorum credi non potuit, quin praesentissimum ingru-
eret periculum : ut rivuli gratiarum scaturire desinant, ho-
minesque ignorent, unde sumant potum vitae. Designandi 
fuerant viri, quibus, vi muneris sibi injuncti, custodia et 
applicatio modiorum salutis incumberet. 

Factum hoc fuisse comperimus in vocatione 12 Apo-
stolorum, quos ipse Salvator per très et quod excedit annos 
sublimi suae vocationi aptaverat, quibus supremae suae vo-
luntatis adinstar haec a Magistro suo data fuere mandata: 
„praedicate evangelium omni creaturae" (Marc. XVI. 15.) 
„euntes docete omnes gentes, baptisantes eos in nomine P. 
et F. et Sp. S. docentes eos servare omnia, quaecunque 
mandavi vobis," (Matth. XXVIII . 19.) „hoc facite in meam 
commemorationem" (Luc. XXII . 10.) „accipite Spiritum S. 
quorum remiseritis peccata, remittuntur eis et quorum reti-
nueritis, retenta sunt." (Joan. XX. 22.) Correlate cum his 
fidelibus annuntiatur „qui crediderit et bapsitatus fuerit, 
salvus erit, qui vero non crediderit, condemnabitur" (Marc. 
XVI. 16.) „nisi quis renatus fuerit ex aqua et Spiritu sancto, 
non potest introire in regnum Dei." (Joan. III. 5.) „nisi 
manducaveritis carnem filii hominis et biberitis ejus sangui-
nem, non habebitis vitam in vobis" (Joann. VI. 54.) distri-
ctimque illis injungitur, ut Apostolos audiant: „qui vos 
audit, dicit Dominus, me audit, qui vos spernit, mespernit. 
Qui autem me spernit, spernit eum, qui me misit" (Luc. X. 
16) et quicunque non receperit vos, neque audierit sermo-
nes vestros, exeuntes excutite pulverem de pedibus vestris. 
Amen dico vobis, tolerabilius erit terrae Sodomorum et 
Gomorhaeorum in die judicii, quam illi civitati" (Math. X. 

15.) „si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethni-
cus et publicanus", addita mox ad Apostolos ea ratione: 
„quaecunque alligaveritis super terrain erunt ligata et in 
coelo et quaecunque solveritis super terram, erunt soluta et 
in coelo" (Matth. XVIII . 18.) 

„Sicut misit me Pater et ego mitto vos" (Joan. X X . 
21.) ait Christus. Pari ergo plane modo mittit Apostolos, ac 
ipse missus erat a Patre, sed ipse pro omnibus missus erat 
temporibus, cupiens omnes homines salvos facere et omnes 
ad agnitionem veritatis pervenire ; promittit porro, quod 
cum apostolis sit futurus „usque consummationem saeculo-
rum" (Matt. XXVIII . 20.) quod „Spiritum veritatis sit illis 
missurus, qui cum illis maneat usque in aeternum" (Joan. 
XIV. 16.). Prono quasi alveo ex his perpetuum apostolorum 
munus fluit, quod ipse quoque ecclesiae finis nescessario de-
poscit ; hoc enim ad finem usque temporum perdurante, 
medium quoque ejusdem adipiscendi perseverare debet. 

Quapropter apostoli Domini, saluti universi generis 
humani consulturi, mandato divi magistri sui obsecundan-
tes eadem cum plenitudine .potestatis, quam ipsi a Domino 
consecuti fuerant, suum ipsorum locum magisterii traden-
tes, sucessores relinquebant, quos cum Petro, conseniore et 
teste Christi passionum obsecrabant ; „pascite, qui in vobis 
est, gregem Dei, providentes non coacte sed spontanee se-
cundum Deum" (I. Pet. V. 1), et cum beato Paulo horta-
bantur: „attendite vobis et universe gregi, in quo vos Spi-
ritus S. posuit episcopos, regere ecclesiam Dei, quam ad-
quisivit sanguine suo" (Act. XX. 18.) 

Hacce plenitudine potestatis, per successions ordinem 
ab Apostolis derivata, instructus, missioneque Apostolica 
ad vineae dominicae portionom Rosnaviensem provisus, 
numero cooptatus Apostolorum, legatione Dei apud vos 
functurus, intuens in Pastorem omnium Christum Jesum, 
hodie jam qua Pastor imo qua Pater apud vos compareo, 
„missus ad consummationem Sanctorum, in opus ministerii, 
in aedificationem Corporis Christi." (Ephes IV. 12.) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 

ROMA. A vatikáni tisztelkedéseket valamint a vá-
lasztások eredményét illetőleg ma csak a legkiválóbbakra 
akarunk szorítkozni, ámbár amazok sürü lánczolatban 
követik egymást, ezek pedig hetek óta mintegy lázas inge-
rültségben tart ják a közönséget. 

Az ujabb tisztelkedések közt egyike a legnevezeteseb-
beknek a volt római rendőrségi hivatalnokoknak fogadta-
tása, mert a szent atya ezen alkalomból hosszabb beszédet 
tartott, mely eléggé fontos és érdekes, hogy egész terjedel-
mében közöljük. 

„Nyugalomba vagytok helyezve" — így szólt a'szent 
atya volt hivatalnokaihoz — „s következőleg hallgatag 
nézői annak, a mi itt minden nap történik. Én ugyan nem 
látom ezeket a dolgokat ; de eleget olvasok rólok. Azt olva-
som, hogy valahol az adószedő a felszedett pénzekkel el-
szökött et non invenit vigiles ; máshol más hivatalnok szö-
kött el a pénztárral et non invenit vigiles. Azt olvasom, 
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hogy a tolvajok hol itt, hol ott feltörik a boltok ajtait et 
non invenerunt vigiles. Ezen vigiles pedig szépen ott voltak 
s mutatták magukat más alkalommal, midőn valami köz-
társasági mozgalom történt. Igaz, hogy eleinte ott is csak 
nagyon lanyhán működtek, mintha csak ad confirmandam 
audaciam volnának itt ; későbben, midőn erélyesen fellép-
tek, az egész dolognak csakhamar végo szakadt. Néhány 
nap múlva a községi választások fognak végbe menni ; — 
ajánlom ezen rendőröknek, hogy ezen alkalommal, midőn 
ama bizonyos utczai sereg, mely kész mindenkinek szol-
gálatára lenni, a ki parancsol vele, bizonyosan ismét fel-
tűnni és működni fog, hogy akkor mutassák meg, váljon 
g azán létezik-e ama szabadság s léteznek-e ama garan-
tiák, melyeket nekünk adni akartak s váljon annyira ter-
jednének-e, hogy szabadon s lelkismeretünk sugallata sze-
rint szavazhatnánk?" 

„ A z t m o n d t á k , h o g y mi f e g y v e r e s r e a k -
t i ó t a k a r u n k , ez r á g a l o m . Azon reaktio, melyet mi 
akarunk, abban áll, hogy lehetségessé tétessék, miszerint 
országszerte becsületes emberek vegyék ótalmok alá a 
gyermekek nevelését, hogy azok tisztességesen, becsülete-
sen, erkölcsösen és vallásosan neveltessenek. Ez az a 
reaktio, amelyet óhajtunk ; a többiben minden reaktio az 
isten kezében van, kinek gondja lesz rá, hogy akkor lép-
tesse életbe, midőn jónak látja." 

„Miután minden dolog e világon az isten kezében 
vagyon, azért inai hozzátok intézett beszédemet úgy fogom 
végezni, mint máskor is szoktam. Váljon mit tegyünk? Ma 
reggel több levelet kaptam, melyek azt tanácsolják nekem, 
bocsássak ki egy körlevelet, azon intő felszólítással, misze-
rint az egész föld kerekségén imádkozzannak, hogy az úr 
segítsen rajtunk. Az emberektől itt e földön mit sem vár-
hatunk többé ; de minden pillanatban Istennek valami tette 
lephet meg bennünket; nincs tehát egyéb hátra, minthogy 
kérjük meg őket, miszerint irgalmas jobbját, mihamarabb 
mutassa meg nekünk s hogy eltávolitván a gonoszokat, a 
béke s a nyugalomnak napjait küldje ismét ránk. Mi engem 
illet, azt mondom, hogy napjaimat eme békében szeretném 
befejezni ; s b i z o n y o s a n t u d o m , h o g y ez i g y l e s z , 
de mikor és hogyan, azt nem tudora; hanem szivem mé-
lyében érzem, mert a világ sokat imádkozik s rendithetle-
nül bizik azon ügynek végleges diadalmában, mely az igaz-
ságnak, a rendnok, a vallásnak, szóval, mely az istennek 
ügye. Siettessük tehát imáink által azon pillanatot, mely-
bon Isten állapotunkat jobbra forditandja; imádkozzunk 
hozzá ernyedetlenül, hogy áldjon meg bennünket. — Be-
nedictio Dei " 

(Vége köv.) 

PARIS. A z u j i s k o l a t ö r v é n y kész s nem so-
kára fog mint javaslat a törvényhozótestület asztalára leté-
tetni. E javaslat sokkal jobb, mint vártuk volna, sőt azt 
mondhatjuk: bár a mi törvényeink is csak félig oly helye-
sek és méltányosak lennének mint ez. Igen csalódnak 
azomban, kik Jules Simonnak, a zsidónak s franczia cul-
tusministernek (!) azzal liizelegnek, hogy ezen javaslat az 
ő szabadelvűs égéről tanúskodik. Mert először nevetséges 

impertinentia, melyet eddig csak Ausztria-Magyarország-
ban tűrtek s legújabban, iigylátszik még Porosz-Németor-
szágban is tűrni kezdenek, azt követelni, hogy egy marok-
nyi zsidónépnek keresztényellenes viszketege a katholikus 
milliók vallási ügyeinek elintézésében zsinórmértékül szol-
gáljon, mit Jules Simon, ha szabadkőműves „testvére", a 
vén Thiers, százszor is franczia kultusministernok nevezte 
ki őt, a katholikus Francziaországban még sem merne 
érvényesiteni soha ; s másodszor tudjuk azon bizottságnak 
jelentéséből, mely a kérdéses törvényjavaslatot kidolgozta, 
hogy Simonnak eredeti tervét félre kellett vetnie, mert ret-
tentő szabadkőműves zamatu vagy büzü volt; ugy hogy a 
zsidó excellentiának sommi érdeme sincs abban, ha a katho-
likus Francziaország becsületes iskolai törvényt kap. 

E törvényjavaslatnak első szakasza egyenesen kije-
lenti, miszerint a népiskolának czélja az, hogy a gyerme-
kek vallásosan s erkölcsösen neveltessenek. A vallástani-
táson kivül, az olvasás, irás, számolás, a mértékek és su-
lyok ismerete, nyelvtan, földrajz, a hazai történelemnek 
rövid kivonata, s némely a földművesnek vagy kertésznek 
szükséges ismeret, a leányoknál pedig némely női munka ké-
pezi a népiskolai tanításnak tárgyát. Ez minden esetre elég, 
tekintve, hogy több osztályú iskolákban a tantárgyaknak 
belterjedelme is öregbedik. 

Tanitó mindenki lehet, aki az arra való tudományos 
s erkölcsös képességet kellőleg kimutatni tudja. Az e l i s -
m e r t e g y h á z a k n a k p a p j a i v a g y p r é d i k á t o -
r a i i p s o f a c t o k é p e s í t e t t t a n í t ó k n a k t e k i n -
t e t n e k . S z e r z e t e s e k n é l elég a püspöknek ezen bizo-
nyítványa. Minden iskolai kerületben az iskolai bizottságo 
az odavaló családapák választják, kik egyszerű szavazást 
utján a felett is határoznak, váljon szerzetesek vagy világi 
tauitók alkalmaztassanak-e ? A plébános az iskolai bizott-
ságnak született tagja. Oly személyek, kik a tanitást in-
gyen, csupán csak keresztény felebaráti szeretetből végzik, 
nem kötelesek, képességi bizonyítványt előmutatni, s a ta-
nításra való engedélyt a megyei iskolai bizottságtól nyerik. 

A törvényjavaslat, mint látjuk, azon van, hogy a 
családot minél szorosabban az iskolához fűzze, mi által az 
ez iránti érdekeltseg a népben minden esetre hatványozott 
mérvekben keltetik és ápoltatik. De a szabad öntevékeny-
ségnek még ezen kívül is széles tér nyittatik. Mindenki 
alapithat iskolákat , valamint mindenki époly szaba-
don s igen kevé3 formalitas mellett tehet alapítványo-
kat bármiféle iskola számára, mindkettő az állam által örök 
időkre garantiroztatván. 

Az elemi iskola szorosan hitfelokezeti ; katholikus 
gyermekek számára katholikus, protestánsok számára pro-
testáns iskolák nyittatnak. Vegyes vidékoken a prédikáto-
rok és rabbik ugyanazon jogokat élvezik, mint a katholikus 
plébánosok. 

Hogy a bizottság ily elvek mellett távolról sem gon-
dolhatott arról, hogy az u. n. iskolai kényszert is törvénybe 
igtassa, az természetes. Sőt a bizottság még tovább is ment; 
nemcsak hogy a kényszert nem javasolja, hanom egyenesen 
elveti, mert, mint mondja, nem akarja, hogy a törvény a 
szülőket elnyomja, sőt nem ritka esetekben még bizony os 
ellenzéki viszketeget is keltsen bennök ; nem akarja, hogy 
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a rendőrség családi ügyekbe avatkozzék s még az apai neve-
lést is ellenőrizze; nem akarja, hogy bizonyos családi viszo-
nyok rendőri házmotozásoknak tétessenek tárgyává. De 
felesleges is az iskolai kényszer Francziaországban, hol a 
tanköteles gyermekeknek alig egy tizede mulasztja el abbeli 
kötelességét ; sőt remélhető, hogy az atyák becsületérzésére 
való ezen hivatkozás, mely ily szélesmérvü önkormányzat 
törvényes megállapításában fekszik, még csak fokozni fogja 
azoknak, gyermekök czélirányos nevelése körül kifejtendő 
buzgóságát. 

Jules Simon, a zsidó, az ő javaslatában szépen benne 
hagyta volt az iskolai kényszert. Miért? Mert ő a vallás 
helyett csak „erkölcstant" akart tanittatni ; azaz vallás 
nélküli „közös" iskolákat akart, melyekbe a keresztény 
katholikus gyermekeket, természetesen a kényszer utján ha j -
tani kellendett ; a bizottság azomban, félre lökvén az ő 
javaslatát, elvetette a kényszert is. 

Kívánatos, hogy e javaslat még a folyó ülésszakban 
törvénynyé váljék s hogy igen soká az maradjon ; ámbár a 
mai világban, melyben az ész s a józan értelem a parlamenti 
többségeknek kizárólagos privilégiumának tekintetik, nem 
lehet a legjobb törvényről sem jót állni, hogy a holnapi 
napot megéli ; a jelenlegi franczia törvényhozó testületről 
azomban bátran kimondhatjuk, hogy bizottsága utánitélve, 
e felette fontos kérdést helyesen fogta fel. 

BORDEAUX. K a t h o l i k u s k ö r alakult itten 
Mauvesin urnák elnöklete alatt, mely feladatául a katholi-
kus érdekeknek gondozását ós előmozditását tűzte ki ma-
gának. Ily katholikus kör vagy bizottság jelenleg 51 léte-
zik Francziaországban, melyek mindnyájan a párisi köz-
ponti bizottsággal összeköttetésben állanak s ezzel egyetér-
tőleg működnek. Ezen köröknek gyors szaporodása eléggé 
mutatja, mily élénken érzi a franczia nép annak szüksé-
gét, hogy szervezkedjék s mily buzgón siet ezen közszük-
ségnek eleget tenni. 

A következőkben azon felhivást közöljük, melyet a 
körnek alakuló gyűlése kibocsátott s melyben főleg azon 
helyeket nagy érdekeltséget keltettek, hol a lelkismeret 
szabadságáról és az egyháznak az államtóli elválasztásá-
ról szól. 

A felhívás következőleg hangzik : 
„Czélunk, midőn Bordeaux városában katholikus kört 

alapítottunk az volt, hogy szent vallásunknak érdekeit, 
melyeket a forradalmi és keresztényellenes áramlat annyi-
felől fenyeget, védelmezzük, gondozzuk és előmozdítsuk ; 
— czélunk tehát röviden mondva az egyesülés, hogy az 
egyesülés által megerősödve, védelmezhessük magunkat." 

„Nem tudunk egyhamar korszakot a történelemben, 
kivéve talán azt, midőn a párisi commune 1793-nak gya-
lázatát ismételte, melyben a katholika vallás annyi rosz-
akar-atu megtámadtatásnak kitéve leendett, mint épen ma. 
A hazugság, a rágalom és a ferdités, mintha összeesküdtek 
volna szent vallásunk és anyaszentegyházunk, a rend és 
becsület, a jog és igazság ellen. Hangosan hirdetik a lelki-
ismeretek szabadságát ; tőlünk azomban, katholikusoktól 
megtagadják azt. Pápánk üldöztetik, jogos birtokától meg-

fosztatik, magasztos joghatóságának gyakorlásában a k a -
dályoztatik ; papjaink rágalmaztatnak, eléggé oktalanul, 
mintha a haladásnak, a szabadságnak s egyátalán a társa-
dalomnak ellenségei volnának ; sőt azt is láttuk és tapasz-
taltuk, hogy ezen haszontalan rágalom nem egynek közü-
lök életébe került ; szerzeteseink s apáczáink hasonló mo-
dorban üldöztetnek s rágalmaztatnak s ez utóbbi főleg 
azért, hogy czélba vett kifosztogatásukat ezzel mintegy 
igazolni lehessen." 

„Azon ürügy alatt, hogy az egyházat el kell válasz-
tani az államtól, semmi egyebet sem akarnak elérni ellen-
ségeink, mint azt, hogy a papságot még azon utolsó, cse-
kély kárpótlástól is megfoszthassák, melyet az állam neki 
a maga idején jogtalanul elrabolt birtokaiért adott. Ezen-
kivül mindenütt oly intézeteket látunk gombaszerüen ke-
letkezni, melyekben a gyermekek, úgynevezett természe-
tes vagy független erkölcstant, valósággal pedig keresz-
tényellenest hallgatnak ; míg ellenkezőleg, a mi nevelő 
intézetünknek és iskoláinknak felvirágzása nemcsak, hogy 
megakadályoztatik, hanem egyenesen lehetlenné tétetik, 
elnyomatik ; — szóval, mi katholikusok jogtalan lények-
nek tekintetünk ; majd az erőszak, majd a ravaszság, majd 
a forradalom az, mi rajtunk diadalmaskodik, mik ellen 
védelmi állapotba helyeznünk magunkat, legfőbb köteles-
ségünk ez idő szerint." 

„Váljon tehát nem okos, észszerű s igazságos egy 
lépés-e az, midőn minden tekintet nélkül a politikai párt-
szinezetre szövetkezünk, hogy a hazugság szellemének erő-
szakos támadásait visszaverjük ?" 

„Ezért alakult egyletünk, hogy védbástyája legyen 
hitünknek, meggyőződésünknek, közös érdekeinknek, inté-
zeteinknek és intézményeinknek, egyházunknak, temploma-
niknak, papságunknak, zárdáinknak, iskoláinknak, szóval 
mindennek, a mi katholikum. Mindezt védelmezni, óvni, 
fenntartani és ápolni akarjuk és fogjuk, anélkül, hogy vé-
delmi feladatunknak körén túllépve, ezek közül akár me-
lyikére oly befolyást akarnánk tulajdonitani magunknak, 
melyre jogunk, hivatottságunk s képességünk nincsen." 

„A katholikusok ezreit közös szellemi és anyagi j a -
vaink védelmére egyesíteni, ez képezi törekvésünknek czél-
ját ; s ez értelemben intézzük jelen felhívásunkat mind-
azokhoz, kik velünk kezet fogni s közös szent czélunk 
elérésére, körünkbe való belépésök által közreműködni 
kívánnak; — legyenek üdvözölve köztünk!" 

BAMBERG-. A d a l é k o k a k a t h o l i k u s o k 
ü l d ö z é s é h e z . Lassanként már azon kellemes (?) hely-
zetbe is jutunk ilyeneket is gyüjthetni ; mert a jelek és b i -
zonyítékok, hogy mi katholikusok már épenséggel a törvé-
nyen kivül állóknak tekintetünk, napról napra szaporod-
nak. íme egy példa, melyeta „Frank. Volksbl." egyelőre 
még a személy- s helynevek elhallgatásával hoz. Az Unter-
Frauken nevű bajor tartománynak egyik falujában két 
nőtelen illetőleg hajadon testvér el, fivér és nővér, amaz 38, 
emez 44 éves. Mindkettő mell- s tüdőbeteges levén, s két 
további testvérök nem régen, rövid időközben egymásután, 
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hasonló betegségben elhalván, elhatározták, hogy végren-
deletet csinálnak. 

E végből a nőtestvér elment a jegyzöhez, hogy ez a 
végrendeletet törvényes kötelessége szerint megcsinálja. 
Eleinte a dolog egészen jól ment ; midőn pedig a nő azon 
pontig eljutott volna, melyben többféle ajtatos legatumot 
tenni akart, többi közt egy saját magáért mondandó misére 
is, akkor egyszerre nagy harag fogta el jegyző uramat. 
Eldobván a tollat, s többrendbeli szitkok után az egyházra 
és a papokra, ekként förmedt a szegény asszonyra : „ Hogy 
tud ilyen bolond lenni, hogy ilyeneket tegyen vagy higyen; 
én is katholikus vagyok (sic) hanem azért az ilyen szamár-
ságokra egy krajczárt sem adnék ;" — s midőn az asszony 
mindannak daczára kijelentette, hogy csak legyen ugy a 
végrendeleti határozat, a mint mondta, akkor a jegyző 
röviden és kereken kijelentette, hogy ő ily végrendeletet 
nem csinál s nem ir alá! 

A nő haza érkezvén, elbeszéli öcscsének, hogy jár t a 
jegyzővel ; ez pedig azt tanácsolta neki, menjen egy másik 
szomszéd faluba s próbálja meg az ottani jegyzővel. Az 
asszony öcscsének kövevén, a legnagyobb melegben három 
óráig gyalogolt a kijelölt falura át, s az ottani jegyző 
tökéletesen ugy tett, mint az előbbi!! 

Az illető asszony, a kin mindez megtörtéat, sirva 
elbeszélte a „Frank. Volksbl." tudósítójának, ki abbeli tu-
dósítását a következő három kérdéssel megtoldja : Váljon 
nem köteles-e a jegyző, mindenkinek végrendeletét megcsi-
nálni s aláirni, a ki ilyen okmánynak kiállítására egyéb-
ként képes ? Váljon honnan származik a jegyzőnek azon 
joga, hogy saját akaratát rám erőszakolja s ha nincs ked-
vem azt teljesiteni, hogy egyszerűen kidobjon ; avagy talán 
harmadszor: annyira jutottunk-e már, mi katholikusok, 
hogy saját vagyonúnkkal sem szabad már önállólag, füg -
getlenül, tetszésünk és legjobb belátásunk szarint rendel-
keznünk? 

Ez utóbbi jegyzi meg a „Frank. Volksbl." a legvaló-
színűbb. Azomban van még egy törvényes eszköz, melynek 
segitségével vagy jegyző uraimék hasonló szemtelenségeit 
megakadályozni, vagy az „állam"-ot arra lehotend kény-
szeríteni, hogy nyíltan valljon szint, hadd tudja s érezze a 
katholikus nép, hányadán van. Ez eszköz abban ál], hogy 
az embereket tanút vegyen maga mellé, s ezeknek kísére-
tében menjen a jegyzöhez s ha ez szolgálatát ismét megta-
gadná, egyenesen az államügyészhez, kinek kötelessége a 
jegyzőknek hivataloskodását ellenőrizni, s ki jelenlegi tör -
vényeink szerint nem tehetend egyebet, mint az illető 
jegyzőt, ki kötelességét teljesiteni, minden igaz ok nélkül 
vonakodik, vád alá helyezni. Készakarva azt mondtuk : 

„jelenlegi törvényeink szerint" ; — mert arról ugyan nem 
állhatunk jót, hogy maholnap valamely „liberális" törvény-
hozótestület ilyféle törvényt nem hoz: „a katholikusok 
képtelenek végrendeletet csinálni" ; — hiszen szerintök az 
állam, azaz a zsidók és a szabadkőművesek minden „jog"-

nak kútforrása ; miért ne tehetnék tehát, annál inkább, 
minthogy hasonló törvény a „szabad" protestáns Angliában 
már régen megvolt, s minthogy tudjuk, hogy ezek a k a -
tholikusok mindent eltűrnek ; — tehát csak rajta ; — éljen 
a vallásszabadság! 

V E G Y E S E K . 
S z e m é l y z e t i e k . Király ő felsége Olteanu János-

nak, lugosi görög katholikus püspöknek a Lipót-rend k ö -
zép-keresztjét díjmentesen adományozta és Gaidek Tamást , 
mesterkanonokot a zágrábi káptalannál, a Kemlekről czim-
zett főesperesi állomásra léptetvén elő, ugyanezen k á p t a -
lanhoz kanonokokul vizeki Tallián Edét, tiszteletbeli k a -
nonokot és légrádi plébánost, úgy nem különben dr. M a -
tunci Márton, csázmai társas káptalani kanonokot és a 
zágrábi főreáltanoda igazgatóját nevezte ki. 

— A németországi katholikusoknak X X I I . nagygyű-
lése ezidén szept. 9 — 12-én Boroszlóban tartatik meg. A 
jelentkezések és tudakozódások Speil tr. vagy Ballestrem 
grófhoz intézendők. 

— Az országos középtanodai tanár-egylet f. hó 5-é n 
kezdé meg ezidéni közgyűlését, mely eleddig csak á t a l á -
nosságokban forogván, érdemlegesebb megbeszélésre mé g 
nem szolgáltatott alapot. 

— A gráczi katholikus kasino julius elején, feleletül 
egy május 1-én ő szentségéhez intézett feliratra, hosszabb 
válaszirattal tiszteltetett meg, melyből a következő helyet 
idézzük: „Szerencsét kivánunk nektek, hogy miután eddig 
egyenkint küzdtetek a vallásért és az igazaágért, most 
egyletté alakultatok, hogy ugyan-e küzdelmet egyesült 
erővel annál hathatósban folytathassátok. Erős meggyőző-
ződésünk s reményünk azt sugallja, hogy a Mindenható 
eme küzdelmetekben segitségtekre leend ; mert hiszen a ti 
czélotok csak az, az egyháznak jogait védelmezni az isten-
telen elveket megczáfoíni és ártalmatlanokká tenni,a tapasz-
talatlanokat a tévelytől megóvni, az ifjúságnak vallási 
neveltetését előmozdítani, az erényt körötökben ápolni s 
gyakorolni, s a képviselőtestületekbe csak becsületes s 
katholikus embereket választani; —szóval arrra vá l la l -
koztatok, mindent megtenni, a miről meg vagytok győződve, 
hogy az a vallásnak s a hazának javára van." 

— A Bremen es Verden herczegségekben működő lu-
theránus prédikátorok augusztus havában Stade városában 
gyűlést fognak tartani, melyen többi közt a polgári házas-
ságról s pedig a következő tételek alapján szó leszen: 
1. A házasság isteni törvényen alapszik, s azért a szt. h á -
romság nevében az Isten szolgája által kötendő. A tökéle-
tea házassághoz megkívántatik a consensus, copulatio és 
benedictio, mik által a házasság kegyszerre válik. 2. A pol-
gári házasság a franczia forradalomnak szüleménye, e g y -
ház- és kereszténységellenes, elviselhetlen dolog, moly ell en 
minden erőnkből küzdenünk kell ; 3. ennélfogva isten a k a -
rata, hogy az egyházi esketés a polgárilag megházasodo t -
taknál is sürgetendő, a mennyiben azok kereszténye k ; 
mert a házasság csak így lesz igazi és valódivá ; 4. az ok 
irányában, kik az egyházi esketés alól kivonják magnk at, 
a fegyelem egés szigora érvényesítendő. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o 'c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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TARTALOM. Az egyház s a tudomány. — Schopper 
György rozsnyói püspök ö mlgának székfoglalása alkalmá-
val mondott főpásztori szózata. — Egyházi tudósitások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Folytatás.) 

I ly pártolás mellett nem csoda, liogy a bölcsé-
szeti mozgalom is, tekintve szabadabb és merészebb 
irányát, sem német, sem angol, hanema katb. Fran-
cziaországban vette kezdetét. Cartesius, ki az újkort 
megnyitotta, Aristotelest trónjáról ledöntötte, az ész-
tant, természettant és a metapbysicát haladásnak 
indította, franczia és mellé jó katholikus is volt. 
Legkitűnőbb tanítványai nagyobbrészt a római egy-
házhoz tartoztak. Mit sem köszönhet tehát e téren a 
tudomány a protestantismusnak, hiszen Leibnitzig 
Németország alig szült egy philosophust ; s ha szül-
tek is egy párt az angol iskolák, melyek közül né-
melyek kisebb s nagyobb hirnévre tettek szert, mind 
Cartesius után indultak. Szóval a XVI. század vége 
óta Francziaország volt a bölcsészeti mozgalom 
központja; tehát oly időben is, midőn a prot. tarto-
mányok a tanulmányok terén hátra maradtak, egye-
dül a kath. egyház volt az, mely nem szűnt meg 
szerető anyaként ápolni a tudományt, mint saját 
gyermekét. De nem is csoda, mert, mint Möhler 
mondja : „mig Luther és Calvin tanitójához hiven 
ragaszkodtak, addig az atyafiaknál nem volt költé-
szet, sem história, sem philosophia; csak azután kelt 
föl Goethe, ki utáuozhatlanul szépen festi az életet, 
a minő az hit, remény és szeretet nélkül, csak azután 
virágzott Kant és a többiek." 

Az imént emiitett Cartesius, kit általán az u j 
bölcselet atyjának tartanak, a gyűlölt jezsuiták ta-
nitványa volt, kinek philosophiai rendszerét a hol-
landi országos rendek 1656-ban csupa tudomány 
iránti szeretetből eltilták. A mi a müveit nyelvek 

ismeretének az itészet és czélirányos vitászat hala-
dására tett rendkivüli befolyását illeti, épen nem 
látszik, hogy a katholikusok ezekben is (a latin, gö-
rög, héber, nyelvek) hátra maradtak volna. Váljon 
nebriai Antal, Erasmus, Vives Lajos, Valla Lőrincz, 
Aretin Lénárd, Bembo bibornok, Sadoleto, Pogge, 
Cano Menyhért és számtalanok nem igazolják állítá-
sunkat ? De míg az egyház átalán véve pártolta a 
tudomány minden nemét, addig voltak egyesek is, 
kik tehetségökhez képest mindent megtettek a tu-
domány előmozdítására. 

Igy voltak a pápák a tudományos mozgalom 
előmozdítói, a tudósok pártfogói, a legdrágább kéz-
iratok megvásárlói. X. Leo, midőn az elveszettnek 
hitt Tacitus első öt könyvét Corveyban megtalál-
ták s drága kincs gyanánt neki ajánlák, a tudós 
örömét 500 arany értékű ajándokkal fejezé ki. ő 
küldötte Lascaris Jánost régi kéziratok gyűjtése 
végett Göröghonba. Ő ösztönözte Erasmust az u j 
szövetségnek kritikailag ellátott kiadására. A pápák 
és Róma mindig pártfogói voltak a tudománynak. 
PetrarchánakRóma adta koszorúját. TassonakRóma 
adott nyughelyet, a sienai költőt Perfetit XIV. Bene-
dek babérkoszorúval ékité; egy XIV. Benedek és 
XVI. Gergely személyében pedig, hogy csak az 
ujakról szóljak, a szelid és mély tudomány maga 
foglalá el fejedelmi székét. Tettek tehát az egyház-
fők is valamit a tudomány érdekében, kiknek udva-
rairól az egyházi méltóságok elnyerésére a classicai 
tökély legbiztosabb lépcső volt. A bibornoki kala-
pot ilynemű tanulmányok után Aleanderként nem 
egy tanár nyeré el. Sadolet, Coutareni, Bembo és 
sok mások, mind bíboros humanisták voltak. A pro-
testantismus elterjedése előtt fél századdal tanította 
az olasz tififernói Gergely Párisban a görög nyelvet. 
Sőt Németországban a XV. század végén és a XVI. 
elején a hires Reuchlin János virágzott, ki először 
Orleansban és Poitiersben, később Ingolstadtban 
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tanitá nagy hírrel és dicsőséggel a görög nyelvet, me-
lyet oly tökéletesen birt, bogy Rómában tartózko-
dásakor a hires Argylophilus jelenlétében Thucydi-
des egy helyét oly tiszta kiejtéssel adá elő, hogy 
amaz csodálatától elragadtatva így kiáltott fel : 
„Graecia nostra exilio transvolavit Alpes." V. Kele-
men a XIV-ik század elején parancsot adott, hogy 
Róma-, Páris-, Oxford-, Bologna- és Salamankában 
a zsidó, görög, héber, chaldei és arab nyelvek nyil-
ván tanittassanak. S Nyugaton nem nyert-e a héber 
nyelv u j lendületet mirandolai Picco fáradozásai 
folytán ? Míg azonban az értelem körének terjeszté-
sére és felderítésére annyi gond fordíttatott : azalatt a 
sziv és az egyházi népélet mindennapi szükségei sem 
valának elfedve. A protestáns Feszler sz. Bernátnak, 
sz. Viktorról nevezett Hugó- és Ricliardnak, kenet-
teljes müveit ismeri. Merz evangelikus diakónus a 
gyöngéd Suso Henriket s az Istenért lángoló Tau-
lert nevezi meg, mily buzgalommal hirdették 
egykor a munkás szeretet kötelmeit ^ s ha a Lamar-
tine dicsért „L'imitation du Christ" legszebb emberi 
mű szerzőjét emlitem, jogom van azt mondani, hogy 
némi csillogó külfény mellett bensőleg is ép s lélek-
ben gazdag volt a kor, mely hasonló férfiakat szült 
s nem üres, hanem tartalomdiís, alapos és mély azok 
mysticája. Leo legalább azt hiszi, hogy nehezen mu-
tathat fel a mostani pietisták bármelyike oly tiszta 
kedélyes életet, minő seraph, sz. Ferenczé volt, kinek 
szerzetszabályát — Regula S. Francisci — Möhler 
az egyházi irodalom azon müvének tart ja, mely a 
gyakorlati keresztény szellemet az evangelium után 
a legelevenebben tükrözi vissza. Ha nem az egyház, 
más annál kevésbbé gondoskodott az időben a köz-
nép sorsáról, melynek különben igaz tanodája, könyv-
tára, muzeuma, örökre csak a templom marad. Guerik 
tanárnak azon ráfogását, hogy az egyház a közép-
korban nem tanitotta a szószékről a népet s hogy 
az egész színpaddá alacsonyult volna, Dániel ') eléggé 
megczáfolá. Különben a tények legjobb bizonyságok. 
Geiler Strassburgban hires egyházi szónok volt a 
ref. előtt; Berthold regensburgi és Dávid augsburgi 
szónokok a XIII . században még Gervinus és Grimm 
tetszését is kiérdemelték, pedig tudjuk, mily nehéz 
ezektől katholikusok, kivált barátok számára egy 
kis dicséretet kicsikarni. 2) Már Gerson több iratot 

') „Theolog. Controver." derék protestáns szerzője. 
2) Berthold des Franciscaners Predigten sind ein Kost-

bares Kleinod des mittelalterlich-deutschen Predigt- und 
Sprachschatzes." 

készite a nép tanítása és lelki épülése végett az ott-
honos franczia köznyelven, tehát nem várta be a 
hires reformátorok utánzásra méltó példáit ! Minden 
nemzetek ujabban födözgetik fel és kezdik becsül-
ni az akkori nyelvészeti kincseket, miből kitűnik, 
hogy az időtájban a nép már nemcsak beszélni, ha-
nem az áhitat szellemével dalban is ki tudta fejezni 
gondolatát ugy, miként érzelmeit. Például szolgál a 
többi között az ős kath. spanyol irodalom, melynél 
jobban egy nemzetet sem gyaláztak le a divatos 
Ítészek, míg a hamis birák alávaló méltatlanko-
dásának a protestáns Clarus Lajos némi gátat nem 
vetett. Szerinte a reformatióra épen nem volt szük-
ség, oly szépen indulóban volt ott is az emberi szel-
lem. 3) Legszebb az, hogy rendesen a protestánsok 
zsákmányolják ki az oly soká becsmérelt középkori 
kath. irókat. Bonus lucri odor a re qualibet ! Ok 
veszik az egyptomi sötétségnek is hasznát, mi kü-
lönben valóban igen szép életrevalóságot és ügyes-
séget árul el. A középkor második felében felderülő 
műveltség épen nem vala pedig a tudománynyal hitet-
len-irányú. Dante Allighieri,egy házunk elsőszülöttje a 
költészek között, az Isten fiát s a világ Megváltóját 
magasztos fenséggel rajzolja, valamint Petrarcha és 
Torquato Tasso keresztény buzgalma tagadhatatlan. 
Az elnyomott hazáj okból Nyugatra vándorló görö-
gök mind jámbor emberek voltak és nagyrészt pa-
pok és barátok. Némethon első humanistái Kempis 
T. iskolájából kerültek ki : Cusa Miklós, Lange Ru-
dolf münsteri prépost, gr. Stollberg stb. Ugyanott az 
egyházi és tudományos szellem felébresztését közön-
ségesen Stollberg, Katerkamp, Möhler, neveihez csa-
toljuk és a legújabb felvirágzás minden esetre az 
utolsót, t. i. Möhlert, illeti, kitsirirata is eléggé jelle-
mez. 4) S Kleet, a korán elhnyt hittudóst, Hirschert, 
a szellemdús erénytanárt, a jelenkor vallási kérdé-
seinek megfejtőjét, melyik ország szülöttének tart-
ják ? A világiak közé büszkén sorozzuk a két nagy 
Fridriket, gróf Stollberget és Schlegelt; hiszen őket 
a német kath. irodalom két O'Conneljának hivják. 
Továbbá Görres Józsefet, a tüzes hazafit és buzgó 
katholikust, egykor „rajnai Mercurjában" Európa 
5-ik hatalmasságát Napoleon ellen. Sajátszerű irálya 
talányos mélységét Hahn grófné Rembrandt árnyék-
dús ecsetéhez szépen hasonlítja mondván : „Görres 
ist ja ein wahrer Rembrandt, ein König der Schat-
ten ; mann muss viel errathen, vielleicht zu viel." 

3) Die spanische Litteratur im Mittelalter. Mainz 1846. 
4) Defensor fidei, Litterarum Decus, Ecclesiae Solamon. 



107 

Magok a protestánsok Schleiermacherjök mellé 
sorozzák, „ennek styljét épen oly építészetileg emel-
kedőnek állítják, a minőGörres nyelve." A kétWin-
dischmannt — kiknek munkájáról még Hegel is elis-
merőleg nyilatkozik — Haliért, Müller Ádámot, a 
hires publicistát Jarket és Philippset, a nagy canonis-
tát emlitsem-e? Továbbbá Herbst, Beckerdorf, Gör-
res Guido, Busz, Radovitz. Hurter, Florencourt, egy 
Jahn, Hug, Scholz, Welte, Mack, Allioli, Gratz, 
Haneberg stb., nem arról ismeretesek-e, hogy szívvel 
és lélekkel karoltak át a kath. ügyet? Miként volna 
tehát az a tudatlanság társnője, ha érte ily kitűnő 
képzetségu férfiak élni és halni készek ? Hát a hit-
tudósok közül: Stattler, Seiler tanitója, Beda Mayr, 
Schwartz, Gazzaniga, Dobmayer, Geiger, Kostner, 
Berlage, Dieringer, Buchman stb. a tudós világ előtt 
nem jó hirben állanak Räsz, Liebermann, Weisz, 
Ziegler, Pietz, Zenner, Klein, Scheiner, Schlör és 
Schwetztzel együtt? A Rajnán túl egy Chateaubriand, 
— kit a hitre könyei tanitának — a kereszténység 
legszellemdúsabb vádiratát készité századunkban 5), 
melyről Thiers is azt itéli, hogy talán egyedül ma-
rad fen az akkori könyvek közül. Maistre gróf, a 
politikus, bölcselő, philolog ; Lamartine némely ira-
tai Lammenais bukásáig szintén a mienk ; Bonald, 
Gerbert, Genoude, Géramb, Siquier, Sabatier, Gaume 
Veldrine, Dupanloup, Montalembert, Ozanam, Veillot 
Lajos, Nicolas stb., mind jeles örökbecsű müvek szer-
zői. Boulangue, Fraisinous, Ravignan, Combalot, 
Boutain, Dequerry, mind XIV. Lajos századához 
méltó szónokok voltak. Hát egy Lacordairről, az Illés 
buzgalmával, Isaias sasszemével biró s néha Jere-
mias fájdalomhangján panaszkodó nagy barátról 
mit szóljak? Conscience, Bommel, Moeler, Belgiumból; 
O'Connel, Sheil, Lingard, Milner, Moore, Wisemann, 
Pugin Dighby, Lucas. Newman, Angliából; Balmes, 
Donoso Cortes, Spanyolhonból; Newton és Watt, 
Davy és Faraday, Harvey, Bell, Hertelel, Hinde, a 
hosszú félszigetről ; ezekre büszkén tekinthet a ka-
tholicismus mindenkor. Galilei után, ki Newton rend-
szerének előkészítője volt, tündököltek tanítványai: 
Viviani, Castelli, Toricelli, a természettudományban; 
Cassini, Bianchini, Maraldi, Galvani, Volta stb. a csil-
lagászatban. Ami a költészetet illeti, az olasz, fran-
czia és spanyol irodalom mindig kiállja a versenyt 
az angol és német szépirodalommal, mely két utóbbi 
nem is egészen protestáns, amint ezt Pope, Dryden, 
Moore, Pyrker , Redvitz, nevei is bizonyitják. Dante 

5) Genie du Christianisme 1802. 

és Calderon erély- és felségben Shakespeare- és Goe-
thenek nem igen kénytelenek engedni, mivel egy 
Ugolin kínjaival és Richard mardosásaival legalább is 
felérnek. A gyönyörű félsziget, hol egy Tasso, Pe-
trarcha, énekelt, Raphaël és Tizian festett, Michael 
Angelo és Canova vésett, Brunelleschi és Palladio 
épitett, a tudomány és művészet, hazája volt mindig ; 
pedig ha valahol, ott uralkodott a hierarchia. E szá-
zadból Manzoni „jegyeseit" emlitsem-e ? Spanyol-
honban szintén nem érezhető a hierarchia kártékony 
befolyása. Calderon színjátékai szépek; Geibel és 
Heyse csinos dalfüzére — Spanisches Liederbuch — 
Berlinben is kiadást értek, Luis Ponce müvei Mün-
sterben adattak ki. Egy Corneille, Racine, Chateau-
briand, hónáról, nincs időm szólani, hanem inkább a 
németekre vetem figyelmemet, honnan leginkább 
akarnak kiszoritani, de hasztalan minden törekvés. 
A XIX. században Redvitz „Amaranth"-ja rövid idő 
alatt 16 kiadást ér t ; Pyrker hatos versei kedvesek, 
Brentano, Görres, Diepenbrock, Beda Weber, Dal-
berg, Denis, Werner, Wesenberg, Schenk, Körner, 
Brunner, Gärntner, Hahn Ida, Marinelli, Zingerle 
stb., mind mellettünk bizonyitanak. Es nem tudja a 
tudós világ, mily költészt birt Némethonnal az 
egész világ a jezsuita Spee Fridr ikben? Vagy ki 
nem ismeri a hires Berthold püspök „Teutsche Theo-
logie"-ját, a német irodalom egyik legérdekesebb 
tüneményét ? 

Sárossy Sándor. 
(Vége köv.) 

Sc hopper György rozsnyói püspök ő mlgának székfogla-
lása alkalmával mondott főpásztori szózata. 

(Folytatás.) 

Deus igitur me misit ad Vos, qui Davidem minimum 
Isai filium oves pascentem elegit, ut esset Dux super popu-
lum suum ; ipse, posthabitis viris omnium virtutum genere 
clarissimis, me indignum suum famulum prae omnibus ele-
git, ut divitias gratiae suae ostenderet, eamque, quam Moy-
sis virgae fundaeque Davidis impertitus est vim, pastorali 
meo elargiretur baculo. 

Mei ergo disponente Domino estis et ego vester et uti-
nam omnes Domini simus. Venions ad vos alte menti meae 
impressa teneo verba illa divi Pe t r i : „neque ut dominantes 
in cleris — pascite, — sed forma facti gregis ex animo" 
(I. Petr. V. 3.) minister enim sum ejus," qui cum in forma 
Dei esset, non rapinam arbitratus est, esse se aequalem Deo 
et non semetipsum modo exinanivit, formam servi acci-
piens (Philip II . 6.) ; sed et factus pro nobis maledictum, 
offerens semetipsum pro nobis oblationem et hostiam Deo 
in odorem suavitatis." — Non sum nescius etiam illorum 

14* 
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Servatoris verborum immediate ad apostolos prolatorum : 

„Reges gentium dominantur eorum : vos autem non s ic ; 
sed qui major est in vobis, fiat sicut minor et qui praeces-
sor est, sicut ministrator". (Luc. X X I I . 25.) Non itaque 
quaeram, quae mea sunt, sed quae Jesu Christi, non quaeram 
vestra, sed vos, eoque animo semper inter vos versari exopto, 
ut omni cura, labore, vigiliis, consiliis et sollicitudine ve-
strum omnium salutem promovens, ministerium meum im-
pleam. — Unus omnium nostrum Dominus est ; nos autem 
omnes servi ejus inutiles sumus. 

Ast cum Dominus dederit me speculatorem vineae suae 
Rosnaviensi et ad me sicut olim ad prophetam dicat ; „et 
audies de ore meo verbum et annuntiabis eis ex me" (Ezech-
III . 17.) nemo ea vana sibi blandiatur spe, me speculato-
rem caecum futurum, canem mutum, non valentem latrare, 
videntem vana ; dormientem et amantem somnia" (Isai. 56. 
10.), aut nefors eventurum esse: „ut pulvillos consuam sub 
omni cubitu manus et faciam cervicalia sub capito universae 
aetatis ad capiendas animas" (Ezech. XI I I . 18.). Animus 
enim meus vel meminisse horret multiplicis illius vae ! quod 
Dominus apud Prophetam minatur dicers: „Vae qui t r a h i -
tis iniquitatem in funiculis vanitatis et quasi vinculum 
plaustri peccatum ! Vae qui dicitis malum bonum et bonum 
malum, ponentes tenebras lucem et lucem tenebras, ponen-
tes amarum in dulce et dulceamarum qui iustificatis impium 
pro muneribus et justitiam justi aufertis ab eo" (Isaiae V. 
18.) Erit enim manus mea, ait Dominus, super prophetas, 
qui vident vana et divinant mendacia et scietis quia ego 
Dominus Deus : eo quod deceperint populum meum, dicen-
tes: Pax, cum non esset pax (Ezech. XI I I . 9). Idemque 
Dominus per prophetam mihi ingeminat „posui te, ut evel-
las et destruas et disperdas et dissipes et aedifices et plan-
tes" (Jer. I. 10.). Apostolus vero gentium in dilectissimo 
suo discipulo me hortatur „argue, obsecra, increpa," addito 
utique subito „in omni patientia et doctrina" (II. Tim. IV-
2). — Officio huic eoquidem minus mihi supersedere licebit, 
quum reapse illa ingruisse tempóra cernam, quae pro modo 
suo graphice eodem in loco Apostolus delineat dicens : „Erit 
enim tempus, cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed 
ad sua desideria coacervabunt sibi magistros prurientes 
auribus et a veritate quidem auditum avortent ; ad fabulas 
autem convertentur. Tu vero vigila!" (ib. v. 3. 5.) ait 
Apostolus. Rogamus igitur vos omnes et obsecramus in Do-
mino, ut quemadmodum accepistis, quomodo vos oporteat 
ambulare et placere Deo, ita et ambuletis et abundetis ma-
gis; haec est enim voluntas Dei sanctificatio vestra" (Thes. 
IV. 1—3). 

Dum sarcinam muneris pastoralis fragilibus humeris 
meis impositam et vitam meam, abhinc laboriferis circum-
vallatam periculis, considero, non parum animum meum 
sollicitum erigit, quod divina providentia sic disponente, ad 
praelianda bolla domini cupitas suppetias certo certius mihi 
adferendas esse liceat sperare. „Vae enim dicit Scriptura 
soli; quia, cum ceciderit, non habet sublevantem se" (Eccl. 
IV. 10.). 

Vos jam spe hac fretus aggredior dictis, Vos Venera -
biles Fratres, Ecclesiae Rosnaviensis columnas, Dignitates 
et Canonicos cathedralis hujus Ecclesiae. Vos estis Corona 

capitis mei, honorificentia populi et sacer meus senatus. Oro 
proin vos Venerabiles Fratres ! ut infirmitatis meae praesi-
dium et tutamen esse velitis et in partem laboris acciti, 
oneri meo praegravi et certe viribus meis impari, consiliis 
et orationibus vestris levamen benevole afferatis et auxi-
lium. Non ignotum vobis erit dignitates in ecclesiis pra e -
sertim cathedralibus, e sententia Patrum Cone. Tridant ini , 
ad conservandam, augendamque ecclesiasticam diseiplinam 
fuisse institutas, ut qui eas obtinerent, pietate praecellerent, 
aliisque exemplo essent" (Sess. X X I V . de Ref. C. XII . ) . 
Memores igitur nominis atque institutionis vestrae ea pie-
tate, ea assiduitate divina officia colite, ut alii vestro exem-
plo ad Studium et amorem divini cultus accandantur". (C. 
Mediolan. Prov. I. p. 2.). Lucernae enim estis ardentes et 
positae super candelabrum in templo Domini. Pergite, ut 
adhuc fecistis, morum gravitate, vitaeque integritate praes-
tare, suscepti muneris partes rite obire et diligere decorem 
domus Dei, „ut nomen vestrum — verbis utar C. Rothoma-
gensis — tueri ac retinere possitis, ac prae aliis clericis 
canonici seu reguläres, ex observata ecclesiasticae discipli-
nae perfectius regula nominari mereamini, a quibu3 caeteros 
Studium et amorem, ac tamquam regulám cultus divini non 
pigeat excipere." (de Reform. Sess. XII I . C. I ). Alacres 
vero estote in excubiis Domini, in quibus attente, studiose, 
rite, pie, religiose, diviuas laudes concelebretis, non vero 
mente vaga, vagis oculis, non indacenti corporis statu (C . 
Mediol. IV. Monita), ut exaudiri mereamini ante conspe-
ctum divinae Majestatis. Proinde ad S. Cypriani monitum 
„cogitatio omnis carnalis ot seeularis abscedat, nec quid-
quam tuus animus, quam id solum cogitet, quod precatur" ; 
et uti clarius edocet s. Augustinus dicens: „Si orat Psal-
mus, orate, si gemit, gemite, si gratulatur, gaudete, si spe-
rat, sperate, si timeat, timete." „Quid enim baatius, quaerit 
S. Basilius M. quam, hominem in terra concentum Angelo-
rum imitari, in hymnis et canticis Creatorem honorare?" 
(Ep. I. ad Gregor.). „Detur igitur vobis labium electum, ut 
invocetis omnes in nomine Domini et serviatis ei humero 
uno" (Sophon. III . 9.). ,,Laetificet vos omnipotens in domo 
orationis suae" (Isai. LVI. 7.), „sitisque de populo, qui seit 
jubilationem" (Ps. 88. 16.). Omnibus enim, qui opus Dei 
inconcinne, negligenter et fraudulenter faciunt, maledictum 
propheta denunciat (Jerem. 48. 10.). Verbis solum adhuc 
divi Augustini unumquemque vestrum Fratres carissimi 
monitum esse cuperem, qui dicit: „ne mireris universum 
Israel circumspiciendo ante vitulum choreas ducere, i l l i-
que thus adolere. Aaron Sacerdos Domini idolum erexit ; 
hoc auctoritatis exemplum satis est, ut a reliqua turba 
adoretur. " 

Ad vos jam nunc sermo meus convertitur Filii in 
Christo dilectissimi ! qui in exercenda animarum cura desu-
dantes, agricolae estis in vineam Domini vobis creditam 
conducti, in partem sollicitudinis meae vocati, laborum 
participes et socii, mihi in ministerio adjutores, portatis 
pondus diei et aestus. Vos ecquidem similitudinem refertis 
non modo Apostolorum, quos Dominus posuit in lucem gen-
tium, non modo Angelorum, qui in ministerium missi sunt 
propter eos qui haereditatem capiunt salutis, sed ipsius 
aeterni Filii Dei, qui, ut homines in coelum eveheret, factus 
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est homo et vitam mortemque huic operi, caritate plane 
divina impendit. — Itaque per viscera Jesu Christi vos oro 
et obsecro, ut omni studio et contentione singulas vestri 
muneris partes diligentissime explore satagatis. „Pascite 
qui in vobis est gregem Dei, providentes non coacte sed 
spontanee secundum Deum, neque turpis lucri gratia sed 
voluntarie." 

Perpendite temporum, quae nacti sumus, rationem et 
quae sit ex eorumdem asperitate Ecclesiae Christi conditio-
Serpit velut contagione quadam perniciosissimarum doctri-
narum virus, quod Magistri mendacii et iniquitatis undique 
diffundunt, cathedram pestilentiae jam in ipso etiam eccle-
siae sinu erigentes, ut Christi cultores a fide ahalienent. 
Non haec attonitos vos teneant. Ipse enim Princeps Aposto-
lorum jam nos monet dicens : „hoc primum scientes, quod 
venient in novissimis diebus in deceptione illusores, juxta 
proprias concupiscentias ambulantes". (II. Petr. C. I.) Vos 
igitur fratres praescientes custodite, ne insipientium errore 
traducti excidatis a propria firmitate (ib.), satagite immacu-
lati et inviolati ei inveniri in pace (ib.). 

Sunt quippe hodie non pauci, „qui corrupti sunt et 
abominabiles facti sunt in studiis suis" (Ps. XIII . 2.) de 
genere illorum, de quibus Scriptura dicit: „dixit insipiens 
in corde suo: non est Deus" (Ps. XIII .) , qui commutant 
veritatem Dei in mendacium et colunt et servi unt creaturae 
potius, quam creatori" (Rom. I. 25.), qui natales suos e sor-
dido primitivo coeno, aut a hirsuto simio derivare in deli— 
ciis habent, magisque idolo dignitatis humanae convenire 
putant, si se ad imaginem Dei factos esse pernegaverint, 
illisque assimilari docuerint, de quibus Scriptura dicit 
„quod non sit illis intellectus" (Ps. XXI . 9). ,,Sic evanu-
erunt in eogitationibus suis et obscuratum est insipiens cor 
eorum ; dicentes enim se esse sapientes stulti facti sunt. 
Sed Deus tradidit illos in passiones ignominiae et in repro-
bum sensum, ut faciant ea, quae non conveniunt" (Rom. 
I. 21.) 

Sunt alii, qui rem ipsam Religionis inanem et vanam 
declarare non verentur ac principium illud sectati notum : 
„porta patens esto, nulli claudatur honesto" — indifferens 
esse autumant, si jam religio quaepiam colenda est, quam-
cunque demum quis profiteatur. 

Sunt denique alii, qui longe ab eo absunt, ut imbecil-
litatem naturae humanae in indaganda veritate cumprimis 
religiosa inficiarentur, gratique — ad speciem donum super-
nae revelationis recognoscunt, Christianos, quinimo et ca-
tholicos se sine haesitatione profitontur ; — • sed a petra, 
cujus ipse Dominus lapis est angularis, cui ceu immotae 
idem Dominus ecclesiam suam superstruxerat, contra quam 
ne portas quidem inferi unquam praevalituras esse pollice-
tur is, cujus verbum manet in aeternum ; — a petra, inquam, 
salva catholicitate, se avelli, separari posse opinantur, — 
quinimo non Paulo — Apostolo gentium, sed Saulo perse-
cutori ecclesiae assimilati, existimant se adversus „petram", 
cujus divina praerogativa, ab omnipotente ecclesiae Funda-
tore ei concessa, et fluxu saeculorum, periodos iniquorum 
regnantium, ecclesiam statui subjugare adnitentium, si de-
mas, semper agnita, recentissime infallibili C. Yaticani ora-
culo solemniter et publice fuerat annuntiata, „multa contra-

ria agere debere" (Act. 26. 9.). Hi postremi omnium certe 
sunt perniciossimi, quoniam sub ipsius „catholici" nominis 
titulo fallant incautos et versipelles subvertere fidem, cor-
rumpere veritatem et scindere unitatem studeant (Cypr. de 
unit Eccl. n. 2.). 

Hi sunt illi, de quibus apud Psalmistam legitur, „quod 
maceriam vineae Domini destruant, ut videmient earn om-
nes, qui praetergrediuntur viam, ut exterminet earn aper et 
singularis ferus depascatur earn." (Ps. 79. 14.), hi sunt illi, 
qui vobis dormientibus superseminare cuperent zizania ; hi 
sunt illi, qui perruptis ovilis Christi repagulis, rapacis luni 
adinstar in grege Domini saevire desiderarent. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. Az o r s z á g o s k ö z é p t a n o d a i t a n á r -

e g y l e t , közgyűlésének, aug. 6-án tartott II. ülésén, mint 
előrelátható volt, neki esett a vallásnak. Szintén az émely-
gésig már unalmas dolog, hogy ezek az urak, más mód 
hiányában, müveltségöket s tudományokat egyedül azáltal 
tudják feltüntetni, hogy a vallás és a vallástanítás ellen 
debachálnak. Sohasem hallottunk vagy olvastunk arról, 
hogy a tanácskozás a körül forgott volna, miként lehetne 
középtanodáink számára a „szabadság" korszakában leg-
alább csak félig is oly müveit és tanult tanárokat kapni, 
minőkkel az annyira gyalázott Bach-korszak alatt birtunk ; 
mert, hogy valaki magyarul tudjon s aztán a fiúkkal 
együtt az iskolai kézikönyvet bevágja s előadásképen el-
mondja, az talán csak nem az egész, kellő qualificatio egy 
középtanodai tanár számára ; ha csak valaki azt nem hiszi, 
hogy mind ezen hiányokat az által lehessen pótolni, ha az 
ember lutheránus vagy szabadkőműves, s józan vagy ellen-
kező állapotban folytonosan csak a katholika egyházat 
gyalázza s minden vallás és vallástanítás ellen szónokol. 

Az országos középtanodai tanár-egyletnek közgyűlé-
sei évről évre csak szomorú képét nyúj t ják e nemű intéze-
teink műveltségi állapotának s azon szellemnek, mely amaz 
osztályt nem annyira vezérli, mint inkább hajtja, melyre 
ifjúságunknak tudományos előkészítése bizva van. 

A felvetett kérdések egyike az volt: megtartassék-e 
a hittan is, mint az érettségi vizsgáknak egyik tárgya '? 
Előadó valami Szamosi úr volt, egyike azoknak, kik jelen-
leg a hajdanta oly jól szervezett budai gymnasiumban a 
tanári székeken ülnek. A főok, melylyel ezen előadó indít-
ványát, hogy t. i. a vallás az érettségi vizsgatárgyak sorá-
ból kiküszöböltes3ék, okadatolta, az volt, hogy „egész dog-
matikát tanítanak' ' ; — tehát feltéve, hogy Szamosi úrnak 
igaza van ; mert sok, mert terjedelmes s itt-ott nehéz tárgy 
is, azért hagyassék ki ? Elhiszszük, hogy bizonyos tanár 
urak csak a könnyű tárgyakat szeretik ; mert a nehezeket 
meg kell ám tanulni, ott ember legyen ám a tanár a gáton, 
ha helyét becsületesen betölteni és tanitványai előtt tekin-
télybon állani akar. Tudja mit Szamosi vir: indítványozza, 
hogy az érettségi vizsgára csak a szótagolás és az olvasás 
1-től 10-ig vétessék fel, (a helyesirást már nem merjük 
említeni) s akkor talán némi bátorság mellett feltehetjük, 
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hogy az érettségi vizsgák sikerülni fognak, akár minő 
legyen a tanár ! 

A tettes tanáregylet, persze, hogy elvetette a vallás-
tant , mi által a felvilágosodottságnak hirét s dicsőségét a 
jövő vacatióig magának assecurálta. Kiváncsiak vagyunk, 
mit fog majd esztendőre elkövetni, hogy eme dicső-
séget prolongálhassa, hacsak a cultusministerium meg nem 
könyörül ra j tuk s ebbeli indítványukat visszaveti, hogy 
legyen esztendőre is min rágódni. 

Egy kis hamisságon is értük a nemzetes s a tudomá-
nyok kiküszöbölése mellett vitézlő tanárokat . A II. ülés-
ben szavazás alá bocsátott kérdések másodikának 2-dik 
kikezdése t. i. igy hangzik: „Legyen-e minden középtano-
dai tanintézet az állam felügyelete alatt ?" — (elfogadta-
to t t ) ; — e kérdésnek éle aligha nem azon intézetek ellen 
rányul, melyek alapitványaiknál fogva még ma is katho-
likusok ; hisz tudjuk, hogy az „állam felügyelete" azon 
czégér, mely alatt katholikus iskoláinknak tőlünk való 
elvétele és közössé tétele foganatosíttatni szokott. Itt is 
aligha ez az eszme nem lappang a háttérben, min semmit 
sem változtat az, hogy vannak protestáns középtanodák is ; 
mert tudjuk, hogy a protestánsok számára mindazon tör-
vények nem léteznek, melyek rájok nézve gyűlöletesek 
lehetnek; — egyszerűen elmellőztetnek; holott ránk, k a -
tholikusokra nézve épen csak az odiosusok léteznek, mig a 
favorabilia-k tekintetében tökéletesen a törvényen kivül 
állunk úgy, hogy kétségbevonhatlan, miszerint ezen k i -
kezdés csak egy uj merényletet forral a katholikus intéze-
tek ellen. 

A negyedévi classificatiók eltörlése körül forgott „ ta-
nácskozmányok"-at nem emiitjük. Eötvösnek, a tanügy 
terén számtalanszor tanusitott eszmeszegénységének s ujitási 
viszketegének egyik nevetséges emléke ez ; ámbár tagad-
hatatlan, hogy a t. c. egylet ez irkáknak eltörlését a többi 
közt oly motivumokkal is okadatolta, melyek saját tisztelt 
tagjainak paedagogiai képességét nem épen a legkedvezőbb 
világításba helyzik. De ez az ő dolguk, ámbár megvall-
juk, hogy ilyenek után aztán könnyen megértjük az egy-
letnek azon minden lépten nyomon nyilvánuló törekvését, a 
tanulást és a vizsgákat mennél könyebbekké tenni ; mert 
akkor hát persze könnyebb a tanárnak dolga is. 

Legyen a magyarországi tanáregyletnek annyi bátor-
sága, hogy ahelyett, mit a második kérdésben megszava-
zott, hogy t. i. az érettségi vizsgák az illető tanártestület 
által megtartassanak, azt hozza indítványba, mi Németor-
szágban dívik, hogy e vizsgák mozgó bizottságok előtt té-
tessenek. Akkor majd meglátjuk, mennyit tudnak az urak 
azon kivül, hogy a vallás ellen lármáznak ; — így pedig, 
midőn a tanár és a tanuló közt annyi „találkozási pont" 
létezik, mely a vizsgát végtelenül könnyűvé teheti, ká r 
annyi studiumot kihagyni ; — est modus in rebus . . . . ! 

A hittan, mint érettségi tárgy mellett felállott 5 tag, 
úgy, hogy a túlnyomó többség ellene volt. Minek magya-
rázzuk ezt ? Annak-e, hogy az összes magyarországi taná-
rok vallásgyülölők, vagy hogy a józanabb, komolyabb jel-
lemek ezen testületnek különben is nagyon meddő gyülései-
s üléseitől távol tar t ják magukat ? . . . . 

Egyelőre az utóbbi magyarázatot fogadjuk el. = 

RÓMA. (Vége.) Mi azon választásokat illeti, melyeket 
a szentatya is emiitett, jelenthetjük, hogy azok Rómában, 
mint előre látható volt, nem a k a t h o l i k u s o k j a v á r a ütöttek 
ki. Oka ennek azon kimondhatatlan terrorismus és igazság-
talanság, melyet a kormányközegek a választási összeírá-
sok alkalmával elkövettek.Hogy csak egy példát felhozzunk, 
emiitjük, hogy Borghese herczegtől megtagadtatott a válasz-
tói igazolvány, mint olyan egyéntől, a kinek nincsen ele-
gendő jogczime a választóképességre ! Tudnivaló dolog, 
hogy a Borghese család egyike a legrégibb, legnemesebb s 
leggazdagabb családoknak Rómában, mely V. Pál szemé-
lyében (Camillo Borghese 1605—21) már a XVII . század 
elején nagynevű pápát adott az egyháznak. Ellenben min-
den altiszt és közkatona is szavazatképesnek deklaráltatott, 
csak hogy a kormáuynak, azaz a keresztény ellenes pártnak 
emberei keresztül nyomassanak. 

Jobb sikerrel működtek a katholikusok a vidéken, hol 
a kormánynak nem volt annyi alkalma a választási j egy -
zékeket meghamisítani s a választókra törvényellenes nyo-
mást gyakorolni. A római lapok tudósításaiból minden 
kétséget kizáró modorban kiviláglik, hogy a katholikusok 
jelöltjeiket mindenütt hol bátran felléptek, keresztül is 
vitték, s csak ott buktak, hol vagy nem jókor szervezked-
tek, vagy a „buzurrik" terrorismusának engedtek. Azon 
helyeknek nevei, hol a katholikusok eddig győztek, a kö -
vetkezők : Sant'Agata sul Santerno, Capranica di Sutri, 
Monte Rotondo, Zagarolo, Manaro, Fabriano, Partinico, 
Sant'Arcangolo, Cave, Bolsono, Nocera, G-radoli, Morlupo, 
Vitulano, Biabena, Chiusi, Maggiolo, Vetralla, Sant'Oreste, 
Vignanello, Ponzano, Toscanella, Rocca Priora, Norma, 
Genazzano, Monterosi, Banino, Ronciglione és Catanzaro ; 
ezenkívül pedig Nápolyban még a tartományi választások-
nál is győztek. Ezen győzelem annál Örvendetesebb és je" 
lentőségesebb, minthogy a katholikusok ugy szólván csak 
félig elkészülve s félig szervezve l ép tekas ik ra ; mit fognak 
majd tehetni, ha e két tekintetben még némi előmenetelt 
tesznek ! 

A római katholikus bizottságnak kijelöltjei a k ö v e t -
kezők voltak : Altieri Emil herczeg, Ceccarelli orvostudor, 
Costa-Castrati, kereskedő, Della Porta gróf, De Rossi lovag, 
a pápai régészeti társulatnak elnöke, Dionisi ügyvéd, Jaco-
metti lovag, a sz. Lukácsról nevezett akadémiánál tanár és 
a pápai tudományos és szépművészeti gyűjteményeknek 
igazgatója, Mazzocchi iparos, Morichini építész, Pianchiani 
gróf, Tongiorgi lovag, ügyvéd, Torlonia Sándor herczeg és 
Visconti lovag. Ezek a municipalis képviselőtestület szá-
mára voltak kijelölve; a tartományi tanács számára pedig : 
Giozzani ügyvéd, Lezzani őrgróf, Merighi lovag, Marucchi 
ügyvéd, Sarti lovag, tanár és Tosi orvostudor. Némi fe l tű-
nést okozott, midőn ezen jelölteknek egyike, Torlonia be r -
ezeg, a választások előestején hosszabb, meglehetősen csa-
vart irályu levelet intézett az „Opinione" szerkesztőjéhez 
melyben kijelenti, hogy ő neki ugyan határozott elvei van -
nak, melyekre nézve nem alkuszik meg senkivel és semmi-
vel, mi által valószínűleg azt akarta kifejezni, hogy ő ez 
idő szerint még papalino ; — de hogy egyedül üzletével 
foglalkozva semmiféle képviselői megbízatást el nem fogad-



Ill 

hat, azaz, hogy vonakodik a városi tanácsba mint katho-
likus képviselő belépni. Mi az „űzlet"-ét illeti, megjegy-
zendő, hogy a Torlonia ház Rómának legelőkelőbb bankára. 
A fama azt rebesgeti, hogy a mostani berezegnek apja úgy 
gazdagodott meg, hogy midőn e század elején a franczia 
megszállás alatt nagyszerű zárda-eltörlési vihar dühöngött 
egész Olaszországban, az elnyomott klastromok s templo-
moknak drágaságait potom áron összevásárolta. „A vér 
nem válik vizzé soha," tartja az olasz közmondás, s Tor-
lonia herczeg apjának fia : először az üzlet, aztán, ha még 
ráérünk, a becsület. 

AUGSBURG. A s o c i a l i s k é r d é s évek óta nyug-
talanítja a szellemeket, a kormányokat, a sajtót ; s mind-
amellett, hogy ezen kérdés tárgyában már egész könyvtá-
rak Írattak össze, ma egy lépéssel sem állunk közelebb 
annak megoldásához, mint ezelőtt tiz esztendővel. S ez ter-
mészetes, mert kevés kivétellel mindazok, kik e kérdésnek 
megoldását eddigien kezökbe vették, téves utón s fonák 
eszközökkel fogtak e nehéz munkához. 

A kérdés tisztán s egyszerűen a körül forog, hogy a 
munkás és a munkaadó közt tűrhető, emberséges, méltá-
nyos viszony alapittassék meg. De erre kettő szükséges : 
először méltányos, emberbaráti érzület a munkaadókban, 
másodszor pedig jóakarat a munkásokban, mely jóakarat 
azonban továbbá csak oly erkölcsös műveltségnek lehet 
következménye, mely ez idő szerint a munkás-osztályban 

, merőben hiányzani látszik, de melyet köblükben éleszteni 
s ápolni époly könnyű mint hálás feladat lenne, ha csak 
nem tartoznék a divatos liboralismusnak alapdogmái közé, 
az egyháznak, azaz a vallásnak működését s befolyását 
minden lehető uton s módon megbénitani s lehetleniteni. 
Látjuk ebből, mily circulus vitiosusban forog azon modern 
liberalismus, ki egyrészt anj'agilag nyomván s ép az által 
kiengesztelhetlen gyűlöletre ingerelvén a munkást, elég 
bárgyú azt gondolni, hogy ezen gyűlöletnek előbb utóbb 
bekövetkezendő kitörései ellen eléggé biztosította magát, 
ha a népet folytonosan az egyház ellen felbujtogatja, holott 
a munkást épen ez által még egyre vadabbá s önönmagára 
nézve veszelyesebbé teszi úgy, hogy a mai körülmények 
közt majdnem azt mondaná az ember, hogy igázok van 
azoknak, kik azt mondják, miszerint e kérdés rendes uton, 
nyugodtan s békésen meg nem oldható soha. 

Hogy is remélhetnék megoldhatni e kérdést azok, 
kik mindent elkövetnek, mi ldhetlenné teszi, hogy a mun-
kás erkölcsileg emelkedjék, hogy világnézlete tisztuljon, s 
hogy tisztességes, házias élethez s e mellett szorgalom- és 
takarékossághoz szokjék ? Mindezt a munkás csak úgy 
tanulhatná meg, ha keblébe az onnan rég kiűzött vallásos-
ság visszatérne ; ezt pedig a liberálisok nem akarják ; mi-
ér t? quia Deus, quem perdere vult dementat ? Talán ! 

Hiába panaszkodik tehát a gyáros, hogy munkásai 
önzők, csak a maguk hasznát tekintik s nem gondolják 
meg, hogy folytonos követeléseik által, ha ő neki az üzlet-
nek tovább vitelét lohetlenné teszik, saját magukat is a 
munkától megfosztják ; hanem csak a pillanatnyi hasznot 

lesve, ma kierőszakolják a fizetés felemelését, nem törődva 
azzal, ha holnap be is áll a munka s ők koresetnélküliekké 
válnak. Hogy ne legyenek a munkások önzők materialisticu-
sok, ha azt tapasztalják, hogy a munkaadó még annyira sem 
törődik velők, mégannyira sem ismeri el, hogy ők is gyarló, 
húsból s vérből álló emberek, hogy minden héten legalább 
egy pihennő napot adna nekik ; hogy ne legyenek anyagéi-
vüek, midőn egyetlenegy napjok sincs az egész esztendőben, 
melyen halhatatlan lelkök üdvéről, szellemök művelődésé-
ről, vagy némi kis felvidító mulatságról gondoskodhatná-
nak?! Pedig a vasár-, s ünnepnapi munka, ezen vallási, s 
egyszerűen humanitárius szempontból is egyaránt kárhoz-
tatandó találmánya a mindig nyerészkedő újkornak, oly 
nagy vívmánynak tekintetik, hogy egyelőre nincs is kilá-
tás rá, miszerint egyhamar oltörültessék, s mégis épen a 
vasárnapi munka az, mi a munkást nemcsak testileg hanem 
szellemileg is tönkre teszi, mi őt elvadítja, s következőleg 
hajlandóvá teszi mindazon fonák s felforgató eszméknek 
nemcsak elméleti helyeslésére, hanem gyakorlati kivitelére 
is, melyek a communismus elnevezése alatt a müveit s még 
inkább a vagyonos világnak rémképét képezik. 

Testileg tönkre teszi a vasárnapi munka a munkást, 
mert a testtől megvonja azon nyugalmat, időszaki pihenést, 
mely nélkül az ember nemcsak képtelen hosszabb ideig k i -
tartóan és eredménynyel dolgozni ; hanem sokkal gyorsab-
ban fogyasztja, apasztja is erejét, mint az máskülömben 
történnék, ha az időszakonként beálló, rendes, szünetelés 
időt s alkalmat nyújt uj erőt gyűjteni, s a fáradt tagokat 
pihentotes által mintegy megifjitani, hogy aztán megújított 
mintegy újjászületett erővel ismét bátran hozzá foghassa-
nak a munkához. De a vasárnapi munka még más tekin-
tetben is hátráltatólag hat, és demoralisálólag a munkásra. 
Soha sem lévén ideje családja körében egy kis mulatságot 
rendezni, mi természetesb, ha szűken kimért szabad idejét 
mely a dolog természeténél fogva többnyire az éjjeli órákba 
esik, ott tölti, hol társakat talál, hol a maga körében t á r -
saloghat, s hol azon anyagi elveket is találja, melyeket ott-
hon hiába keresne; — értjük a kocsmát. A kinek nincsen 
ideje tiszteségesen mulatni, az mulat a hogy tud, s igy nem 
psak anyagilag, de rendesen szollemileg is tönkre megy. 

Ez utóbbi baj öregbittetik még az által is, hogy a 
vasárnapi munka lehetetlenné teszi a munkásnak önműve-
lődése körül fáradozni ; mert nincs ideje hozzá. De ennek 
azon további káros következménye van, hogy a munkás, mi-
vel tudja, ha pályája be van fejezve, hogy ügyességben, 
tudásban sohasem, tehát anyagilag sem haladhat, hogy 
mondjuk, elkeseredetté válik s épezáltal még inkább fogé-
konynyá mindazon csábitások iránt, melyekkel a commu-
nismusnak himökei tévútra vezetik. A vasárnapi munka 
végre elöli benne a vallásosságnak még utósó szikráját is ; 
mert egyrészt az egyház parancsolatainak áthágásához, 
másrészt pedig keresztény kötelességeinek elmulasztásához 
szoktatja, s ekként azon egy lehetőségtől fosztja meg 
őtet, szellemét néha néha, hasznos intelmek meghallgatása 
s vallási cselekedeteket által feleleveníthetni, megifjithatni. 

íme csak egyetlen egy mozzanat amaz égotö kérdések 
tömkelegéből, melyet socialis kérdésnek hivnak ! Mennyi 
kárt nem tesz az az egy vasárnapimunka ; hátha még a nők 
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éB gyermekek gyári munkájáról ; a kis iparosnak rendsze-
res agyonversenyezéséről és egyéb dolgokról imánk, me-
lyeket mind az újkori liberalismus talált fel, melyeket 
mint az intelligentiának, a haladásnak netovábbját dicséri 
s melyek mégis annyi kár t tettek már az emberi nemben, 
s teendenek ezentúl is, mint ritkán azelőtt, még a legfoná-
kabb gondolat sem. 

I R O D A L O M . 
Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
se der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung." 

(Folytatás.) 

Az ó-szövetségi biblia nagyrészt a tananyag, melyet a 
t. sz. katechesiseinek első sorozatában 1 —169 lapokon a l -
kalmaz. Az itt közölt történetek nagyon világosak, tula j -
donképen a kisdedek lélekállapotához mértek . . . . A k is -
korúak eddigi ismerete csak a család, apa, anya, testvér és 
cselédekre terjed ki, az itt előforduló történetek szintén 
jobbára e viszonyt tüntetik elő. Mily könnyen vezethető 
igy a fejlődni kezdő növendék az emberi nem történetének 
menetében, miután ez; a gyermekkortól kezdve tartatik 
szem előtt. 

A tanitás elve is azt parancsolja, hogy a könnyebbek-
ről a nehezebbekre vezetendő a gyermek. 

Mindent pedig ugy hoz előtérbe a t. sz., miszerint a 
kis gyermekek akaratát a mellett, hogy érdeket kelt ben-
nök, a jóban erősitse és megtartsa, nem különben annak 
követésére, külső cselekedetekben feltüntetésére, megin-
ditsa. — Miként lehetséges az, hogy az öt-hét éves, jól 
olvasni sem tudó, növendékek a kereszténység hi t- és er-
kölcsi főigazságait elsajátítsák, azt bámulatra méltólag, és 
a mi fődolog, nem elméletileg, miután ,littera occidit' — 
hanem valóságos hitelemző oktatások által, mutatja ezen,« 
számra huszonöt catechesist tartalmazó rész. 

Csak éber figyelemmel párosult pillantást a 1—106. 
lapokra, s nem kételkedhetni a siker fölött. 

Nyissa föl valaki a 18. lapot, hol a teremtés adatik 
elő. — Mily szépen és könnyen felfoghatólag fejti ott föl a 
t. sz., hogy Isten minden létezőnek mindenható, legbölcsebb, 
legjobb és teljesen szabad alkotója, ki magát az emberek-
nek kinyilatkoztatta, és igy O minden embernek atyja, ki 
iránt gyermeki szeretettel, tisztelettel és alázattal, kell 
viseltetnünk. 

Haladjon át bárki, mint illik, higgadt gondolkodással 
a 38. és következő lapokon, minden esetre ugy fogja találni, 
hogy hivatásának teljes tudatával és átérzésével szól Mey 

az első ember teremtéséről, különösen jelezvén a föld többi 
lényei fölött Ádám magasztos előnyét és kitüntetvén fönsé-
ges rendeltetését akként, miszerint a kis gyermek mindent 
nehézség nélkül felfogván, minden szónak hitelt ad 

Valamint pedig ezen, ugy a többi katechesisben is egy 
lelkesült vallásoktatóra ismerünk, ki majd bizalmas párbe-
szédben vagy összefüggő előadásban, majd egyszerű szavak-
ban vagy isteni lelkesedésben, majd az adott főgondolatok-
nak ügyes taglalásában, majd a megismert igazságokról 
ujakra menve, majd hasonlatokkal és példákkal, de mindig 
nyájas, szelid, komolysággal és megfontolással, mindig 
tanítványai életideje, fejlettségi fokához s egyediségéhez 
alkalmazkodva, elébb szemléletekben, azután példákban, s 
utoljára lehozásokkal, mindig a gondolkodás, érzés és aka -
rat rendszerének összehangzó képzését tart ja szem előt t ; 
ki a hi t - és erkölcstant egymástól el nem választja, v é g r e 
mindig a legfölségesebb iránti fiúi tisztelettel s alázatosság-
gal mutatja tanítványainak, hogy keresztény életet él s ke -
resztény szeretet szent tüze hevíti minden tanitói működé-
sében 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A porosz kormány az ókatholicismus számára, 

köztudomás szerint még a hadseregben is csináltat hivata-
los propagandát protestáns tisztjei által. A „Germania" e 
tekintetben nem régen a következő jó adomát hozta : a szá-
zados felállítván századát ekként kommandiroz: „az ó - k a -
tholikusok lépjenek ki!" — senki sem mozdul ; — „hát 
lépjenek ki az uj-katholikusok !" — ismét csak átalános 
csend, egy vitéz sem mozdul, mire a százados ur nagy 
boszusan ekként elkiáltja magát : „nos hát mik vagytok, 
ha sem ó- sem uj-katholikusok nem?" — erre az őrmester 
előlépvén s tisztelegvén ekként felel : „jelentem százados 
ur, hogy mi r ó m a i katholikusok vagyunk" Si 
non è vero, è ben trovato. 

— A porosz cultusministernek azon terve, a szerzete-
seket minél hamarább minden iskolából kiűzni, ugy látszik, 
nem csekély akadályokba ütközik. Ezeknek nem legkiseb-
bike az, hogy a világi tanítóknak alkalmazása átlagosan 
ötször annyiba kerül, mint a szerzeteseké. Ezen kivül nehéz 
annyi világi tanitót találni, amennyire a z u j törvény szerint 
rögtön szükség lenne. Igy történt, hogy a coblenzi városi 
tanács utolsó üléséből kénytelen lön azon jelentést tenni a 
kormánynál, miszerint ha az uj törvény rögtön é rvé -
nyesíttetnék, félő, hogy több mint 300 gyermek marad 
tanitó nélkül. 

— Bajorország Arnberg nevű városában egy özv. asz-
szony a templomban egy festett üvegablakot akart csinál-
tatni sz. Ignácznak s sz. Erzsébetnek képeivel, minthogy 
őt magát Erzsébetnek, megholt férjét pedig Ignácznak hit-
ták. Erre pedig a bajor törvény szerint a „szabad" egyház-
nak a szabad államtól engedélyt kell kérnie ; s történt 
1872-ben, hogy ezen felvilágosodott bölcs kormány szent 
Ignácz képének festését — megtiltotta! Alighanem bünte-
tésül azért, hogy a jezsuita rendet megalapítani merte ! 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o ' c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, aug. 21-én. I S . II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . AZ egyház s a tudomány. — Schopper 
György rozsnyói püspök ő mlgának székfoglalása alkalmá-
val mondott föpásztori szózata. — Egyházi tudósitások. — 
Vegyesek. 

Az egyház s a tudomány. 
(Vége.) 

Vannak tehát férfiak, kiknek nevei mintegy 
megszentesitve vannak az idő és részrebaj latlan iva-
dék hódolata által, kiket megnevezni annyit tesz, 
mint felébreszteni azokban is, kik müveiket nem 
ismerik, nem olvasták, a csudálat érzelmeit és eszükbe 
juttatni azt, mit az emberiségben az értelem és lángész 
által legnevezetesebbet szüle a kereszténység. 

I gy az értelmi és metaphysicai tudományokban, 
a fenséges bölcseletben, mily nevezetes férfiak valá-
nak Roger Baco, Pascal, Arnould, Locke, Descar-
tes, Clarke, Malebranche, Leibnitz! Mily kritikai 
szellem, mily tudományosság, az ismeretek mily 
széles kiterjedése, találtatik Erasmus-, Usserius-, 
Barronius-, Perron-, Thomassin-, Tilemont-, Mont-
faucon-, Petant-, Mabillon-, Sirmond-, Voss-, Bo-
chart-, Huet-, Fleury-nál. A tudomány mily mély-
sége oly világi polgárok-, jogtudósok- és törvény-
szolgáknál, mint Moore T., L'Hospital, Dumolin, 
Talon, Bignon, Sequier, Le Tellier, Pussort, Bonald, 
Grotius.Puffendorf, Lamoignon, Dómat,D'Ageusseau. 
Mily ritka szellemek, irók és költők, valának Tasso, 
Malherbe, Bossuet, Feneion, Bourdaloue, Masillon, 
Dante, Corneille, Racine, Boileau, Lafontaine, Poli-
gnac, La Bruyér, Addisson, Chateaubriand. 

Kitűnő szám- és természettudósok valának Co-
pernic, Kepler, Galilei, Newton, Baigle, Boerhave, 
Hoffman, Sydenham, Van-Swieten, Haller, de Jussieu, 
Reaumur, Lumèe. Bernoulli, La Buille, Euler stb. 
Ha még ezenkivül megnevezni akarnám azon philo-
sophusokat, kik mind keresztények és igen istenfélő 

emberek valának, u j sora nyilnék meg az örökké di-
cséretes neveknek. Csak futólag emlitem, hogy azon 
nagy férfiak, kiket egy Fontanelle magasztal, nem 
voltak istentelenek. Valóban vigasztaló a keresz-
tényre nézve, midőn látja, hogy előtte annyi láng-
elméjii férfiú nyomai ragyognak ; midőn maga előtt 
látja tündökölni mindazt, mit az emberi elme leg-
fenségesebbet szülhet. Nincs okunk tehát az álokos-
kodók károgásai miatt nyugtalankodni, minket együ-
gyűséggel vádolván. 

Megtörtént ugyan, hogy némely pillanatban az 
ujitók vagy különczködő elmék emiéköket gyalázat-
tal illették ; de az irigység és az idő bántalmán min-
dig diadalmaskodott az érdem és fog is s a tünékeny 
őrültség rágalmai csak ragyogóbbáés átalánosabbá te-
vék azon átalános hódolatot, mit tudományuk és eré-
nyeik által megérdemlettek ily férfiak. A nélkül, hogy 
itt papi Írókról szólanék, kik hivatásuk és tanulmá-
nyaik természeténél fogva sokkal mélyebben hatottak 
a religiói tudományokba, u. m. Polignac, Feneion,Bos-
suet, Mabillon, Huet, stb. kik a litteraturát és világi tu-
dományokat kiválóán művelő nagy férfiak voltak, 
kik a religiói tárgyakra nézve mély ismeretekkel 
bővelkedtek, elég legyen itt egy párt azon világiak 
közül megemlíteni, kik minden tudományuk daczára 
a religio dolgában sem sokkal hátrább álltak. Baco, 
ki korábau a világi tudományok hőse gyanánt tün-
dökölt, a religiobani jártasságának is igen szép jeleit 
adá; a híres természettudós és mérnök, Pascal, a 
religioról mélységök által csudálatra méltó „eszmé-
ket" irt ; a hires gyógyász Boerhave a zsidó és chal-
dei nyelvbeni jártassága által tünt ki az u j szövetség 
kritikájában ; a kémleleti természettan atyja Bayle 
több irományaiban a kinyilatkoztatást magasztalja; 
a metaphysicus Locke az észszerű kereszténységről 
könyvet i r t ; a fenséges természetbúvár Newton az 
evangéliumok megegyezéséről irt könyvet, Grotius 
a religio valóságáról értekezést, La Bruyère a fel-
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világosodottakról; Leibnitz és d'Aguesseau nevezetes 
hittudósok voltak ; Addisson egy külön munkában 
a kereszténység bizonyítékait adá elő' ; a valaha élt 
gyógyászok legnevezetesebbike Hoffman, ugyszinte 
a bölcsek leghiresbike Haller, külön iratokat bocsá-
tottak ki a hitetlenek ellen ; az ideologus és termé-
szetbúvár Bonnet Károly a kereszténységről „bölcse-
leti kémleleteket" ir t ; végre a XVIII . század legelső 
mérnöke Euler hátrahagyott irataiban az isten-
tagadók és deisták ellen fenséges nézeteket talá-
lunk. 

S hogy a nagy férfiak nemcsak külsőleg védel-
mezték a religiót, hanem abban valóban hittek is, 
arra nézve egy d'Alembert, a hitetlenség egyik feje, 
tollából Bernoulli János életirásakor folyt e szava-
kat hozom fel : „Bernoulli őszintén ragaszkodva a 
religióhoz, azt egész életében lárma és gőg nélkül 
tiszteié, irományaiban irántai érzelmének bizonyít-
ványait találtuk és nevével szaporítanunk kell azon 
férfiak lajstromát, kik a religiót Isten müve gyanánt 
tisztelék, azon lajstromot, mely legalább elég arra, 
hogy hallgatást parancsoljon az összeesküdtek sere-
gének s azon igazságok gyáva elleneinek, melyek az 
az embereknek szükségesek s miket Pascal védel-
mezett, Newton hitt és Descartes tisztelt." 

A világi tudományokat illetőleg kimutatott 
tény, hogy a mostani csillagászat, természettan és a 
bölcselet atyjai mind katholikusok voltak: Copernic» 
Galilei, Descartes. Mi több, az u j csillagászat nagy-
mestere, Copernic, katholikus pap, kanonok, volt, ki 
Olaszhonban, névszerint Rómában és Bolognában, 
tanult és nagybátyja, az ermelandi püspök, Alleni 
Weiszelrode Lukács, kegyéből a frauenburgi java-
dalom (canonia) birtokába jutott 1510-ben és ott 33 
évig munkálkodott. Nagy vállalataira saját vallo-
mása szerint „non pauci viri doctissimi et eminen-
tissimi" buzdították. 

Schonberg bibornok 1536-ban novemberben 
Rómába küldött lelevelében műve kiadatását sürgeti. 
Gise Tidemann culmi püspök ugyanezt teszi. Végre 
1543-ban kiadá, III . Pál pápának ajánlva, hogy őt 
a rágalomtól megmentse. Galileiról Hume angol tör-
ténész, iró és tudós, is elismeri, hogy ő az okgyüj-
tési módszer atyja, az erőtan alapitója s a kémlelő 
physika teremtője, „Vater der inductiven Methode, 
Gründer der Dynamik, Schöpfer der Experimental-
physic." A classicus philologia valódi atyja Erasmus 
katholikus; Justus Lipsius, a németalföldi jeles régi-
ségbuvárok első vezére, szintén az. 

Fájdalommal tapasztaljuk tehát jelen korunk-

ban a materialista bölcsek kárörömét, midőn azt 
képzelik, hogy a tudományokbaoi előlépések a val-
lásnak sírt ásnak és megfordítva; mintha minden 
felfedezés a természetban végveszélylyel fenyegetné 
a keresztény hitet! Nem. Ily balgatag véleményben 
egy valódi tudós sem lehet. A tudományokbani elő-
lépések senkit sem szabadítanak fel a hitetlenségre ; 
hisz akkor a legtudósabb férfiaknak, kik a tudomá-
nyok történetében korszakot alkotnak, mind hitetle-
neknek kellene lenniök. 

Az ujabbkori franczia természetbúvárok kö-
zött is többen a legtekintélyesebbek közül hivő ke-
resztények ; így Deluc, Hauy, Cuvier, I) Brogniart 
Sándor, Binet, Biot, 2) Ampere 3), Cauchy Ágoston 4) 
és mások. Marcel de Serres, de Blainville és mások, 
valamint a belga Waterkeyn, azon igyekeztek, hogy 
saját kutatásaik eredményét a szentirássalösszhang-
zásba hozzák. Egy amerikai természettudományi 
folyóiratban 5) következőleg nyilatkozik egy geolo-
gus: „Biztosan állithatjuk, hogy valamint Európá-
ban, ugy nálunk is számos geologussal találkozunk, 
kik a kinyilatkoztatás igazságát nemcsak elismerik, 
hanem minden reményöket ezen igazságba helyezik 
is; ragaszkodásuk a kinyilatkoztatáshoz erősebb a 
halálnál s legnagyobb dicsőségöknek és szerencsé-
jüknek tartják, hogy a kinyilatkoztatás magasztos 
igazságait védelmezhetik és támogathatják; férfiak, 
kik örülnek, ha minden hegyképződésben egy te-
remtő és fentartó Isten nyomait látják." Ékesszó-
lóan adott ez érzületnek kifejezést Daubeni Károly, 
mint az angol természetbúvárok elnöke, — a Chel-
tenhau-ben 1856. augusztusban tartott gyűlésen 6) : 

') A „National" párisi lap Cuvier felett irt nekrológ-
jában azzal igyekvék a nagy természettudóst a szentirás 
iránt ápolt hite miatt mentegetni, hogy Cuvier mint prot. 
zsenge ifjúságától forgatta a szentírást, miáltal oly elősze-
retet foglalta el az iránt, hogy mint férfiú sem tudott attól 
menekülni. 

») Natur und off. III. 382.1. 
3) „Ampere erős vallásos meggyőződéssel birt s e te -

kintetben gyakran nyilatkozott e sorok irója előtt. Midőn 
1836-ban halálos ágyán barátja Krisztus követéséből bizo-
nyos helyet akart neki felolvasni, azt mondá, hogy az egész 
könyvet kivülről tudja. Ezek voltak utolsó szavai. Igy be-
széli el Arago hátrahagyott irataiban. " Passavant a Katho-
likban. 1862. I. 161. 1. 

4) A londoni „Athaeneum" (1857, 695) azt mondja 
róla nekrológjában (máj. 23. 1857): „Római katholikus 
volt a legszigorúbb értelemben." 

•) American Journal of Science VIII. 155. 
«) Athaeneum 1856. 999. 1. 



„Reményiem, u. m., elmúlt az idő, midőn az általunk 
müveit tudományt azzal gyanúsították, hogy a val-
lástalan érzületet mozdítja elő. Oly országokban és 
oly korban, midőn a tudósok átalán a hitetlenség 
felé hajoltak, a természettudomány sem maradhatott 
e ragálytól egészen érintetlenül. Magában véve 
azonban a teremtés müveinek vizsgálása már ter-
mészeténél fogva inkább alázatra indit, mely a hit-
hez az utat egyengeti, mint kevélységre, mely mél-
tóságán alolinak tart ja a természetfelettire való tá-
maszkodást. Azt tanuljuk, hogy egy jövő és 
dicsőbb állapotban főfoglalkozása a boldogoknak a 
Mindenható dicsőitése és imádása. Azonban a teremtő 
müveinek szemlélete s a világ nagy törvényhozója 
törvényeinek vizsgálata nem dicsőités és imádás-e 
már most is? S ha igy áll a dolog, nem lehet-e a 
túlvilágon számunkra fentartott boldogságnak egyik 
forrása, — jelen próbaállapotunkban az igazság 
után való őszinte és lelkiismeretes törekvésnek egyik 
jutalma, szellemi erőnk kifejtése és azon képesség, 
melynél fogva felfogjuk a természet azon törvényeit 
és intézményeit, melyeket korlátolt elménk most át-
látni nem képes? Váljon a természettudományok 
már rendeltetésöknél fogva nem öntenek-e inkább 
alázatot belénk, mint kevélységet ? Váljon nem vezet-
nek-e inkább joggal azon tudatra, hogy a tudás me-
zején igen soknak tekintetünk elől mindenkor rejtve 
kell maradnia s a fátyolnak csak kis részét enged-
tetett meg szellőztetnünk, hogy ugy annál hajlan-
dóbbak legyünk örvendező hittel elfogadni azon 
ismereteket, melyek onnan felülről nyújtatnak ne-
künk oly kérdések iránt, melyeket elménk magára 
hagyatva megoldani nem képes? Ne vélekedjünk tehát 
kicsinylőleg a profán ismeret tere iránt. Haszonnal 
művelhetjük e tér minden részét, miként a válasz-
tott nép Kanaán földjét, midőn neki átadatott. Lám, 
az izraelitáknak nem volt szabad azt parlagon hagy-
niok, mintha előbbi lakosainak iszonyatosságai által 
mintegy be lett volna mocskolva ; művelni tartoztak 
azt és benne lakni, továbbá az isteni törvényeknek 
engedelmeskedni s munkájok legválogatottabb gyü-
mölcseit Uroknak, Istenöknek, feláldozni." A sz.-irás 
távol attól, mondja M. Marcel de Serres, 7) hogy a 
természettani ismeretek haladásával ellenkeznék, a 
tudománynak támaszt és tekintélyt kölcsönöz. 
Hogyan is gátolná a hit a tudományt s, mi több, a 

7) De la cosmogonie de Moyse comparée aux faits 
géologiques, par M. Marcel de Serres professeur de Minéra-
logie et de géologie á la faculté des Sciences de Montpellier. 
I. Liv. ch. 41. I I edit. 

természettudományt ? hiszen egy közös forrás-
ból erednek! „Sem történelmi, sem csillagászati, em-
lékek nem valának képesek Mózes könyveire vala-
mikor tévedést rábizonyít ani; sőt ellenkezőleg; vala-
mint a legtudósabb nyelvészek, ugy a legalaposabb 
mennyiségtanárok által nyer t eredmények felette 
csudálatos módon összhangzanak velők." 8) És ez 
valóban így áll ; mert ha nem, honnan van, hogy 
egy Deluc, Dolonieu, Cuvier, Buckland, kiket a 
lángelme fénykoszoruja övez, ezt észre nem vették ? 
S ha így, nagyon természetes a tény, hogy a legna-
gyobb természetbúvárok a legjobb hivő kereszté-
nyek is voltak. „Nem tagadom, uagy örömem telik 
ily férfiakban, — nem annyira az egély miatt, mert 
ez, mint magától értetik, sem nem veszíthet, sem nem 
nyerhet tudósok által. Örvendetes dolog azonban, 
midőn látjuk, hogy a legszorgalmasabb s legernye-
detlenebb természetbúvárok, kik a természet szol-
gálatábanőszültek meg és ezen téren több tudomány-
nyal és tapasztalattal birtak, mint a legtöbben 
bírnak, — ha látjuk, hogy ily férfiak isme-
reteik miatt nem tartják magokat bölcseknek s 
miután a természet titkaiba másoknál mélyeb-
ben behatoltak, az U r oltáránál és még mélyebb 
titkainál, mint illik, tudományszomjjal és fedetlen 
fővel állanak. Örvendetes dolog ez és ismét 
kedvet kapunk a tudományossághoz, melynek bará-
tai és követői valóban többet tudnak, mindazáltal 
okos emberek maradnak s nem lesznek bolondok és 
gúnyolódók. Különös hatást szül ellenben, ha más 
részről látjuk, mint léptetnek el előttünk a könnyű 
csapatok fedett fővel, orrukot nagybölcsen fintor-
gatva." 9) IIa a természettudomány haladását gá-
tolná a hit, akkor Copernic, Kepler, Newton, Her-
schel, kik a naprendszer törvényeit felfedezték, vagy 
egy Cuvier, Elie de Beaumont, Marell de Senger, 
kik a föld ősi állapotát vizsgálták, vagy egy Vico és 
Secchi, kinek lebirdája (meteograph) a párisi világ-
kiállítás legbámultabb tárgya volt, nem lettek volna 
jó s ajtatos istenfélő emberek, kik a történelem ta-
núsága szerint a szó legnemesebb értelmében bölcsek 
és a sz. hittől áthatott férfiak valának. 

A mi a philosophiát illeti, az szintén megfér, 
sőt elválaszthatlan a hittől ; hisz, mint a széptollu Ni-
colas mondja, egy anyának két gyermeke ők. 

Nincs időm e tárgynál csak annyit is időzni, 

8) Atlas ethnographique du Globe, par Adrien Balbi, 
Paris, 1826. 

9) Claudius' Werke VI. 122. 
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mint az előbbinél; de ha állitásunk nem áll, akkor a 
tényeket kell szemtől szembe meghazudtolnunk; 
mert a legjobb philosophusok mindig azok voltak, 
kik az Isten létét és a ker. hit mennyei eredetét phi-
losophiai uton is bebizonyították. E g y Descartes, 
Malebranche, Newton, Bayle, Kant, Herder, Pascal, 
Roohefaucold, Poiret, Regis, La Bruyère, Lamy, nem 
keresztény philosophusok valának ? Hát lehetetlen 
volna Istenben hinni és bölcselőnek lenni ? kérdi 
egy franczia bölcselő. 10) Há t a század meghazud-
tolná magát? A szellemiség a bölcseletben csak azért 
született volna ujjá, hogy ismét az anyagiasság szü-
lessék belőle ? Oh nem ; hisz a tudomány és vallás 
egy; minél többet tudunk, annál többet tudunk 
Istenről. 

Sárossy Sándor. 

Schopper G-yörgy rozsnyói püspök ő mlgának székfogla-
lása alkalmával mondott főpásztori szózata. 

(Folytatás.) 

Vos igitur F .D . , velut in specula constituti, diunoctu-
que vigilate, ne inimicus homo superveniat et in agro Christi 
mystico erroris et corruptelae semina spárgát; lupos arcete, 
ne quis ovile ingrediens oves mactet et perdat. Vigilate, ne 
vulpes irruant dolosae, quae vineam demoliuntur, ne vepres 
errorum succrescant, quae semen bonum suffocant. 

Quem ut quo securius finem assequamini, obsequentes 
mandato Christi et episcopi vos olim Deo consecrantis et 
monentis „Euntes docete", praedicate solerter, praedicate, 
ut oportet, verbum Dei. „Vivus est enim, testante Apostolo, 
sermo Dei et efficax et penetrabilior omni gladio ancipiti 
et pertingers usque addivisionem animiac spiritus, compa-
gum quoque et medullarum et discretor cogitationum et 
intentionum cordis" (Hebr. IV. 12). Aut quis inficias iverit 
miseriarum ecclesiam nostram hoc tempore prementium non 
ultimam rationem in eo latere, quod verbum Dei segnius et 
non debito annuntietur modo ? Estote ergo sal terrae non 
infatuatum pro condiendis fidelibus vobis commissis et 
esurientibus frangite panem ac gregem vobis concreditum 
verbi Christi pabulo reficite. — „Quasi enim inter bruta 
animalia petra salis debet esse Sacerdos in populis", ait S. 
Gregorius M. — „Curare namque Sacerdotem necesse est, 
quae singulis dicat, unumquemque qualiter admoneat, ut 
quisquis Sacerdoti jungitur, quasi ex salis tactu aeternae 
vitae sapore condiatur. Sal enim terrae non sumus, si corda 
audientium non condimus, quod profecto condimentum ille 
veraciter proximo impendit, qui praedicationis verbum non 
subtrahit." (Ex Horn. 27. in Luc. X.) 

„Speculatorem ego dedi te, cum Ezechiele propheta 
cuilibet vestrum nunc etiam dicitur, „audies de ore meo 
verbum et annuntiabis eis ex me. Si non annuntiaveris, . . 
sanguinem impii de manu tua requiram". (C. I I I . 17. 18.) 
Christus Pontifex immaculatus de se per os David dicit : 

l0) Kállay F. székfoglaló beszéd a m. t. t. 

„ego constitutus sum a Domino rex super Sion montem 
ejus, praedicans praeceptum ejus" (Ps. IL). Quis non glo-
rietur vestigiis sanctissimi hujus regis inhaerere? Quomodo 
vocem continero possemus, audientes Apostolum ad Timo-
theum scribentem : „attende tibi et doctrinae, insta in illis; 
sic enim salvum te faciès et eos, qui te audient ; attende 
lectioni, exhortationi et doctrinae" (I. Tim. IV. 16. 13.). 

Etsi vero institutio omnibus sine discrimine fidelibus 
sit applicanda, specialis tamen cura et sollicitudo est impen-
denda tenerae pubi, sanctissimis divinae religionis praece-
ptis imbuendae, eo quidem magis, quod, teste etiam scriptura, 
constet „adolescentem a via sua, etiam cum senuerit, haud 
recessurum" (Prov. X X I I . 6.). Audite Auctorem et Consum-
matorem fidei dicentem : ,,Sinite parvulos et nolite eos prohi-
bere ad me venire, talium est enim regnum coelorum." 
Vosne minus ista sollicitudo deceat? Nonne hortulanus etiam 
tenellae arbori plus curarum impendit? hanc solertissime 
rigat, apte putat, contra intemperiem aeris praemunit et 
dirigens flectit et non prius monsuram providae suae curae 
imminuit, quam dum sibi persuaserit teneram arbusculam, 
tenaci iam fundatam radice, viribus valentem, secure jam 
et intemperiei aeris et turbinum ac procellarum furori ex -
poni posse? Studete igitur et vos adolescentibus, adsequen-
das mundi voluptates pronis, jam a teneris unguiculis sci-
entiam religionis et sensus pietatis sic implantare, ut nulla 
turbinum ac procellarum vi amplius e cordibus eorum era-
dicari valeant ; quod si feceritis, iuventutis, parentum et 
utriusque reipublicae felicitatem, vestris adjutam conatibus, 
laeti videbitis. 

In militaribus praeliis, — ait S. Chrysostomus, — 
quod quisque opus peragendum suscipit, hoc irruentes pro-
pulsât. Hic vero non ita se res habet ; nisi enim qui victo-
riam reportaturus est, omnes dimicandi artes noverit, novit 
diabolus vel per unam partem, si ea negligatur, praedoni-
bus suis immissis oves diripere. At non item, cum pasto-
rem senserit omni scientia praeditum esse omnesque ipsius 
insidias probe callere. Quamobrem oportet nos omnibus ex 
partibus munitos esse" (de Sacerd. L. IV. C. 4.). 

Ut vero muneri instituendorum fidelium, divinitus 
vobis injuncto, correspondere et ut vivificatricem fidem, 
quam Apostoli, quasi in depositorium dives, plenissimo in 
ecclesiam contulerant (Iren. adv. haer. 1. III . 4.), contra 
indefessos satanae et filiorum ejus assultus victrici manu 
tueri valeatis paratique semper ad satisfactionem sitis omni 
poscenti vos rationem deea, quae in vobis est, spe „(I. Petr. 
III . 15.):" hoc oro, ut Charitas vestra magis ac magis abun-
det in scientia „(Philip. I. 9.)"; repleti estote omni scientia 
ita, ut possitis alterutrum monere" (Rom. XV. 14.). Magna 
est enim vis ad persuadendum scientiae. Sunt quippe non 
pauci, qui, excusso ludi literarii theologici pulvere, se omni 
ulteriori divinae sapientiae studio supersedere posse existi-
mant, vix unquam, praeter concionatores, librum aliquem 
theologicum manibus versantes. Dum sic agunt, non pos-
sunt non prima illa etiam et tenuia elementa scientiarum 
sacrarum, quae in palestra literaria imbiberant, exarescera 
et paulatim in mente eorum obliterari. Nullus dubito non 
ignota vobis esse verba ilia Domini: „labia sacerdotis custo-
dient scientiam et legem requirent de ore ejus." Neque pu-
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tetis omne vos tulisse punctum, dum legi evangelicae con-
formiter vivitis. Scientia enim et pietas sunt duo quasi sa-
cerdotis oculi et, ut apte quidam observât, carens uno oculo 
nunquam pulcher esse potest. Pastorem juxta cor suurn ipse 
Dominus sie delineat : „et dabo vobis pastores juxta cor 
meum et pascent vos scientia et doctrina" (Jerem. III . 15.)• 
Scientiam in pastore bono ipsi quoque SS. Patres semper 
urgebant. Ita S. Hieronymus ait : „Sancta quippe rusticitas 
solum sibi prodest et quantum aedificat ex vitae merito 
ecclesiam Christi, tantum nocet, si destruentibus non rési-
stât." (Ep. I. ad Paulin.) Coelestinus vero papa ad Episco-
pos provinciáé Viennensis et Narbonensis scribit : „discer-
nendi a plebe vel caeteris sumus doctrina, non veste." Si 
Deus, ut quidam putant, non eget nostra scientia, eo minus 
egebit nostra ignorantia. 

Ut vero quo efficacius possitis „exhortari in doctrina 
sana et contradicentes arguere" (Tit. I. 9.), ipsa, quae do-
cetis, in propria etiam vita exprimere satagite, ut ii, „qui 
ex adverso sunt, nihil habeant malum dicere de .vobis." 
(Tit. II. 8.) Scitis enim nunquam defuisse et utinam nostris 
bis diebus deessent, qui, trabem non considérantes in pro-
priis oculis, alto supercilio vident festucam in oculis cleri-
corum, ut in ministris religionem ipsam, quam oderunt, 
criminentur. Etsi enim religio ejus naturae sit, ut ipsa per 
se sola quosvis in officio contineat, ea tamen est humanae 
conditionis infirmitas, ut nisi exemplis eorum, qui plus 
sapere creduntur, vires sumat et incitamenta, facillime 
corrumpatur. „Nihil est enim, docet Synodus Tridentina, 
quod alios magis ad pietatem et Dei cultum assidue instruat, 
quam eorum vita et exemplum, qui se divino ministerio 
dedicarunt". (Sess. XXII . Cap. I. de Ref.) „Tum enimvero 
fiet, „inquit S. Ambrosius, ut qui videat ministrum altaris 
congruis ornatum virtutibus, auetorem praedicet et Domi-
num veneretur, qui tales servulos habet" (Offic. Lib. L.) 
Hinc fit etiam, quod SS. Patres passim docent Ecclesiam 
potius vitam contaminatam suorum Sacerdotum reformi-
dandam habere, quam impetus, etsi validissimos, hostium 
externorum. Apposite certe S. Gregorius ait : „nullum puto 
ab aliis majus praejudicium, quam a Sacerdotibus, tolerat 
Deus, quando eos, quos ad aliorum correctionem posuit, dare 
de se exempla pravitatis cernit: quando ipsi peccamus, qui 
compescere peccata debuimus" (Horn. 17. in Lucam). 

Imprimis vero vitae integritati studete, ne, dum quo-
tidie dicitis: „ut maneat in me virtus continentiae et casti-
tatis", nec non illa: „ego autem in innocentia mea ingres-
sus sum", mentiri et Deo illudere videamini. Perpendite, 
quod ipsa innocentia Christus Jesus et Virgo Virginum Ma-
ria a Domino Virgini Joseph et a moribundo filio Mater 
Virgo Virgini Joanni commendata fuerit et solus Virgo 
Joannes in ultima coena in pectore Domini reeubuerit. — In 
veteri Testamento, ait S. Ambrosius, castificabatur etiam 
populus per biduum aut triduum, ut ad Sacrificium purus 
accederet et lavabant vestimenta sua. Si in figura tanta 
observantia, quanta in veritate ? Disce Sacerdos, quid sit 
lavare vestimenta tua, ut mundum corpus celebrandis ex-
hibeas Sacramentis. Si populus sine ablutione vestimento-
rum suorum prohibebatur accedere ad hostiam suam, tu 
illotus mente pariter et corpore audes pro aliis supplicare, 

audes aliis ministrare" ? (De off. Minist. L. C. 50. Nr. 248.). 
Quoniam vero neque qui plantat, est aliquid, neque qui 
rigat, sed nonnisi, qui incrementum dat Deus" (I. Cor. I I I . 
6.), „Dei enim sumus adjutores, fideles vero Dei agricultura, 
Dei aedificatio, sunt" (ib. v. 9.): providete, ut fontes gratia-
rum per Mediatorem salutis nostrae gratia stabiliti indesi-
nenter scaturiant ; invitate, vocate, fideles, ut quo frequen-
tiua ad fontes hos gratiarum, Sacramenta quippe accedentes, 
vocationem suam certiorem reddere satagant. Imitantes 
patremfamilias evangelii, exite in plateas et vicos civitatis, 
exite in vias et sepes et compellite cunctos intrare, ut im-
pleantur in domo Domini nuptiae discumbentium. Cavete 
tamen, nequis accedat non vestitus veste nuptiali ! 

Ut vero multiplici vestro officio, innegabiliter gravi, 
ad amussim beneplaciti divini semper correspondere vale-
atis, orate, sine intermissione orate. Oratio enim est vir tu-
tis universae fulcrum quoddam et adversus cunctos hostes 
clypeus tutissimus. „Sicut enim miles, dum est in ballo,non 
debet amovere scutum : ita sacerdos, dum est in hac vita, 
quae certe gravis militia est, non debet amovere orationem." 
(Hugo Card, super Ps. 65.). Vel unicam particulam officii 
divini per ecclesiam nobis injuneti neglexisse inter gravia 
censete piacula. Justus enim nunquam desinit orare, nisi 
desinat justus esse. Studium enim praeeipuum justi, ut ait 
Bellarminus, est oratio. „Nihil enim sic mentem a terrenis 
ad coelestium amorem elevat, nihil carnis voluptates tam 
cito et valenter exterminât, nihil adeo illustrât intellectum, 
nihil quoque in tantum confundit adversarium, sicut oratio." 
(Joan. Trith. L. I. hom. 8.) 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
RÓMA. D i p l o m a t i a i s i k k a s z t á s : v á l a s z -

t á s i m o z z a n a t o k . Szabadjon mai tudósitásomat egy 
érdekes leleplezéssel kezdenem, melyet az „Unitá Catt." 
tett e napokban s mely egyszersmind sokkal fontosabb is, 
semhogy bármely katholikus lapnak azt ignorálnia sza-
badna. Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, hogy 
az olasz-kormány legújabban nagyszerű erőmegfeszitése-
ket tesz oly ezélból, miszerint Andrásy grófot arra birja, en-
gedné meg, hogy az ausztriai külügyministeriumnak irat-
tárában bizonyos oly okmányok semmisittessenek meg, 
melyek a maga idején Olaszországnak Velenczéről és R ó-
m á r ó l való formaszerinti lemondását mondották ki s me-
lyek az unita Italiát maholnap igenis compromittálhatcák. 

Igen kedvező fogalma lehet az olasz kormánynak 
azon rokonszenvről, melylyel Andrásy gróf iránta viselte-
tik, hogy neki ilyetén ajánlatot mer tenni ; nem is hisz-
szük, hogy ily irattári manipulatiók kevésbbé „liberális" 
időkben az ausztriai diplomatiának traditióihoz tartoztak 
volna. Ha azonban az olasz kormánynak ebbeli kivánata 
manap mégis teljesittetnék vagy talán már teljesíttetett 
volna, azon épen nem csudálkoznánk, mert igen jól tudjuk, 
hogy a mai ausztriai diplomatia előtt az ultramontano-
kat, e veréb-fajt, érdeklő okmány sokkal kevesebb becs-
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csel bír, semhogy azt a legelsőnek, a kinek kell, azivesen 
oda nem dobná. Hogy pedig ugyanez okmányban Velen-
czéről is vagyon szó, az sem változtat a dolgon, mert már 
régen letettük ideális éveinknek azon hő reményét, hogy 
Ausztriának becsületét ismét visszaállítva lássuk. 

Az „Unit,á"-nak czikke következőleg hangzik : 
„Marco Minghetti e napokban Münchenbe utazott, 

hogy az ottani egyetemi ünnepélyen részt vegyen. Tudjuk 
azonban, hogy az olasz ügyvivő épen most sokkal fonto-
sabb megbízatást kapott kormányától, melyet Bécsben tel-
jesítenie kell. Ezen megbízatásnak czélja az, hogy az oszt-
rák kormány bizonyos diplomatiai sürgönynek meg-
semmisítésére birassék, mely az ottani külügyministerium-
nak archívumában létezik. A sürgöny Rechberg gróftól 
származik s Bécsből 1862. julius hó 26-kán indíttatott el. 
Poroszország, mely akkor az olasz királyságot elismerni 
akarta, erről tudósitván Ausztriát, egyszersmind azt is 
hozta tudomására, miszerint Olaszországtól oly garantiá-
kat kapott, melyeknél fogva e z V e l e n c z é r e és R ó m á r a 
i r á n y u l ó m i n d e n k ö v e t e l é s r ő l l e m o n d . Erre 
Rechberg gróf, akkori bécsi külügyminister, ekként felelt 
Károlyi grófnak, a berlini osztrák követnek : 

„Meg vagyok győződve, hogy Excellentiád egy perczig 
sem gondolta, miszerint ezen állítólagos garantiákra, me-
lyekről Poroszország bennünket ez ügyben Turinból nyert 
formális biztositások után tudósít, még csak egy szóval is 
felelni kelljen. Azt hiszem, hogy ezen garantiák és forma-
szerinti biztositások annyit sem érnek, mint ama papírda-
rab, a melyre irva vannak." 

S Rechberg grófnak igaza volt, tehetjük hozzá, ám-
bár az ujabb idők bizonyos rátartással szeretnek tekinteni 
azon időkre, melyekben az szereztetett, ami most elron-
tatik. Olaszország restelli, hogy Rechberg politikájának 
valódi jellemét oly helyesen felfogta a attól tart, hogy 
majd máskor, midőn egy szomszéd hatalmat ismét „garan-
t iák"-kal akarna rászedni, szemébe nevetnek neki. Ki 
tudja, nem alaptalanok-e aggályai — — ?" 

A községi választások immár befejezvék. Mint előre 
megjósoltuk, magában Rómában a katholikusok hátrányára, 
mi egyedül azon terrorismussal párosult csalárdságnak 
tudandó be, melylyel a kormány ez ügyben eljárt. Augusz-
tus 4-én reggeli 6 órakor szólalt meg a dobszó, mely a nem-
zetőrséget összegyüjté, hogy a különféle választási helye-
ken a rend fentartásáról gondoskodjék. 

A katholikusok, ha csekélyebb számmal is, de eléggé 
jókor jelentek meg, hogy közülök is néhányan a válasz-
tási bizottságokba bejuthassanak, ha a forradalmároknak 
lett volna annyi becsületök, hogy méltányosan válaszsza-
nak ; de a liberalismusnak Rómában époly kevés becsület-
érzése van, mint máshol s így történt, hogy e bizottságok 
csupa liberálisokból alakultak, mivel a mindenféle csalás-
nak és jegyzékliamisitásnak tág kapu nyittatott. Ez volt az 
első csapás. 

A második baj, melyet azonban szintén előre lehetett 
látni, az volt, hogy az olasz választási törvény olyan, mely 
lehetlenné teszi, miszerint a kormány nagy városokban kis-
sebbségben maradjon. Választó minden tényleges szolgálat-
ban tevő vagy nyugdíjazott hivatalnok, tiszt vagy altiszt, 

sőt minden katonai érdemjellel ellátott közlegéuy is ott, hol 
a választás idejében épen tartózkodik s főleg ez utóbbi zá-
radék az, mely a legszélesebbmérvü visszaéléseket lehetsé-
gesekké teszi. Nyilvános titok ugyanis, hogy az olasz kor-
mány egész választási kéjvonatokat rendez egy nagy vá-
rosból a másikba, melyeknek segitségével mozgó választó-
csapatait hol ide, hol oda, dobja. Jelenleg is csak azért 
halasztották el a nápolyi választásokat, mert a kormányi 
szavazókra Rómában szükség volt. Egy szavazónak napi 
dija ily alkalmakkor másfél lira. Hogy a kormány ily 
körülmények közt bármikor képes valamely nagy város-
nak szavazási urnái köré annyi másféllirás hi vét Össze-
gyűjteni, a hány szükséges, hogy a benszülöttekot lesza-
vazzák, az magától érthető dolog s úgy történt most Ró-
mában is, hol, mint az ottani lapok jelentik, a választási 
helyeken minden olasz tájszólást lehetett hallani, csak a 
rómait nem ; minélfogva a katholikusoknak leszavaztatása 
amúgy is könnyen megmagyarázható dolog lenne, ha nem 
tudnók is, hogy a liberális jelölteknek jegyzéke a hivatal-
nokok s a katonák közt ex officio elosztatott s jaj leendett 
annak, a ki másként mert volna szavazni. 

Mindazonáltal tagadhatatlan, hogy a római katholi-
kusok legalább tekintélyesebb kisebbségre vergődhettek 
volna, ha oly túlságosan nem félnek a „buzzurri"-k terro-
rismusától. Igy azonban történt, hogy az arány ugy áll, 
mint 2 a 7-hez. 

Remélhető azonban, hogy a gyakorlat s főleg a vidék-
nek jó példája bátorítólag hatand a rómaiakra is, mert 
tény, mit a liberális lapok szokásuk szerint csak agyon-
hallgatnak, hogy a katholikusok egész Olaszországban, 
elkezdve a tyroli alpesektől egészen Siciliáig, mindenütt 
győztek, hol eléggé bátrak voltak a szabadkőmüvesi forra-
dalommal szembeszállani. Bebizonyításul álljon itt azon 
helynevek lajstromának folytatása, melyekben a katholi-
kusok győztek : Montecchio, Lovigo, Gualdo, Chiappo, 
Fossato di Vico, Nocera, Sepino, Serre, Vito de Tagliamento 
(Velencze táján), Covo (Lombardiában,) Autegnate, Ban-
sanello, Bagnolo Mella, S. Benedetto, Casciano (Florencz 
táján), Brisighella (a Romagnában), Sonnino (pápai terület), 
Monterose (ugyanott), Sezze (Velletri mellett), Anzola 
(Aemiliában), Derino, Ovada (Alexandria mellett, a tulajdon-
képeni Piemontban), Cagliari Sardinia szigetén, Capodi-
monte, Cellere és Canino a viterbói tartományban és Città-
Laviniá a római tartományban. 

BERLIN. K a t h o l i k u s é s p r o t e s t á n s e g y -
h á z i á l l a p o t a i n k épen nem mondhatók kielégítők-
nek. Az ermelandi püspöknek ügye még mindig ugyanazon 
ponton áll, hol ezelőtt négy héttel állott, sőt azt hisz-
szük, hogy Bismark már nem egyszer szerette volna, ha az 
egész dolgot nem történtté tehetné. A hivatalos s félhiva-
talos lapoknak ezen ügyre vonatkozó nyilatkozatai oly 
ellenmondók, hogy a kormánykörökben uralkodó tájéko-
zatlanság az olvasónak csaknem kiáltólag szemébe ötlik. 
Az egyik azt mondja, hogy Krementz püspöktől az állami 
elismerés meg fog vonatni ; a másik a jövedelmek elkobzá-
sával fenyeget, míg a harmadik azt mondja, hogy egyiket 
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sem lehet tenni, mert a püspök adandó esetben a bíróság-
hoz fordulna, mely, hasonló rendszabályokról nem lévén szó 
a porosz törvényekben, őt ilyetén közigazgatási önkény 
ellen minden bizonynyal ótalmazná. Tény, hogy Falk cul-
tusministernek minden erőködései daczára eleddig nem 
sikerült a császárt positiv fellépésre birni annak daczára, 
hogy ez ügyben különösen utána utazott Emsbe, mely 
fiasco a minister urat annyira lehangolta, hogy neheztelve 
a sarokba vonult és Sziléziába utazott rokonaihoz. 

Azon „bajon" pedig, hogy a porosz-német törvény 
eddig oly rendszabályokat nélkülözött, melyeket szük-
ség esetében kegyvesztett püspökök ellen alkalmazni le-
hessen, majd segítenek valami ujabb lex lucziana által. 
Hirlik, sőt biztos tudomásunk van róla, hogy a cultusmi-
nister több előkelő protestáns jogtudóst hívott meg Ber-
linbe, kik elnöklete alatt tanácskozván, egy „czélszerű" 
törvényjavaslatnak kidolgozása körül fáradoznak. Minő 
lesz az, azt előre is megítélhetjük már csak azon egy kö-
rülményből is, hogy e tanácskozmánynak legbefolyásosabb 
tagja Friedberg Emil lipcsei jogtanár, egyszersmind a 
legnagyobb katholikusfaló valamennyi német tanár közt 
s hogy egy másik tudós ugyancsak e tanácskozások alkal-
mával azon monstruosus indítványt tette, miszerint jövőben 
bármiféle egyházi vagy polgári állomásra kinevezendő 
minden katholikus egyéntől olyasféle esküt kellene köve-
telni, minő hajdanta az úgynevezett test-eskü volt Angliá-
ban, mely által az ember nemcsak a pápai infallibilitásnak, 
hanem minden egyéb egyházi jognak vagy követelésnek 
ellenmondana, mely „az államnak jogaival" ellenkezik! 

De Falk úr, a porosz cultusminister, még más módot 
is talált a katholikusokat vexálni addig, míg egyenesen 
neki eshetnek a püspököknek. Megtiltotta a marianus con-
gregatiókat meg bármi néven nevezendő ajtatos, egyházi 
vagy akár csak önmüvelődési egyleteket is a katholikusok 
közt ; elűzeti most már nemcsak a jezsuitákat, hanem a 
szürkenénikéket, Notre-Dameokat, Salesi sz. Ferencznek 
apáczáit, úgy szintén a Sacré-Coeurről nevezetteket, szó-
val, tanítással foglalkozó minden katholikus rendet úgy, 
hogy egyszerűen azt lehet mondani, miszerint Németor-
szágban a katholikus iskolák egyenesen bezáratnak, a ka-
tholikus gyermekeknek taníttatása megszüntettetik. 

Falk továbbá egy törvényjavaslatot dolgozott ki, 
mely katholikus plébániáknak vegyes helyeken való alapitta-
tását vagy lehetlenné tenni vagy legalább tetemesen megne-
hezíteni fogja, míg másrészt a Gusztáv-Adolf-egyletnek 
protestáns propagandája a katholikusok közt még oly helye-
ken is kormányilag támogattatik, hol erre épenséggel szük-
ség nincsen. 

Sőt, mi több, a minister még a katholikus legényegy-
leteket is kezdi üldözni, szóval, elnyomni akar, kiirtani, 
mindent, mit a katholicismusra nézve bármiféleképen szük-
ségesnek avagy csak hasznosnak, előnyösnek is, vél. Hogy 
ezen törekvései közt néha a nevetségesnek határait is 
érinti, mutatja az, hogy legújabban Bolanden, az ismeretes 
német népiró, kisebb müvei után valóságos hajtóvadá-
szatot tartott s miután már sok ezer példányban közké-
zen forognak, a még hátralevő néhányat nagy szigorúan 
— elkoboztatja azaz jobban mondva elkoboztatná, hahogy 

a könyvkereskedőknek nem volna annyi eszök ezen most 
ép ez által sokkal kelendőbb müvecskéket idejekorán félre 
rakni. Az ekként elitélt müveknek czimei : Der alte Gott 
lebt noch ; — Der neue Gott ; — Kelle oder Kreuz ; — 
Wieder die Freimaurer ; Bolandennak, az évek óta közked-
vességü irónak, ugyancsak nincs szüksége rá, hogy a. porosz 
cultusminister reclamot csináljon neki ! 

De az orthodox protestánsokkal sem bánik különben. 
Valahol csak a község egy hitetlen pásztor ellen felszólalt 
vagy a consistorium egy rationalisticus prédikátort kérdőre 
vont és letett, biztosak lehettek ez utóbbiak arról, hogy a 
cultusminister részökre álland, az elégedetlen községet hall-
gatásra intendi s a „túlbuzgó" consistoriumot rendre utasít-
ván, a megbüntetettet előbbi állomásába visszahelyezendi. 
Igy tett Koenig és Lauterbach pásztorokkal, dr. Hanneval, 
valamint Sydow és Lisco ügyében is, melyből lapunk a 
maga idején külön tudósítást hozott. Főleg ezen utóbbi 
esetet használta fel arra, hogy a consistoriumot, értjük te r -
mészetesen a protestánst, halálosan blamirozza. Elvül azon 
monstruosus tételt állitotta fel, hogy a rationalistáknak is 
teljes joguk vagyon a keresztény egyházban mint hittani-
tóknak működni s meghagyáaz Oberkirchenrathnak, hogy 
ezen elv alapján járjon el Lisco ellen, illetőleg szép szeré-
vel vonja vissza mindazt, mit eddig ellene határozott. Nem 
maradt tehát egyéb hátra a szegény egyházi főtanácsnak, 
mint egy hosszadalmas sem hideg sem meleg végzést szer-
keszteni, mely azon kijelentésben culminál, hogy Lisco, 
midőn a Krisztus istenségéről szóló tant nevetségessé tette, 
nem vétett ugyan azon fogadalom ellen, melyet „ordinatiója" 
alkalmával tett, hanem csak nyilatkozatainak „bátorsága" 
által „némileg" megbotránykoztatáa híveket.Egyuttal pedig 
felszólitván öt, hagyja abban jövőre ezen „meddő" kérdé-
seket, pro coronide még megdicséri a voltaképen vádlott-
ként előtte álló prédikátort azon buzgóságért, melyet a 
munkásosztály ,,erkölcsi" művelődésének érdekében több 
éven át kifejtett! Lisco tehát elmenvén, tovább buz-
gólkodhatik a munkásosztálynak „erkölcsi" művelődése 
körül az által, hogy egyházának legsarkalatosabb dogmáit 
nevetségesekké teszi. 

Az egyházi főtanácsnak ezen kierőszakolt végzése 
egyébiránt nagy horderövel bir. A porosz egyházi unió, 
mely különben is jobbadán csak a papiron létezett, ily té -
nyek által csakhamar nyíltan fel fog bomlani. Oly sorsra 
jutand, mint minden hivatalos, természetellenes, compromis-
sumon alapuló egyházféle intézmény. Hogy is állhatna fen 
egyház, melynek alkatrészei kiegyenlithetlen ellenmondás-
ban állanak egymásssal s melyben eddig is csak ötven és né-
hány év óta a kormánynak protectiója tartotta a lelket? hogy 
állhatna fen tovább, kérdjük, midőn e protectio nemcsak 
megszűnik, hanem egyenes ellenségeskedéssé válik ? 

Szabadjon végre ismét a mi saját ügyeinkre vissza-
térnünk s néhány szót szólnunk azon törvényellenes mód-
ról, melylyel a legújabb jezsuita-„törvény" végrehajtatik. 
Ezen törvény betűje szerint a jezsuitáknak minden tüze-
tesen szerzetesi ténykedés meg van tiltva az iskolában, 
valamint a templomban, nemkülönben a hitküldéri műkö-
dés is. Ebből tehát világosan következik, hogy a jezsuiták 
nem minden papi functiótól tiltattak el, hanem csak azok-
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tói, melyeket különösen mint jezsuiták véghez vinni szok-
tak ; mert különben a törvénynek igy kell vala nyilatkoznia. 
De hogy az ily szélesterjedelmü tilalom nem feküdt a „tör-
vényhozók" szándékában, mutatja az is, miszerint a hitkül-
déri működést különösen kiemelték, jeléül annak, hogy ezt 
nem tartják specificus szerzetesi vagy legalább különösen 
csak a, jezsuitákat megillető ténykedésnek. 

Mindazonáltal a porosz rendőrség sokkal szélesebben 
értelmezi a törvényt, mint ezt maga a birodalmi tanács 
tet te é3 egyes helyeken, például Schrimmben Posen mel-
lett, a jezsuitáknak még a m i s é z é s t , g y ó n t a -
t á s t és a betegeknek látogatását is megtiltotta anél-
kül, hogy az illető kormányközegek ez ellen óvást 
tettek volna. Miért is ? A birodalmi tanács, melynek több-
sége bizonyosan nem szavazza vala meg e törvényt, ha 
tudja, hogy ennek ily értelmezés fog adatni, most nincsen 
együtt; míg összejön s interpellatiói által a kormányt arra 
kényszeritheti, hogy ezen igazságtalan, önkénykedő, üzel-
mek ellen fellépjen, addig a jezsuiták már a határon túl-
vannak és a czél el van érve, mely el nem éretett volna 
soha, hahogy a kormány azt nyiltan bevallja. 

Ugy vagyunk tehát a XIX. századnak jogállamában, 
hogy a rendőrség határozza meg, mi tartozik az átalános 
papi, mi a szerzetesi, ténykedéshez. S aztán tagadja valaki, 
ha azt mondjuk : mi katholikusok törvényen kivül 
állunk! 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti. O felsége Markovits Mihály várkonyi 

plébánost s alesperest, Fekete Mátyás rakomazi plébánost s 
alesperest és Tóth Sándor kunszentmártoni plébánost az egri 
székes főegyház tiszteletbeli kanonokaivá nevezte. 

— Értesítés. Bolanden Konrádnak Katinszky Gyula 
által magyarított „A c s a l h a t a t l a n o k " czimü beszélye 
az egri érs. lyceumi könyvnyomda tulajdonába menvén 
át, hogy a nevezett jeles munka minél jobban terjedhessen : 
van szerencsém tudomásra hozni, miszerint az mai naptól 
fogva 1 e s z á 11 i t o 11 á r o n, 50 k r a j c z á r é r t, kapható 
az egri érs. lyc. könyvnyomdában. Eger, 1872. julius 30. 
Luga László nyomdaigazgató. 

— Beküldettek : 1) Sziv és világ, beszélyek, irta E r l -
burg Lajos, német eredetiből magyaritá a csanádi növpaps. 
magy. gyakorló iskolája. Temesvár. Ara ? 2) Rövid hi ter-
kölcsi beszédek a tanév minden ünnepnapja- s alkalmára. 
Mondotta s a kath. nép-, elemi-, i p a r - s polgártanodák, 
valamint az al- s középiskolák hitoktatóinak számára se-
gédkönyvül közrebocsátotta Károly Gy. Hugo, a jászóvári 
prem. kanonokrend tagja, főgymn. r. tanár stb. Nagyvárad, 
Hügel Otto. Ara 1 f. 40 kr. 3) Ertesitvény a pannonhalmi 
sz. benedekrend g y ő r i főgymnasiumából. Volt ez iskolai 
évben a főgymuasiumban 13 rendbeli s két világi tanár, 
390 tanuló. Van ezen értesitvényben Vaszary Kolostól egy 
igen érdekes értekezés e kérdés felett : Árpád és közeli 

utódai mily hatalomkörrel voltak felruházva ? 4) A jász-
óvári premontrei kanouokrend k a s s a i kath. főgymnasiu-
mának tudósitványa. Volt a főgymnasiumban az iskolai 
évben 14 rendbeli és 4 világi tanár s 373 tanuló. Hoz ezen 
tudósitvány Károly Gy. Hugo rend. tanártól egy jeles érte-
kezést a felett: növeléstanitás aestheticája a human tan-
tárgyakban. B) A r o z s n y ó i r. k. főgymnasium értesítője. 
Volt ez évben e főgymnasiumban 12 egyházi s két világi 
tanár s 191 tanuló. 6) A kegyestanitórend t a t a i kis gym-
nasiumánakértesitvényo. Van a gymnasiumban 7 rendbeli 
és 1 világi tanár s 84 tanuló. 7) tírtesitvény a pannouhe-
gyi sz. benedekrend k o m á r o m i kis gymnasiumáról. Van 
6 rendbeli s 3 világi tanára s 90 tanulója. 8) Weckstim-
men III . Jhg. 7. Heft. Lichtbilder des finsteren Zeitgeistes 
photographirt v. Alb. Wiesinger. 9) A n. - v á r a di r. k; 
fensőbb népiskolának harmadik értesitvénye. A n.-várad1 

összes r. k. népiskolákban 1643 gyermek nyer oktatást. 
10) a s z a t m á r i r. k. királyi főgymnasium tudósitványa. 
Hoz egy értekezést Kún Róberttól „Francziaország politikai 
és társadalmi viszonya nak ismertetése a Valoisház alatt An-
golországgal folytatott százados harcz idejében 1338 —1453; 
a fögymnasiumnak volt 13 egyházi s 3 világi tanára, 344 ta-
nulója. A főgymnasiummal egybekötött tápintézet évi bevé-
tele 2210 frt. 62 kr. és 32 p m. rozs. Kiadása 1808 fr t . 
96 kr., és 26 p. m. rozs. A tápintézet összes vagyona 6783 frt. 
66 kr 11) A s o p r o n i r. k. tanítóképezde értesitvénye; 
volt ez intézetnek 9 tanára s 44 növendéke 3 osztályban. 
Az intézet a gyóri püspök ő mlgának soproni házában van 
elhelyezve. Kiadatott az intézet fentartására 1871/2 iskolai 
évben 10,280 frt. Ehez Zalka János győri püspök ő mlga 
adott 7562 frt., az iskolaalap 2718 frt., kegyes adományok-
ból bejött 586 frt. 12) A keresztény vallás története Ádám-
tól Jézus Krisztusig. Francziából magyarul s németül fordí-
totta ar szerző, Fauvin Leon áldozár s nevelő Magyarország-
ban. 0 hgsége, Magyarország primása, a beszterczebányai 
püspök s a genfi apostoli helynök jóváhagyásával. 1872. 
Sartori, Pest. Ára 3 frt. 13) A hit mestersége, bölcsészeti 
előkészítés a keresztény hit megszerzésére. Irta Nicolas 
Ágost, magyaritá Bernátsky Ferencz váczmegyei áldozár. 
I köt. Pest, 1872. Sartori. Ara 2 frt. 14) Természeti érvek 
Isten létéről. Ir ta König Afrthur, magyaritá egy kalocsa 
főmegyei áldozár. Második kiadás. Pest, 1872. Sartori. Ára 
80 kr. 1-5) Katholikus Kérdések I évf. 5 füzet. A pápa világi 
uralma. Pest. Sartori. Az egészévi 12 füzet ára 1 frt. 

— Az olasz „Gazetta ufficialo" szerint legközelebb 
ismét a következő római zárdák k i - vagy jobban mondva 
elsaját í t ta t tak: Az al Gesunak legnagyobb része; S. Croce 
in Gerusalemme ; Santa Martha a collegium Romanum 
piaczánés le Turchine. Megjegyzendő, hogy a két első egy-
szersmind az illető rend generálisainak székhelye is, me-
lyeket a „garantia"-törvény szerint nem szabad bántani ! 
Mit is mondott Rechberg gróf ezen garantiákról ? 

— A franczia nemzeti gyűlés elhatározta, hogy leg-
közelebbi ülésszakát átalános közimák előzzék meg. Pe r -
sze nevetnek a liberálisok ; hanem mi azt reméljük, hogy 
utoljára fogunk nevetni. 

— Stolz Alban hosszú szünetelés után ezidén ismét 
naptárt adand ki, mely a közkedvességü „Kalender für 
Zeit und Ewigkeit í ' -nek egyik további folytatását képe-
zendi. Czime ez lesz: „Kohlschwarz"; — ajánljuk t. olva-
sóinknak figyelmébe. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K 'o ' c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza lS.Jszám alatt. 
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TARTALOM. Döllingernek s követőinek megszívle-
lésül. — Schopper György rozsnyói püspök őmlgának szék-
foglalása alkalmával mondott főpásztori szózata. — Egy-
házi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Döllingernek s követéinek megszivlelésül. 
Clama ! ne cesses : quasi tuba exalta 

vocem tuam. Is. LVIII, 1. 

Azt tartja ugyan a közmondás, hogy beszélni 
ezüst, hallgatni arany ; de a valószinütlenségek jelen 
korában ennek épen ellenkezője igaz. 

Sok tisztalelkü kath. férfiutói hallottuk már 
azon nézetet hangsúlyozni, miszerint a mostani sürü 
eszmeehaosban, mely , ritka kivétellel, az elmék 
felett borong, — legczélszerübb egyházunk dogmái, 
különösen a pápai tévmeutesség, ellen felhozott co-
lossalis ferditésekre s óriási torzításokra egyszerűen 
csak azt mondani : „Ti ehhez nem értetek; kár volna 
eziránt egy szót is vesztegetni, beszéljünk másról." 

Ezen több negédességet mint eszélyességet tar-
talmazó véleményt egész átalánosságban mi el nem 
fogadhatjuk vezérelv gyanánt, leginkább pedig nap-
jainkban nem, midőn boldog boldogtalan hivatottnak 
érzi magát hitigazságaink felett csalatkozhatlan Íté-
letet mondani. 

A szakmánknál fogva sokszor alkalmazott „qui 
bene distinguit, bene docet"-féle jelszót itt is helyén 
lenni látjuk. 

Megkülönböztetünk két osztályt az emberiség-
ben; az elsőhez azok tartoznak, kik a Szentirás ter-
rénumán ál lanak; a másodikhoz pedig azok, kik azon 
nem ál lanak; egy harmadik osztály nem létezik. 

Kik nem állnak a Szentirás terén, azt Strauss, 
Renan s a többi atheisták után mesebeszédnek, pap-
koholmánynak, tartván, — azokkal p. a tévmentes-
ség ügyében szóba ereszkedni .természetesen annyi 

volna, mint utánozni a poroszokat, midőn a több-
mértföldnyi magasságban tova szállinkozó franczia 
léghajóknak neki szegezték ágyúikat ; s azért az 
egyszerű józan ész is azt parancsolja, hogy ezekre 
nézve a fennevezett szabályt alkalmazzuk. 

Másképen áll a dolog azokkal, kik az evangé-
lium terén vannak; ilyenek az ókatholikusok s ve-
lök akarva, nem akarva, minden pártolóik, kikhez 
pedig, mikép a liberális sajtó mutatja, a különben 
atheisták és szabadkőművesek is tartoznak. 

Mindezekhez van tehát egynehány szónk, hadd 
lássa ország-világ, mily szörnyű következetlenség-
ben vannak ők, melyből nincs menekvés, mint vagy 
a tévmentességet elfogadni vagy pedig az egész ki-
nyilatkoztatást elvetni. Lássuk az okokat. 

Azt mondják a dogma ellenségei, a vatikáni 
zsinat I V.fejezetében „a pápa uj istennek,a Szenthárom-
ság negyedik személyének, jelentetik ki; neki isteni at-
tribútumok, a hibázhatlanság, bűntelenség, minden-
hatóság, sat. tulajdonittatnak." íme mindmegannyi 
merényletek a józan ész, a kinyilatkoztatás, a törté-
nelem, a közszabadság, az állami lét, s a fejedelmek 
souverainitása ellen ! 

Mily colossalis ferditése ez a hitezikkelynek. 
hosszabban beigazoltuk legujabbi röpiratunkban. 
(Mi államveszélyes, a pápai tévmentesség-e vagy a 
modern liberalismus ? Pest. 1872.) It t röviden csak 
azt jegyezzük meg, hogy már a fenemiitett Fej. 
czime: „De Rom. Pont. infallibili Magisterio" azt 
jelenti, hogy itt nem természetes, a pápával mintegy 
vele született, tulajdonságról, hanem a természetfe-
letti kegyajándékról — charisma — van szó, melyet 
a Szentlélek a pápának nem személye, hanem mint 
Krisztus földi helytartójának, az egyház látható 
fejének, legfőbb hitoktató-hivatala végett adott, hogy 
ezen, mint kősziklán, — petra — hitünk rendithetle-
níil nyugodjék azaz igaz sziklahit legyen, melyen a 
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kételyek és szenvedélyek sötét hatalmasságai soha 
sem fognak eró't venni. Matth. XVI. 18. 

Ha pedig absurdum, hogy a pápa legfőbb hit-
tanitó tekintélyénél fogva tévmentes: nem nagyobb 
absurdum volna-e az, midőn Döllinger s a többi 
ókath. áldozárok a szent misében a kenyeret s a bort 
Krisztus testévé s vérévé változtatják? Luc. XXII . 19. 
I. Cor. XI, 24. vagy midőn a gyóntatószékben a bűnö-
ket megbocsátják? Joan. XX, 22, 23. miután e hata-
lom mindenhatóságot tételez fel. Marc. II, 9, 10, 11. 
Tán több az egyszerű áldozár, mint az apostolfeje-
delemnek sz. Péternek utódja, kinek Kr . istenségé-
nek ünnepélyes vallomása — confessio — nagyobb 
kegyadományt is érdemelt? Avagy nem épen oly 
szükséges-e, hogy Istennek országában a földön is 
legyen egy legfőbb Ítélőszék, melyhez minden percz-
ben lehessen appellálni végeldöntés végett s honnét 
többé nincsen fellebbezés? 

íme, hogy tanúskodik az egyszerű józan ész a 
pápai tévmentesség igazsága, czélszerüsége, mi több, 
szükségessége mellett ! Lássuk immár most az evan-
géliumi érveket. 

Döllingernek és párt jának látszólag legerősebb 
érve a pápai tévmentesség ellen ekép hangzik : Sicut 
Deus non deest necessariis : ita non abundat super-
fluis. Már pedig miután a tanitó egyház úgyis tév-
mentes, nem lehet még azonfelül tévmentes a pápa 
is. De ime ezen ellenvetés inkább mellettünk harczoló 
argumentum. 

Matth. Cap. XVI. olvassuk, miután Jónás fia, 
Simon, a Genesareth tó virányos partjain Jézusnak, 
hitünk szerzőjének, istenségét legelőször nyilván s 
ünnepélyesen megvallotta: ezen vallomása — Con-
fessio Petri — az anyaszentegyház sziklaalapjává 
avattatott fel: „Tu es Petrus et super hanc Petram 
aedificabo Ecclesiam mearn." Már pedig sz. Péter-
nek ezen vallomása nem természetes eszének szüle-
ménye, hanem az isteni kinyilatkoztatásnak kegy-
ajándoka volt, quia caro et sanguis non revelavit 
tibi, sed Pater meus, qui in coelis est. Mi következik 
ebből ? Nemde az, hogy a sziklaalap is, mivé Péter 
vallomása tétetett, — természetfeletti jelleggel birjon, 
valamint az anyaszentegyház is természetfeletti üdv-
intézet ? Ezen természetfeletti jellege a tévmentesség 
kegyadományában áll, melylyel azt Krisztus, az 
örök szegletkő, felruházta. Ha tehát már az épület, 
az egyház tanitó testülete, tévmentes: mennyivel 
inkább kell, hogy tévmentes legyen annak alapja, 
a pápa ; különben az épület erősebb s megin-
gathatlanabb volna, mint maga az alap, mely azt 

hordozza s Krisztusnak Pétert az egyházra, nem 
pedig az egyházat Péterre, kellett volna épitenie. 

Joan. Cap. XXI. az édes Üdvözítő kevéssel 
dicső mennybemenetele előtt kérdezi Simon Pétert : 
Simon Joannis, diligis me plus his ? Jól megjegy-
zendő a „plus his" s miután Péter három izben con-
testálta Jézus iránti szeretetét, „nagyobb jutalom" 
gyanánt hallá tőle : Pasee agnos meos, pasce oves 
meas. Már pedig minő nagyobb jutalom volna, mi-
dőn a juhok, a többi apostolutódok, összesége tév-
mentes, maga a pásztor pedig nem volna az? Ez 
esetben a nyájnak kellene a pásztort legeltetnie, 
nem padig a pásztornak a nyájat és Krisztus szavai-
nak épen megfordítva kellene hangzaniok, különben 
semmi logica sem volna bennök. Avagy hogyan le-
hetne a pápa a teljes hitkincsnek legfőbb dispensa-
tora Matth. XVI, 19., ha ő annak kiosztásában té-
vedhetne? 

Végre Luc. Cap. XXII . a legünnepélyesebb 
alkalommal, az utolsó vacsoránál, midőn a halálba 
menő Megváltó, a végrendelkező atyához hasonlóan, 
bucsuszózatát hangoztatá szeretett apostolaihoz, 
gondoskodván müvének az idők végezetéig való fen-
maradásáról, mondá : Simon, Simon, ecce satanas ex-
petivit vos, ut eribraret, sicut triticum: ego autem 
rogavi pro te, ut non deficiat fides tua et tu aliquan-
do conversus confirma fratres tuos. Minden szó 
fontolóra veendő. Simon, Simon, természetes nevén 
szólitja meg, mivel mint ilyent, nem pedig mint 
Pétert kivánta meg a sátán a többiekkel együtt, hogy 
megrostálja, mint a búzát ; ego autem rogavi pro te, 
különleg, ut non deficiat fides tua, miután ez szük-
séges, de elégséges is arra, hogy te egykoron meg-
térvén erősitsd meg testvéreidet. Krisztus sziklaszi-
lárddá teszi Pétert a hitben, hogy Péter sziklaszi-
lárdakká tegye testvéreit a hitben. Amiért Krisztus 
mint ember imádkozott, azt mint Isten teljesí-
tette, hogy Péter hite meg ne fogyatkozzék ; már 
pedig megfogyatkoznék az, ha a pápa tévmentes 
nem volna; ez esetben Krisztus imádságának nem-
csak semmi ereje, de semmi logicája sem volna, mely 
feltevés kettős blasphemia! 

A mily szépek, ép oly igazak a nagy Bossuet 
szavai : 

„A r ó n m egyház Pétertől s utódaitól tanittat-
ván eretnekséget nem ismer . . . Minden eretneksé-
gek inkább ettől kapták a haláldöfést. A római egy-
ház mindenkoron szűz, a római hit minden időben 
az egyház hite volt. A mit az hisz, ugyanazt hitték 
mindenütt a ker. népek, ugyanazon hang terjed ki 
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onnét az egész világra. Péter utódaiban a hit alap-
köve marad mindvégig. Ezt Krisztus mondá, kinek 
szavai, „ha ég és föld el is múlnak, soha el nem 
fognak múlni." (Sermon sur l'Unité.) 

Dr. Surányi János. 

Schopper György rozsnyoi püspök ő mlganak székfogla-
lása alkalmával mondott főpásztori szózata. 

(Vége.) 

Vos quoque, Filii charissimi ! sensa animi mei perei-
pite, qui palestrae illi literariae vestra accomodatis studia, 
in qua pubes ecclesiastica ad regale educatur sacerdotium. 
Non potestis non scire eo fine e mente C. Tridentini erecta 
fuisse seminaria, ut adolescentes in sortem Domini vocati 
in eis religiose educarentur et in ecclesiasticis disciplinis 
instituerentur, quoniam, monente eodem Concilio, adole-
scentium aetas, nisi recte instituatur, prona sit ad mundi 
voluptates sequendas et nisi a teneris annis ad pietatem et 
religionem informetur, antequam vitiorum habitus totos 
homines possideat, nunquam perfecte ac sine maximo ac 
singularipropemodum Dei omnipotentis auxilio in disciplina 
ecclesiastica perseveret. (Sess. XXII I . C. 18. de réf.). Con-
siderate gravitatem muneris vobis commissi et memineritis 
velim Nostram et universae Dioecesis spem in manibus ver-
sari vestris. Cavete proinde, ne justa hacce spe incuria ve-
stra privemur. Studete proin, „ut potentes sitis exhortari in 
doctrina sana et eos, qui contradicunt, arguere." (Tit. I. 9.) 
„Formám habete sanorum verborum et bonum depositum 
custodite per Spiritum Sanctum, qui habitat in nobis" (II. 
Tim. I. 13.). Sermo vester et praedicatio vestra „non in 
persuasibilibus sit humanae sapientiae verbis, sed in osten-
sione spiritus et virtutis" (I. Cor. II. 4.). Non raro enim do-
ctoribus in Israel illud Psaltis regii merito applicatur ver-
bum: „Sepulcrum patens est guttur eorum, Unguis suis 
dolose agebant, venenum aspidum sub labiis eorum." (Ps. 
XII I . 5.). Sana ecclesiastica animis tyronum implantate 
principia, quae ad lubricam praxeos vitam egressis instar 
acus magneticae deserviant, neque eos vel uno momento 
haesitare sinant, quid verum aut quid mendacio deputan-
dum sit. Rectam teneris eorum menti bus ingen erate ideam 
Ecclesiae et congelationis membrorum e jus ad invicem ; et 
dictis et factis divinum cordibus eorum inspirate amorem 
erga earn Ecclesiam, quam „siquis non habeat matrem, jam 
non potest Deum habere patrem" (Cyprian, de Unit. Eccl. 
n. 4.). Vestitos veste nuptiali, hoc est omni virtutum chri-
stianarum ornamento decoros, Deo et Ecclesiae fideliter 
famulaturos ad sacros suscipiendos ordines semper adducite. 
Sancti sint, justi sint, ut ot ipsi „ad justitiam erudiant mul-
tos et fulgeant sicut stellae in perpetuas aeternitates." (Dan. 
XII . 3.). 

Vos vero filioli mei, tenella sponsae meae germina, 
examen novellum, pupilla oculi mei, spes mea, vos quibus 
ßtimulem verbis ? non aliis, nisi iis, quae S. Joannes Evan-
gélista adhibuit in juvenibus, qui in Ecclesiae spem cresce-

bant, instituendis: „Nolite diligere mundum, neque ea, quae 
in mundo sunt ; siquis diligit mundum, non est charitas 
Patris in eo . . . Et mundus transit et concupiscentia ejus ; 
qui autem facit voluntatem Dei, manet in aeternum" (I. 
loan. II. 14.). Musis sacris servientes, omni, qua pares estis, 
virium contentione animum ad scientiam Sanctorum com-
bibendam applicate, ut idonei fiatis et alios docere et navi-
ter scienterque exculti, ceu boni milites Christi, praelia 
Domini praeliaturi, galea salutis provisi et gladio spiritus 
succincti, scutum teneatis fidei, ,,in quo possitis omnia tela 
nequissimi ignea extinguere" (Ephes. VI. 16.). Mementote 
tamen, quaeso, vos innocontiae tuendae pietatiquae colendae 
non minus debere esse intentos, „quoniam in malevolam 
animam non introibit sapientia, nec habitabit in corpore 
subdito peccatis. Spiritus enim Sanctus disciplinae effugiet 
fictum". (Sap. I. 4.) „Initium sapientiae timor Domini" 
(Eccl. I. 16.). Etsi vero omnibus sine discrimine virtutibus 
vacare vos oporteat, duas tamen, humilitatem quippe et 
obedientiam, in vobis desiderari aegerrime ferrem, eo quidem 
magis, quod in defectu utri usque hujus virtutis omnium 
miseriarum ron modo societatem civilem, sed Sponsam 
quoque Christi, dire prementium fontem conspiciam. „Pe-
rierat homo superbiam deceptoris secutus, ergo humilitatem 
Redemptoris sequatur inventus", ait S. Augustinus. (Tract. 
55. sup. evang. (Joan.). „Humiiis imitatur Christum, super-
bus diabolum" (Joan. Trith. Lib. 2. ad Mon. Serm. 3.). „Ubi 
humilitas, ibi charitas" (S. Aug. Tract, sup. ep. Joan.). Cha-
ritas autem est complementum legis. Et adolescens sine obe-
dientia adolescens sine disciplina est. „ 0 quam enorme Vi-
tium ! exclamat S. Augustinus — quod obedientiae contra-
rium est, per quod diabolus coelum perdit, per hoc homo 
paradisum amisit, per hoc Saul regnum, per hoc Salomon 
amorem divinum" (Serm. 7. ad Fratr . in eremo). „Obedien-
tia est Spiritus S. domicilium et quietum voluntatis propriae 
sepulchrum" (Joan. Trith.). „Obedientia est schola Salvato-
ris, nobile genus martyrii, palma triumphalis, scala para-
disi" (S. Bonav. Tit. IV. Diaetae C. 2.). „Si obedieritis 
praepositis vestris, obediet Deus orationibus vestris ; obe-
dientia armatúra est fortissima, cui nulla poterunt adversa 
nocere." (Joann. Trith.). „Vir enim obediens vincit mundum, 
diabolum et seipsum. (Petr. Bless.) 

Nec vos hoc sermone nostro praetereundos censeba-
mus religiosarum familiarum socii et vitae coenobiticae 
venerabiles professores, qui a mundo secessistis, aemulantes 
charismata meliora ; „et adhuc excellentiorem viam nobis 
demonstraturi" (I. Cor. XII . 31.), non praeeepta modo, sed 
consilia etiam evangelica sectamini, ut ad apicem virtutis 
pervenire valeatis. Noctuas Athenas deferrem, si aut laudes 
patriarchal-um vestrorum divi Norberti et S. Francisci ce-
lebrare aut immortalia eorum circa Ecclesiam Christi mé-
rita vobis enarrare vollem. „Fulgent enim modo, sicut sol, 
in conspectu Dei, sapientiam illorum narrant populi et lau-
des illorum nuntiat Ecclesia." Mementote ergo, Venerabiles 
Fratres, Pareutum vestrorum, qui vobis loquuti sunt ver-
bum Doi, „quorum intuentes exitum conversationis, imita-
mini fidem." (Hebr. XIII . 7.). Ne discolis tantorum Prae-
positorum filiis adnumeremini ; vestigia illorum assidue 
terere in summis apud vos deliciis censeatur. Ad severiora 
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Sanctorum hominum in3tituta vitam exigera statuistis : ex-
hibete ergo opere, quod voce professi estis. Degustata cili 
divini auavitate pudeat ac pigeat voa ad cucumerea et ollaa 
reverti Aegypti, unde Deo duce egressi estis. Quanto enim 
magis quia superat mundanos homines, cum omnia propter 
amorem Dei relinquit: tanto fit vilior caeteris hominibus, 
si post gustatam Dei dulcedinem a bono proposito recedat. 
„Obedite praepositis vestris et subjacete eis, non ex tristitia 
et necessitate ; ,,monachus enim sine obedientia est monstrum 
diaboli" (Joan. Trith). Castitatia perpetuae voto obstricti, 
mementote denique horribilium illorum verborum S. Pauli : 
„Siquia templum Dei violaverit, diaperdet ilium Deua" (I. 
Cor. II.) ; quia enim templum Dei sanctum et Deo consecra-
tum proprie et sensu strictiasimo diei debet, nisi Religio-
sus? „In omnibus igitur vosmetipsos praebete exemplum 
bonorum operum" (Tit. II. 7.); „exemplum estote fidelium 
in verbo, in conversatione, in charitate, in fide, in castitate" 
(I. Tim. IV. 12.). „Sic enim nonnisi coenobia nostris etiam 
diebus sublimi suo fini, ut propugnacula ecclesiae et incolae 
eorum, ceu acies bene ordinata ecclesiae, correspondebunt. E 
monasteriis enim nonnisi pie institutis et recte administra-
tis, ut ait C. Tridentinum, in Ecclesia Dei quidpiam splen-
doris atque utilitatis oritur (Sess. XXV. de regul. C. I.). 

Candidi S. Norberti filii, qui in educanda et infor-
manda patriae juventute desudatis, immensum vobis Domi-
nus per prophetam suum pollicetur praemium laborum ; ast 
una nonnisi sub conditione, si nempe eos, qui curae vestrae 
credendi sunt, non ad innumeras spiritu3 humani cognitio-
nes, sed ad justitiam erudiveritis : „qui autem doctores 
fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti, ait Dominus 
apud Danielem et „qui ad justitiam erudiunt multos, quasi 
stellae in perpetuas aeternitates" (Dan. XII . 3.). Ut pro-
missum doctoribus legis divinae praemium apprehendatis, 
sie cum intellectu corda quoque juvenum fingite, ut justi-
tiam, quam ante omnia quaerendam esse Magister praeci-
pit, consecuti, de eadem per vos adepta apud aeternum J u -
dicem testes et praemii conferendi intercessores évadant. 
Quod ut quo certiua eveniat, charitatem Dei sic teneris 
eorum cordibus instillare studete, ut nulla unquam tempe-
stas aut turbo huius vitae earn eradicare valeat ; nam esti 
noverint mysteria omnia et omnem scientiam, charitatem 
autem non habeant, nihil sunt" (I. Cor. XIII . 2.). Sed libe-
ralibus eruditi diseiplinis, spretis mundi illecebria, potentes 
simul estote in opere et sermone, ut incredulos ad fidem, 
peccatores ad poenitentiam, dissidentes ad pacem et con-
cordiam revocetis. 

Voa vero filii S. Franciaci Seraphici, qui auxiliare3 
copias in subaidium curae animarum deatinataa conatituitia, 
considerate messem quidem esse multam, operarios autem 
paueos et contendite, ut me pastoralibus curis districtum 
juvetis et gregi mihi credito, quam potestis, opem feratis. 
Mementote S. quoque Patrem Franciscum in omnes orbis 
terrae partes Fratres dimisisse ad praedicandum Evange-
lium Christi et postremae ejus voluntatis tabulae obsecun-
dantes, tenete paupertatem, patientiam et illibatam Sanctae 
Ecclesiae Romanae fidem. 

Nihil amplius jam superest, quam ut adjuvari a vo-
bis eitposcam orationibus vestris, „ut sarcinam nobiscum 

ferre ipse dignetur, qui nobiscum si non portat, succumbi-
mus." (S. Aug. in Ps. 126.). Levate ergo, quaesumus, ocu-
los vestros in montem, undo veniet nobis auxilium ; tendite 
suppliciter junctas ad sidera palmas, ad Patrem Misericor-
diarum et Deum totius consolationis, ut Deus faciat me 
servum fidelem secundum cor suum et Pastorem bonum 
sic, ut non perdam ex eis quemquam, quos mihi dederat ; ut 
ipse, qui dicit de tenebris lumen splendescere, ipse illuceat 
in corde nostro et mittat de coelis sedium suarum assistri-
cem sapientiam, quae nobiscum sit, nobiscum laborét viri-
umque nostrarum infirmitatem erigat, confirmet et tueatur, 
ut dirigam viam vestram in veritate et inhabitet in me vir-
tus Christi ! Nos quoque memóriám semper vestri faciemus 
in orationibus nostris et nunquam cessabimu3 pro vobis 
orantes et postulantes, ,,ut impleamini agnitione voluntatis 
Dei in omni sapientia et intellectu spiritali, ut ambuletis 
digne Deo per omnia piacentes, in omni opere bono fruet i -
ficantes et crescentes in scientia Dei, in omni virtute con-
fortati secundum potentiam claritatis ejus" (Colos. I. 10.) 
et magis magisque satagatis, ut per bona opera certam 
vestram vocationem et electionem faciatis : haec enim faci-
entes non peccabitis aliquando, — sed abundanter ministra-
bitur vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri et 
Salvatoris Jesu Christi" (II. Petr. C. I.). Gratia Domini 
nostri Jesu Christi et charita3 Dei et communicatio saneti 
Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 20. „Á11 é r i t é s i e s e t u j kiadás-

b a n , m e l y a M a k r a n c z i S z e p s i h e z t a r t o z ó 
l e á n y e g y h á z b a n e g y n a p a 1 a 11 k ö v e t k e z ő -
l e g h a j t a t o t t v é g r e . " Ily czim alatt hoz a pesti protes-
táns egyházi s iskolai lap aug. 17-éről 33-ik számában egy 
czikket, melyet érdekességénél s horderejénél fogva jónak 
látunk egész terjedelmében közölni: 

„1872-ik év julius 30-ikán beállitkét makranczi em-
ber főnökömhöz, nagytiszteletü Hadházy László úrhoz, j e -
lentvén, „hogy makranczi lakos ref. vallású zsellér ember 
Farkas István, halálos betegségbe esvén, élete végalkonyán 
óhajt a ref. vallásból a római vallásba áttérni és jelenti ál-
talunk ebbeli szándokát." 

Az áttérés ilyen módon, világositá fel az atyafiakat 
főnököm, meg nem történhetik, mert a törvény értelmében 
az áttérni akarónak személyesen kell kinyilatkoztatni 
ebbeli szándokát, máskülönben az áttérés semmis és 
törvénytelen. 

Erre a két ember eltávozott, de nem Makranczra 
mentek, hanem a Szepsii róm. kath. plébános úrhoz, kinek 
filiája a makranczi egyház s magát a plébános urat hon 
nem találván, segédéhez fordultak, tisztelendő Pikula Má-
tyás úrhoz, ki elment Makranczra és áttéritette a szegény 
haláloságyban fekvő beteget, ki egymaga volt egy népes 
családban és a sok rokonság között a ref. vallásnak köve-
tője, mi több, még ugyanazon nap alkonyán a hivatalos 
jelentést is az áttérités végrehajtása felől lelkészi hivata3 
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lunknak hivatalos pecséttel ellátva megküldötte és pedig 
következőleg : 

H i v a t a l o s j e l e n t é s . Arról, hogy Farkas Is tván 
makranczi lakos, eddig a helvét hitvallás követője, halá-
losan megbetegedvén és súlyos betegsége miatt a törvény 
által előirt formalitásoknak eleget tenni képtelen levén, az 
általa választott és alább irt két tanú előtt ünnepélyesen 
kijelenti, miszerint neki a római katholika anyaszentegy-
ház kebelébe áttérni komoly elhatározott szándéka van, 
úgy szinte kijelenti, hogy áttérési szándéka körül, a róm. 
ka th . lelkész részéről, semmi rábeszélés vagy kényszerítés 
sem forgott fen. Mely áttérési szándék kijelentése után a 
fent .nevezett alólirt előtt és az alább nevezett két tanú 
jelenlétében a keresztény katholika hitvallást halálos ágyán 
julius 30-kán letévén, a róm. katholika anyaszentegyház 
kebelébe ünnepélyesen felvétetett. Miről is az illető lelké-
szi hivatalt tudomás végett tisztelettel értesítem. 

Kelt Makranczon, 1872. julius 30-kán. 
Előt tünk: L ő r i n c z J á n o s , saját kezevonása. T a -

k á c s A n d r á s m. k. mint tanúk. 
(P. H.) P i k u 1 a M á t y á s, 

segédlelkész. 
Másnap azaz julius 31-ikén a szepsii illetékes plébá-

nos úr haza érkezvén, a mint értesült az esemény felöl, azon-
nal levelet küldött lelkészi hivatalunkhoz és az egyházi 
tanácshoz, melyben előadván, hogy ő ezen törvénytelen és 
jogkörét meghaladó tettét segédének magáévá nem teszi, 
hogy ő az áttéritettet hivei sorába be nem igtatja, hogy ő 
ennek végrehajtásával segédét meg nem bizta s igy az egész 
eljárást semmisnek nyilvánítja s egyszersmind kéri az egy-
háztanácsot ezen törvénytelen tett elnézésére, ígérvén, hogy 
jövőre semmiféle ily törvénytelenség részéről elő nem fog 
kerülni. Más tekintetben védi is segédét a törvény hiányá-
val, amennyiben a halálos ágyban fekvő beteg emberre 
nézve, rendkivüli körülményekről, nem rendelkezik. T o -
vábbá, hogy segéde valami avas könyv utasítása nyomán 
indult el, mely neki azt sugalmazta, hogy a halálos ágyá-
ban fekvő beteg embernek a legkeményebbszivü ember 
is teljesiti kívánságát, tehát ő is teljesítette sat. 

Ezen levél következtében főnököm azonnal rendkivüli 
egyháztanácsgyülésre hivatta össze 18 értelmes tagból álló 
egyházi elöljáróságát, kik is mindnyájan pontosan megje-
lenvén, tárgyalás alá vétetett a tisztelendő Pikula Mátyás 
szepsii róm. katholikus segédlelkész által az áttérités vég-
rehajtásáról kiállított hivatalos jelentés, mely is az egész 
egyháztanács által törvénytelennek, botrányosnak és tö r -
vénysértőnek találtatván, a segédje mellett kérelmező plé-
bános urnák kérelme részint azért, mert a védelmére fel-
hordott érvei egyháztanácsunkat meg nem nyugtathatták, 
részint, mert a törvényt sértő segédlelkész úr, bűnös voltát 
elismerve, engedelemért vagy elnézésért ő maga nem is 
folyamodott, végre azért, mert az 1868. LI I I . felekezetközi 
országos törvénynek meggázolt tiszteletét helyre kell 
állítani, nem teljesíttethetett. Ennélfogva tisztelendő Pikula 
Mátyás szepsii róm. katholikus segédlelkész úrnak, m a k -
ranczi ref. leányegyház főgondnoka felperessége a l a t t , 
fenyitő perbe fogatása komoly megfontolás után egyhangú-
lag elhatároztatott s ennek végrehajtásával egyik egyház-

megyei ügyvédünk meg is bízatott, illetőleg meghatalmaz-
tatott. Jakab János. 

szepsii ref. segédlelkész." 

Óvakodunk most észrevételeinket megtenni, mert nem 
hisszük, hogy a szepsii plébánosnak eljárása helyesen volna 
közölve. Különben az ügy fejlődését figyelemmel fogjuk 
kisérni s t. olvasóinkat mindenről kimerítőn értesíteni. 

BECS. A k a t h o l i k u s h i t t a n i k a r o k n a k 
ú j j á s z e r v e z é s e már évek óta húzódik s nem mond-
hatni, hogy az eszmék e tekintetben ma tisztultabbak vol-
nának, mint például ezelőtt öt év,vel voltak. Már két t rón-
beazédet hallottunk, melyekben ezen újjászervezés mint 
égető kérdés említtetett ; a megfelelő ülésszakok azonban 
elmultak anélkül, hogy e kérdés csak egy lépéssel is előbbre 
haladott volna. Midőn Stremayr első izben volt minister, 
a k k o r egy törvényjavaslatot dolgoztatott ki, melyet állító-
lag Döllinger is átnézett és helybenhagyott. Az utána kö-
vetkezett Jireczek e törvényjavaslatot félretette s egy ide-
vonatkozó kérdést azon megjegyzéssel vágott ketté : adjunk 
hálát Istennek, hogy még ilyen hittani karaink vannak." 

Következett ismét Stremayr s vele együtt a Döllin-
ger láttamozta javaslat is, mely már most részletesen átdol-
gozva s a „Presse"-ben egy hosszú félhivatalos czikksoro-
zat által védelmezve, ezen czim alatt : „Die Reform der 
katholisch-theologischen Facultäten Oesterreichs, Wien 
1872", mint külön füzet jelent meg s alighanem a minis-
ternek mostani terveit árulgatja. Az egésznek velejét úgy-
szólván ezen mondat képezi : „A hittanhallgatók elméleti 
kiképeztetésének tudományosnak kell lennie, alaposnak s 
olyannak, mely az egész hittant átkarolja. De ezen k iké -
peztetés az állami nyilvános közoktatásügynek egyik k i -
egészítő részét s mint ilyen a hittani karoknak feladatát 
képezi : miből következik, hogy a püspöki lyceumok és a 
kolostori iskolák megszüntetendők. Az egyetemi hittani 
tanfolyam három évre terjedjen s csak az elméleti tanulmá-
nyoknak tökéletes befejezése után szabadjon a gyakorlati 
kiképeztetés czéljából papnöveldébe vagy zárdába lépni." 

Ha ezen javaslat törvénynyé válik, akkor Ausztria a 
hittani tanügy terén körülbelöl ugyanazon álláspontra j u -
tott, melyen Németország az állam és egyház közti viszony 
szabályozásának tekintetében áll. Látszik, hogy rendszer 
van a dologban s az ausztriai „testvérek" e tekintetben 
karöltve járnak a németekkel ; — elveszik az egyház isko-
láit s a papjelölteket állami intézetekbe szorítják. Ha azon-
ban azt hinnék, hogy ezen uj rendszerrel különös csapást 
mérendőnek az egyházra, úgy bizzunk a jó Istenben, — 
másban úgy sem lehet, — qui etiam ex malis nőseit eruere 
bona ; és tekintsünk Németországra, melynek papsága ha-
sonló rendszer mellett épen nem roszabb a miénknél. 

BOMBAY. A k e r e s z t é n y s é g n e k á l l a p o t á r a 
egy idő óta azon folytonos nyugtalanság igen káros hatás-
sal van, mely a népnek mohamedánvallású része közt mu-
tatkozik. Hogy a keresztények közt első sorban a katholi-
kusokat ért jük, az természetes, minthogy magok a pro-
testáns hittéritők nem kevesebb erkölcsi kár t tesznek a 
kereszténységnek, mint akár az indusok vagy moslimek. 
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Hogy ez utóbbiakra visszatérjünk, megjegyezhetjük, misze-
rint ezek a legújabb időkben valóságos forradalmi párttá 
lettek, mely az angoloknak uralmát komolyan fenyegeti s 
ezért viszont ezek részéről nem ritkán igen kemény, sőt 
kegyetlen, bánásmódot tapasztalni kénytelenek. Tagadhatat-
lan azonban, hogy ennek nagyrészt maga az angol kor-
mány az oka, mely a mohamedánoknak becsületérzését 
folytonosan s mélyen sértegeti azáltal, hogy míg a brah-
minrendü hindukat minden tekintetben kitünteti, addig a 
moslimhitüekkel nemcsak nem törődik, hanem egyenesen 
és készakarva háttérbe szoritja őket. Nincs példa rá, hogy 
mohamedánhitü egyén a közigazgatás magasabb osztályai-
ban alkalmaztatott volna, míg ellenben épen ezen magasabb 
hivatalok feles számmal a brahminok kezeiben vannak. S 
ezen háttérbe szorittatás az, mi a moslimeket, kik az ango-
lok idejötte előtt századokig uralkodtak a brahminok felett, 
mélyen keseriti s az angol nemzet iránti gyülöletöket 
egyre fokozza. 

Fájdalom, hogy a moslimek az angolok ellen irányuló 
eme gyűlölőtöket most már az egész kereszténységre kiter-
jesztik s azzal szemben oly nyilt ellenséges állást kezde-
nek elfoglalni, mely terjeszkedését nagyban akadályozza. 
Ezen ellenszenv alatt a benszülött keresztények még töb-
bet szenvednek, mint az európaiak, mert a mozlimek ez 
utóbbiak iránt még sem mernek annyi megvetést tanusi-
tani, mint amazok iránt, kik ennélfogva a gyűlöletnek s 
megvetésnek kettős súlya alatt nyögnek. 

A mohamedanismusnak ezen ká ros ha tása főleg a 
Ganges fo lyam völgyében érezhető, hol az a protestáns hit-
kü ldé reknek fanat ismusával , ügyetlenségével és r á t a r t á s á -
val a keresztény ügynek megkáros i tásával mintegy veté l -
kedni lá tszik. 

Mindannak daczára azonban, hála Istennek, mégis azt 
mondhatni, miszerint a katholicismus Keletindiában foly-
tonos virágzásnak s haladásnak örvend. E rengeteg biroda-
lomnak majdnem minden tartományában találunk katholi-
kusokat, kik szorosan összetartanak s kivált a keleti vidé-
keken, hol kevesebb a mohamedánvallású lakos, számra 
nézve is folytonosan szaporodnak. 

A kathol ikus h i tkü ldér i h ivata l felette nehéz itten ; 
de egy művel t és hi tbuzgó papság fenkel t le lkületü főpász-
torok a la t t még a legnagyobb nehézségeket is legyőzi. Az 
ura lkodó angolok kénytelenek bevallani , miszerint a k a -
tholikus h induk a legjobb a la t tva lók , mi azonban nem aka-
dályozza őket abban, hogy egészen európaisan ne bán janak 
ve lők azaz, hogy előforduló a lkalommal ne a lka lma t l an -
k o d j a n a k nekik . A temetők kérdése it t ép oly égető, mint 
a k á r m e l y i k európai fővárosban. A mohamedánva l lásúak-
n a k , a tüz imádóknak , a h i n d u k n a k , szóval, minden val lás-
felekezetnek van saját temetője vagy jobban mondva mind-
egy iknek szabad a maga halot taival a város kellő közepén 
tenni, a mit aka r . A h induk a város közepén égetik el h a -
lo t ta ikat , a tüz imádók ugyanott emelik azon magas faal-
ko tványoka t , melyekre a hu l l áka t a ragadozó m a d a r a k 
p rédá jáu l k i tesz ik , mi a k ö r ü l l a k ó k n a k b izonyára nem 
kellemes l á tvány t n y ú j t ; C3ak a ka tho i ikusoknak temetői 
s zú r j ak a tettes hatóságnak szemc: , amiért is most a r r a 

akarják kényszeriteni őket, hogy hallottaikat a városoktól 
több mértföldnyi távolságra vigyék. 

Nevezetes, jobban mondva Örvendetes, a sajtónak ez 
ügybeni magatartása. A bombayi lapok kivétel nélkül a 
katholikusok részére állottak s ezek számára a vallás dol-
gában egyenjogúságot követelnek a többi felekezettel. Egy-
átalában mondhatni, hogy az európai lapok más tekintetben 
is sokat tanulhatnának az indusoktól. Ha két vagy több 
bombayi lap közt vita támad, az kivétel nélkül a legille-
delmesebb hangon , egyedül az igazság érdekében s oly 
modorban folytattatik, mint müveit polgárisult hivatás-
társak közt illik. A nagy lapok a katholika egyház irá-
nyában mindig illedelmes tiszteletet tanusitanak s hangjok 
még ott sem válik gyűlöletessé, hol a katholicismus ellen 
lépnek fel. Ha pedig kérdezzük, honnan van az, hogy Ke-
letindiában az ott sem hiányzó „liberálisok" illedelmeseb-
bek a katholikusok iránt, mint Európában ? — a válasz 
ezen kérdésre az, hogy ezen szokatlan méltányosságnak 
szülőanyja egyedül a félelem ; mert annyi millió máshitű, 
sőt egyenesen kimondva pogány, közt a liberalist azon Don-
Quixotte-szerü bátorság csakhamar elhagyja, melyet nálunk 
mutat addig, mig békeszerető s türelmes katholikusokkal 
szemben áll, de melyet nem mer, péld. a zsidó irányában, 
tanúsítani, mert tudja, hogy ez nem oly bolond, miszerint 
vallás dolgában az engedékenységet és közömbösséget 
műveltségnek vagy épenséggel bölcseségnek tartaná, hanem 
hogy számtalan gyengéinek egyikénél megfogván őt, földre 
teriti, mihelyt azt meri gondolni, hogy „liberalismust" még 
a zsidó ellen is szabad alkalmazni. 

Az eszköz tehát probatum ; a hol a liberálisok félnek, 
ott hallgatnak, ott illedelmet tudnak s gyakorolnak, szóval, 
ott meg lehet velők férni. Jó volna, ha az európai katholi-
kusok is ezen eszközhez folyamodnának s a vallásuk paran-
csolta határok közt végre valahára harczra kelnének a 
liberalismusnak jogosulatlan zsarnokoskodásai ellen. 

STRASSBURG.A j e z s u i t á k n a k k i ű z é s e most 
itt is vette kezdetét, annak daczára, hogy a tartományi fő-
nök püspökünknek alig néhány hete azt igérte, miszerint az 
illető törvény nálunk csak igen gyengéden és a legnagyobb 
kimélettel fog érvényesíttetni. A felső Elsassban fekvő 
issenheimi rendház augusztus 9. záratott be s pedig a kö-
vetkező formalitások mellett. Már aug. 8. azt jelentette a 
gebweiler-kerületi főnök, kinek hatósága alatt Issenheim 
áll, az emiitett rendház elöljárójának, miszerint a követ-
kező napon hivatalos ügyben látogatását teendi nála. Az 
atyák előre sejtvén, miről lészen itt szó, elkészültek. Az 
említett napon az igazgató valóban meg is jelent egy más 
hivatalnok s számos csendőr és katona kíséretében, kik a 
házat minden oldalról körülvették (!!), alkalmasint azért, 
nehogy a jezsuiták az igazgató urnák drága személyét 
elrabolják, míg ezen személy maga a superior lakosztályába 
vonult, hol a rendtársak egybegyűlve voltak. 

Ide érkezve a hivatalos személy komoly pathossal 
elolvasván az atyák előtt az amugyis ismeretes hirhedt 
jezsuitatörvényt, miután ezt néhány eléggé ügyetlen, min-
denesetre pedig nagyon is fölösleges, glossákkal kisérte 
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volna, a rendtársaknak minden papi (sic !) functiót megtil-
tott és a kápolnának bezáratását elrendelte. 

Erre Bertrand atya a rendtársak nevében a főnök 
ilyetén eljárása ellen tiltakozott, kijelentvén, miszerint 
az Elsassban még tényleg és jogilag fenálló franczia 
törvény nem szerzeteseknek tekinti őket, hanem társas éle-
tet viselő papoknak, kik a törvény irányában ugyanazon 
jogokkal birnak, de ugyanazon kötelességeknek is vannak 
alávetve, mint minden más polgár; a kápolnát illetőleg meg-
jegyezte, hogy azt a strassburgi érsek szentelte fel és nyi-
totta meg a közönségnek, miből következik, hogy annak 
bezáratását ismét csak az illető főpap rendelheti el. Miután 
pedig a kerületi főnök a bezárást határozottan követelte, 
kijelenté Bertrand atya, miszerint engedvén az erőszaknak 
bezáratja azt, de nem anélkül, hogy az ajtóra ezen jelentést 
ne függesztené : „ezen kápolna a polgári hatalomnak ren-
deletére bezáratott" ; — mi meg is történt. 

Ezek után minden jelen volt rendtag neve, születési s 
előbbi tartózkodási helye iránt kérdeztetvén meg, azt is 
akarta tudni a túlkiváncsi igazgató úr, hova szándékoznak 
most menni ? De erre nem nyervén kielégítő választ, azt 
határozta, bogy a háznak két hét alatt kiüritettnek kell 
lennie ; addig a magánmisézést azaz az olyan misék mon-
dását, melyen közönség nincsen, kegyesen megengedvén az 
atyáknak, quasi re bene gesta elment. 

A superior azt követelte, hogy az egész actusról fel-
vett jegyzőkönyv mellé az ő tiltakozása is mellékeltessék, 
minek hely adatott. 

Nevezetes, hogy a porosz hatóságok a jezsuiták házai 
s egyéb birtokai iránt kiváló érdekeltséget tanusitanak, mi 
azt mutatja, hogy itten annexionalis tervek is lappanganak 
a háttérben. E tervek azonban, hála Istennek, sok helyt 
meg fognak hiusulni, mert ezen birtokról egészen amerikai 
módorban gondoskodva van ! 

GRÁCZ. Az i t t e n i p r o t e s t á n s k ö z s é g hu-
zamosb idő óta nagy zavarban van, amennyiben azon ve-
szélyben forog, hogy „liberalis"-ai azaz tagjainak azon 
része, mely már semmit sem hisz, maholnap tönkre teszik, 
Emiitettük a maga idején, hogy a községnek ezen része 
kieszközölte, miszerint bizonyos Schultz nevü prédikátor, 
ki „szellemdús" böjti predikáczióiban a Krisztusban való 
hitet nyiltan megtagadta, az iskolában a gyermekeknek a 
bibliát úgy mutatja be, mint a mely csak meséket s réve-
dezéseket tartalmaz s ki a csudákat bolondságoknak mondja, 
— segédpásztorrá megválasztassék, mely választás ellen a 
bécsi főegyházi tanács természetesen óvást tett és azt meg-
semmisítette. Ebből aztán nagyszerű összekoczczanás tá -
madt a főtanács és az itteni liberálisok közt. Mint minden 
jellemtelen ember, a kinek nincs igaza, úgy ez utóbbiak is 
lármához, gorombaságokhoz s rágalmazáshoz folyamodtak 
s oly zavart idéztek elő a községben s egyúttal oly nemte-
len módon is léptek fel a főtanács ellen, hogy ez utóbbi az 
egyházfegyelmi szabályok fonalán arra látta magát indít-
tatva, hogy a főzavargókat a presbyteriumból kizárja. Ezen 
teljesen igazolt eljárás ellen az itteni liberális protestánsok az 
egész zsidó s egyébként vallástalan sajtóban oly zajt emel-

tek, mely párját ritkítja ; pedig tudjuk, hogy nemes saj-
tónk ilyen esetekben ugyancsak tud lapidariter irni. A grá-
czi lármazók azt remélték, hogy ily módon majd ráijesz-
tenek a főtanácsra s ez kizárási rendeletét visszaveszi. 
Hanem csalódtak ; a főtanácsban van annyi erély, hogy 
mindazon gyalázatos rágalmak és bántalmazások daczára, 
melyek ellene és elnöke ellen szórattak, nem hátrált ezen 
nemes közvélemény előtt. Schultz letéve maradt, a zavar-
gók a presbyteriumból kizárva. Ez utóbbiak most az utósó 
eszközhöz nyúltak s egy itteni ügyvéd által felfolyamodási 
iratot szerkesztettek, melyben némileg illedelmesebb han-
gon mindazt ismétlik, mit a sajtó hónapok óta a főtanács 
ellen felhozott s melyet a cultusministeriumhoz benyújtani 
szándékoznak azon reményben, hogy majd igy sikerülend 
a főtanácsi végzésnek megsemmisittetését kieszközölni. 

Kiváncsiak vagyunk, mit teend a ministerium. Azt 
hiszszük, ildomosán nem tehet egyebet, mint hogy minden 
itéletmondástól tartózkodván kijelentse, hogy ez ügyben, 
mint tisztán vallási belügyben, az illető egyházi hatóság 
azaz a főtanács nézetét elfogadván, kész ennek érvénye-
sítését kieszközölni. Ez volna szerintünk az egyedüli helyes 
eljárás, melyet a ministeriumnak annál inkább ajánlanánk, 
hogy lássuk majd a maga idején, nem mér-e kétféle mérték-
kei, mással nekünk katholikusoknak s mással a kedvelt 
protestáns híveknek. 

I R O D A L O M . 
Könyvismertetés. 

„Vollständige Katechesen für die untere Klas-
sen der katholischen Volksschule. — Zugleich ein 
Beitrag zur Katechetik. — Von Mey, Theol. Lie. 
Freiburg im Breisgau. — Herder'sche Verlagshand-
lung." 

( V é g e . ) 

Tekintsük már e sajtótermény másik felét. 
A hitelemző tanítások második sorozatában, 173—367 

lapokon, elő van tüntetve a kegyes Jézus képe és munkája, 
hogy a kis gyermekek ismerni tanulják a szerelmes Meg-
váltót, ki az emberi nem bűnei következtében a világra 
jött, miszerint lehetségessé tegye ugyancsak az emberiségre 
nézve, melynél az ősszülék vétkezte óta akárhozatot szerző 
bűn mintegy honossá lön, az égbe jutást. — S midőn a Meg-
váltó végtelen szeretetéről beszél, mely az emberiség bű-
neiért magát feláldozta, mélyen meghajol a t. sz. Jézus 
neve előtt, mint olyan, ki szintén ingyen részesült a kegye-
lemben . . . . Itt tanulják ismerni a kisdedek az Atya és 
Fiu Isten szeretetét, mi által viszonszeretetre ébresztetnek. 
Megmutattatik nekik, hogyan kell ezen szeretetet nyilvá-
nitaniok a jó Isten tökélye felett, őszinte örömük és iránta 
való feltétlen engedelmességök által. Minden oda irányul, 
hogy Jézus Krisztust, az édes Üdvözitőt, kinek már az 
ártatlanság eredeti állapotában levő embernek tartózko-
dáshelyül rendelt édenben megigérése által a vétkes első 
szülék iránt büntető igazságát az Atya Isten könyörületes-
séggel mérsékelte és szelídítette, — megismerjék. E végből 



mit tön, mit szenvedett, érettünk, ki tanítványainak mondá 
vala : „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket és ne t i l tsá-
tok el őket, mert övék a mennyek országa." Mindez ismé-
telten elmondatik és pedig mindannyiszor a hallgatóknak 
fejlődő emlékező tehetségére kellő tekintettel. Lélekemelő-
leg a t. sz., hogy ogyebet ne említsünk, mondja el a neki 
sajátos gyermekies lágysággal a Szentlélek küldetését, 
mint nemcsak a kegyes Jézus egyháza körüli gondoskodá-
sának bizonyítékát, hanem az igazi alázatosság hathatós 
előmozditóját . . . . Mey itt mindenképen feltüntetni igyek-
szik, hogy az embeiú tudomány fensőbb világosság nélkül 
legfelebb is bolygó tüz, melynek semmi melege, következő-
leg nem illik felfuvalkodnia annak sem, aki valamit tud, 
hanem korlátoltsága érzetében bizalommal s alázattal kell 
fordulnia a tudományok örök kútfejéhez, a Szentlélek Isten-
hez, átható, melegitő világosságért . . . 

Szóval, a hitoktatás ezen sorozatán, a hol a vallási 
igazságok előadási módja szintén történeteken (mi egyedül 
helyes és czélra vezető eljárás a kicsinyeknél) alapszik, az 
isteni tekintély felmutattatik, — mindenütt a szent szere-
tetre történik utalás és a szeretetből a törvény betöltése 
vonatik ki, a lelki veszélyok az intések között szem előtt 
tar tatnak, valamint az Istenhez alázatos és bizalomteljes 
ragaszkodás mellett a jókhozi csatlakozásra nézve is a le-
hető megtétetik. 

Mivel pedig a t. szerzőnek czélja nem annyira volt 
az oktatás elveit fejtegető elméleti, speculativ, tankönyvet 
irni, mint inkább a mintának egy nemét nyújtani, azért a 
hitelemzö tanítások után 107—169 11. és 293—367 11. 
„Észrevételek" (Bemerkungen) advák. 

Ezekben Mey a tárgynak, melynek nyomán a növen-
dékek gyorsan és biztosan átélhetik a vallási ismeretek 
tárát , — megválasztása, feldolgozása és gyakorlati alkal-
mazása felett nyilatkozik, mint olyan, a kinek szakához 
nemcsak kedve, de való hivatása is van, ostorozza és gyó-
gyítja az elkerülendő hibákat, melyek az ifjúság vallásta-
nitásánál elkövettetnek s melyek közül nem egyet már a 
bevezetésben is megrótt volt. 

íme a terjedelmes s külsőleg is csinos és tiszta kiállí-
tású ( X L I X . és 367. oldalból álló) katechetikai jeles se-
gédkönyvnek néhány vonásban adott tartalma. 

Ezekkel elmondottuk szerény ismertetésünket e gyor-
san felfogható és a gyermek tehetségeinek legjobban meg-
felelő nyelvezet által is ajánlatos munkára vonatkozólag 
uSy 1 — mint valóban hézagpótló és általános értékű 
könyvre. 

* 
» * 

Átfutván még egyszer e szellemmunkálat érdekes fog-
lalatját , fontolóra vévén a derék szerző mélyreható képzett-
ségét, ugy szintén a hitoktatás tökélyesitése érdekében 
éveken át kifejtett rendkivüli ügybuzgalmát, azt tar t juk, 
könnyen meggyőződhetni állitásunk igazságáról, miért 

ajánljuk ismételten és őszinte lélekkel azt a legmelegebben 
nemcsak a papságnak, de mindazoknak komoly figyelmébe 
és méltatásába, kiknek nyilt szemök és hőn verő kebelök 
van azon első és szent hivatás-kötelmek irányában, me-
lyeknek sikeres és lelkiismeretes teljesítése egyházunk 
jövőjére kiszámithatlanul befoly . . . . Minek öntudatában 
a jézusi egyház ősi functiói közé sorozta mindenkoron a 
kinyilatkoztatott tan előadását, felfejtését, melynek, ha 
már átalában magasztos czélja van és gondot kiván, meny-
nyivel inkább fontos ez a jelen, a kath. egyház megpró-
báltatása sötét napjaiban, ha a kis gyermeknél, a ki sem-
mihez sem vonzódván oly ragaszkodással, mint épen a hit 
dolgaihoz, remélhetőleg meghozandja azon ohajtott gyümöl-
csöt annak segélyével, ,qui incrementum dat, ' történik. 

Cs. I. 

VEG-YESEK. 
— Szent István első apostoli királyunknak ünnepén 

az istentiszteletet Budán ő hgsége a primás tartotta, a szent 
beszédet pedig dr. Schlauch Lőrincz csanádi kanonok mon-
dotta. Az igen jeles beszéd átalános tetszésben részesült. 
Csak azt óhajtjuk, hogy államférfiaink necsak tetszésöket 
nyilvánítsák a beszéd iránt, hanem a benne előadott elvek 
szerint já r janak el hazánk sorsa intézésében. Egyébiránt 
fájdalommal jegyezzük meg, hogy ezen országos ünnepen, 
valamint az előtte volt szinte országos ünnepen, Nagyboldog-
asszony napján, szemlélni voltunk kénytelenek, miként 
szentségtelenittetnek meg ünnepeink a törvény daczára 
környülmetélt kereskedőink által, kik a gabnát épúgy hor-
datták s öntették a pinczékbe, mintha semmi ünnep sem 
lett volna. Hanem azért Szombaton van szünetelés. 

— Beküldetett. 1) A p á p a i c s a l a t k o z h a t l a n -
s á g , irta Horvát János, Kecskemét. 1872. Kapható Nagy 
Kőrösön a szerzőnél. Ára 15 kr. 2) T á r s a d a l m i á t a l a -
k u l á s vallás nélkül. Egyházi beszéd, melyet szent István 
Magyarország első apostoli királyának ünnepén 1872-ki 
augusztus 20-án Budán tartott dr. Schlauch Lőrincz Csa-
nádi kanonok. Temesvár. 3) Methodus infirmos providendi, 
ad rubicas ritualium exacta pro commoditate curatorum 
et utilitate aegrotantium. Nova et emendata editio latino-
hungarica, germanica et slavica. Agriae, typis lycei archi-
episcopalis 1872. Ara? 4) A vatikáni sz. zsinat az 1871/2-ki 
egyházi évhez alkalmazott szontbeszédekben, fejtegetve 
Fábián János alsószemerédi plébános által. III . füzet Pest, 
Sartori. A három füzet ára 1 f t . 50 kr. 

— Nem volt érdemes a lezajlott müncheni egyetemi 
ünnepélynek külön czikket szentelni. Bizonyítják ezt a 
„D. Ztg." következő szavai: „bármennyitszónokoltak, éne-
keltek és et tek-i t tak legyen is Münchenben, annyi bizonyos, 
hogy a katholikusoknak abbeli sejtelme, miszerint az egész 
ünnepély, ha közvetve is, Döllinger-tüntetéssé válandik, épen 
nem volt alaptalan ; — a meglehetősen meddő- részletektől 
felmentenek t. olvasóink. 

— Haneberg apát, kit ő szentsége mult hónap 29-én 
mint speyeri püspököt praeconisált, szeptember l - j én fog a 
müncheni Miasszonyunk templomában az ottani érsek által 
püspökké szenteltetni. Az egyetemi ünnepélyen nem vett 
részt. 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOE. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
RATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctiua 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

i: 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, mg. 28-án. i l . II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Népmissiók. — Valódi s álfelvilágoso-
dás. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

N é p m i s s i ó k . 
Leirhatlan lelki örömmel olvastam a Religio 27. 

számában megjelent perkátai levelet, mely az ottan, 
roppant sokaság részvéte mellett, Gy(ó'ry) T. grófné 
nagylelkű bőkezűsége folytán megtartott népmissió-
ról oly kenetdúsan Íratott. Szabadjon ezen, minden-
nemű erényekben gazdag, grófi családot, mely eré-
nyeinek illatárját az ország legkülönbözőbb vidé-
keire egyaránt kiterjeszti, ismételten Istennek külö-
nös ótalmába ajánlani. Mivel összes tetteinek a leg-
szentebb indoka van, t. i. a jó tettekben élő keresztény 
h i t , ezt nyilvánosságra hozni megengedhetőnek 
tart juk, mert szemünk előtt lebeg sz. Gergely pápá-
nak intelme : Sic autem sit opus in publico, qnatenus 
intentio maneat in occulto : ut et de bono opera 
proximis praebeamus exemplum et tamen per inten-
tionem, qua Deo soli piacere quaerimus, semper 
optemus secretum. 

A keresztény nép újjászületésére mai rendkívül 
gonosz időkben rendkivüli eszközök szükségesek, 
minők a népmissiók, lelkigyakorlatok papok és vi-
lágiak számára. 

Ámbár a népmissiókról szándékom kissé tüze-
tesebben értekezni, mégis szintén nálunk is megis-
mertetendőnek tartom a következő, magasztalásra rt 
nem szoruló, tényt. O királyi fensége Chambord 
grófné Ebenzweier kastélyában nők számára lelki-
gyakorlatok intézetét alapitotta, mely egy időben 30 
személyt képes befogadni és különös kápolnával 
van ellátva. Az intézet marczius 19-én, sz. József 
ünnepén, mélt. Rudigier püspök által lőn ünnepélye-
sen beszentelve. Ezen lelkigyakorlatok redempto-
rista atyák altal lesznek vezetve és az év különböző 

szakaiban megtartva. (Vaterland.) — És mink ? 
„Exercitia spiritualia dona nobis Domine!" igy só-
hajtozunk szüntelen. 

Az utolsó missio, — ha nem csalódom, — 
1865-ben Boldogasszonyban volt Mosonymegyében. 
Az utolsó felszólalás népmissiók tartása miatt 
1868-ban történt a Religio I. félév 32. számában. A 
szombathelyi püspöki megyében a népmissio csak 
hirből ismeretes és amennyiben némely buzgó hivek 
szomszéd megyékbe fáradtak, a népmissio áldásaiban 
részesülendők, mit el sem mulasztottak itthon hálál-
kodva elbeszélni. (V. ö. Relig. 1865. II. 18. sz. 139. 
lap.) Pedig, hogy hitéletünk mezeje oly kopár, oly 
kétségbeejtőn kopár, ne maradjon, éreznünk kellene 
a népmissiók szükséges voltát, sovárognunk kellene 
a rendes lelkipásztorkodás eme rendkivüli, hathatós, 
segédeszköze után, meg kellene tennünk minden 
lehetőt a népmissiók áldásdús intézményének áta-
lános behozatalára. Mert lám! hogy ál lunk? A városi 
nép és az úgynevezett müveit osztály — a falusi 
jegyzőtől, községi tanitótól vagy Írnoktól fogva fel 
az országos méltóságig — már igen vallásosnak 
képzeli magát, ha néha ünnep- s vasárnap, mikor 
épen nincs más mulatsága, szent misét hallgat; szent 
beszéd hallgatásáról szó sincs, húsvéti gyónás vég-
zése kivételhez tartozik. Az iskolákban nyert hitis-
mereteiket eddig sem igen kamatoztatták az életben 
világi uraink, ezentúl pedig a felgymnasiumi heten-
kinti egy hittanióra alatt szerzetteket még hamarább 
elpárologtatják. Vallásos könyvet rendesen csak 
egyet ismernek, valamely imakönyvet; ezt is csak 
mise alatt szokták használni. Olvasmányaik regé-
nyekből, szépirodalmi s politikai lapokból, állanak ; 
ezek előttök a szentírás tekintélyével bírnak. Miután 
nem a józan positiv keresztény, hanem a pajzán, 
szabadosságában féket nem ismerő, minden szentet 
sárba tipró, sajtó termékeivel táplálják lelkeiket, 
azért meg is telnek a kath. egyház, annak üdvözitő 
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tanai s intézményei iránt majdnem képzelhetlen 
előítéletekkel és elfogult, sokszor pokoli, gyűlölettel. 
Ezen leirás nem túlzott ; tiszteletre méltó kivételeket 
mégis megenged. Vannak ugyanis még katholikus 
módon élő, csak lanyha keresztények ; de vannak 
hitbuzgó, példásóletü, keresztények is a müveit 
osztályban. Mind a három osztály számára üdvösek 
lesznek a jól megtartott népmissiók. A buzgók meg-
erősödnek a jóban és az istenesség tökélyére jutnak, 
mely szalézi szent Ferencz szavai szerint velők „a 
jót nemcsak megtéteti, hanem ezt gondosa^ készség-
gel és sokszor, teljesítteti is." A lanyhák hitbuzgó-
ságra tesznek szert. A hitéletet nem ismerők vagy 
nem kedvelők közül legalább néhányan a keresztény 
hitélet eszméletére ébrednek. 

Ha már most még a falusi népnél veszszük 
szemügyre a vallásos hitéletet, azt látjuk, hogy az 
átalában nem vonja ugyan magát vissza a vallás 
gyakorlataitól, de miután Magyarországon aránylag 
még oly kevésszámuak az ima- és más ajtatos tár-
sulatok, melyek a pezsgő hitélet ütereinek vehetők, 
ellenben a minden harmadik évben megejtett követ-
választási mozgalmak népünket a rendszerint nem 
hiányozható bujtogatások folytán lelkészei iránt 
bizalmatlanná, emiatt templomkerülővé, a szokásos 
megvesztegetések miatt iszákossá, ebből eredőleg 
verekedővé, mások birtokára még nagyobb mérvben 
áhitozóvá. egy szóval évről évre romlottabbá teszi : 
ki ne látná be a népmissiók szükséges voltát ? To-
vábbá, a közerkölcsiség és vallásosság fogyatkozását 
előidézi az átalánoskötelezettségü katonáskodás és 
akörüli rationalisticus törvényhozási intézkedés. 
Hadseregünk felekezetnélküli vagyis vallásközömbös 
jelleget öltött, amennyiben egyrészt csekély a tábori 
lelkészek száma és azért a rendes lelkipásztorok a 
plébániáikban állomásozó katonák körüli lelki teen-
dőkkel ok nélkül vannak megterhelve; másrészt 
pedig, amennyiben kath. hadfiainknak szabadságára 
van hagyva gyónni vagy nem gyónni húsvét táján, 
azoknak, kik mindent parancsszóra szoktak teljesi-
teni, azoknak, kik nem félnek ugy az ellenség go-
lyóitól, mint a gúny nyilaitól, melyeket társaik val-
lási kötelmeik teljesítése miatt rájok lövelnek. A 
bűnösök megtérésére s a vallási buzgóság meggyö-
kereztetésére felette sikereseknek, tehát szükségesek-
nek, tar t juk a népmissiókat. Ezek sikerét pedig Isten 
malasztja után nem annyira az ajtatosság rendkívüli 
voltától várjuk, mint inkább az alapos és összefüggő 
hit- és erkölcstanitástól, melyben részesülnek a 
missiókon megjelenők ; minek következménye az 

szokott lenni, hogy nescit tarda molimina Spiritus 
saneti gratia, hogy t. i. a jó feltétek azonnal szok-
tak foganatosíttatni. 

IX. Pius pápának érdeme, hogy a népmissiók 
ujabb időben némely országokban sürüeu tartatnak. 
Hazánkban is az ötvenes években szép lendületet 
vettek. Az 1858-ik évi esztergomi tartományi zsinat 
ez ügyben igy határozott. Tit. VIII . De perfectione 
populi. 3. De missinnibus popularibus. „Missiones 
populäres alibi gentium cum ingenti animarum lucro 
frequentatas, novissime in hocce Regnum Apostoli-
cum transplantatas esse, in Domino gaudemus. 
Extraordinaria eiusmodi Religionis exercitia, quae 
suapte indole attentionem hominum singulariter 
provocare soient, convictionem religiosam firmant, 
remorsus conscientiae excitant sicque ad morum 
emendationem viam parant. Missionibus popularibus 
varia circa Ecclesiam Catholicam praeiudicia dissi-
pari, Ordini Sacerdotali conveniens aestimium resti-
tui, spiritum catholicum renovari, pias sodalitates in 
usum deduci, homines longo vitiorum habitu depra-
vatos de lethali suo somno evigilare, relictam sibi 
naufragii tabulam apprehendere, scandala tolli, iniu-
stas laesiones débita restitutione ac compensatione 
reparari, inimicos reconciliari. pietatem pacemque 
domesticam restitui, saepius errantium etiam circa 
fidem corda resipiscere, experienta ubertim docet. 

Quare sicut Episcopi usum Missionum harum 
in Dioecesibus suis manu tenere et augere studebant: 
ita animarum etiam Curatores fidelium sibi credito-
rum salatem certius et efficacius operatui-i, Missio-
naries libenter recipient, charitate fovebunt et zelo 
suo efficaciam eorumdem promovere adlaborabunt; 
alioquin hac ratione sibi quoque egregie consulent, 
quia Domino quidem perfectam, sibi autem docilem 
et obedientem, plebem parabunt." 

Kedves szolgálatot vélek tenni a népmissiók 
barátainak, midőn liguori szent Alfonznak, ki oly 
sok missiót részint maga tartott, rsszint mint püspök 
tartatott és ki világi papok oly gyülekezetét is 
(Congregatio Presbyterorum Saecularium Sancti 
Evangelii Operariorum sub invocatione Sanctissimi 
Salvatoris = Liguoriani — Redemptoristae) alapí-
totta, melynek főczélja lett missiókat és lelkigya-
korlatokat tartani, midőn — mondom — az egyház 
ezen legújabb doctorának, ki, miután 91-éves korá-
ban (augusztus 1. 1787-ben) halt meg, ezen tekin-
tetben is igen bő tapasztalatokat gyűjthetett magá-
nak, ezen ujabbkori szentnek bizonyos ujon válasz-
tott püspökhöz iutézett iratát a következőkben lehető 
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hű forditásban visszaadni szándékozom, oly iratát, 
melyben a nagy lelki haszonról értekezik, mely a 
népre kiár&d a szent missiókból. 

1. „Vettem méltóságos püspök úrnak becses 
iratát, melyből kiismerem nagy buzgalmát, mely 
méltóságodat azon óhajjal lelkesíti, vajha kormány-
zása kezdetén püspöki megyéje minden helységében 
missiókat tartathatna; egyúttal pedig azt is látom 
leveléből, minő nehézségeket támasztott méltósá-
godnak ez ügyben plébánosainak egyike. Hogy 
méltóságod óhajának, miszerint véleményemet vele 
közöljem, eleget tegyek, e levélben kissé terjedel-
mesebben akarom fejtegetni, mi látszik nekem e 
tárgyban jogos- és méltányosnak s azért meg fogok 
felelni mindazon tarthatlan nehézségekre, melyeket 
ama plébános támasztott. 

2. Méltóságos püspök lír ! Bizonyos, hogy a nép 
megtérése a legnagyob jótétemény, melyben Isten 
az embereket részelteti. Szent Tamás azt mondja, 
hogy az Istennek bűnöst megigazoló malasztja na-
gyobb adomány, mint ha az örök dicsőség boldog-
ságában részesiti őt. (12. 9. 113.) Ámde épen ez a 
missióknak czélja, t. i. a bűnösök megtérése, mert 
azok a missióknál a tanítások és szentbeszédek által 
megvilágosíttatnak, hogy a bűn gonoszságát, üdvös-
ségök fontosságát és az Isten végtelen jóságát igazán 
megismerjék és midőn sziveik átalakulnak, a rosz 
szokás kötelékeit szétszaggatják és keresztény élet-
módot kezdenek. 

3. Mind az ó, mind az u j szövetségben az Ur a 
világ üdvösségét szent missiók segélyével akará esz-
közölni. A hit, úgymond szent Pál, tanitás által ter-
jedett el ; de eme tanításnak semmi sikere sem lett 
volna, ha maga az Isten nem küldi vala a tanítókat. 
Hogyan hisznek annak, kit nem hallottak ? És hogyan 
fognak hallani tanitó nélkül ? Hogyan tanítanak pedig, 
hacsaknem küldetnek? Rom. 10, 14 —15. Azért, ugy 
mond szent Gergely, a missiók gyakorlata már a 
világ kezdetével vette kezdetét, mivel az Ur egy 
időben sem mulasztá el munkásokat küldeni szőle-
jébe. (Hom. 19. in Evang.) Isten az ó szövetségben a 
prófétákat küldé, hogy a népet tanítsák a törvényre 
és az u j szövetségben saját egyetlen Fiát küldi, hogy 
a malaszt törvényét, az ónak teljesedését és befeje-
zését, hirdesse : Legutóbb e napokban Fia által szólott 
hozzánk. Zsid. 1, 1. 2. 

(Folytatás köv.) 

Valódi s álfelvilágosodás. 
„Vissza kell adni a szavaknak a ma-

gok érteményét." IX. Pius. 

Majdnem tizennyolczszáz év vette már fel a mult ne-
vezetet azon időtől, midőn „az idők telje" elérkezvén, az 
embernek első nyilt lázadása utáni négyezeréves viszálya 
Istenével kiegyenlittetett, a midőn a kigyó, mely „rava-
szabb vala a föld minden állatainál", ismét megjelent s 
befészkelvén magát az Isten és emberek közé, ravasz kép-
pel sugá az embernek fülébe az ismeretes igéket: „semmi-
képen sem haltok meg, mert tudja az Isten, hogy a mely 
napon esztek a tudás fájáról, megnyílnak szemeitek és lesz-
tek, mint az Isten." S a sátánnak újra szorvezett terve 
sikerült ! Felébredtek az emberben a nagyravágyás daemo-
nai ; az isteni szikra, az ész, lángra lobbant, tüzet kapott a 
szenvedélyek gyúlékony anyaga s a fékvesztett szenvedé-
lyek lángba boriták a félvilágot. Hah ! most már tudjuk, 
mondák az elcsábított emberek, miért mondá Isten, hogy 
ne együnk a tudás fájáról, most már tudjuk, hogy el va-
lánk ámítva ! Megizleltük a tudás gyümölcsét s ime, mily 
jó, mily édes, mily kellemesizü ! Most rajta tehát, fel bo-
szúra ; vessük le az Istent trónjáról s ültessük abba saját 
énünket ! Most rajtunk a sor törvényeket szabni Isten- s 
embereknek. 

A világ megrázkódott, a törvények bilincsei lehullot-
tak, a szenvedélyek vadon tombolának, a fellázadt ész 
irány nélkül csatangolt s egyszerre millió torok hangoz-
ta tá : „nincs Isten, nincs lélek, nincs mennyország, nincs 
pokol, a halállal mindennek vége, az ember minden s tehet 
mindent, a mit csak akar ! Vad moraj volt erre a visszhang 
mindenfelől ; oltárok dőltek össze, trónok döntettek le, a 
fejetlenség és zavar tetőpontra hágott. A fékvesztett könyö-
rületlen tömeg dühöngött, nem kiméivé semmit, mi szent 
és igaz. Az Isten Fia könnyű és édes igája terhessé vált neki, 
lerázta magáról s nem ismert más törvényt, mint bűnös 
hajlamát. 

Az áramlat P é t e r hajóját is sodrába ejté: vadul 
csapkodák a hullámok a hajó oldalát b a benne levők 
aggasztó félelemmel telének el. De im így hangzék az Ur 
bátoritó szava : „Ti kicsinyhitűek, ne féljetek, én veletek 
vagyok." S az ár a hajót mindinkább egy szikla felétereié ; 
a habok már a szikla tetejét csapdosák s a hajó népe ré-
mülve várta, mi fog történni a sziklával és a hajóval. Mig 
végre egy hullám a hajót a szikla felé emelé s mi történt ? 
A hullám megtörve hullott a szikla lábaihoz, a hajó pedig 
diadalmasan megállt a szikla t e t e j én .—A szikla P é t e r 
sziklája volt, a hullám az emberi gőgből származott hitet-
lenség vad árjának hulláma. 

Es ekkor megdördüle az Ur szava s a zivatar elné-
mult, az ár megszűnt; az ember második erőszakos felláza-
dásának Istene ellen vége lőn. Elfojtotta az, „kinek szem-
öldöke ronthat s teremthet száz világot s a nagy idők folya-
mait kiméri." 

Azonban a fellázadt emberi nem másodszor is megíz-
lelvén a sátán által neki nyújtott gyümölcsöt, egyidőre 

17* 



1 3 2 

meghunyászkodott ugyan, de meg nem nyugodott. Az erő-
szakos felistenülési kísérlet után koránsem mondott le a 
siker minden reményéről, mert még mindig csengtek fülé-
ben a varázsszók : „csak türelmet, istenek lesztek." Más 
módhoz folyamodott. Lassanként és titokban kezdé szőni 
egy uj lázadás fonalait, ovatosan haladott előre az Istentől 
való elpártolásban, míg ma már annyira jutott, hogy újra 
a pogányság stadiumába lépett. 

Es valamint az első nyilt lázadás után két osztályra 
oszlott az emberi nem úgy, hogy az egyik osztályt képez-
ték a választottak, a másikat a nem választottak, kik po-
gányoknak neveztettek : úgy a második nyilt lázadás után 
is az egyik részt képezik a választottak, az igazi kereszté-
nyek, mint fentartói az egyedül üdvözitő tannak ; a másik 
részt részint a kereszténység elferdített s meghamisított 
tanainak lanyha követői, részint (és ez a legnagyobb rész) 
semmi positiv vallásnak el nem fogadói s ez utóbbiak az 
úgynevezett „ u j p o g á n y o k " . És ezek azok, kik egy uj 
nyilt lázadás merényletének alattomos kidolgozására vállal-
koztak. Ez azon része az emberi nemnek, moly a keresz-
ténység által lerontott pogányságot napjainkban újra visz-
sza akarja állítani s e végből a kereszténységet lerontani, 
hogy az Isten helyett, kit ismerni nem akar s kinek hatal-
mát kineveti, saját énjét, saját felfuvalkodott eszét, emelje 
a trónra s így a régi pogányságot visszaállítva, állati szen-
vedélyeinek háborittatlanul áldozhasson. Ez okból az utóbbi 
osztály az előbbivel folytonos harczban állott mindig, de 
soha úgy, mint napjainkban. A harcztér ma a szellem tere 
s az egyik részen az igazság, a másikon a hamisság. Az igaz 
keresztény katholikusok részén a lelkesedés s bizalom Isten-
ben, hogy az igazságért harczolókat nem hagyja el : az uj 
pogányok részén az erőszak és hatalmaskodás a sátán 
minden fajzatával, a pokol minden hatalmával. Miért is 
lenézik kicsinylett seregünket, becsmérlik fényes, tiszta, 
fegyvereinket ; piszkot, sarat, dobálnak azokra, hogy be-
szennyezzék, mert pokoli bensőjök tüzétől elgyengült, ki-
égett, szemeiknek árt a fényes fegyverek szemlélete. Hanem 
seregünk nem jön ki türelméből s nyugodtan énekli ked-
vencz harczi dalát : 

„Az Ur az én erősségem, ótalmam és szabaditóm ; 
Istenem az én segítőm és benne bizom . . . 
Dicsérve segitségül hívom az Urat és ellenségeimtől meg-

szabadulok." *) 
/ / 

Ok pedig dühtől tajtékzó ajkaikkal gúnyszavakat 
szórnak ellene ; ördögi arczczal vonszolják elő pokoli gépei-
ket, kárörvendve mutogatják undok fegyvereik élét s 
vad zajjal éneklik harczi danájokat : 

„Ez a remény . . . oly dicső, 
Hogy ujul rá szivünk, csontunk, velőnk ; 
Minden tagunkban uj erő lobog, 
Ledönteni Krisztus szellemhitét 
És a testnek emelni Acropolt, 
Megvívhatlant, míg áll a világ. 
Im, minden legpompásabban megyen : 
A csóva már elvetve füstölög ; 

*) 17. Zsolt. 3—4. 

Nemcsak kápolnák égnek s templomok, 
De láng ver ott is, ott a tornyokon. 
A vészharang éjjel-nappal kong 
S kétségbeesve mind a jámborok. 
Korcsma, bordély, a jövő temploma 
És szent minden ház, hol mulatni tudsz." 

Mindszenty. 

Tartsunk kis rövid szemlét táboruk felett. Ismer-
jük őket jól s jobban, mint gondolják ; azértis nem szük-
séges egész táborukat lefestenünk ; elég, ha csak tarka kö -
penyeik közül, melyekbe az igazság elleni harczukban 
ördögi fegyvereiket burkolni szokták, egyet, még pedig a 
legszokottabbat és legtágabbat, leveszszük rólok, egy kissá 

• szétterítjük és felette vizsgálatot tartunk, foltjait, rongyait, 
kimutatjuk s amennyiben szükséges lesz, azt is bebizonyít-
juk, hogy azon köpeny tulajdonképen nem is az ő szerze-
ményök, mert lopták s mindenféle színekkel bemázolván, 
megisinerhetlenné tenni iparkodnak a kívülről szemlélő 
előtt. A köpeny neve : „ f e l v i l á g o s o d á s . " 

* 
* * 

Napjainkban mily gyakran halljuk e szót hangoztatni : 
felvilágosodás ! Nincs az emberiségnek egy osztálya, mely 
e szót mai napokban ajakán ne hordaná és pedig különböző 
kiadásban, majd így : „A tizenkilenczedik század a felvilá-
gosodás százada", majd pedig így : „Felvilágosodott száza-
dot élünk" s így tovább. Persze, hogy ritka, a ki tudja, 
mit beszél tulajdonképen, midőn e szavakat kimondja. De 
mi közük nekik ahhoz ; értik ők magok módja szerint és 
minél inkább meggyőzik őket az ellenkezőről, annál jobban 
hangsúlyozzák a divatos igéket. 

Es ugyan mit értenek ezek a világosfojüek a felvi-
lágosodás alat t? . . . Egy kis tolvajlámpát, mely csak bir-
tokosa számára kell, hogy világítson éjjeli műtétek alkal-
mával. És még sok mást értenek ezalatt, de különösen az 
i g a z s á g elhomályositását, hogy senki annak ismere-
tére ne juthasson. Minőségére nézve pedig olyan az ő felvi-
lágosodásuk, mint a zálogházból kölcsönzött ruha, melyet 
bárki is magára vehot és magáénak lenni hazudhatik. Épen 
ilyen ruha a felvilágosodás, melyet mai nap majd mindenki 
magáénak lenni hazudik. Mert hiszen a hazugság nagy-
mestere kiadta a parancsot, mely ekép szól : „hazudjatok 
ördög módjára, de nem félénken, nem időnkint, hanem bát-
ran és mindig" '). S „nagy hazugságok", mint azt hazánk 
egyik jeles publicistája mondja, „bátran haladva előre, 
gyakran hosszú időre elámitják a világot" 2). S épen ily 
nagy hazugság a felvilágosodás is, melyet a mai világ kür-
tői és magáénak lenni vall, a mint ez a következőkből ki 
fog tűnni. 

„Az igazi felvilágosodás", mondja korunk egyik tu-
dósa, „a vallással kezdődött ; az álokoskodás vagyis álfel-
világosodás azonban eleszeskedé lényegét". Igen, a valódi 
felvilágosodás akkor jött a világra, midőn a világ világos-
sága meggyujtá annak fáklyáját s a világon uralkodott 

') Voltaire, Oeuvres, 42. ch. 
*) Szemere B. Naplója. 



sötétséget szétoszlatá. „En vagyok a világ világossága", 
mondá ő ; „a ki engem követ, nem jár sötétségben, hanem 
az élet világossága lesz nála" 3). Midőn a nap felkel, elosz-
lik az éj sötété. Krisztusban felkelt az ész napja s eloszlatá 
az azt boritó sötétséget, szétoszlatá a pogányság előitéleteit 
s babonáit. Meggyujtá a hit világát s a méltatlan embert 
bebocsátá a titkok szentélyébe. De az ember eleszeskedé a 
világosságot Istentől és saját esze szüleményének lenni 
állitá azt. Azt hazudják, hogy Voltaire és társai voltak az 
elsők, kik az ész világát meggyujták s hogy azóta lenne a 
földön oly nagy világosság. Igen, de azok meg irataikban 
előre mintegy czáfolatot szolgáltattak az utókor ily eszte-
len állításaira. Halljuk, mit mond Voltaire, ezen emberi 
alakba öltözött sátán : „Mihelyt az evangelium világa t e r -
jedni kezdett, a bálványozás szemlátomást enyészett, a 
véres áldozatok az egész földön megszűntek ; megjavította 
az igazságszolgáltatást, a kuruzslást és boszorkányságot 
kiirtotta, a rabszolgaságot eltörülte." S máshol: „Az evan-
gelium hirdetése előtt a babona nyomta el az ész világát. 
Ugy látszott, mintha a babona, melyet az emberek gondol-
tak ki, győzedelmeskednék az Isten ajándéka, az ész, felett 
és egyedül a kinyilatkoztatott hitet vagyis az evangéliumot 
illeti meg a dicsőség, hogy egymaga száműzött a földről 
minden tévhitet". (Oeuvr. de Voltaire t. 79. p. 130 ; U. o. t. 
79. p. 120.) 

Tehát saját szátokból ítéltettek meg gonosz szolgák, 
mondhatjuk bátran modern felvilágosodottjainknak ; nem 
tudjátok-e, hogy mesteretek mást tanított, mint t i ? Bizo-
nyosan, ha Voltaire és társai sírjokból felkelnének, elége-
detlenül csóválnák fejőket mondván, hogy n e m j ó l 
j á t s z á t o k s z e r e p e i t e k e t . Mert, hogy ők is 
másként cselekedtek, mint beszéltek, az régi dolog; de 
hogy még sem helyezték oly nyilt ellentétbe a gyakorla-
tot az elmélettel, mint ti, u j felvilágosultak, az sem szenved 
kétséget. Különben bármiként cselekedtek is elődeitek, a 
vallás szükségességét a felvilágosodáshoz mindig beismer-
ték úgy, hogy ma már bátran fel lehet állítani a tételt : 
„Korunk felvilágosodottnak tar t ja magát , de elveti a 
vallást, minek következtében felvilágosultsága nem lehet 
valódi felvilágosultság". 

Kisértsük meg e tételt bebizonyítani. 
(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 21. A z o r s z á g g y ű l é s m e g n y i t á -

s á n a k e l ő e s t é j é n . A képviselőválasztások az egész 
országban be vannak fejezve, maholnap megnyilik az or-
szággyűlés, megkezdődik a honatyáknak az ország boldo-
gitására szánt működésök. 

Ha az országban történt választásokra irányozzuk 
figyelmünket, elkomorul lelkünk azon demoralisált állapot 
miatt, melyben népünk sinlik. A jobboldali lapok a legna-
gyobb demoralisatióról vádolják a baloldalt s viszont a bal-

») Ján. 8 .12. 

oldali lapok a jobboldalt. Eszerint az egész ország demora-
lisálva van. Ha valaki csak futólag olvasta a választások 
ideje alatt megjelent mindenrendü s mindenpártú lapokat, 
el kellett borzadnia, milyennek festetett szegény h a -
zánk népének állapota. Nem egy lap jajveszéklésében egye-
nesen kimondta, hogy nemzetünk a végenyészethez közele-
dik. A felkorbácsolt szenvedélyek nem ismertek féket, sok 
helyütt egész csaták vívattak és még hálát adhatnánk 
Istennek, ha az elesettek haláláldozatával megszűnt volna a 
kölcsönös elkeseredés. 

Mi nem akarunk politizálni, nem akarunk ja jveszé-
kelni, egyszerűn constatálni akartuk azt, hogy mindenrendű, 
lapjaink bevallják az ország demoralisált állapotát s f é l -
nek, nehogy ezen állapot nemzetünket végenyészetébe 
sodorja. 

Közbevetőleg szabadjon csak kérdezni, váljon üdvÖ8 
dolog-e demoralisált népnek a szabadság legnagyobb mér-
tékét engedni ? A feleletet mi elengedjük s kér jük, enged-
tessék el nekünk is. 

De tehát honnan van az országban ezen borzasztó de-
moralisatio ? Mindenekelőtt s főleg a sajtó az, mely a szen-
vedélyeket felkorbácsolja, mely a népet izgatja, mely 
mindazt, mi előtte szent volt, sárba tiporja. Nem mondjuk, 
hogy minden lapunk cselekszi ezt ; de fájdalommal pana-
szoljuk, hogy még legtekintélyesebb lapjaink is elvesztik 
higgadtságukat, midőn kath. egyházi kérdést vesznek fel 
lapjaikba. A kath. vallás, az egyház feje, főpapjai, papjai, 
szerzetesei, intézményei, folyton folyvást a leggonoszabb 
támadásoknak vannak kitéve. És pedig nemcsak a másod-, 
harmadrendű lapokban. Es tud ják -e önök, mi ennek k ö -
vetkezménye ? A vallásos meggyőződést megrenditik, sőt 
k i i r t ják az emberekből ; kiket tisztelni szokott s reájok 
hallgatni, azoktól utálattal fordul el a nép, mert nem hall , 
nem lát, egyebet, mint lelkipásztorainak gyaláztatását. Es 
ennek igen szomorú vége lesz. Panaszkodnak még a k o r -
mányközegek is, hogy a hol legtöbb pap van, ott rendesen 
ellenzékieket választanak. Igen, ha leromboljátok a papok-
nak tekintélyét, ha őket megvetésre méltókul tüntetitek fel 
folyton a nép előtt, hogy várhat játok, miszerint papjaira 
hallgasson? Pedig elhihetitek, hogy a legjobb csendőr a pap ; 
ha a pap tekintélye leromboltatott, egy papnak helyét száz 
meg ezer fegyveres csendőr is alig fogja pótolhatni. 

Ugyan, kér jük , mondja meg nekünk valaki, micsoda 
morál fekszik abban, ha az úgynevezett bolond lapok nap -
ról napra a legéktelenebbül torzképezik a pápát, püspökö-
ket, papokat, szerzeteseket s apáczákat, fejedelmeket s mi-
nistereket ? Micsoda erkölcsi tanúságot meríthet bármily 
néző ily borzasztó torzképekből ? Mily morál rejlik abban, 
ha a nyilvános hivatalokat viselő egyéniségek titkos hibái 
a legvastagabb nagyitó üvegen át szemlélve tálaltatnak az 
alárendeltekelé? Hiszi valaki, hogy ily alárendelt t isz-
telni, becsülni, fogja azon elöljáróját, kire minden képte-
lenség ráfogatik ? 

Uraim, ne jajveszékeljünk a demoralisatio felett, ha-
nem verjük mellünket s mondjuk el a mea culpát. Vala-
hányszor irunk, főleg a nép számára, glacekeztyüt vonjunk 
kezünkre s úgy írjuk czikkeinket, meggondolva, hogy m a -
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xima puero debetur reverentia ; már pedig a nép mindig 
gyermek marad. 

Sokat lehetne s kellene e dologról még irni; de legyen 
most az egyszer elég a sebre csak rámutatni. 

Az országgyűlés össze fog ülni. Mily reményekkel 
üdvözöljük mi ez ülésszakot ? Őszintén szólva, semmi re-
ménynyel. Mi tudjuk, hogy hazánk az úgynevezett liberá-
lis elveket adoptálta; ezektől pedig mi a katholicismusra 
nézve semmi jót sem reménylünk. A kik hiszik, hogy a 
liberalisraus méltányos vagy igazságos tudand lenni valaha 
az egyház iránt, azok vagy csalódnak vagy csalnak. Nem 
akarjuk őket révedezéseikben háborgatni, csak azt az 
egyet jegyezzük ide, hogy a liberalismus az egyházat eddig 
mindenütt sanyargatta. Ex fructibus. 

Ebből megitélheti mindenki, mit reménylünk mi a 
leendő országgyűléstől egyházunkra nézve. Igaz, hogy most 
már több oly t. egyéniség ül az országházban, kik meg-
ígérték, hogy az egyház ügyeit támogatni fogják. Voltak, 
kik a nekik felterjesztett programmot alá is irták. Vede-
remo. Mi főleg attól tartunk, hogy sokan buzgó jó katho-
likusoknak tart ják magokat, de a pápától, az infallibilitás-
tól, syllabustól, félnek, mint az ördög a szentelt viztől. Quia 
ignorant. Ez pedig baj. Bonum ex intégra causa ; malum ex 
q lolibet defectu. 

Különben, ha szabadna tanácsot adni vagy hiketnők, 
hogy szerény észrevételünk meghallgattatik, azt tanácsol-
juk a felső- s alsóházi katholikusoknak, szervezkedjenek, 
alakuljanak clubbá, oszszák ki eleve a szerepeket, külön-
ben semmire sem fognak menni. Viribus unitis. Tömörülni 
kell, egymással gyakrabban érintkezni a magány életben 
is, előre meghányni a dolgokat s a szerepeket kiosztani. 
Erre figyelmeztetjük, erre kérjük, a katholikus képviselő-
ket s főpapokat. 

Adja Isten, hogy reménytelenségünk megszégyenül-
jön. Ennél jobbat nem kívánhatunk sem magunknak, sem 
az oi».:ággyülésnek. 

JAPAN. A „Times f. é. marcz. 4-kén „a j a p á n i 
ü l d ö z é s " czim alatt e czikket közölte : 

„A Japánból érkezett legújabb hirek mi kétséget sem 
hagynak fen azon kegyetlen üldözés felől, mely e biroda-
lomban a benszülött keresztények ellen dühöng s ez üldözés 
megfoghatlan szemben azon hivatalos japáni okmánynyal, 
mely csak imént nyilvánosságra hozatott. A Nangasukiból 
származó hirek a legbarbárabb üldözésekről tesznek emlí-
tést. A sagai kormányzó ez üldözésnek okozója és a Mikado 
udvarának egyik főhivatalnoka, Iwakura, (Ewakura) a hó-
héroknak elnöke. Iwakura, ki a nyugatra kijelölt követség-
nek feje, vezeti a kínzásokat és e szegény lények csapaton-
kinti feláldozását. A legelső parancs folytán hatvanhétén 
vesztették éltöket. A keresztet és máglyát, a japáni kivég-
zések e primitív alakjait, felváltották a teljes sötétségben 
és meztelenségben való elzáratás, — a megfagyott tavakon 
ugyanily meztelen állapotban gúzsba szorított kezekkkel és 
lábakkal való kitétetés és a szájba égő üszköknek betömése. 
A nangasakii újság értésünkre adja, hogy a külföldi consu-
lok már kormányaikat ez események felől tudositották és 

azon bizalmát fejezi ki, hogy az angol kormány közbelépni 
fog. (A homeward mail után.) 

E czikk csekély visszhangot keltett az öreg Európa 
legfőbbhorderejű (?) érdekei között. A japáni követség 
ezalatt Amerikába utazott ; másrészről pedig oly nagyon 
életbevágó intézkedések hirét terjesztette, melyek a legal-
kalmasabbak arra, hogy Japán számára a nyugati nemze-
tek rokonszenvét és barátságát megszerezzék. Kijelentette 
ugyanis, hogy a vallásszabadságnak ki kell hirdettetnie és 
hogy ennek a még ezen évben revideálandó politikai és 
kereskedelmi egyesség egyik alapjául kell szolgálnia. Ki -
tűnő egyéniségek, kik előbb nyugtalanok voltak, e nyilat-
kozat felett megnyugodhatni vélték magokat és bizton várták 
ugy a japáni, mint a chinai egyesség revisióját. 

Azonban, fájdalom, a jokohamai (japáni) legutolsó 
hirek, melyek a „Japon Gazette"-bői kivonatilag közöl-
tetnek, minden kétségen felül helyezik, hogy az üldözés 
Japánban jelenleg is dühöngés végét csakis a keresztények-
nek hittagadása vagy kiirtása által érendi el. 

Hagyjuk magát a Japon Gazette szerkesztőjét szólni, 
kinek tartózkodó kifejezései a további nyilatkozatoknak 
több horderőt kölcsönöznek. Május 9-kén azon kérdés in-
téztetvén hozzá, mily hitelt érdemel a Times fentebbi czikke, 
lapjában igy felelt : 

„Nem ismerem a Times czikkének szerzőjét és érte 
sorompóba nem léphetek. De az igazságnak tartozom azon 
nyilatkozattal, hogy levele bizonyos tekintetben adatainak 
alapjára van fektetve. O egyszerüon irta le az imani tarto-
mány japáni tisztviselőinek jelentéseit, mely tartomány az 
1871. decz. 17-iki üldözésnek színhelye volt ós az ugyan-
azon tisztviselők általa Nangasaki körül lakó keresztények 
megfélemlítése végett kibocsátott fenyegetéseket. A központi 
kormány humanusabbés jobban, mintáz 1870-ik, értesülve 
levén, nem hagyá helybe a hatalommali e barbár vissza-
élést és az imanii hivatalnokok hatalmaskodását beszün-
tette. 

A mi a sagai kormányzó személyes beavatkozásának 
vádját illeti, belőle az tűnik ki, hogy szerző a lefolyt évben 
felmerült politikai változások folyamáról nincsen kellőleg 
értesülve. O csupán azon véleménynek visszhangja volt, 
mely a fejedelemség kormányzóját a keresztények üldözé-
séről vádolá és mely üldözésre nézve a központi kormány 
nyilatkozata szerint semmi rendelete sem volt. En Ewaku-
rát sokkal okosabbnak ismerem, hogy sem azon szerepre 
vállalkozott volna, mely neki az üldözésben tulajdoníttatik. 
A z o n b a n 1870-ben e k ö v e t ( E w a k u r a ) a z o n 
s ú l y o s h i b á t k ö v e t t e e l , m i s z e r i n t s z e m é -
l y é n e k és s z a v á n a k s ú l y á v a l m o z d í t o t t a 
e l ő a z o n b a r b á r r e n d s z a b á l y o k a t , m e l y e k 
m i n t e g y h á r o m e z e r k e r e s z t é n y t f o s z t o t t a k 
m e g t ű z h e l y e i k t ő l és s z á m k i v e t é s b e v a g y 
b ö r t ö n b e k ü l d t e k . Ami azon szenvedéseket illeti, 
melyeket e keresztényeknek elviselniök kellett, kezeimnél 
levő bizonyítványok alapján állithatom, hogy a s z e r z ő 
m i t s e m t ú l o z o t t . A mult évben ön, uram, saját maga 
hozta nyilvánosságra egy szemtanúnak azon jelentéseit és, 
hogy e szenvedések némi fogalmával bírjunk, elég csak 
annyit jegyezni meg, hogy e szegény számüzötteknek mint-
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egy harmada már a súlyos nélkülözéseknek áldozatául esett. 
De azt sem lehet tagadni, hogy azok némely helyeken jó 
bánásmódban részesültek. A forradalom óta, mely a kor -
mányzók hatalmának helyébe a központi kormányt hozta 
be, a száműzöttek állapota jobb fordulatot látszott ugyan 
venni, de mégis nem olyan mértékben, mint azt a japáni 
kormány képviselői 1870-ben a külföldi követeknek meg-
ígérték volt. Midőn deczember 17-kén a foglyok kibocsát-
tattak, a kormánynak ez alkalommali magaviselete egy uj 
kor hajnalát látszott felderitni. Azon rendeletek, melyek 
egy épen nem dicső múltnak megbélyegzett emlékei, ugy 
hittük, ezentúl eltörülve lesznek, a száműzöttek vissza 
fognak térni hazájokba s a japániak azon jogok élvezetébe 
fognak helyeztetni, melyek minden embert megilletnek 
azon végből, hogy kövesse lelkiismeretének szavát, higyem 
az igazságba és gyakorolja az erényt. Azonban, tájdalom, 
e remények m i n d e k k o r i g n e m t e l j e s ü l t e k . 
Marcz. 2-kán egy rendelet adatott ki, melynek értelmében 
azon szerencsétlenek, kik fájdalmaik közepette elég gyen-
gék voltak hitöket megtagadni, hazájokba visszatérhetnek ; 
de e rendelet továbbra is a fogság kinjai között hagyta a 
hitnek azon vitéz harczosait, kik inkább fogadták el a 
kinokat, a nyomort, a száműzetést és a halált, mint az apo-
stasia gyalázatát. Tetszett az üldözőknek a benszülött ke-
resztényeket a forradalom vádjával sújtani s igy könyeikre 
némi árnyékot vetni. E rágalomra csak azt felelem, hogy 
Isten iránti hűségök biztos záloga a felség iránti hűségök-
nek és hogy a fenálló hatalom irányábani engedelmesség 
mindabban, ami az Isten törvényével nem ellenkezik, min-
den keresztényre nézve szigorú kötelesség. E hódoló enge-
delmesség az, mely a keresztény japániak szivéből kizár 
hóhéraik iránt minden gyűlöletet és mely még a börtönök-
ben is zúgolódás nélkül szenvedteti el velők azon kinokat, 
melyeket oly kevéssé érdemeltek meg. Jokohama, máj. 13. 
1872. Aláirva A." 

E jelentésből kiviláglik, hogy a kihirdetett szabadulás 
csak néhány hitehagyottra vonatkozik és hogy az 1870-ki 
3000 fogoly közül 1000 meghalt, a másik két ezer pedig 
haldokol. Felszabadításukra minden perez drága. 

Ewakura követ, kit az angol levelező ez áldozatok 
deportálásábani részesség vádjával terhel, e vádat demen-
tirozhatja. Minden esetre pedig fel kell használnia befolyá-
sát, hogy megmentse a még életben maradtakat. A franczia-
japáni egyesség megújításának legközelebb kell megtör-
ténnie. Kormányunknak azon kell lennie, hogy azujegyes-
ségbe a vallásszabadság szükséges garantiái felvétessenek. 
Mi ezen és a chinai kormánynyal kötendő diplomaticus 
egyességre képviselőink lelkiismeretes figyelmét hivjuk 
fel. Léon Pagès. (A Grazette de Liège jul. 15-diki száma 
után.) 

IRHON. Oly időben, midőn a szerzetes rendeknek 
mindenképeni rágalmazása napirenden van ; midőn Német-
hon és Schveicz a magáéit erőszakkal elkergeti, Olaszor-
szág pedig a zárdákat rendre eltörli ; — ily időben, ha 
valaha, kötelessége a becsületes embernek ilyetén igazság-
talanság ellen szóval és tettel küzdeni. E küzdelemnek egy 

nemepedig minden bizonynyal az,ha eme háladatlan világ-
nak megmutatjuk, mennyit köszön a szerzeteseknek s men-
nyit fáradoztak e jámbor férfiak, kiket oly nagyon fölös-
legeseknek tekinteni s nevezni szeret ; — mennyit, mondom, 
fáradoztak azok mindenkor embertársaik szellemi s anyagi 
java előmozdításán s mennyit fáradoznak még ma is. 

Ilyen, bár csak futólagosan vázolt, képet van szándé-
kunk ma tisztelt olvasóinknak bemutatni. 

Kérjük, kövessenek Irhonba, a glencreei iskolába, 
mely azon intézeteknek egyike, melyek az angol törvény-
kezésben a „reformatory" név alatt ismeretesek. Maga a 
hely, Glencree, Dublin mellett fekszik. A „reformatory" 
pedig oly intézet, melybe minden királyi hatóságnak joga 
van oly fiatal fegyenczeket küldeni, kikről bármely okból 
ildomosán feltehető, hogy a vallásoktatás, az okszerű nevel-
tetés s a munka jótékony befolyása alatt még egyszer be-
csületes emberekké s a társadalomnak hasznos tagjaivá 
válnak. A leghosszabb időtartam, melyre egy ilyen ifjú a 
reformatoryba küldhető, öt év. A glencreei reformatory 
mellett még több ily intézet létezik Irhonban, csakhogy 
kizárólagosan katholikus ifjaknak van szánva. Fekvése 
igen czélszerü, sőt kellemes. A wiktowi grófságnak hegyes 
részében, 1600 lábnyira a tenger szine felett, egészséges 
erős levegővel bir, mi ilyféle intézeteknél egyike a főkel-
lékeknek. Az intézet ablakaiból nagyszerű panorama terül 
el a szemlélő előtt. Egyfelül a „ezukorsüvegek" nevű ha-
vasoknak hosszú lánczolata, melyeknek csúcsai a felhőket 
szelik; másfelül pedig az alant elterülő tengeröbölnek sötét-
kék tükre, melyen tiszta időben a walesi hegyeknek óriási 
sziklái fehérlenek ; mindez együtt véve oly nagyszerű lá t -
ványt nyújt, melyet a ki csak egyszer is látott életében, 
el nem feledhet soha. 

Azon hely, melyen az intézet jelenleg áll, történelmi 
vagy legalább is politikai nevezetességű. Minthogy az 
egész vidéket uralja, természetes, hogy az angol kormány-
zók akkor, midőn a függetlenségét bálványozó ir népet még 
csak karhatalommal lőhetett az angol puritanismusnak 
járma alatt megtartani, valamint sok más helyen, úgy itt 
is, erődített laktanyát építtettek, melyben rendesen egy 
angol ezred feküdt oly czélból, hogy félelmes jelenléte által 
a körülfekvő vidéket féken tartsa. Későbben, midőn a nép-
nek hangulata békésebbé vált s ilyetén erőditvények job-
bára fölöslegeseknek mutatkoztak, a glencreei erődítmény 
is sok más ily váracs sorsában részesült azaz csekély áron 
az ottani földesúrnak eladatott ; mivel pedig ez ily renge-
teg épületnek hasznát venni nem tudta, lassankint romla-
dozni kezdett. 

Igy találta azt az 1859-iki esztendő, melyben először 
merült fel azon eszme, hogy a szépfekvésü s felette tágas 
épületet valami hasznos czélra kellene fordítani. Papokból 
s világiakból álló vegyes tanácskozmány behatóbb eszme-
csere után abban állapodott meg, hogy e helyütt egy katho-
likus reformatoryt fog alapítani, mely terv a kormánynak 
bejelentetvén, általa helybenhágyatott s ugyanez évi april 
14-én már az első tanoncz lépte át a háznak küszöbéi, 
melynek kezelése az „Oblati B. V. Mariae" czimű rend-
nek tagjaira bízatott, kik azt egészen függetlenül, minden 
„állami" beavatkozás nélkül, kormányozzák. 
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A kormány minden egyes fiúért hetenkint 6 shillin-
get fizet ; ehez járul egy kis segélypénz, melyet az illető 
község szokott fizetni, honnan a fiú származott s azaláirási 
pénzek s egyéb jótékony adományok, mi mind összevéve 
nz intézetnek vagyonát képviseli. Az ebből származó összeg 
aránylag nem igen nagy, de elég leendett az intézetnek 
fentartására, ha anyagi helyzetét más körülmények nem 
tennék felette nehézzé. Mert eltekintve attól, hogy fegyen-
czeinek száma jó hirénél fogva igen gyorsan megszaporo-
dott, történt, hogy ép ezen gyors szaporodás következtében 
nagymérvű építkezéseknek szüksége merült fel, mi az in-
tézetnek pénzerejét fájdalmas módon igénybe vette. Egy 
306 láb hosszú alvótermet s egy 105 láb hosszú iskolát 
kelle hozzáépíteni, ezenkivül egy kápolnát, egy terjedelmes 
u j konyhát minden hozzátartozóval, egy fürdőt, helyisége-
ket, hol a fehér ruha mosatik, gazometert, több magtárt és 
istállót s mindezt a háznak saját erejébél kellett előállítani, 
mi Összesen többe, mint 10,000 font sterlingbe került, mely 
kiadás, tekintve az intézetnek aránylag igen csekély s mi a 
fő, épen nem biztos jövedelemforrásait, minden bizonynyal 
a kormányzóknak elég gondot okozó tekintélyes összeg. 

Ezek után senki sem fog csudálkozni, ha azt hallja, 
hogy a háznak ezidőszerint tetemes adósságai vannak ; 
még, ha hozzá veszszük, hogy a körülfekvő talaj majdnem 
terméketlen úgy, hogy az intézet sem a maga számára va-
lami sok eleséget termeszteni, sem pedig termesztményei-
nek árából magán segíteni, nem tud annak daczára, hogy 
a földesúrtól, Powescourt őrgróftól, 100 hold földet vett 
épen e czélból örökbérbe. Mert e 100 holdból 50 hold egy-
átalán terméketlen, a többi pedig, amit a fegyenczek az 
a t y á k vezetése mellett termővé tettok, alig szolgáltat töb-
bet, mint a legszükségesebb takarmányt a szarvasmarha 
számára. 

Átmenve egyéb mozzanatokra felemlíthetjük, hogy az 
intézetnek egészségi állapota mindig a legkedvezőbb. 
1869-iki februárban 113 fiú volt ott, míg az intézetnek fen-
állása óta összesen már több mint 900 szabadult ki onnan; 
az ezeret meghaladó ezen számból az intézet falain belül 
csak 13 halt meg, mi mindenesetre, tekintve egyéb hasonló 
intézeteket, feltünőleg kevés. 

Az összes vezérlő személyzet két papból, ugyanannyi 
papjelöltből és 22 laicus fx-aterből áll, kikhez még néhány 
nem szerzetes személy is járul, mint például az uszó- vagy 
zenemester sat. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Jekelfalusy Vincze székesfehérvári püspök ő mlga 

aug. l - j én érkezett székhelyére, hol aug. 15-eig időzött. 
Aug. 15-e óta egész sept, középéig megyéjében a bérmálás 
szentségét szolgálja ki. 

— Lévay Sándor egri nagyprépost aug. 20-án Egerben 

püspökké szenteltetett Bartakovics Béla érsek ő nmlga által 
Perger s Peitler kassai s váczi püspökök assistentiája mellett. 

— Beküldetett: Egri képes naptár a nép számára 
1873-ik évre, 9-ik évfolyam. Kiadja az egri érseki lyceumi 
nyomda. Ára 20 kr. 

— Mily nemes eszközök és mily bölcs közegek köz-
vetítése által vívja a porosz kormány legújabb harczát a 
szerzetesrendű tanítók s tanítónők ellen, mutatja a követ-
kező eset. Egyik westphaliai falunak leányiskolájába nem 
régen egy csendőr lép be, hogy megvizsgálja, ki és mit 
tanit ott. A tanitónő véletlenül fekete ruhát viselt s a 
csendőr, ki már valamit hallhatott az uj rendeletről, meg-
lehetős goromba hangon azt kérdezi tőle: „micsoda rendhez 
tartozik ön?" „semmiféléhez" lőn a válasz; „Aber sie t r a -
gen ja doch Montur?" (hisz egyenruhát visel?) „nem szer-
zetesi ruha ez" — feleié a tanitónő, — „hanem közönséges 
fekete ruha" ; „de hát miért visel olyant?" „erre csak azt 
mondhatom: mert ugy tetszik;" „ezt fel fogom jelenteni", 
végzé a tanfelügyelő csendőr e különös párbeszédet és távo-
zott. Még megérjük, hogy a X I X . században megtiltják a 
katholikusoknak fekete ruhát viselni. 

— Jelenleg a legujabbi összeszámítás szerint 1(3,932,000 
szabadkőműves van a világon; míg 1865-ben még csak 13 
millió volt. A szabadkőmüvesi közlönyök önvallomása sze-
rint ezen gyors szaporodás azon kegyes pártolásnak t u -
dandó be, melyben több uralkodó fő a rendet x-észesiti. 
Csak vágják el azt az ágat, a melyen ülnek. 

— Hogy a katholika egyháznak üldözése utóvégre is 
csak a protestáns egyházat sujtandja, mutatja azon feltűnő 
körülmény, hogy mióta a porosz cultusminister néhány 
„ókatholikus" deák kedveért kimondta, hogy senki a 
vallástani előadásokra nem kényszeríthető, ezen eugedély-
lyel leginkább a lutheránus szülék kezdenek élni ott, hol 
a pap református s viszont a reformátusok ott, hol a pap 
lutheránus Mivé lesz akkor a protestáns unio s az állam-
egyház, azt a jó Isten tudja. 

— A német szabadkőműveseknek egyik főközlönye, 
a „Bauhütte", e. i. 13. számában Döllingert a müncheni 
egyetemi ünnepélyen tartott beszéde alapján mint a sza-
badkőmüvesi eszméknek egyik felkent hírnökét magasz-
talja. Lehet valami a dologban ; mert azon hir, hogy Döl-
linger egy karlsruhei páholynak tagja, már hónapok előtt 
jár ta be a német lapokat anélkül, hogy az illető jónak látta 
volna ellene tiltakozni. 

— Az alt-öttingeni polgárok nagy aggodalomban van-
nak aziránt, hogy az u j szerzetes törvény következtében 
az ottani redomptoristák is kénytelenek lesznek elköltözni. 
Minthogy pedig e híres rendháznak feloszlatása nagy 
anyagi kárt okozna nemcsak a városnak, hanem a körül-
fekvő vidéknek is, azért most a polgárok külön felirattal 
fordulnak a kormányhoz, azt kérvén, kimélné meg az al t -
öttingeni rendházat. A felelet alighanem ez lesz : Azért is ! 

— Mindenfelöl érkeznek a tudósitások, hogy a porosz 
hatóságok a jezsuitákat a papi functiók teljesesítésében 
akadályozzák. A netovábbot valami poseni rendőrbiztos 
érte el, ki a szegény jezsuitáknak még a misézést is meg-
tiltotta. Az egész eljárásban azonban nincsen semmi rend 
vagy rendszer, hanem a jezsuiták sorsa egyszerűen az illető 
rendőri hatóságoknak kényekedvére van bízva. H a n e m csak 
türelem ; majd a többire is kerül a sor ; vexatio dabit intel-
lectum ; inkább ma, mint holnap ; mert az ilyféle rothadt 
állapotok kiállhatlanok. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (tere'zvá-
í'osi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, aug. 31-én. 18. II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Népmissiók. — Valódi s álfelvilágoso-
dás. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

N é p m i s s i ó k . 
(Folytatás.) 

4. Mivel pedig Krisztus Jézus csak Judaeába 
vala küldve, hogy ott tanitson, azért apostolait 
szánta arra, hogy holta után minden népnek hirdes-
sék az evangéliumot : Elmenvén as egész világra, hir-
dessétek as evangéliumot minden teremtménynek. Márk. 
16, 15 S ekkép az apostolok által megtartott mis-
siók folytán kezdett az evangelium teremni gyümöl-
csöt az egész világon, mint ezt maga idején már 
szent Pál mondhatá : Eljutott hossátok, valamint as 
egéss világra is és gyümölcsös és gyarapodik. Koloss. 1, 
6. Ezután az apostolok tanítványaikat küldék kif 

hogy a szent hitet a világ azon részeiben hirdessék, 
hova ők magok nem mehettek. Ily módon a pápák 
és a többi püspökök különböző időben más és más 
szent munkásokat küldöttek ki, hogy különféle tar-
tományokban hirdessék az evangéliumot, mint azt 
számunkra az egyházi történelem megőrizte. Igy 
küldetett a negyedik században sz. Irenaeus Frank-
honba. Az V. században I. Coelestin pápa sz. Palla-
diust Skót- és sz. Patrioziust Irhonba küldötte. A 
hatodik században sz. Gergely pápa a benedekrendi 
sz. Ágostonnak hagyta meg, hogy Angolhonban hir-
desse az evangéliumot. A hetedik században sz. Aeli-
gius Flandriában, sz. Kilián a frankoknál, sz. Switbert 
és sz. Wolfram Hollandiában prédikált. A VIII . szá-
zadban I I sz. Grergely pápa sz.Bonifaciu it Némethon-
ba, sz. Wiliibrodot Frisiába (Friesland) és sz. Huber-
tust Brabantba küldötte. A kilenczedik században 
sz. Ansgar Dániába és Svédországba és sz. Method 
Cseh , Morva- és Bolgárországba küldetett. A tizen-
kettedikszázadban sz. Mainard Lieflandba és sz. Otto 
Pommeraniába küldetett. Végre a tizenharmadik 

században a pápák sz. Domonkos és sz. Ferencz 
fiait Görög-, Örmény-, Szerecsen , Tatárországba és 
Norvégiába küldötték. (Mindezeket ilyezimű könyv-
ből: „Történeti jegyzetek a sz. egyházról'1 vontam ki.) 

5. Végre tudjuk, mily számos megtéréseket 
eszközölt Keletindiában és Japánban xaveri sz. Fe-
rencz és Nyugotindiában sz. Bertrand Lajo^. Hall-
gatással mellőzöm, hány, hitetlenség és tévhit által 
meglátogatott, tartomány lőn a hitküldérek által 
megtéritve; csak azt jegyzem meg, hogy szalézi sz. 
Ferencz midőn Chablaisba küldetett, ottan 72,000 
eretneket vezetett az egyházba vissza. Azt is tudjuk, 
hogy paulai sz. Vincze az apostoli szentszéktől hely-
benhagyást nyert társaságát alapította az áldozárok-
nak, kiknek hivatása mindenütt missiókat tartani, 
ahová meghivatnak, kik azért missióatyáknak ne-
veztetnek. Röviden, a világ minden részeiben, hol a 
hit elültetve vagy hol az erkölcsök tisztasága ismét 
helyre van állítva, ez csak a missiók segélyével vala 
lehetséges. Ha nem sikerült is az Isten büntető Íté-
leteinek, a földrengésnek, háborúnak, éhségnek és 
mirigyhalálnak, ha nem sikerült is a királyok gyil-
kosság, lopás, házasságtörés és istenkáromlás elleni 
törvényeinek, a népeket megtériteni, a szent missiók-
nak mégis sikerült. 

Azért igaza volt a tudós Contensonnak, midőn 
mondá, hogy a lelkek csak a sz. missiók segélyével 
jutnak el az örök életre. *) És épen ez az oka, miért, 
ha szóba jön valamely helyen missiót tartani, a po-
kol szövetségesei által minden lehetségest elkövetni 
iparkodik annak megakadályozására ; mert vannak 
ám oly elvetemült, emberek, kik nehogy a missio ál-
tal istentelen üzelmeikben akadályoztassanak, annak 
meggátlására minden erejöket megfeszítik. Adná 
Isten, hogy néha egyik vagy másik plébános is, ki 

*) Per solas Missiones impletur praedestinatio, quae 
est transmissio creaturae in vitám aeternam. (Theol. L. 3. 
drat. 6. C. 2.) 
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hivatalát rosszul tölti be, ne igyekeznék különféle 
ürügyek alatt akadályozni a missiót, nehogy tán 
hibái napfényre jőjenek. Azonban a püspök tiszté-
hez tartozik közbelépni ily esetekben és a missiókat 
épen azon helyeken elrendelni, hol tudja, hogy ha-
nyag a plébános, leginkább, ha észreveszi, hogy az 
a missio ellen visszatetszést tüntet fel és azért nem 
szükség bevárnia, míg a plébános vagy a község 
kivánja a missiót. 

6. Ha egyébiránt a missiók igen hasznosak a 
városokban, faluhelyen nemcsak hasznosak, hanem 
épenséggel szükségesek és pedig mind a szentbeszé-
dek, mind a szent gyónások miatt. Igaz ugyan, hogy 
majdnem minden kath. országban tartatnak böjti 
predikácziók ; (nálunk Magyarországban ez csak a 
nagyobb, nem is minden püspöki városról mondható,) 
de az áldás, melyet a missiói predikácziók eszközöl-
nek, sokkal nagyobb annál, mely a böjti szentbeszé-
dekből ered; mert a böjti szónokok még faluhelyen 
is legtöbbnyire fellengző és virágdus irályban, mely 
legalább a szegény falusi emberek gyenge felfogá-
sához épen nem illik, hirdetik az Isten igéjét. Ily 
szónokok ugyanazon szentbeszédeket, melyeket 
egyszer begyakoroltak, mindenütt előadják több-
nyire változatlanul és épen ugy beszélnek a müvei-
tekhez, mint a tudatlan néphez. Midőn egykor a ná-
polyi érsekhez, Pignatelli Ferencz bibornokhoz, eljö-
vének a casalii szónokok, áldásában részesülendők, 
ez azt ajánlotta nekik, hogy a helységekben, hová 
menni akarnak, csak igen egyszerűen és népszerűen 
szónokoljanak, mert ezeknek legtöbb lakósai fara-
gatlan emberek, kik épen semmi hasznot sem húz-
nának a predikácziókból, ha nem az ő nyelvökön 
beszélnének hozzájok. Azonban, tevé hozzá, ti azt 
fogjátok nekem ellenvetni, hogy a vény (recept) már 
meg van irva ; — oh szegény betegek ! ezt adom én 
nektek feleletül. E szavakkal elboesátá őket a 
főpap. Tökéletes igaza volt, mert ugyan minő hasz-
not húzhatnak a betegek bajaik ellen oly gyógysze-
rekből, melyeket az orvos vaktában irt össze, mielőtt 
még ismeri betegségöket ? 

7. Innen van, hogy, mint tapasztalásból tudjuk, 
a szegény földművelők, ha predikáczio után meg-
kérdeztetnek, hogy abból mit jegyeztek meg magok-
nak, azt szokták felelni, hogy ők abból mit sem ér-
tettek, mivel a szónok mindig deákul beszélt. Nem 
beszélnek ugyan ily szónokok deákul, de előadási 
modoruk ezen szegény emberek nehézkes felfogási 
erejéhez annyira nincs mérve, hogy ugy látszik 
nekik, mintha valamely idegen nyelven beszélné-

nek hozzájok. Azt állitom (és ugy vélem, nem túl-
zok), hogy ily tudatlan emberekre nézve jobb volna, 
ha nem is mennének predikáczióra ; mert ha a sze-
gény emberek egy óráig vagy még tovább meghall-
gatták figyelmesen a predikácziót, hogy abból mégis 
némi hasznot húzhassanak leikök számára és ha 
aztán látják, hogy minden fáradságuk hiába volt, 
oly ellenszenvet kapnak az Isten igéje ellen, hogy 
ezen állapotjok sokkal gonoszabb az előbbinél. Innen 
van, hogy a böjti predikácziók után ugyanazon go-
nosz szokásokat, ugyanazon ellenségeskedéseket, 
látni érvényben és hogy a nép szájából csak ugy, 
mint azelőtt, özönlenek ki a káromkodó szók és fajta-
lan beszédek. Nyomorúság, úgymond Contenson, 
hogy senki sem találkozik, ki a szegény falusi nép-
nek megtörje az isteni ige kenyerét és azért mondá, 
hogy azon püspököket egykor nagy számadás ter-
helendi, kik elmulaszták ily helyeken missiókat tar-
tani. (Theol. L. 3. Diss. 6.) 

8. Ámde, vethetné valaki ellen, nincsenek-e 
mindezen helységekben lelkészek, kik ott minden 
vasárnap prédikálnak? Ez igaz ugyan, de az is igaz, 
hogy nem találni mindenütt lelkészeket, kik a tu-
datlanoknak megtörnék vagy megtörhetnék az isteni 
ige kenyerét, *) mint azt a trienti zsinat (Sess. 5. C. 
2. de reform.) előirta, hol világosan az áll, hogy ők 
a rájok bizott népet, felfogó tehetségéhez képest, 
üdvös igékkel legeltessék, oktatván azt az üdvös-
ségre szükséges tanokban és hirdetvén nekik rövid 
és talpra esett beszédben a vétségeket, melyeket ke-
rülniük és az erényeket, melyeket gyakorolniok 
kelljen. Ebből igen sokszor az következik, hogy a 
nép csak kevés hasznot húz a plébános predikácziói-
ból, vagy mivel az nem ért a prédikál áshoz vagy 
mivel igen fellengzőn és szószaporitva szónokol 
vagy mivel felette gyakran maga magáról és saját 
ügyeiről beszél és a hi vei okozták igazságtalanság-
ról panaszkodik ; miért ezek (főleg a férfiak, kikre 
pedig leginkább ráférne,) csak ritkán jelennek meg 
predikáczióin ; mert sokan egyenesen azért nem 
mennek a plébános miséjére, hogy ne kelljen egyút-
tal meghallgatniok a predikácziót. Egyébiránt csak 

*) Itt eszünkbe juthat az 1858-ik évi esztergomi tar -
tományi zsinat ezen rendelete: a) Praecipimus, ut sacer a r -
gumenti praeferenter dogmatici sermo ad fidelem populum 
o m n i b u s dominicis et festis habeatur, una reprobantes et 
exstirpantes omnes contra hanc legem invalescentes abusus, 
quibus factum est, ut quidam Curatores animarum tempore 
aestivo ab annuntiando Verbo Dei per plures septimanas 
penitus respirarent. (Pag. 73.) 
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nagyon igaz maga az Üdvözítő által idézett közmon-
dás : Egy próféta sem kedves hazájában. Luk. 4, 24. 
H a azonfelül mindig ugyanazon hangot hallják, az 
a következménye, hogy mindinkább gyengül a pre-
dikácziók behatása. 

9. Ellenben a missiói predikácziók, melyeket 
papok tartanak, kik különösen arra szentelik mago-
kat, szorgalmasan vannak kidolgozva és nemcsak a 
tudósok, hanem a tudatlanok felfogó tehetségéhez is 
mérve. Ekkor mind a tanításoknál, mind a prediká-
czióknál, kis szeletekre töretik az isteni ige kenyere 
ugy, hogy a műveletlenek nemcsak a hit titkairól, 
Istennek parancsolatjáról, a szentségekben haszon-
nal való részesülés módjáról és az Isten kegyelmé-
ben való állhatatos megmaradás eszközeiről megvi-
lágosíttatnak, hanem ugy, hogy ezen predikácziók-
tól is buzgósággal telve távoznak, vajha viszonoz-
hatnák Istennek irántok viseltető szeretetét és lelki 
üdvösségök nagy ügyéről gondoskodhatnának. A 
missióknál rendesen azért fut oly nagy néptömeg 
össze, mert itt egészen u j nyelvet hallani s a szóno-
kok egyszerű és népszerű modorban beszélnek a 
néphez. Azonfelül a missiónál oly összefüggésben 
adatnak elő az örök igazságok, hogy mély benyo-
mást kell gyakorolniok a lelkekre, mivel t. i. először 
a lelki üdvösség fontosságáról, azután a halálos bűn 
gonoszságáról, a halálról, az Ítéletről, a pokolról és 
az örökkévalóságról van szó. Bizonyára nagyobb 
csuda volna, ha valamely bűnös, ki ezen igazságo-
kat ily összefüggésben előadatni hallja, nem térne 
meg, mint ha megtér. Ennek aztán következménye 
is az, hogy sok bűnös, miután valamely missióban 
részt vett, elhagyja gonosz szokásait, eltávolítja a 
legközelebbi alkalmakat, visszaadja a lopott jószágot 
és jóvá teszi az okozott kárt. Igen sokan gyökerében 
fojtják el gyülöletöket és egész szivökből megbocsát-
nak ; mert habár különben némelyek valamely ha-
talmasak közvetítésére vagy más emberi tekintetek-
ből külsőleg megbocsátnak is, mégis, ha szivökben 
megmarad a gyűlölet gyökere, megmarad lekökben 
a bűn és vele az inger később bármikor bosszút 
állani. Azonfelül még az is megtörténik, hogy felette 
sokan, kik már több év óta nem voltak gyónni vagy 
rosszul gyóntak, a missio alatt legjobb készülettel 
végzik gyónásukat. 

(Folytatás köv.) 

Valódi s álfelvilágosodás. 
( F o l y t a t á s . ) 

Ahol tények szólnak, ott elnémulnak az érvek. Ezen 
elvből kiindulva, csakis egyszerű tényeket kellene felsorol-
nunk, melyeket az álfelvilágosodás szült s azonnal tisztá-
ban leszünk. A történelem, a tények deposituma, pedig 
arról tesz tánúságot, hogy minden nemzet, tartatott az 
bármily felvilágosultnak, ha a felvilágosultság nem jár t 
nála karöltve a vallásossággal, romlásnak indult. Hogy 
ne menjünk messzire, ott van örök példakép gyanánt 
a franczia nemzet. Az Istent s vallást megtagadó felvilágo-
sultsága juttatta őt a szomorú sorsra, melynek utóbajait ma 
is érzi. Mert midőn eszelőssége netovábbját elérte, akkor 
büntette meg Isten azzal, hogy elismertette vele azt, mi-
szerint „minden országnak talpköve s támasza a tiszta 
erkölcs." Kellett-e nagyobb büntetés a kevély nemzetnek, 
mint a megaláztatás, hogy azon gyűlölt valaminek, a val-
lásnak, szükségét kellett beismernie, melyet kevéssel az-
előtt lábbal taposott s melynek szükségtelenségét oly büsz-
kén kiáltá ki ? ! 

Egyébiránt a vallás szükségessége már annyira ba 
van vitatva, hogy korunk egyik liberális bölcsével szólva : 
„a vallásnak legnagyobb megvetői nem győzik eléggé ismé-
telni, mennyire szükséges az a népnek ; nekem pedig úgy 
látszik", szól folytatólag, „hogy a vallás azoknak, kik a 
nép felett uralkodnak, még szükségesebb." Ez elég világos. 
De az is világos már, hogy vallás nélkül ember és állat 
között nincs válaszfal. Ezt legfeljebb csak az tagadhatja, 
aki szentül hiszi majomtól való származását. Mert, hogy a 
világ teremtése óta nem fedeztetett még fel nép, mely épen 
semmi vallással, hittel, —lett légyen az bármily primitiv is, 
— nem birt volna, az beismert igazság; de másrészről az 
sem szenved kétséget, hogy a majmok soha semmiféle val-
lással sem birtak és nem is bírnak, hacsak legújabban fel-
fedezett rokonaik hálából civilizálni és a boldogító felvi-
lágosodásból eredő valami csudavallással nem fogják őket 
agyonboldogitani. 

Igen, de erre azt mondják a mai felvilágosultak : jól 
van ; hiszen mi elismerjük a vallás szükségességét a felvi-
lágosodás mellé; de miért ne lehetne azt a vallást alkal-
mazni a felvilágosodáshoz, miután az ész már felvilágosult 
annyira, hogy belátja, miszerint a vallás a régi modorban 
tovább már fen nem állhat ; módosítani kell tehát azt ! 

Ismerjük már jól e ravasz fogást, valamint az is 
tudva van, mit értenek ők a módosítás alatt. A módosítás 
ugyanis az ő elveik szerint nem lenne más, mint visszame-
nés a pogányságba vagyis átmenés a naturalismusla vagy 
pedig a rationalismusba. Azért is így szól válaszunk, hogy 
tessék e kettő között választani: t. i., vagy elismerni, hogy 
a vallás istenieredetü vagy nem. Az első esetben „verbum 
Dei manet in aeternum", azon változtatni nem lehet, nem 
szabad ; az utóbbi esetben, ha igaz volna, — ám tessék mó-
dosítani. De hogy a vallás valóban istenieredetű, azt ezen 
urak magok kénytelenek beismerni, mert gyakran kese-
rűen itták már meg a levét az ellenkező állitásnak. 
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Legfeljebb tehát csak azon viszony állhat fen a val-
lás és ész között és annyiban módosíthatja az ész a vallást, 
a mennyiben azt a következő, korunk említett bölcse által 
felállított, szabály megengedi, hogy t. i. „az ész kedélyünk 
felett teljes uralmat gyakoroljon, de a vallás az észhez s 
kedélyünkhöz egyaránt szólván, e kettőt harmóniába 
hozza" S még hozzáteszi, hogy: „Ezért a vallás tökéle-
tesen pótolhatja a philosophiát , . . . de a philosophia soha 
sem pótolhatja a vallást". A mi más szóval annyit tesz, 
hogy a hol a vallás szól, ott hallgass el emberi bölcsoség, 
ott a te kötelességed hinni ; de a hol te beszélsz, oda bele-
szólása van a vallásnak is, mert „kimérte Isten a tudás 
határait". Persze ez egy kissé megalázó az emberi észre 
nézve ; de nincs mást mit tenni : vagy elfogadni a szabályt 
vagy megtagadni a vallást. 

íme, ide vezet ki az elmélet. Es ez az oka, hogy az 
uj pogányság elveti a kinyilatkoztatott vallást, tetteiben 
kereken ellenmond annak, sőt, mi több, üldözi s vesztére 
tör. S épen itt leli bebizonyítását a felállított tétel, hogy 
t. i. korunk, mivel elveti a vallást, nem lehet a valódi fel-
világosultság kora s kürtölt felvilágosultsága merő ha-
zugság. 

Vagy ha még most is kételkednek ennek igazságában 
korunk felvilágosultjai, kérdem tehát tőlök: honnan van 
az, hogy daczára az általatok fennen hirdotett felvilágoso-
dásnak, mégis oly sötétség uralkodik különösen közöt-
tetek ? 

Ugyanis csak egy oldalát tekintsük a sötétségnek és 
vakságnak, a babonát s az előítéleteket. Csak ezen sötét fel-
hők eloszlása után lehetne tökéletes világosság, mert min-
den nép csak annyiban tekinthető felvilágosultnak, a meny-
nyiben a babona és balhit köde szelleme egéről szétoszlott. 
Megtörtént-e ez már nálatok ? Ti igennel feleltek ; de a 
tények szemetekbe mondják, hogy hazudtok. Mert nem 
hisztek-e bizonyos fensőbb szellemekben, melyekről fogal-
matok sincs? nem hiszitek-e vakon, hogy ezen szellemek 
nektek megjelennek, hogy azok részint érthető, részint 
érthetlen, szavakat susognak, az asztalt megtánczoltatják s 
több efféle badarságokat tesznek ? Továbbá, mit jelentsen 
az, hogy épen azon országokban, városokban, melyeket 
legfelvilágosodottabbaknak lenni kürtöltök, legnagyobb 
mértékben uralkodik a kuruzslás, kártyavetés, babona, 
elöitéletek ? Szegyeneljétek magatokat, ti népfelvilágositók, 
kik míg úton útfélen kiabáljátok, hogy fel kell világosí-
tani a népet, hogy ne higyen többé a babonában, addig 
magatok a legesztelenebb babonát és kuruzslást űzitek ! 
Csakhogy ti persze a babona alatt a v a l l á s t értitek. Ter-
mészetesen, mert hisz a vallás nektek legnagyobb ellen-
ségtek, minthogy azt parancsolja, hogy le kell mondani a 
babonáról, előítéletekről, kuruzslásról s az ellenszegülőt 
büntetéssel is sújtja. Mire tanítja a kath. egyház hiveit már 
kisded korukban ? Arra, hogy a kuruzslás s babona vétek 
és pedig Isten elleni nagy vétek. S a mit egy kath. iskolás 
gyermek már tud, ti felvilágosultak azt nem tudjátok még? 
Valóban van okotok a szégyenre ! Míg az egyház híveit 
felvilágosítani törekszik, hogy az olyanokban ne higyen : 

') Eötvös J . „Gondolatok." 

addig ti elbujtok sötét páholyaitokba 3 ott mindenféle hó-
kuszpókuszokat caináltok a nagy „mumus" tiszteletére. S 
kell-e nagyobb kuruzslás és babona, mint a ti nevetséges 
szertartásaitok, különösen a felvételi ? Mennyi ákombáko-
mon megy keresztül a szerencsétlen, a kit hálótokba ker í -
tetek, míg megtudhatja azt, hogy semmit sem tud ! Van 
okotok bujkálni, ti szerencsétlenek, mart maholnap már 
átalános gúny s megvetés tárgyai lesztek ! Ugyanis nem 
titkolhatjátok többé vakságtokat ; napfényre hozták olya-
nok, a kik sötét lyukaitokból szerencsésen megmenekül-
hettek s minden eszelősségteket feltárták. S innen van, 
hogy úgy tesztek, mint ama bizonyos állat, mikor a sötét 
lyukból kihúzzák: ordítoztok, rúgtok, haraptok, martok, 
mert a napfény árt szemeteknek. S a mi legnevetségesebb, 
még mindig világosságról, felvilágosodásról, beszéltek. 
Hiába, „mentjta est iniquitas sibi!" S a sátán természeté-
ben áll eltagadni tulajdonait. 

De még kiáltóbb színben festik a mai felvilágosult-
ság hamisságát annak gyümölcsei. Az ember elborzad, ha 
figyelemmel kiséri a napi eseményeket; alig van nap, mely 
öngyilkosság nélkül foly le hazánkban is ; hát még a felvi-
lágosultabb külföldön ! Mindkétnembeli egyének, a tiz 
éves vagy még fiatalabb gyermekkortól a késő vénségig, 
esnek e borzasztó bűnnek áldozatul. És pedig évről évre 
nagyobb számban, a mint az átkozott felvilágosodás mind-
inkább és inkább terjeszti szét mindent megemésztő suga-
rait. De nem is csuda. Alig lépi át a gyermek az iskola 
küszöbét, ha ugyan még jóravaló iskolába járt , máris mit 
hall? . . Nincs Isten, nincs mennyország, nincs pokol ; az 
ember az állattól származik, az ember maga is állat. Ezen 
a földön van a pokol és mennyország, itt kell élvezni, itt 
kell az időt felhasználni. — Mily szomoritó dolog, hogy az 
életnek épen azon szakaszában, mely az ifjúság egész jövő-
jére kihatással van, tétetik az ki ily veszedelmes tanoknak! 
Nem csuda azért, hogy az ilyen ifjú, ha később belátja is a 
jót, nem tér meg, mert jövője már nevelése által elhatároz-
tatott. S mind e tanoknak következménye az, hogy nap-
jainkban gyakran lehet látni 10—12 éves fiúkat vagy 
leányokat sápadt arczczal, beesett szemekkel s köblökben 
mély világfájdalommal, moly előbb utóbb öngyilkosokká 
teszi őket. És ez mind a felvilágosult titánok tanainak 
szükségképeni következménye. „Az ifjúsághoz kell fordul-
nunk, az ifjúságot kell tévútra vezetnünk s a nélkül, hogy 
észrevenné, zászlóink alá édesgetnünk. " így szól a páho-
lyok egyik titkos utasítása, melynek, fájdalom, elég is 
tétotik. 

Beviszik az elemi iskolába a tudomány minden ágát s 
ki higye el, hogy azt azon czélból teszik, miszerint a nép 
felvilágosodjék, midőn a tapasztalás az ellenkezőt bizonyítja? 
A 7—8 éves gyermek el van halmozva mindenféle tárgyak-
kal, melyeket 15 éves is alig képes átérteni s innen van, hogy 
tanul, de nem tudja mit és mikorra az alsóbb iskolákat elvé-
gezte, ereje már kimerült s a felvilágosodottak táborában 
azon észleletre jut, hogy kevesebbet tud, mint azelőtt ; mert 
azelőtt, ha ugyan szülői megtaniták vagy a vallásos neve-
lést ápoló iskolába járt , tudta, hogy létezik egy szent s 
igazságos Isten és egy jövő élet, a melynek elnyerésére az 
embernek törekednie kell ; de már e tudatot is kiverték 
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fejéből. Most már az ellenkezőt tudja és még azt, hogy 
Isten parancsolatai csak arra valók, hogy azokat kinevesse 
s áthágja. Mivel nincs Isten, nincs annak parancsolatja 
sem s így a tíz parancsolat koholmány, az abban foglalt 
tanok korlátolják az embert, megfosztják szabadságától 
stb. S mit neki a negyedik parancs is ; az is csak olyan, 
mint a többi, azt szabad meg nem tartani, szabad a szülő-
ket nem is tisztelni, sőt, mint afféle majmokat, meg is lecz-
kézni vagy lábalól is eltenni, ha az útba állanak. A többi 
parancs pláne kaczagni való bigottság. Egyházi parancsok? 
No csak ez kellene még ! túlélték ezek már magokat. Állami 
törvények ? No ezeknél csak az a jó, hogy szabad azokat 
ki is játszani és meg nem tartani, — természetesen csak 
úgy, hogy ki ne tudassék. A lelkiismeret ? Ott a rendőrség, 
elég lelkiismeret az, majd megfurdal az, ha észreveszi, hogy 
roszat tettél. És így tovább végnélkül lehetne folytatni az 
úgynevezett felvilágosodás gyönyörű tanainak gyümöl-
cseit. (Vége köv. 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 25. F e 1 e 1 e t e g y 1 e v é 1 r e. „Főt. szer-

kesztő úr ! A „Religio" kath. lap 36-dik száma végén a 
„Csanád" kath. lap megszűnte alkalmából korbácsolni tet-
szik a kath. alpapságot a kath. érdekek iránti részvétlen-
ség miatt. Ugylátszik, főtisztelendőségednek nincs elég 
ismerete a lelkészkedő clerus állapota körül. Midőn ennek 
meg kell elégedni a multszázadi Józseíféle dotatióval 300 
ftban és ebből az adót, a cseléd háromszoros felemelt bérét, 
az elaggott szolgálatképtelen paptársakat, kell vén mind 
kifizetni, azonfelül élni, jövőjéről is gondoskodni : ne csu-
dálja, ha szorult anyagi hoiyzate nem engedi a minden 
oldalról reá erőszakolt bárminő irányzatú lapokra előfizet-
hetni. Legyen Ön lapja közvetítő a magas és alclerus között ; 
eszközölje, hogy azok, kik százezreket dobálnak ki az egy-
ház kincstárából hálátlan czélokra, intézetekre, mint p. o. 
legújabban is , . . ne felejtkeznének meg az éhező alclerusról 
és azok elaggultairól ; akkor ajreligiót képviselő lapokat 
melegen fogjuk pártfogolni, a vallást, mint lelkünk „énjét", 
a püspököket s káptalanokat nem mint annyi a testből ki-
szakadt sebhelyeket, hanem mint üdítő napsugarakat, fog-
juk üdvözölni. Tessék elhinni, míg ez csak pusztában 
kiáltó szó marad, addig az elv: „conserva teipsum" irány-
adó lészen az alclerus gondolkozásában és cselekvésében. 

Ezen soraimat egyedül csak tudomásvételébe ajánlva 
vagyok szorkesztő úrnak szives tisztelője g . . , lelkész. 
Kelt . . . május 21-kén 1872." 

Ezen ide szórul szóra leirt levelet kaptuk a postán má-
jus 26-kán. S ámbár a levélnek főt. irója azt egyedül csak 
tudomásvételünkbe ajánlja: azért mégis, hiszszük, megbo-
csát, ha azt ezennel nyilvánosságra hozzuk. Teszszük ezt 
főleg azért, mert a főt. lelkész úr felhí, lennénk közvetitők 
a magas s alclerus között. De teszszük azért is, mert ez 
alkalmul szolgál nekünk arra, hogy egyetmást, mi ha ne-
künk nem is, az ügynek bizonyosan javára válik, elmond-
hassunk. 

Mindenekelőtt a levél főt. Írójának azon tételére tesz-
szük meg észrevételünket, melyben azt mondja, hogy a 
minden oldalról reáerőszakolt bárminő irányzatú lapokra 
előfizethetni nem képes az úgynevezett alclerus. 

Amennyiben valaki ezen kifejezést : „a reáerőszakolt 
lapokra", reánk, a „Religio"-ra, venné, kénytelenek vagyunk 
ezen megjegyzést vagy ha tetszik vádat, magunktól teljes 
tisztelettel elutasitani. Hároméves szerkesztőségünk ideje 
alatt lapunkat másnak senkinek meg nem küldöttünk, mint 
egyesegyedül azoknak, kik arra előfizettek vagy kik szá-
mára mások fizettek elő vagy kik kérték, hogy utólagos 
fizetés mellett lapunkat megküldjük. Sőt ebeli eljárásunk 
oly szigorú volt, hogy még olyanoknak sem küldöttük meg 
a lapot, kikről feltehettük, hogy azt járatni képesek is, haj-
landók is ; miáltal némely helyről még subsumtióknak is 
kitettük magunkat, mások e „túlságos szerénykedés" miatt 
barátilag megróttak s ennek tulajdonították egy részben 
előfizetőinknek megfogytát. Mi mindenkor azt tartottuk, 
hogy miután a lapokra előfizetés hirdettetik, reájok előfi-
zetni kall akár pénzzel, akár a küldésrei egyenes felhívás-
sal. Ezen elvhez tartottuk magunkat mindenkor, a ráerő-
szakolásnak ellenségei voltunk s mig szerkesztő leszünk, 
ezen elvtől eltérni nem is fogunk, meg akarván magunkat 
kímélni ezen ráerőszakolás utólagos kellemetlenségeitől. 

Ami a fentebb közölt levélre s a Religio 36-ik szá-
mában tett megjegyzésünkre alkalmul szolgált, az a „Csa-
nád" megyei közlönynek szellemi s anyagi pártolás hiá-
nyából származott megszűnte. Ha önzők tudtunk volna 
lenni, ezen megszűnés alkalmával hallgatnunk kellendett, 
mert feltehettük, hogy a kath. lapok kevesbültével lapunk 
előfizetők tekintetéből s igy anyagilag és szellemileg is 
gyarapodni fog. De mi önzők, főleg szeretett egyházunk 
ügyének rovására, lenni nem tudunk. Egyházunknak jól 
felfogott érdeke pedig, legalább szerintünk, az által igen 
nyer, ha a kath. közlönyök minél jobban elterjednek a 
papság s nép között, mert kath. lapot olvasva a papok s 
világiak megismerni tanulják az egyháznak ügyét, érde-
keit, azok iránt bennök részvét keltetik, a valódi kath. 
szellem, melyet épugy kell ápolni a papok, mint világiak, 
kebelében, ébren tartatik s a papság s nép a kath. egyházat 
érdeklő minden ügyben egyformán gondolkodik, érez és 
cselekszik. Mig ellenben az egyházias szellem gyengül, fogy, 
sőt gyakran egészon kihal, azok kebeléből, kik jobbára 
vagy folytonosan katholikusellenes sajtótermékekkel táplál-
ják tudvágyokat. Hozhatnánk fel erre példákat is, ha 
exempla non forent odiosa. Aminő lapokat olvasnak az em-
berek, oly gondolkodásmódot öltenek fel s észrevétlenül Í3 
az illető lapok irói beszélnek az illető olvasókból. Minthogy 
pedig mi szivünkből óhajtjuk, hogy minden katholikus va-
lóban katholice érezzen, beszéljen s tegyen : azért óhajtjuk, 
hogy a katholikus lapok terjedjenek, olvastassanak. Hisz 
mindössze alig van e hazában 10—12 katholikus lap annyi 
ezer s millió számára s ezek tengenek vagy meghalásra 
vannak kényszerítve, mint a „Csanád" és van ötször vagy 
többször annyi katholikusellenes lap s ezek fenállanak s ter-
jesztik az egyházellenes elveket. A lapok csinálják a köz-
véleményt s nálunk csakugyan meg is csinálták az ellensé-
ges közvéleményt. Katholikus lapjaink nem tudnak tekin-



télyre vergődni, nem képesek a közvéleményt nemcsak nem 
megmásítani, de még egyes pontokban rectificálni sem. 
Innen van aztán, hogy elmondhatjuk : inimici ejus domestici 
ejus. Ez pedig fá j nekünk s ezt megmásítva szeretnők látni. 
Ez sajtolta ki belőlünk azon fájdalmas részvétteljes meg-
jegyzést, mely a Religio 36-ik számában foglaltatik. Nem 
magunkért jajdultunk fel, nem a Religio lebegett pusztán 
szemünk előtt, ámbár arra is ráférne a pártolás, mert in 
eadem damnatione sumus, hanem az ügy, a kath. sajtó ügye, 
amit mi szeretünk korunkban az egyház érdekével azono-
sítani. (Folyt, köv.) 

IRHON. (Vége.) Ha valahol, úgy Irhonban, hol a val-
lás a katholikus népnek minden rétegeiben a legnagyobb 
tiszteletben áll, lehetséges, hogy e tényező a bukottaknak 
javítására kiváló befolyást gyakoroljon. Az intézetbe ke -
rülő fiúk közt alig van, ki a keresztségen kivül más szent-
ségben részesült volna életében ; sőt nem ritkán jönnek 
olyanok is, kik még meg sincsenek keresztelve. De minde-
nikben van a szüléktől öröklött, rígyszólván ösztönszerű, 
hit vagy legalább mély tisztelet minden iránt, mi a val-
lással csak némi Összefüggésben is van, min aztán, mint 
erős alapon, bátran lehet és biztosan tovább építeni, mit az 
a tyák a legnagyobb szorgalommal és buzgósággal tesznek 
is és hála Istennek a legjobb eredménynyel annyira, hogy 
mondhatjuk, miszerint e fiúk legnagyobbrészt, legalább 
míg az intézetben vannak, a legkitűnőbb hitéletet élik. 

Misét mindennap rendesen hallgatnak, sőt vasár- s 
ünnepnapokon kettőt, mely napokon ezenkivül még dél-
utáni isteni tisztelet is tartatik számukra. A gyónást és 
áldozást rendesen s igen példásan végzik. Azok, kik az 
intézetben első szent gyónásukat s áldozásukat végzik, erre 
hosszabb ideig előkészittetnek s az atyák mindig úgy ren-
dezik a dolgot, hogy az első szent áldozásnak megható ün-
nepélye négyszer forduljon elő egy esztendőben, miáltal 
annak szivemelő hatása a fiúkban mindannyiszor megujit-
tatik. Husvétre esztendőnkint egy idegenintézetbeli atya 
jön, ki a fiúkkal hozzájok mért lelkigyakorlatokat tart ; 
ezidén ugyanezen alkalommal több mint négyszáz gyónó 
és áldozó volt. Tavai a dublini érsek is meglátogatta az 
intézetet s a fiúkat a bérmálás szentségében részesítette s 
igen megelégedetten nyilatkozott azon kitűnő készültség-
ről, melyet rajtok észlelt. Hogy ily nevelési modor mellett 
nem hiányoznak a legbuzgóbb ajtatosságnak egyes példái 
sem, az természetes. így , hogy csak néhányat is említsünk, 
a házi kápolnának ajtaja azon térre nyilik, melyen a fiúk 
szabad idejöket egyes hasznos testgyakorlatokra vagy leg-
alább is egészséges, felfrissítő, testmozgásra használni szok-
ták ; az ajtó pedig mindig nyitva lévén, nem ritkán törté-
nik, hogy számosan a fiúk közül amúgyis meglehetősen 
szűken kimért szabad idejöknek egy részét arra szokták 
felhasználni, hogy a kápolnában az oltáriszentséget vagy a 
boldogságos Szüzet meglátogassák vagy néhány státiót vé-
gezzenek a keresztútból. Sőt van ott még jelenleg is egy 
fiú, ki csak a házban kereszteltetett meg s ki azóta min-
den nap az olvasót elmondja s minden két hétben gyónik és 
áldozik azon intentióra, hogy anyja, ki még tettleg protes-
táns, minél előbb a katholika hitre térjen. 

A munka könnyebb és czélszerübb felosztása, de a 
rend sikeresb fentartása kedveért is igen elmés ötlet követ-
keztében a fiúk több osztályra vagy szakaszra osztvák, 
melyeknek mindegyike egy-egy atya vagy fráter vezetése 
mellett a jobblelkületü s jóviseletű fiúkból választott egy 
„káplár"-nak vezetése alatt áll. így felosztva a fiúk egyéb 
iskoláztatásokon kivül még különféle hasznos munkára 
vagy mesterségre is taníttatnak, a szerint tudniillik, a mint 
kinek-kinek hajlama vagy tehetsége van. A leggyakrab-
ban előforduló mesterségek a szabó, czipész, esztergályos, 
kárpitos, asztalos, kőfaragó s kőműves mesterség. Vannak 
aztán, kik a gazometer körüli szolgálatot tanulják, mások 
s pedig nem kevesen az üvegfestészetnek művészetére adják 
magokat, míg ismét mások a gazdasági munkákban nyer-
nek alapos és gyakorlati oktatást. Mindezekben a főhiány 
eleddig az, hogy a ház roppant terjedelme mellett sem bir 
annyi helyiséggel, miszerint minden egyes mesterségnek 
műhelyeit elegendőképen és kényelmesen berendezni lehes-
sen. Munkában nem volna hiány. A szabók és czipészek 
alig győzik a házban szükséges munkát ; de a kárpitosok 
kifelé is dolgoznak s munkáik nem egy gazdag polgárnak 
szobáit, sőt egyes főuraknak termeit is, diszitik s voltak 
már esetek, hogy nemcsak Londonból, de még Ausztráliá-
ból is, érkeztek megrendelések. 

Ezenkivül pedig, mint már fentebb említők, mindnyá-
jan szorosan iskolai oktatást is nyernek. írni, olvasni, szá-
molni, földtant s egy kis történelmet a kátén kivül mind-
egyik tanul ; kétszer egy évben vizsgák s ezekkel kapcso-
latban némi kis jutalmak osztása is, miáltal a szorgalom 
és a verseny nevezetesen fölélesztetik és fentartatik. Az 
iskolai eredmények is igen kielégítőknek mondhatók. 

Nyár idején az intézet igen gyakran előkelő személyek 
által látogattatik, kik mindig igen megelégedetten távoznak 
s nem győzik az ott tapasztalt rendet, tisztaságot és fegyel-
met eléggé dicsérni. Az irhoni alkirályok közül már többen 
látogatták meg az intézetet ; a dublini érseket már fentebb 
emiitők, míg ugyané városnak polgármestere és tanácsosai 
minden évben rendesen megjelennek, magokkal hozván 
hosszú sorát a jobbmodu polgároknak, kik mindnyájan az 
intézetnek pártfogói és jótevői. Ilyenkor aztán a fiuk fel-
használják az alkalmat, hogy szorgalmukat és tehetségöket 
a legkedvezőbb világosságban tüntessék fel. Rendesen va-
lami kis darabot is játszanak, míg a szinte fiukból kiállított 
zenekar ez úton is megteszi a kitelhetőt, hogy a hallgatósá-
got mulassa. 

Látjuk, hogy Glencree épen nem valami sötét fegy-
ház, melyben a fiúk éjjel nappal őrszem alatt állanának. 
Ellenkezőleg mondhatjuk, hogy ottan a legbarátságosabb 
családi szellem uralkodik s bizonyos neme a fesztelen-
ségnek, mely a nézőre igen kedvesen hat. Szigorúabb bün-
tetések igen ritkán alkalmaztatnak, kivévén lopási esetek-
ben, erkölcstelenségi vétkek miatt és szökési kísérletek 
alkalmával, mely három dolog rendesen példásan büntette-
tik meg. 

Egy, mire az atyák a többi közt főfigyelmet fordítani 
szoktak, az, hogy az intézetbőli kiszabadulásuk után a fiúk-
nak tehetségeik- és szelleműkhez mért állást szerez-
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zenek. A javitandóknak az intézetben való tartózkodása, 
mint már levelem elején mondtam, szabályszerűen öt évre 
terjed; azonban a házfőnöknek hatalmában áll ezen időt, 
ha az illető már harmadfél évet töltött a házban, belátása 
szerint megröviditeni. A házfőnökre ruházott ezen hatalom 
magában véve nagyon kényes egy dolog, melylyel az csak 
a legnagyobb vigyázattal élhet. Főszabályul az tekinte-
tik, hogy csak olyanok bocsáttassanak el hamarább, kik 
azonkivül, hogy már irni és olvasni tudnak, valami mester-
séget is elsajátítottak, miáltal a becsületes kenyérkereset-
nek lehetősége meg van adva, valamint a remény, hogy az 
illetők e lehetőséggel élvén, ezentúl hasznos tagjaivá vá-
landanak a társadalomnak. Természetes, hogy e kedvez-
ményben egyátalán csak olyanok részesülnek, kik az inté-
zetben feddhetlen magaviselet által elegendő bizonyítékát 
adták annak, hogy bensőleg is és alaposan megjavultak. 

A kiszabadulók különféle módon helyeztetnek el. 
Vannak, kik visszaküldetnek szüleikhez ; de vannak olya-
nok, kiket minél messzebbre küldenek onnan, hol szüleik 
laknak, nehogy ezek által ismét elrontassanak. Mások, kik 
valamely mesterséget tanulván, a tanulást még be nem 
végezték, tanonczokul adatnak becsületes mesterekhez, a 
kitanultak pedig segédekül. Sokat arra is segítenek, hogy 
jó kilátások mellett kivándorolhassanak, főleg Amerikába, 
hova minden esztendőben vagy harminczan mennek. Ezek-
kel az atyák igen élénk levelezést folytatnak, mely nem-
csak arra szolgál, hogy a fiatal emberekben a Grencleeben 
hallott jó tanácsok folytonosan megujittassanak, hanem 
arra is, hogy az atyák e levelekből megtanulják, minő kö-
rülmények és veszélyek közé juthat ily fiatal kivándorló s 
hogy olykép az egyiknek tapasztalatai a másiknak irány-
adóul szolgálhassanak. A kik az országban maradnak, idő-
ről időre meg szokták látogatni a házat, mi viszont igen 
hasznos az ott levő fegyenczekre nézve, minthogy rendesen 
csak olyan jővén vissza, ki jó útra tért, nem szégyenkezik 
az atyák előtt megjelenni, kinek tehát jó példája csak buz-
ditólag hathat azokra, kik hasonló körülmények közt 
kerülvén a házba, rajta megtanulhatják, mivé lehetnek, ha 
jól viselik magokat. 

Az ekként javítottak í'endesen igen nagy hálával s 
igen szívesen emlékeznek vissza azon időre, melyet az in-
tézetben töltöttek, hol nemcsak menedéket, hanem baráto-
kat, sőt szerető atyákat is, találtak. Nem régen egy ilyen 
látogatása alkalmával azt mondta a házfőnöknek : „Atyám, 
ha módját tudnám, mikép kerülhetnék én ide vissza ismét 
öt esztendőre, de anélkül, hogy valami roszat cselekedném, 
mindjárt megtenném s igen boldognak érezném magamat." 

Végül szabadjon még az intézetre vonatkozó néhány 
elismerő nyilatkozatot felhoznunk, olyanokat, melyek, te-
kintve azon személyeket, melyektől származnak, bizonyára 
nem vehetők gyanúba, mintha a részrehajlásnak nyilatkoz-
ványai volnának. 

Lord Wodehouse, irhoni alkirály, protestáns, ezeket 
irta egy ízben a látogatók könyvébe : „alig tudnék nagyobb 
dicséretet mondani e házról, mint azt, hogy rendszere min-
den tekintetben kitűnő. A fiúk tisztán tartatnak, jó oktatást 
nyernek s megelégedetteknek látszanak. Mondhatom, hogy 
az egész a vezérlő igazgató úrnak becsületére válik." 

A dublini polgármester, szintén protestáns, ezeket 
i r ta : „nem tudok magamnak jobb nevelési rendszert kép-
zelni, mint azt, melyet e házban megfigyeltem." 

Lord Gray, felsőházi tag, hasonlólag protestáns, ezt 
irta : „Azon rend, engedelmesség és fegyelem, mely itt ural-
kodik, félre nem érthető módon arra figyelmeztetett, mily 
bölcs és gyakorlott kezek lehetnek azok, melyek e házat 
igazgatják." 

A királyi egyetemnek igazgatója, dr. Henry, termé-
szetesen szintén protestáns, ezeket i rá : „Itt tökéletes rend 
és fegyelem, valamint a legjobb nevelési rendszer, uralko-
dik s őszintén mondom, hogy ezen intézet felette hasznos 
az egész országra nézve." 

Végül a szintén protestansvallású Hill, Birmingham 
városának főbírája, ezt i r ta : „Azt szeretném, ha a hasonló-
czélú többi protestáns intézetek is ennek mintája szerint ren-
deztetnének be, mert sokkal többet használhatnának, mint 
jelenlegi, nem épen mindig dicséretreméltó, állapotukban." 

így nyilatkoznak protestáns emberek katholikus, 
szerzetesek vezetése alatt álló, egyes nevelő intézetekről. A 
katholikusok pedig üldözik a szerzeteseket s iskoláikat 
elveszik tölök. Hol van itt a józan ész, hol az igazság, hol 
az embernek legszebb disze, a háladatosság ? ! 

SCHVEICZ. A k a t h o l i k u s o k n a k ü l d ö z t e -
t é s e folyton foly, miben kormányunk Bismarknak utasítá-
sait és példáját hiven s buzgón követi. Legújabban a berni 
canton, úgylátszik,Genfnek egyházüldözői dicsőségét megiri-
gyelve, sőt egy lépéssel tovább haladva, azon jogot is arro-
gálja magának, hogy a katholikus papokat tetszése szerint 
hivatalaiktól megfoszthassa s másokat tehossen az elüzöt-
teknek helyébe. Egy ilyen esetre vonatkozólag a freiburgi 
„Liberté" a következőket irja : 

„Emiitettük már, hogy a berni legfelsőbb törvényszék 
oly ügyben, mely az ugyanodavaló végrehajtó bíróságtól 
áttétetett hozzá, illetékesnek nyilatkoztatta ki magát arra 
nézve, hogy tetszése szerint bármely katholikus lelkészt 
letehessen, sőt, hogy eme legújabb hatalmat két esetben 
már tényleg gyakorolta is. Ezen annyira fontos határozat 
mély meglepetésünkre feltünőleg kevés figyelemre méltat-
tatott a katholikus sajtó részéről. Egyetlen egy író találko-
zott, ki ezen határozatot kellőkép fogván fel, tekintve az 
illetőnek sajátságos álláspontját, nem épen ügyetlen czikk-
ben kimutatta annak horderejét, melynek ő ugyan örül, de 
épen ezáltal megmutatta nekünk katholikusoknak, mi-
képen kellendett a bernieknek eme legujabbi erőszakosko-
dását elejétől fogva fogadnunk, az ellen tiltakoznunk s 
gyakorlati kivitelét rendelkezésünkre álló minden törvényes 
eszközzel megakadályoznunk. 

Ezen egyetlen iró a genfi „Patrie"-nak levelezője, ki 
legujabbi egyik levelében igen helyesen arra figyelmeztet, 
miszerint ezen legújabb határozat jövőre kétségen kivül az 
államhatalom s valamely papi személy közt fenforgó minden 
differentiában előzetes esetül szolgáland, melynek alapján 
ezentúl hasonló nehézségek és véleményeltérések megol-
datni fognak. Az állam e szerint egyszerűen egyházi supre-
matiát követel magának, melyet különféle közegei által 
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gyakorolni szándékozik. A „Patrie" levelezője ennek ter-
mészetesen örül, mi szerinte csak szükséges és üdvös fék, 
mely az uralomvágyó hierarchiának nyakába dobatott. 
Reméli, hogy Bernnek bölcs példáját a többi canton is kö-
vetendi s hogy ezáltal a schveiczi katholika egyház legalább 
sok időre észre fog hozatni. 

Igy okoskodik a genfi lapnak radicalis levelezője s 
tagadhatatlan, hogy azon sorsot, mely a schveicz\ katho-
lika egyházat ezen legújabb csapás után várja, csakugyan 
helyesen fogta fel, amennyiben az egészben egyebet sem 
lát , mint egy ujabb féket azaz egy ujabb bilincset, melyet 
a radicalis szabadkőművesség a szegény katholika egy-
házra ver. Ezentúl az egyház, annak feje s vezetője, Schveicz-
ban nem az illető püspök leszen, hanem az illető kormány 
annál is inkább, minthogy a berni legfelsőbb törvényszék-
nek ebbeli határozata beláthatlan következményekkel bir. 
Mert megjegyzendő, hogy az említett két pap nem valami 
polgári vétségért ítéltetett el s tétetett le, hanem egyenesen 
egyházi ténykedésekért,melyek által a bíróságnak nemtetszé-
sét vonták magokra. Ezáltal a schveiczi birák előtt egészen 
uj, beláthatlanul tágas, hatáskör nyílt, amennyiben ezentúl 
nemcsak bűnvádi, polgári vagy kereskedelmi, hanem tisz-
tán papi és egyházi ügyekben is itélendenek. Ennélfogva a 
berni pap ezentúl arról lészon felelős a kormány előtt, tel-
jesiti'-e papi kötelességeit, hogy végzi egyházi ténykedéseit, 
minő az ő hitvallása, miképen szolgáltatja ki a szentsége-
ket, sat. sat. ? Mindezekről a schveiczi katholikus pap ezen-
túl nem egyházi elöljáróságának, nem püspökének, nem a 
pápának, hanem a túlnyomólag szabadkőműves protestán-
sokból összeállított cantonbeli bíróságoknak fog felelni. 

Eszerint jövőre ezek fogják megítélni, jól prédikált-e 
a pap vagy sem? megegyezik-e a kath. hittannal, amit 
mondott vagy sem ? váljon valóban tilos-e az, mit a katho-
likus hitmeggyőződés annak mond? igaza volt-e a gyónta-
tónak, midőn emezt nem, amazt pedig igenis feloldotta, mi-
dőn ezt elfogadta keresztapául, amazt pedig nom, emezt 
ünnepélyes szertartással eltemette, amazt pedig nem sat. 
sat. ? Ki ne látná be, mennyi zavarra vezetend ily fonák 
rendszer, mely ha más tekintetből nem, úgy már a hatalom 
mogosztása elvének alapján kárhoztatandó. 

Ezen elvnek alapján a köztársaság elismerte, misze-
rint szükséges, hogy a törvényhozó hatalom a végrehajtótól, 
mindkettő pedig az igazságszolgáltatástól, elválasztassék. 
Váljon ennél nem természetesebb s szükségesebb-e az egy-
házi joghatóságnak a polgáritól való elválasztása ? E két 
tekintélynek karöltve kell ugyan működnie s egyetértöleg, 
hanem azért egymástól függetlenül is. A mint pedig a dol-
gok jelenleg állanak, a katholika egyháznak függetlensége 
a berni cantonban nem egyéb keserű gúnynál s a valóság 
az, hogy az egyház a páholynak akaratnélküli, vasjárom 
alatti, rabszolgálójává tétetett. 

V E G Y E S E K . 

— Halálozás. Fájdalommal jelentjük, hogy a „Reli-
gio"-nak egyik legbuzgóbb ügybarátja s munkatársa, H a -
baz László, az esztergomérseki papnövelde jeles lolkiigaz-
gatója, hosszas szenvedés után élte 42-ik, áldozársága 19-ik 
évében Istenbe vetett bizalommal aug. 27-én éjfélkor az 
Úrban elnyugodott Esztergomban. A t. ügybarátok s mun-
katársak buzgó imáiba ajánljuk korán elhunyt baj társun-
kat. — Az örök világosság fényeskedjék neki. 

— A müncheni érsek hosszabb tiltakozást bocsátott 
ki azon szédelgés ellen, melyet a bajor döllingeriánusok az 
utrechti jansenista érsekkel űztek. A nemes hangon tartott 
okmány bebizonyítja, miszerint az alkotmánynak legsar-
kalatosabb alapelveivel is ellentétben állott ily körutazást 
megengedni. — De mikor mi katholikusok az alkotmányon 
kivül állunk ! 

— A genfi cantonalis hatóság a freiburgi ordinariatust 
felszólította, hogy két vacans plebániaállomást betöltsön. A 
freiburgi helyettestől azonban azt a választ nyerte, hogy ez 
Mermillodnak, a genfi püspöknek, dolga. — A schveiczi l i -
berálisok t. i. mindent elkövetnek, hogy a katholikusokat 
nyomják; püspökségeket darabolnak fel s újra beosztanak, 
plébánosokat fosztanak meg hivatalaiktól s kineveznek. S 
mindezt a hires szabad egyház a szabad államban hazug 
elv alapján. Es a katholikusok még sem ébrednek fel. 

— A paderborni püspök Martin Konrád az odavaló 
jezsuita-collegium igazgatójához egy igen szép levelet intéz, 
melyben fájdalmát fejezi ki üldöztetésök felett, megköszöni 
ernyedetlen munkálkodásukat. 

— A konstantinápolyi katholikus örmények, kik tör-
vényes patriarchájoklioz, Hassoun érsekhez, hűk maradtak, 
az uj nagyvezérhoz, Midliat basához, iratot intéztek, mely-
bon Kupelian megválasztása ellen tiltakoznak. Az átadó 
küldöttséget a vezér kegyesen fogadta s intette őket a béke-
tűrésre s csendességre, mely ily kényes ügy megoldásánál 
mulhatlanul szükséges. 

— Az eichstiitti püspök dr. HergenrÖther gymnasiumi 
hittanárt s a würzburgi egyetem magántanárát az eichstätti 
lyceum történelem- s homiletica-tanárává nevezte ki. 

— A franczia kormány interveniált a genfi kormány-
nál a keresztény iskolatestvérek érdekében, kiket a kor-
mány kiűzött. A felelet az interventióra az volt, hogy nincs 
szó kiűzetésről, miután a nevezett testvérek mint magán 
személyek szabadon tartózkodhatnak továbbra is Genfben. 
Filii hujus saeculi prudentiores sunt filiis lucis. 

— Azon jézustársasági atyák arczképeit, kik a com-
mune alatt legyilkoltattak, legújabban kirakatokba tették 
Párisban s igen veszik. Ábrázolva vannak azon helyzetben 
s pillanatban, midőn a lázongók által kivégeztettek. 

— A straubingi tanitóknak Bajorországban, kik a 
Pius- és legény-egylet tagjai voltak, hatóságilag megha-
gyatott, hogy ezen „államveszélyes" egyletekből rögtön 
kilépjenek. — A páholyok s egycb liberális egyletek nem 
államveszélyesek, ozekbon szabadon maradhatnak a tan i -
tók. No no. 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOK. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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N é p m i s s i ó k . 
(Folytatás.) 

10. Ámde ebben áll a missiókból eredó' másik 
nagy áldás. Itt azonban, mint méltóságod nekem 
irja, plébánosa azon ellenvetést teszi, hogy a missio 
alatt feloldozást nyer sok visszaeső bűnös, kiknek 
többhónapi próbára volna szükségök, mig a missio 
mégis csak tiz vagy lefelebb tizennégy napig tart és 
kérdezi, hogy minők lehetnek ily feloldozások. Erre 
azt felelem: Adná Isten, hogy minden gyónás oly 
jó készültséggel végeztetnék, mint ez a missiók ide-
jén történik, mert akkor csak kevés lélek veszne el. 
É n azt kérdezem, ha nincsenek-e a gyónó jó ké-
szültségének felismerésére más jelek, mint a hosszabb 
ideig tartó próba? De ezen jel is csalhat. Hányan 
tartózkodnak p. o. húsvéti gyónásuk előtt, hogy a 
szent feloldozásbau részesüljenek, nemcsak egy hó-
napon át, hanem még tovább is, gonosz szokásaiktól, 
melyeket mégis azonnal húsvét után folytatnak, 
mint előbb? Azért úgy vélekedem, hogy több reményt 
helyezhetünk valamely gyónó jó készültségébe, ki 
a predikácziók által nyert némely dolgokról felvi-
lágosítást, ki őszinte bánat jeleit adja, ki erős foga-
dást tesz és a bün kerülésére az eszközöket megra-
gadja ; azt mondom, hogy mindezekbe nagyobb re-
ményt helyezhetünk, mint a gyónónak hosszabb 
ideig kiállott próbájába. Szent Cyprian azt mondja, 
hogy az Isten iránti szeretet nem annyira az idő 
hossza, mint inkább a malaszt ereje által, tökéletese-
dik. Es sz. Tamás világosan mondja, hogy az U r 
néha valamely lélek megtérésénél oly szivbánatot 
adományoz, miszerint az egy pillanat alatt a szent-
ség nagy fokát éri el. Azonfelül a belga püspökök 

Brüsselben tartott gyűlésén a plébánosok számára 
határozat bocsáttatott ki, melyben mondatott, hogy 
a gyóntató a tyák magoknál a nagyobb bűnösöknél, 
még a visszaesőknél se kivánják, hogy a feloldozás 
előtt hosszabb ideig penitencziát tartottak legyen, 
hanem, hogy a szent atyákkal megemlékezzenek, 
miszerint Isten a bűnösök megtérésénél nem annyira 
tekint az idő tartamára, mint inkább a fájdalom nagy 
voltára. Ámbár a feloldozás megadása tekintetéből 
a gyóntató atya kell, hogy a gyónó készültségéről 
bizonyos legyen, mégis, minthogy ezen szentség 
anyaga nem természetszerű, hanem erkölcsi, elégsé-
ges hasonlag az erkölcsi bizonyosság, mely (a kezdő 
gyóntató atyák mesterének szerzője szerint) nem ál 1 
másból, mint arról okosan hozott Ítéletből, miszerint a 
gyónónak valószínűleg van kellő készültsége anél-
kül, hogy észszerüleg kételkedni lehetne az ellenke-
zőről. Aki már most sokszor részt vett a missiókban 
és azonfelül gyakorlott a gyóntatásban, azonnal fel-
ismeri, minő különbség van azon gyónások közt, 
melyek a missiók alatt és azok közt, melyek azokon 
kivül, végeztetnek, mert a missiónál azonnal csal-
hatlanul megismerni, hogy a gyónó igazi fájdalom-
mal és erős fogadással végzi sz. gyónását. 

11. Ámde egyetlen egy előny, melyet a missiók 
nyújtanak, már elégséges volna, hogy azokat kiki 
óhajtsa — és ez abban áll, hogy azok annyi szent-
ségtörő gyónást jóvá tesznek, melyeket mind a fér-
fiak, mind az asszonyok, különösen pedig az utób-
biak, kik szemérmesebbek szoktak lenni, elkövetnek. 
A rosz gyónások pedig sokszor gyakoriabbak kis 
helységekben, hol csak kevés gyóntató atya van és 
hol a gyónók igen sokszor, mivel amazok velők is-
merősek vagy rokonok vagy legalább mivel min-
dig látják őket, egész életökön át elhallgatják bűnei-
ket és szentségtörő gyónást végeztek, szégyenelvén 
ilyenekkel közölni nyomorúságukat. Sőt némelyek 
még akkor is, midőn a halotti szentségekben része-
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sülnek, a halál órájában is, ezen elátkozott szemér-
messég miatt, el fogják hallgatni bűneiket. Azért a 
missio legáldásdusabb gyümölcseinek egyike, hogy 
azokon oly gok rosz gyónás ismét jóvá tétetik; mert 
a missio alatt tudják, hogy az azokat tartó papok 
idegenek, kik őket épen nem ismerik, kik néhány 
nap múlva ismét eltávoznak és kik őket talán soha 
többé nem látandják ; mivel már most ugyanakkor 
megrázkódnak a predikáczióktól, igen könnyen sza-
badulnak a méregtől, mely annyi elhallgatott bünt 
hagyott hátra sziveikben. 

12. Azért azt is állitom, hogy a püspököknek 
gondoskodni kellene arról, miszerint a missiók min-
den helyen annyi ideig tartassanak, míg mindenki 
a missionáriusokuál meg nem gyónhatott ; mert ha 
a missio, a helység lakosszámát tekintve, kelleténél 
rövidebb ideig t a r t sokan fognak hátra maradni, 
kiknek lehetetlen volt valamely missionáriusnál 
meggyónni és kiknek lelkiismereti állapota ép oly 
rendetlenségben marad, mint azelőtt. Ha a lelkiisme-
retek, a predikácziók által bünálmukból felriasztva, 
nyugtalankodnak is : magok a predikácziók mégsem 
elégségesek megnyugtatására valamely személynek, 
ki rosz szokásokba sülyedve. lelkiismeretét igazság-
talansággal és elévült gyülöletttel megterhelte ; de 
ha meggyónik ily személy, minden rendbe jön, elő 
lesz neki irva, miként kelljen kártérítést eszközölnie, 
miként kelljen a rágalmazásokat jóvá tennie, miként 
kelljen a bünalkalmakat eltávolitania, miként kelljen 
elleneinek megbocsátania ; ha ellenben nem oldatnak 
meg a gyónónak kételyei és nehézségei, gyónás nél-
kül csak még mélyebben fog sülyedni, mint azelőtt-
Ha valaki szentségtörő gyónásokat végzett, ezen 
bűnét ugy fogja folytatni, mint azelőtt, ha a missio-
náriusoknál nem gyónhatott és később megint isme-
retes gyóntató atyához kerül. Ha tehát a missio kel-
leténél rövidebb ugy, hogy a helység összes lakosai 
meg nem gyónhat tak: az fog történni, hogy a mis-
sio sok léleknek többet árt, mint használ ; mert maj-
dan megesik, hogy némelyeknek, kik talán előbb 
tudatlanságból, nem alakilag, vétkeztek vala, de kik 
most némelyekről előbbi életökből a predikácziók 
által jobb tudomásra jutottak, nem lesz bátorságuk 
e dolgokat a vidékökbeli papoknak meggyónni és 
kik, nem maradván többé jóhiszeműek, csak szent-
ségtörő gyónásokat fognak végezni sekként elveszni. 

13. Egyébiránt ismeretes dolog, mily nagy 
hasznot eszközöltek mindenütt és eszközölnek még 
mindig a missiók. Szerfelett hosszadalmas volna el-

sorolni a bűnösöknek, sőt a megrögzött helységek-
nek, a missiók által eszközölt megtéréseit és csak 
némelyekre szoritkozom. A hires Muratori Segneri 
atya élete czimü könyvében azt irja (Cap. 6,), hogy 
midőn ez missiókat tartott, egész helység lakosai 
abban hagyták ideiglenes foglalkozásaikat, hogy 
predikáczióin jelen lehessenek ; azt mondja, hogy 
mindnyájok arczain a legszembetűnőbben volt fel-
ismerhető, minő utálatra gerjedtek a bűn ellen és 
mikép legmélyebb szivbánkódást éreztek felette ; 
átalánosan lehetett látni, hogy az emberi tekintetek 
lábbal tapostattak, hogy a legmegrögzöttebb bűnö-
sök őszintén megtértek és hogy a gyóntató a tyáknak 
a nagy összecsődülés miatt nemcsak nappal, lune m 
éjjel is, gyóntatniok kellett. Hozzáteszi még, hogy a 
missio után sok község átváltozva látszott lenni, 
mert a botrányok, a visszaélések, az engesztelhetlen 
ellenségeskedések, megszűntek és nem lehetett többé 
hallani sem istenkáromlásokat, sem átkozódásokat, 
sem fajtalan beszédeket. Majdnem ugyanazt lehet 
hallani carabantesi József kapuczinus atya missiói 
felől; élettörténetéből többi között kitűnik, miszerint 
amint egy nap bizonyos városban missiót tartott, a 
nép oly törődöttszivű lett, hogy majdnem valameny-
nyien, bűnbáuati ruhában ostorozván magokat, az 
utczákon keresztül vonultak és könyezve Istenhez 
esdekeltek bűneik bocsánatáért. Paulai sz. Vincze 
életének XV. fejezetében azon missiókról, melyeket 
az ő tiszteletreméltó egyesülete áldozárai tartottak, 
azt lehet olvasni, miszerint egy nap missio alkalmá-
val a palestrinai püspökségben történt, hogy bizonyos 
ifjú, kinek egyik ellensége karját vágta el, midőn a 
predikáczió után ezzel nyilvános helyen találkozott, 
ennek lábaihoz borult és tőle bocsánatot kért azon 
gyűlöletért, melylyel irányában amiatt viseltetett 
volt; még ezt sem elégelve, utóbb átölelé oly gyen-
gédséggel, hogy az összes jelenvoltaknak sirniok kel-
lett afeletti örömükben és, hogy sokan példája által 
megindulva, elleneiknek tőlük szenvedett minden bán-
talmat megbocsátának. Ugyanazon püspöki megyé-
ben volt két özvegyasszony, kik minden kérés daczá-
ra férjeik gyilkosainak megbocsátani nem akarának. 
Midőn azok a missióban részt vettek, azonnal készek 
voltak rája, daczára minden fáradozásnak, melylyel 
mások őket attól visszatartani igyekvének, szemeik 
elé állitván, hogy a gyilkosságok még csak oly rö-
vid idő előtt vitettek végbe és hogy férjeik vére alig 
hűlt meg. De még csudálatosb a következő esemény. 
Bizonyos vidéken, melyet köteles tekintetből meg-



nevezn i nem aka rok , a magánbosszu o ly n a g y mér-
t é k b e n u r a l k o d o t t , h o g y gye rmeke ike t a szülők ok-
t a t t á k , mikén t kel l jen a l egcseké lyebb m e g b á n t á s é r t 
bosszút á l lan i ; sőt ezen u t á l a t o s szokás oly m é l y e n 
gyökereze t t , m i k é p l ehe t l ennek látszott r áb i rn i az 
embereke t , h o g y a r a j t o k elkövetet t b á n t a l m a k a t 
megbocsássák . Sőt a fé r f iak m é g ' a miss iókná l is 
k a r d d a l o lda lukon és p u s k á v a l v á l l u k o n je lentek 
meg és némelyek más f e g y v e r e k e t is ho rdoz tak övök-
ben . Daczá ra minden pred ikácz iónak , m é g sem ké-
szül t senki el lenségének megbocsá tan i a k a r n i ; ekkor 
tör tént , h o g y egy n a p a szónok, I s t en kü lönös sugal-
la tá ra , ha l l ga tó inak a Megfeszitett képé t muta tá , 
egyú t t a l k i á l t v á n : „ R a j t a , ke r e sz t ények ! a k á r k i 
h a r a g o t t áp lá l t szivében ellensége ellen, az most 
ölel je át urát , Kr i s z tu s J ézus t , a n n a k je léül , h o g y 
i r án ta i szeretetből e l lenségének meg a k a r bocsá tani . 
A l i g végzé a miss ionár ius ezen igéket, a p lébános áll 
elő, k inek u n o k á j a meggy i lko l t a to t t , megcsókol ja a 
feszületet és e lőhiván az ot t je lenvolt gyi lkost , azt 
egész szívélyesen átöleli. I l y példa u t án , me lye t a 
szónok megrázó szavai k i sé r tek , a nép a n n y i r a meg 
lőn indulva , h o g y másfél ó rá ig nem lehete t t egyebe t 
lá tn i a t emplomban, min t megbékülése i t és öleléseit 
azoknak , k ik előbb a legborzasz tóbb módon gyűlö l -
t ék volt e g y m á s t és mivel az idő későre j á r t , más-
n a p fo ly t a t t ák azt. A szülők m e g b o c s á t á k g y e r m e 
k e i k meggyi lko l ta tása i t , az asszonyok fér je ikéi t és 
ez o ly n a g y vigasz s o ly heves sirás közt m e n t végbe, 
h o g y m i n d n y á j a n e léggé nem h á l á l k o d h a t t a k I s ten-
nek a n a g y kegye lemér t , me lye t he lységöknek 
n y ú j t o t t volt . Sőt még azt is beszélik, h o g y több 
o rgy ikos és útonál ló a predikáczióktól , m e l y e k n e k 
t a r t a l m á t velők mások közö l ték , o ly mé lyen m e g 
lőn indu lva , h o g y gya láza tos mesterségüket e lhagy-
t á k és keresz tény életmódot kezdet tek. E g y e t l e n e g y 
missio a lka lmáva l ál l í tólag közel n e g y v e n i ly ember 
t é r t meg. (Vége köv.) 

Valódi s álfelvilágosodás. 

( V é g e . ) 

Ha egy kiesé felserdült az ifjú vagy leány, akkor 
már regényt a kezébe, még pedig olyant, a melyből megta-
nulja nemcsak az t , hogyan kell kétségbeesni, hanem 
azt is, hogyan kell a kétségbeeséstől a legregényesebb 
és legkönnyebb módon megszabadulni. Ily állapotban jön 
rá egy szerencsétlen óra ; nincs reménye sema jelenben, sem a 
jövőben s csak abban talál vigaszt, hogy nyomorult életé-
nek véget vethet. Es míg az ifjúságnál napról napra ijesz-

tőbb mérvben harapódzik el ezen kór : nem hiányzik az a 
meglettkoruaknál, sőt aggastyánoknál sem. Szegény ag-
gastyánok ! Az élet zöld tavasza megtanitá őket remény-
leni egy szebb jövőben, de a nyár égető heve mesterséges 
fényével kiszáritá reményök forrását s az álvilágosság-
tól elvesztvén lelkök világát, vele együtt elveszték min-
den bizadalmokat s reményöket is a jövőben. Minek tehát 
nekik tovább élni, gondolják, ha legszebb reményeikben 
csalatkoztak ? ! 

Es e szomoritó jelenségek legtöbbnyire a művelt, az 
úgynevezett felvilágosult osztályban mutatkoznak ; a kö-
zép osztályban ritkábban, míg az alsóbb, osztályban csak 
igen ritkán. Elmélkedtetek-e már ennek okai felett, fel-
világosultak ? 

De hiszen nem zártuk ki a vallást az iskolából, mond-
ják ők erre ; tanitanak ott vallástant is. Igen, tanítanak, de 
hogyan ? Ugy, hogy midőn a vallástanár egy héten egy-
szer vagy kétszer bebocsáttatik az iskolába s a felvilágosí-
tott csecsemökre nagy nehezen rátukmálja, hogy van Isten, 
lélek stb., a másik órában bemegy a tanitó úr és elmondja 
szépen kétértelmű magaviseletével s furfangos czélzásai-
val, hogy a papbácsinak ne higyetek, ő csaló, ő népbutitó, 
abból semmi sem igaz, amit ő mond, az igaz, a mit én mon-
dok. Ne higyetek el neki semmit ! — Es úgy iös trténik ; 
napjainkban nem egy helyütt már a drága magzatok is, 
mint megannyi csirái a jövő communistáinak , nem 
hisznek semmit, sőt a papbácsit kigúnyolják és kinevetik. 
Oh, mily élvezet ez a tanitóbácsinak ; lám mily szépen tud-
nak nem hinni a kis ártatlanok ! Csak rajta, majd jön ezért 
a dicséret fensőbb helyről, hát még a helybeli vagy kerü-
leti páholy mesterétől ! Mily szépen világosodik az uj nem-
zedék ! 

Azonban egyet mindig kifelednek a számításból. Azt 
ugyanis soha sem veszik figyelembe, mi fog akkor 
történni, ha a nép az általok hirdetett érettségi (?) fokra 
feljutand, ha a vallásos meggyőződés puszta hitetlenséggé 
fog fajulni? mi történendik akkor a társadalommal? Mert a 
mai felvilágosodás csak a gazdagnak való, hogy dobzód-
hassék és pazarolhasson. Azért, ha egyszer világosságuk 
pokoli lángját a nép közt is meggyujtandják, ha az álfel-
világosodás a tömegbe is átszivárog, ha egyszer a tömeg 
irja zászlójára rettenetes jelszavukat : „A halállal minden-
nek vége" : akkor elérkezett reájok is a fizetés napja. A k -
kor a nép békóit, melyeket ők a felvilágosultság, civilisá-
tio és haladás nevében reá raktak, zsarnok fejeiken fogja 
szétzúzni. Láttatok-e már megvadult állatcsordát, kérdhet-
jük őket, mely minden irány és czél nélkül egyedül vak 
ösztöneitől hajtatva száguld ide s tova, mindent letiporván, 
a mi útjába esik? Ilyen lesz a felvilágosodott tömeg is. 
Vagy nem tapasztaltátok azt még soha ? Nem fog akkor az 
tekintettel lenni állítólagos érdemeitekre ! S valamint a 
megvadult állatcsorda először is a hozzá legközelebb állót, 
pásztorát, tapossa agyon : úgy az elállatositott s felbőszült 
tömeg is legelőször titeket, félrevezetőit és megcsalóit, fogja 
megsemmisíteni. Vagy azt gondoljátok talán, hogy a tömeg 
kímélettel fog irántatok viseltetni s az ő verítékén hará-
csolt vagyontok iránt ? Csalódtok ! Avagy nem ismeritek 
az áradó folyam természetét ? Nem lehet azt békókba szo-
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ritani ; hasztalan iparkodnak a védgátak gyönge oldalát 
takargatni, rejtegetni ; a hullám épen ama gyönge oldalt 
keresi ki és szakitja át legelőször. Hasztalan rejtegetitek 
gyöngeségeiteket ; a szenvedélyek árja legelőször is titeket 
fog elsodorni és megsemmisíteni, a mint ezt a történelem 
igazolja hasonló eseteknél. 

Felvilágosodás-e az olyan, a mely ily gyümölcsöket 
terem? Nem, nem lehet az jó és igaz, a mi hatásában rom-
boló ; nem lehet az igazi világosság, a mely ily sötét ténye-
ket hoz létre. Álfény az olyan, mely vakítja az embere-
ket úgy annyira, hogy mindent más szinben látnak, mint 
tulajdonképen van. A mai felvilágosodás úgy viszonylik a 
valódi felvilágosodáshoz, mint a hold világossága a nap fé-
nyéhoz ; csakhogy a hold nem tagadja el, hogy világossá-
gát a naptól kölcsönzi, míg a mai felvilágosodás megta-
gadja a napot, a világosság napját és álfényét az emberi 
észből akarja kölcsönözni. 

A mai felvilágosodás, hogy korunk egyik bölcsével 
(Csajághi) szóljunk, „bolygó tüz, mely csak sötétben vilá-
githat, mely pokoli orgiáit csak az éj ködében ülheti. Om-
nis enim, qui male agit, odit lucem et non venit ad lucem, 
ut non arguantur opera ejus. Azért kellett a felvilágosodás 
örve alatt elboríttatni a láthatárnak, hogy délibábjai elő-
tűnhessenek. Azért ütötte fel első műhelyeit és szőtte első 
ármányait sötét és szennyes barlangokban, . . mert a nap-
fénynél elsápadt volna. Sötétségre volt szüksége, azért a 
napot, az igazság napját, támadta meg ; por- és füstfellege-
ket zavart a láthatárra, hogy láthatóvá ne lehessen. A világ 
ezt nem hitte; most a sötétben tapogatva jajveszékel vilá-
gosság után. A világ nem hitte, hogy az annyi erőfeszítés-
sel és minden áron árult, sőt azok részéről is, kik ellen 
intéztetett, buta hévvel ápolt és melengetett és kedvezmé-
nyezett s törvényesített felvilágosodás valódi sötétség, míg 
gyúpontosított sugarai kigyuladtak . . . És lőn az élvsovár 
industrialismus communismussá, az ujszabásu polgárzat 
vandalismussá, az ujigényü szabadság despotismussá, az 
ujszerelmű testvériség testvérgyilkossá, az aranykoru bol-
dogság koldusbottá, az észistenités atheismussá, a keresz-
tény világ paganismussá . . . Ezért lőnek (a felvilágoso-
dott trónok lerombolva), a felvilágosodással felderített né-
pek testvérharczba zaklatva, a tulajdonjog megtagadva, a 
birtok megrabolva, a közerkölcs meggyalázva, a családi 
erény kigúnyolva, az özvegyek és árvák és a proletariátus 
minden nemei megsokasodva . . . Felvilágosodás és népbol-
dogitás voltak a kikiáltott jelszavak és visszhangjaik ? lőn 
sötétség és népnyomor." 

Ki nem ismerne e képben felvilágosult (?) korunkra? 
Nincs-e itt elég élénk színekkel festve társadalmunk zűr-
zavaros állapota? Valóban oly élénk színekkel van itt 
festve jelen felvilágosodott (?) korunk bujoncz társulataival s 
azok czéljaival, hogy első tekintetre szemébe ötlik a vizs-
gálónak, miszerint a képtárgy a múltból van ugyan kölcsö-
nözve, de a jelent ábrázolja. 

Ismertem bizonyos embert, ki gyermekkorától fogva 
vak volt. Többször kérdezém tőle, nincs-e terhére az élet ? 
mert mégis csak borzasztónak tűnt fel az előttem, egész 
életen át megfosztva lenni azon jótékony világosságtól, 
mely annyi gyönyörben részesiti az embert. Kérdésemre 

rendesen mosolyogva felelt és oly hangon fejezé ki teljes 
megelégedését az élettel, hogy lehetetlen volt őt a legbol-
dogabb embernek nem tartanom. Egy évben azonban ügyes 
orvosi kezeknek sikerült szemeiről az azokat fedő hályogot 
eltávolitani. S ekkor találkozván emberemmel, fentebbi 
kérdésemre így válaszolt : „Ifjú barátom, higye el, hogy 
jobb lett volna soha sem látnom, mint ilyeneket látni, mi-
ket így ép szemmel a világban láthatok." Szégyenpír f u -
totta el arczát, egy könycsepp hullott alá szemeiből s így 
sohajtott fel: „Oh boldog vakság! mégis csak jobb voltál 
te, mint e boldogtalan világosság." Megértém őt és igazat 
kelle adnom szavainak. 

Korunk népboldogitói és felvilágositói ! nem fog-e 
majd a nép keserű sohajokban és panaszokban kitörni, ha fel-
világosodástok szemkápráztató csalfényét szemei elé áll í t-
já tok?! Hagyjátok csak ti békével a nép szemein azt az 
általatok hályognak keresztelt finom hártyácskát ; tisztább 
szinben látja ő azon át a tárgyakat, mint ti a felvilágoso-
dás, civilisatio, haladás stb. mesterséges szemüvegein. Ezért 
csak lassan az operatióval ; nem kell éles késsel noki menni 
a szemnek és belevágni a hályognak nevezett vékony hár-
tyába, sem valami mesterséges fénynyel törekedni elosz-
latni a képzelt sötétséget, nehogy a jó szemet elrontsátok. 
Csak egy kis tisztogatás kell a hártyának és semmi más ; 
de az is úgy, hogy jól elkészíttessék hozzá a szer, úgy, hogy 
soha se hiányozzék abban a megkívántató rész a vallásból 
sem. Mert hacsak egy szemerrel is kevesebb tétetik a most 
említett anyagból a vegyülékbe, azonnal megárt az a 
szemnek, mivelhogy nincs, a mi a többi részek hatását 
ellensúlyozza. Azért jó a megrendelést is értelmes és lelki-
ismeretes orvosnál tenni. Mert mainapság igen nagy a 
kontár orvosok száma, a kik felvilágosító porokat praescri-
bálnak, természetesen csak azért, hogy a port szembe hint-
vén, a patiens megvakuljon s az orvos úr kényelmesen vég-
rehajthassa az operatiót zsebe javára. 

Jól lát a nép, míg a hit világa fényeskedik neki ; de a 
mesterséges világításhoz nem szokott és nem is fog hozzá-
szokni soha. Azért is hagyni kell, hadd nézze ő ezután is 
vallásos meggyőződése szerint a szentet szentnek, az igazat 
igaznak, a jót jónak, a roszat rosznak és így tovább. Hagy-
játok a népet ezután is azon meggyőződésben élni, hogy a 
felvilágosodásnak az igazság megismeretében, a haladás-
nak az erény gyarapodásában, a szabadságnak a jó vá-
lasztásában, kell nyilvánulnia. Isten mentsen, hogy ő is 
eltanulja tőletek a szavak érteményét felcserélni, hogy ő 
is a felvilágosodás alatt az igazság elnyomását, haladás 
alatt a sir felé való sietést, szabadság alatt a szabadosságot, 
értse ! Továbbá, hogy az igazság helyét nála is az érdek, a 
férfias meggyőződését a divat, a szilárd jellemét a népsze-
rüsködő ingatagság, a polgári erényét álliberalismus fog-
lalja el s hogy ő is erénynek tartsa a bűnt és viszont bűn-
nek az erényt, mert akkor . . . akkor a mi történni fog, 
azért ti lesztek a felelősek. 

Ne foszszátok meg a népet vallásától, ezen egyetlen 
vigaszától ; ne tegyétek őt vadállattá, mert elégszer meg-
mutatta már, hogy oly állapotban borzasztó tud lenni. 
Nem pótolhatjátok nála a vallást semmivel 0 ha vallását 
elveszitek, akkor vegyétek el életét is, mert úgyis kioltja 



149 

azt ö akkor maga, de nem boszulatlanul. Mi kölcsönöz a 
szegény népnek erőt, hogy a teher alatt össze ne roskadjon, 
ha nem a vallás, bizalom Istenben s remény egy jövendő 
életben, a hol az itt szenvedőnek boldogság igértetett ? Ha 
az élet neki semmi élvezetet nem nyújt , hanem csak fájdal-
mat és fáradságot; ha a szerencsétlenség és életuntság keb-
lét mérges kigyóként marczangolják, mi óvja meg őt a 
kétségbeeséstől ? Talán az általatok kürtölt felvilágoso-
dás? Minő biztositékot nyújt ez neki a jövőre nézve? Sem-
mit, hanem csak nyomorát még azzal is nagyobbitja, hogy 
tudtára adja a hamis tant, miszerint az ember csak állat és 
pedig az állatok legnyomorultabbika, hogy az ember is halála 
után csak ugy elenyészik nyom nélkül, mint a többi ál la-
tok. Miben bizzék tehát azután még? Talán az emberek 
hálájában, talán a dicsőségben, mely nevét környékezondi, 
talán egy emlékkőben, melyet a halandók közülök némely 
szerencsésnek ki ju t ta tnak? Hiú remények, melyekre azt 
mondja a bölcs: „A sirdomb idővel besülyed, a sirbolt be-
telik s hosszabb vagy rövidebb felejtetés a sorsa mindeni-
künknek", t. i. az emberek részéről. S tovább folytatva 
mondja: „ lá t tá l -emár nemzetet, mely síremléket ne emelne 
halottainak, mintegy vallomásként, hogy kőre kell biznunk 
a hálát ? . . s hogyha valamely nagy férfinak emlékkő j u -
tott halála után, bizonyosan egynek sem hiányoztak azon 
kövek, melyekkel éltökben hajigáltattak." Eötvös Kar -
thausi. íme a vallástalan felvilágosodott embernek jövője ! 

Miért is világosítsátok a népet, de mindenkor a val-
lás világa mellett. Mondjatok le kedvencz eszmétekről, 
hogy „a népek vallásosságát a műveltség hiányos állapo-
tának kell tulajdonítani", melyből azt következtetitek, 
hogy „minél műveltebb lett valamely nép, annál inkább 
igyekezett a vallási fogalmak tömkelegéből kiszabadulni." 
Mert a legnagyobb tudósok bevallják, „hogy a népnek pol-
gáriasodása a hit fogalmain alapszik." 

„Adjátok vissza a szavaknak a magok érteményét!" 
S fontoljátok-meg azt, hogy valamint nem létezhet társa-
dalom vallás nélkül: úgy valódi felvilágosodás sem. És 
hogy a valódi felvilágosodás az igazság megismerésében 
áll, melyre szt. Pál szavai szerint minden embernek el kell 
jutnia a vallás által. S végre, hogy az, a mit mostan felvi-
lágosodásként árultok, nem egyéb, mint álfelvilágosodás 
vagyis erőtetett fény, bolygó tűz az éj sötétében, mely 
biztos iránytű nélkül szertekalauzolja az embert, míg czél-
já t végkép szem elől tévesztve, menthetlen elbukásban leli 
-reménytelen sirját. 

Makra Imre. *) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZENT-GOTTHÁRDI kerület, augusztus 27. B é r -

m á 1 á s. A Stájerországgal határos kie3 és termékeny R á -

*) Reméljük, hogy a fiatal szerző jelen czikkének közzététele rá-
nézve buzdításul fog szolgálni, hogy tehetségét, melyet tanúsított, jövőre 
is mindjobban kiképezni igyekezzék. Az öregebbek mindinkább vissza-
vonulnak az egyházirodalmi térről. Ok tudják miért. Pedig korunkban 
a, tapasztalt, kipróbált, harczosokat az egyházirodalom hazánkban fáj-
dalmasan nélkülözi. Fogják fel tehát a letett tollat a fiatalok. S z e r k. 

ba-völgy, mely a nem sokára közforgalomnak átadandó, 
Győrt Gráczczal összekötő, vaspálya által ketté van szelve, 
egy hétig ri tka kedves vendéget azaz nem vendéget, hanom 
nehezen várt , forrón szeretett, atyát és főpásztort volt sze-
rencsés méltóságos Szabó Imre szombathelyi megyés püs-
pök úrban kebelébe fogadhatni. Ő méltósága tulajdonába 
jöve és övéi nagy örömmel és ünnepélyességgel befogadák. 
Valamint aug. 17. ő méltósága elé szép bandérium ment, 
melynek élén őt tek. Kéthelyi S. úr, a sz.-gotthardi járás 
derék közigazgatási szolgabirája, szivből eredt jeles beszéd-
del üdvözölte: épen úgykisérte méltóságos püspökatyánkat 
minden plébániába, hova a bérmálás szentségének kiosztása 
végett a szt.-gotthardi cistercita-rend gyönyörű házában 
vett szállásából kirándult, fényes bandérium és a nevezett 
szolgabíró úr. Ez utóbbi különben is az egyes szentegy-
házakban rend és csend fentartásában tanúsított buzo-al-Ö 
máért az összes kerületi lelkészek forró háláját érde-
melte ki. 

Aug. 18., mint felséges királyunk születésnapján, ő 
méltósága Szent-Gotthárdon a királyi törvényszék tagjai, 
a többi tisztviselők és megszámlálhatlan népsokaság rész-
véte mellett fényes egyházi segédlettel Te Deumot és szent 
misét énekelt és szent beszédet tartott, azután számosakat 
megbérmált. 

Aug. 19. ő méltósága Rába-Szent-Mártonban szolgál- • 
tatta ki számosaknak a bérmálás szentségét, ezt megelőző 
német szent beszéd mellett. 

Aug. 20., szent István király napján, ismét Szt . -Gott-
hárdon tartott ő méltósága fényes isteni szolgálatot, mely 
alatt a cistercita-rend perjele német nyelven, mélt. püspök 
urunk pedig magyar nyelven, dicsőité az egyház nagy 
szentjét, Magyarország első apostoli dicső királyát. Azután 
bérmálás következett. 

Aug. 21. G-yanafalván, aug. 22. Nagyfalván, volt a 
bérmálás ; ő méltósága mind a két helyen mondott szivből 
jövő és szivre ható német szentbeszédet. Ha Gyanafalváról 
nagy lelkesedéssel történt fogadtatása ö méltóságának és 
a lelket szent áhítatra andalító gyönyörű népének különö-
sen kiemelendő : úgy Nagyfalvái'ól a feledés bús homályá-
tól megóvandóknak tartom a mélt. szónok úr gyönyörű 
intelmeit, miszerint a szülők, habár amúgy is kötelesek 
szóban, cselekedetben, őrizkedni a gonosztól, mégis a gyer-
mekek előtt hétszerte inkább kell attól ovakodniok, mi 
ezeket roszra csál ithatná. 

Aug. 23. nem bérmált ő méltósága, de csak azért nem, 
mert a kisdedek közt a szent-gotthárdi iskolákban akart 
kissé a testet lelket lankasztó apostoli munkától megpi-
henni. 

Aug. 24. a négy vendszláv plébánia, u. m. Alsó-, Felső-
Szölnök, Dolincz és Istvánfalva volt Sz.-Gotthárdra be -
rendelve és ő méltósága vendszláv nyelven is szónokolt és 
ezen nap 2,400-nál több keresztényt avatott fel Krisztus 
bajnokaivá a bérmálás szentsége által. 

Ha már a németajkú lelkész urak rendkivüli módon 
hálálkodtak magok és nyájaik nevében, hogy ő méltó-
sága hiveiket anyanyelvökön mondott szent beszédekkel 
táplálta az örök életre: mit szóljunk mi vendszlávajkuak 
hálánk méltó tanusitásaul, kik hallottuk ő méltóságát a 
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született vendszlávnak is nehéz nyelven szólani, hallottuk 
őt szép kiejtéssel és helyes hangsúlyozással szólani ? Domi-
nus consei'vet eum et vivificet eum et beatum faciat eum in 
terra. Aug. 25. Rába-Keresztúron bérmált ő méltósága és 
aug. 26. visszatért megyéje székhelyére. 

Zsemlics I. 

BONN. A n é m e t k a t h o l i k u s t a n u l ó k e g y -
l e t e augustus hónapban ötödik közgyűlését tartotta, mely 
alkalomból nem vélünk fölösleges dolgot tenni, ha ezen 
egyletnek vagy jobban mondva egyes egyletek szövetségé-
nek belszervezését és működését kissé jobban ismertetjük. 
Ezen ismertetés nézetünk szerint annál érdekesebb, mint-
hogy aziránt is nyújt némi tájékoztató felvilágosítást, mily 
állást foglaltak el Némethonnak tanuló ifjai azon nagy egy-
házi s egyházpolitikai kérdésekkel szemben, molyek kö-
zönségünket jelenlog elfoglalva tar t ják . 

1866-iki januárban történt, hogy a berlini katholikus 
olvasó kör, a bonni Arminia, a boroszlói katholikus tanuló 
egylet, a münsteri Germania és a würzburgi Walhalla közt 
szövetség köttetett, melynek folytán ezek összegyletté ala-
kul tak. Ezen egyletnek mindjárt fenállása első évében 
nehéz viharokkal kelle megküzdenie. Mindazonáltal daczára 

• annak, hogy időközben az 1866-iki porosz-osztrák háború 
lezajlott, első közgyűlését mégis már az 1867-iki őszszel 
Berlinben megtartotta. Akkor hatodik tagul a müncheni 
katholikus tanulók egylete vétetett fel a szövetségbe. Az 
erre következő év az egyes egyletekben jobbára az összszö-
vetség statutumai s a közgyűlés ügyrendo feletti tanács-
kozmányokra fordíttatott, melyek a Münsterben tartott 
legközelebbi nagygyűlés elé, mint indítványok, javaslat-
képen hozatván, ott kimerítő tárgyalás és tanácskozás után 
végképen megállapittattak. 

A statutumok első szakasza igy hangzik : 
„A német katholikus tanulóknak egyes egyletei a 

vallás, a tudomány s barátságos társalgás alapján összszö-
vetséget képeznek, mely három mozzanat ápolása, megóvása 
és nem-tanulói körökben való terjesztése a második §. sze-
rint az összszövetségnek czélját képezi." E szavakban az 
egyes egyleteknek nem kevésbbé, mint az egész szövetség-
nek, feladata eléggé világosan vonaloztatik körül akként, 
hogy az egyleteknek czélja oly férfiakat adni az egyháznak 
s a hazának, kiket igazi vallásossággal párosult tudomány 
méltókká tesz a keresztény férfi nevére. Hogy ezen egyes 
egyletek egymással közelebb és szorosabb érintkezésbe 
lépjenek, hogy a tett tapasztalatok könnyebben kicserél-
tethessenek, hogy az egyetértés fentartassék s a közös ügyek 
közösen intéztessenek el, arra vannak a közgyűlések, me-
lyek felváltva minden esztendőben más elnök-helyen (Vor-
ort) tartatnak. A közgyűlésre minden egylet egy képviselőt 
küld. A közös ügyeket évközben az utolsó elnök-hely viszi, 
melynek tagjai a központi „Egyleti Értesitő"-t is szer-
kesztik. 

A porosz-franczia háború az összszövetséget több ol-
dalról érintette. A legifjabb tag, a karlsruhei Laetitia, vala-
mint a boroszlói egylet, megszűntek vagy legalább tényle-
ges müködésöket egyelőre felfüggesztették, mert tagjaik 

majdnem kivétel nélkül zászló alá szólittattak. Azért is az 
emiitett esztendőben közgyűlés sem tartatott. 

A vatikáni zsinatnak korszaka szinte mély nyomo-
kat hagyott az egyletek történetében. Majdnem minden 
egyletben találkozott ellenzéki, antiinfallibilis, párt, melyet 
kizárni s igy legalább az illető egyletre nézve ártalmatlanná 
tenni kellett. A legradicalisabb módon történt ezen tisztá-
zási processus a boroszlói egyletben, hol a többség kijelen-
tette, hogy a vatikáni zsinatnak a pápa csalatkozhatlansá-
gára vonatkozó decretumait el nem ismerheti. Az ügy az 
összszövetség fóruma elé került, mely e többséget kebeléből 
kizárta s a kisebbségnek „Unitas" név alatt uj egyletté 
való alakulását elhatározta, mi meg is lőn. Ez az 
1871-ben Münchenben tartott negyedik közgyűlésen tö r -
tént, melyen két uj tag is vétetett fel az összszövetségbe, a 
göttingai Winfridia és a tübingai katholikus olvasó egylot. 

Az ötödik közgyűlés ezidei augustus elején Bonnban 
tartatott meg. Az Arminia felhívására vagy száz szövetségi 
tag jelent meg. Julius 30-án este tartatott az ismerkedési 
estély (Begrüssungskneipe). Másnap ünnepélyes isteni tisz-
telet után kezdődtek a tanácskozások. Uj tagul az aacheni 
polytechnicum mellett virágzó Carolingia jelentetett be, 
melynek elfogadása után ez egyletnek képviselője meleg 
szavakba öntött köszönő szónoklatában jelesül értekezett 
azon szükségről, hogy a katkolikus hitéletet a német mű-
egyetemek mellett is mindinkább ápolni és fejleszteni kell. 

Egy további fontos határozattal bízatott meg a jövő-
évi elnöki hely, azzal t. i., hogy lépéseket tegyen s előké-
születeket arra, miszerint egy átalános központi egyleti köz-
löny alapittassék, mely az egyleteknek érdekeit képviselje. 

A komoly tanácskozásokat tisztességes mulatságok 
váltották fel, melyekre Bonnak gyönyörű vidéke anyagot 
és helyet bőségesen szolgáltat. Reméljük, hogy ezen leg-
ujabbi találkozás az egyes egyletek közti testvéries köte-
léket még szorosabbra füzendi, az egyetértést megtörhet-
lenné teendi s hogy ekként az egyletek közös czéljának 
elérését mindinkább biztositandja. Az összes egyleti tagok-
nak száma jelenleg 320, mi, tekintve azon hitközönyt, mely 
a tanulói körökben, fájdalom, még mindig uralkodik, nem 
épen megvetendő szám. Üdvöt e derék tanulóknak ! 

SVEDHON. A katholicismusnak ez országban való 
helyzetére a következő két okmány jellemző világosságot 
vet. Szórul szóra közöljük azokat, hogy lássák t. olvasóink, 
miként értik a keresztény méltányosságnak még legprimi-
tivebb parancsolatait a protestánsok ott, hol antikatholikus 
roszakaratuknak szabad menetet engedhetnek. 

O felségének a királynak határozata egy alázatos folya-
modvány ügyében, melyet N. N. művésznek neje a felség-
hez intézett. 

„Kérelmező jelenti többi közt, hogy annak következ-
tében, miszerint férje hathónapi fogságra ítéltetett, mely 
büntetését épen most kiállja, öt gyermekével együtt a leg-
végső Ínségre jutott . I ly körülmények közt, bár maga ka -
tholika, mégis azon lutheránus plébániához fordult segély-
ért, melyben lakik s melyhez férje is tartozik ; itt azonban 
minden segély megtagadtatott tőle, okul adatván, hogy 
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gyermekei katholikus szertartás szerint keresztelvék. Ez-
után folyamodó a katholikus plebániahivatalhoz fordult, 
honnét valóban annyi segélyben részesíttetett is, a mennyi 
<51ete fentartására szükséges ; azon további kérelme azon-
ban, miszerint két legidösb figyermeke az odavaló iskolába 
felvétessék, azért nem teljesíttethetett, mert a fonálló tör-
vények ezt tiltják. 

Ennek következtében folyamodónő aziránt esedezik a 
felséghez : engedje meg neki gyermekeit a katholika val-
lásban felnevelni s rendelje el, hogy neki e felett irott 
jelentést szabadjon a katholikus plébános előtt tenni, mert 
különben ez utóbbinak nem szabad gyermekeit a katholi-
kus nevelő intézetbe felvenni, hacsak ezeket, saját maga 
személyét és az intézetet nem akarja azon következmények-
nek kitenni, melyekkel az 1860-iki october 23-káról kelt 
törvény hasonló esetben az illetőket fenyegeti. 

Ezen folyamodványhoz mellékletül a lutheránus atyá-
nak Írásbeli nyilatkozata volt csatolva, melyben kijelenti, 
miszerint szabadon s szivesen beleegyezett s beleegyezik 
abba, hogy gyermekei a katholika vallásban neveltesse-
nek ; továbbá a két legnagyobb figyermeknek keresztle-
vele, melyből kitetszik, hogy az egyik 12, a másik 10 éves. 

A királyi határozat ezen folyamodványra követke-
zőleg hangzott : 

0 felsége a fenforgó ügyre vonatkozó alázatos hiva-
talosjelentéstétel után ugy találta, hogy ezen kérésnek úgy, 
a mint az előadatott, hely nem adathatik. Mi az illetőkkel 
miheztartás végett tudatandó. Kelt Stockholmban sat. Ká -
roly rex. Delgeer mint ellenjegyző minister." 

Minden további commentár helyett még csak annyit 
jegyzünk meg, hogy a fentemiitett hivatalos jelentésben, 
illetőleg javaslattételben, többi közt ezen hely is előfordul : 
„hasonló engedély a Svédhonbau törvényesen biztositott 
vallásszabadsággal ellenkeznék ;" — protestáns felfogás 
szerint tehát a vallásszabadság megtiltja a lutheránus atyá-
nak gyermekeit a katholika vallásban felnevelni. Kinek ne 
jutna itt eszébe a magyar házassági törvénykezés? 

A második okmány ugyan 1869-ből származik, de 
oly ügyre vonatkozik, melyben eleddig Svédhonban semmi 
változás sem történt. Ez mutatja, mily „türelmes" a luthera-
nismus a szegénységi ügyben is, mily igazságos s mily 
igazságszerető. 

„Károly, Isten kegyelméből Svédhon és Norwégia, a 
góthok és wendek királya. 

Egy alázatos folyamodványban, melyet a Stockholm 
városában fenálló katholikus plébániának lelkésze, Bern-
hard, hozzánk felterjesztett, előadatik, miszerint a plébániá-
jában lakó katholikus szegények mit sem kapnak a törvé-
nyes segélyezésből, annak daczára, hogy ugyanazon plébá-
niának jobbmódú hivei épen úgy fizetik a szegénységi adót, 
mint a luthervallásu polgárok. Egyúttal azt kérelmezi a 
•nevezett plébános, rendeljük el kegyesen, miszerint állam-
pénztárunk az 1800 óta szokásban levő 450 ricksdalernyi 
(körülbelül 250 frtnyi) ugyané plébánia katholikus szegé-
nyei számara rendelt segélypénzt ismét folyóvá tegye. 

Midőn ön, pénzügyminister úr, ezen folyamodványra 
nézve alázatos jelentését tette volna előttünk, egyúttal arra 
is irányzá kegyes (sic !) figyelmünket, hogy tavai hasonló 

esetben a stockholmi szegénységügyi bizottságnak jelentése 
meghallgattatott, melyből kitűnt, hogy a segély kiosztásá-
ban soha sincs tekintet az illetőnek vallására, kivévén, ha 
zsidó s hogy ennélfogva az egyes esetekben nyert segély 
egyenes arányban áll a segélyezetteknek szükségleteivel s 
nem azon pénzösszeggel, melyet a jobbmódú katholikusok 
a közös szegénységi pénztárba szolgáltatnak. 

Az előadottakból kitűnik, hogy a katholikus szegé-
nyek, mi a segélyeztetés lehetőségét illeti, tökéletesen ugyan-
azon állapotban vannak, mint a luthervallásuak s hogy ennél-
fogva fölösleges nekik az állampénztárból külön segélyt 
utalványozni. 

Mi az illetőknek miheztartás végett tudtul adandó. 
Károly rex sat." 

A katholikus plébános bizonyosan nem merte volna a 
királyhoz intézett feliratában azt mondani, hogy a katho-
likusok igazságtalanul megrövidíttetnek, ha ez tényleg nem 
volna igy. Azonkívül pedig eléggé megmutatja a fentebbi 
eset, melyben öt élő gyermeknek a végső inséggol küzdő 
anyjától csak azért tagadtatott mog a segély, mert a gyer -
mekek ugy, mint anyjok, katholikusok, hogy a szegénység-
ügyi bizottságnak állitása, röviden mondva, hazugság, 
amennyiben a katholikusokkal ugyan megfizetteti a sze-
gényügyi adót, de a szogény katholikusokat az ebből szár-
mazó istápolásból egyszerűen kizárja. 

De ez még semmi ahhoz képest, hogy mindennek da-
czára Svédhonban a katholikusok még mai napig is kény-
telenek azon adókat is fizetni, melyekből a lutheránus pap-
ság fentartatik. Ez mindennél jobban megmutatja, mily 
igazságtalan, intoleráns, szűkkeblű, valami az a protestan-
tismus, valahányszor katholikusokkal van dolga. 

A mi az emiitett 450 ricksdalert illeti, megjegyzendő, 
hogy a svéd kormány azokat 1800-ban esztendőnkint kifi-
zetni ugyan megígérte, mert akkor érdekében feküdt több 
ezer katholikus munkást, kikkel épen alkudozások folytak, 
a gyáripar emelése kedveért az országba vonni. Ezen be-
vándorlott munkásoknak gyermekei a mai katholikusok, 
kik iránt miként tartatik mog a kormányilag adott szó és 
ígéret, az imént közölt két okmányból eléggé kiderül. 

Dánia- és Nonvegiában annyival jobb a katholikusok-
nak helyzete, hogy legalább nem kell a protestáns egyházi 
adót fizetniök. Hogy ez utóbbi két országban még nem sike-
rült azon törvénynek eltörültetését kieszközölni, mely a 
katholikusokat minden államhivatalból kizárja, az onnan 
van, mert e két országnak képviselőtestületei sokkal becsü-
letesebbek, semhogy valami tolerantia-törvényt alkossanak, 
melyet aztán a gyakorlatban, amennyiben a katholikuso-
kat illetné, még sem tartanának meg. 

Y E G - I E S E K , 
— Megjelent és beküldetett „ B ú c s ú j á r á s i - e g y -

h á z i - b e s z é d e k", ajtatos zarándoklatkor előadta Hor-
váth Ernő, szt. Ferencz-rendi áldozár s magyar hitszónok. 
Pest, 1872. nagy 8. rét 96 lap. Bartalits Imre nyomdája. 
Tartalma a következő : Előszó. Elinduláskor. — A kegy-
helyen. — Visszaérkezéskor. Nevezetesen tartalmaz szent 
beszédeket a szt. keresztről, religiónk eme nefelejtséről 6 j 
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Mária hazánk védasszonyáról 6 ; szt. Péter és Pál aposto-
lokról 1 ; végül Nagy-Mária Czelböl visszaérkezett hívek-
hez szózatot. — A t . cz. olvasó e füzetbeu népszerű s azért 
a népnek házi olvasmányul is czélszerüen szolgálható el-
mélkedésekre találand. Ezen csinos boritékba fűzött könyv-
nek ára 50 kr. o. érték. Kapható Pesten, nt. Horváth Ernő 
szt. Fer. r. áldozárnál. Barátok zárdájában. Ajánljuk a 
lelkész urak figyelmébe. 

— Az al Gesuban Rómában lakó jézustársasági a tyák-
nak tudtára adta a magas kormány, hogy a házat 14 nap 
alatt elhagyják s csak néhány szobát tarthatnak meg — 
ideiglenesen. — Ezt nevezik garanzia-törvénynek, expro-
priatiónak, melyért semmit som adnak s ha az ember jogát 
védeni akarná, bezárnák. Ez mind liberális vivmány. 

— Különféle porosz lapok registrálják, hogy a pro-
testáns theologiát hallgatók száma évről évre fogy, minek 
következménye az, hogy Németországban a protestáns pa-
pok hiánya már érezhetővé kezd válni. Például felhozzák 
a legutóbbi időből, hogy a berlini egyetemen az 1871/2 
iskolaév nyári semestrisén volt 214, a bonnin 39, a borosz-
lóin 50, a greifswaldin 21, a hallin 223, a königsbergin 78, 
összesen 625 theologus, míg a téli semestrisben volt 681, 
tehát 56-al kevesebb. 

— A „Spen. Ztg." jelenti, hogy a porosz belügymi-
nistor köriratilag felhívta a tartományi hatóságokat, mi-
szerint a lehető leggyorsabban adják tudomására, mily egy-
házi congregátiók léteznek az illető kerületekben, melyek 
a „jézustársasággal rokonságban" vannak. Ennek alapján 
i r j ák Kölnből, hogy ott szombaton későn este tudakozódott 
a hatóság az ursulináknál s a többi nőszerzeteseknél, váljon 
nincs-e rendjük „rokonságban a jézustársasággal" ? Ily 
kérdés intéztetett az elisabethinákhoz is. — Persze ezen 
szegény apáczák mind állam veszélyesek. Ilyenektől fél a 
40 millió lakossal, egy millió katonával s Isten tudja, hány 
ezer hitetlen tudós professorral rendelkező Nagynémet-
ország. 

— A coblenzi jézustársasági a tyáknak aug. 19-én hi-
vatalosan tudtára adatot t , hogy a törvény értelmében 
a) szerzetesi működésök a templomban és iskolában, missiók 
tartása s prédikálás, valamint a lelkipásztorkodási műkö-
dés, megtiltatik, b) collegiumuk a jövő év jan. 1-től felosz-
latottnak tekintetik s felhivatnak az a tyák, c) adják a ha-
tóságnak tudtára, hova száudékoznak menni ? Hasonló eljá-
rást követett a münsteri hatóság, hol a püspök egy igen 
szép levélben búcsúzott el az atyáktól. 

— A bécsi „Vtld." irja : Egyidejűleg a lelkészkedő 
papáág felsegélésére szánt 5 százezer forintnak folyóvátéte-
lével a helytartóságokhoz egy titkos ministerialis rendelet 
küldetett, melyben meghagyatik, hogy jövőben oly plébá-
niák betöltésénél, melyek fejedelmi vagy vallásalapi patro-
natus alatt állanak, mindenekelőtt a kerületi hatóság által 
az illető competensek felett beküldött informatiót kell 
tekintetbe venni. Azon esetben, ha ezen hatósági informa-
tio az ordinariatuséval nem egyeznék, az utóbbit nem kell 
figyelembe venni. — Ehez nem kell commentár. — Azt is 
i r ja a „Vtld", hogy a neopresbytereknek lelkére köttetett, 
miszerint a kath. casinókkal ne törődjenek. — Ki kötötte 
lelkére s mikor? miért nem mondja meg a „Vtld." 

— Kiefersfeldennek hü kath. lakosai Bajorországban 
kilencz hónapig voltak kénytelenek istentiszteletüket egy 

magány házban ' artani, mert kiközösített plébánosuk Ber-
nard a plébániatemplomot elfoglalta s benne szentségtörő-
leg fungált. Miután a kath. községnek minden törekvése, 
saját temploma birtokába juthatni, a kormány liberalis-
musán hajótörést szenvedett, nem maradt más hátra, mint 
uj kath. templomot építeni. S a buzgó katholikusok erre is 
vállalkoztak. Roppant erőfeszítéssel uj templomot építettek, 
mely aug. 18-án megáldatott. — íme, mire nem képes hü-
telen plébánosa ellenére a buzgó katholikus község. 

— A münsteri k. academia 245 növendéke, tehát az 
összes tanulóifjúságnak kétharmada, a hires jezsuita-tör-
vény szentesítése után jul. 18-án, a csalatkozhatlanság k i -
mondásának évfordulati napján, az ottani jezsuitákhoz rész-
vétiratot intézett, melyben ígérik, hogy az atyák által 
elhintett mag gyümölcsözni fog az ő szivökben. Hasonló 
részvétiratot intéztek Münsternek kézműves ifjai az üldö-
zött atyákhoz, melyben kifejezést adnak annak, hogy min-
den adandó alkalommal készek szent hitöket szóval s tettel 
megvallani, miként erre a jezsuita a tyák által tanittattak. 
— Németország valóban büszke lehet fiatalságára s ez 
jogosít fel egy szebb jövő reményére. 

— Az A. A. Ztg., mint mondja, hiteles forrásból, 
közli azon papoknak neveit, k ik Németországban az egy-
háztól a vatikáni zsinat alkalmából elszakadtak. Jó ismerni 
e névsort : Bemard kiefersfeldi plébános, dr. Birlinger A. 
bonni magántanár, Braun T. passaui pap, Buchmanu J . 
kanthi plébános, jelenleg Boroszlóban tartózkodik, Diek-
mann bonni világi pap, dr. Döllinger prépost Münchenben, 
Federmann kölni világi pap, dr. Friedrich tanár München-
ben, Grunert J . insterburgi plébános, jelenleg Königsberg-
ben, Hassler O. müncheni világi pap, dr. Hort M. hittanitó 
Straubingban,HirBchvvälder F.Münchenben,dr. Hilgers bonni 
tanár, Hosemann J . tuntenhauseni plébános, Kaminsky P. 
kattowitzi plébános, dr. Knoodt bonni tanár, Kühn P. kai-
serslauterni káplány, dr. Langen J . bonni tanár, Lefere J . 
herbedei káplány, dr. Lutterbeck B. giesseni tanár, dr. Ma-
zanek passaui világi pap, dr. Menzel braunsbergi tanár, dr. 
Messmer J . A. müncheni tanár, dr. Michelis braunsbergi 
tanár, Mönikes A. wiedenbrücki lelkészhelyettes, dr. Rein-
kens J . H. boroszlói tanár, Renftle J . meringi plébános, dr. 
Reusch H. bonni tanár, Siemes E. kaldenkircheni káplány, 
jelenleg Meringben, dr. Tangermann W. unkeli plébános, 
jelenleg Kölnben, dr. Teeibl braunsbergi papnőveldei igaz-
gató, jelenleg Kemptenben, Wacker kadelburgi plébános, 
Waldmann H. heiligenstadti hittanár, dr. Weber boroszlói 
tanár, Wimmer P. kattowitzi káplány, dr. Wollmann P . 
braunsbergi hittanár. — Összesen 37. Hála Istennek, hogy 
egész Németországból csak 37 pap tar t ja magát infallibilis-
nek. Ez Németország 20 ezer papja mellett elenyésző cse-
kélység. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg a 11-dik számból: 41 fr t 40 kr . 260 frank 
aranyban, 7 es. k. f t s 1 ezüstforintos. 

F . G. Pannonhalmáról 2 szász tallér. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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rosi plébánián) s Eocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
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szám alatt ) 

Pesten, sept. 7-én. II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Népmissiók. — A katholikusok kötel-
mei az egyház jelen szomorú napjaiban. — Egyházi tudó-
sítások. — Vegyesek. 

N é p m i s s i o k. 
(Vége.) 

14. Leonardo a Porto Mauritio ferenczrendi 
atya missióiról is felette csudálatos dolgokat olva-
sunk az ő élettörténetében. Többi között szó van 
arról, miszerint midőn egykor Mazániában, Korsika 
egyik helységében, missiót tartott volna, hol ellensé-
geskedésből származó gyilkosságok oly gyakoriak 
valának, hogy egész családok ki lettek irtva, a mis-
sio után senki sem találtatott, ki ellenségével ki nem 
békült volna. Más, Casaccone nevü, helységben egész 
család létezett, melynek egyes tagjai semmikép sem 
akartak egymással kibékülni ; de midőn a szónok a 
missio végén azt mondá, hogy azokat nem áldandja 
meg, kik gyülöletökről le nem mondanak, ezen csa-
lád összes tagjai oda jöttek és miután az ellenségek 
egymáshoz közelitettek, sok könyhullatás között 
megtörtént a kibékülés és egyik rész a másiktól bocsá-
natot kért. Ugyanazon helyen bizonyos fiatal ember 
is volt, ki, amint meghallá, hogy missio fog tartatni, 
messziről eljött, hogy ellenségével találkozzék, kit 
meggyilkolni szándékozott. Midőn már most a pre-
dikácziót meghallgatta, egészen lemondott a gyűlö-
letről és átalános gyónást végzett. Bizonyos más, 
Castel d'Aoqua nevü, helységben három ellenséges 
párt létezett; ezek emberei egy nap mindnyájan 
felfegyverkezve jelentek meg a missiónál ugy, hogy 
félni kellett, netalán hogy magában a templomban ve-
szekt dés kezdődjék; azonban a szentbeszéd oly átalá-
nos szivbánkódást idézett elő, hogy valamennyien 
még ugyanazon napon a szónoknál jelentkeztek és 
átalános béke köttetett. Korsika más helységében 

már husz év óta két párt közötti ellenségeskedés lé-
tezett ugy, hogy gyakoriak voltak a gyilkosságok ; 
midőn ott missio tartatott, az egyik fél tudni sem 
akart a kibékülésről, mert élén Lupo nevü ke-
ményszívű férfiú állott. Amint már most ez a missio 
végén látta, mint békültek ki a többiek miud Krisz-
tus Jézussal, ő is magába szállt és békét kötött, mire 
aztán valamennyien kibékültek egymással. Livor-
nóban történt, amint ott missio tartatott, hogy ám-
bár már sok mulatság volt tervezve a farsang szá-
mára, mégis elmaradtak mind az álarczos menetek, 
mind a tánczmulatságok ugy, hogy még a nyilvános 
színjátékoknak is el kellett némulniok, mert senki 
sem jelent meg azokon és kénytelenek voltak bezárni 
a szinházakat. Effélék pedig a missióknál épen nem 
rendkivüli, hanem rendes dolgok, azért nem is aka-
rok azoknál tovább időzni. 

15. De térjünk most át az ellenvetésekre, me-
lyek méltóságodnak plébánosa részéről tétettek ; 
mert ba azokra meg nem felelnék, attól lehetne tar-
tani, hogy méltóságod amissiók elleni előbbi előítéle-
tei mellett tovább is megmaradna. Mindenek előtt 
tehát azt mondja ellenesem, hogy a missio gyümöl-
csei igen gyakran a szalmatűzhöz hasonlók, mely 
magasan fellobog, de nem sokáig tart; mert — ugy 
mond — ha elmúlt egyszer a missio, a gonoszok 
csak még gonoszabbak, mint azelőtt. Adná Isten, 
felelem én erre, hogy mindazok, kik egyszer Istenhez 
térnek, holtokig állhatatosan megmaradnának a 
jóban! Ámde épen ebben tűnik ki az emberi nyomo-
rúság, hogy igen sokan, miután visszanyerték az 
Isten malasztját, azt mégis ujolag elveszítik. De ha 
semmi más jó sem volna eszközölve, mégis bizonyos, 
hogy míg a missio tart, megszűnnek a gonosz isme-
retségek, hogy megszűnnek a botrányok és károm-
kodások, hogy sok kártérítés történik és nagyszámú 
rosz gyónás tétetik jóvá. Különben nem áll, hogy a 
missio multával minden bűnös, ki ott megtért, gono-
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szabb lesz, mint előbb; nem; sokan állhatatosak az 
Isten malasztjában és ha némelyek visszaesnek is, 
mégis legalább több hónapon át mentek maradnak 
halálos bűnöktől; legalább a missiókon hallott pre-
dikácziók által Istenről és lelki üdvösségök fontossá-
gáról nagyobb ismeretet szereznek ; a bün iránt 
nagyobb utálatra is gerjednek annyira, hogy ha 
ujolag vétkeznek is, mégis mielőtt a húsvéti időszak 
elérkezik, estökből felemelkedni iparkodnak. Erősen 
meg vagyok győződve róla, hogy ha valaki azok 
közül, kik a missiói predikácziókon jelenvoltak, utá-
nok egy év alatt meghal, csak nehezen fog elkár-
hozni. À missio gyümölcse legalább egy vagy két 
évig tar t ; és ha nincsen ugy, annak okai ama vidék 
papjai, kik nincsenek rajta, hogy a missio gyümöl-
csét predikácziók és azáltal megőrizzék, miszerint a 
népet elmélkedésre és a legméltóságosabb oltári 
szentség látogatására oktassák; leginkább pedig 
azért, mert agyóntatószéket nem ülik szorgalmasan. 
Ha ez nem történik, akkor igaz, egy év alatt a mis-
sióknak már csak kevés gyümölcse lesz észrevehető; 
de csupán a papok hanyagsága miatt, kik minden 
fáradságot sajnálnak ! J a j az alvó pásztoroknak, a 
hanyag papoknak ! kiált fel Contenson atya. — Ha 
azonban a föld két vagy három év múlva az idő 
hossza miatt ismét szikkadni kezdene, más missio 
által kell azt ujolag öntözni és nedvesiteni. 

16. Azután méltóságod plébánosa még ugy is 
vélekedik, hogy a missiók sokaknak lelkiismeretét 
nyugtalanítják, mert a predikáczióknál számos aggá-
lyok keltetnek fel a lelkekben. Ez mégis csak gyö-
nyörű ellenvetés! Tehát jobb lenne, hogy a lelkiis-
meretek ne nyugtalanittassanak ? Jobb lenne a 
bűnösöket btínálmukat tovább folytatni hagyni 
azon átkozott békében, mely elkárhozásukat meg-
pecsételi ? A lelkiismeretek ezáltal nyugtalanit-
tatnak! Ah, hisz épen az az ördög szándéka, hogy 
eme szerencsétlen rabjai ne legyenek álbékéjökben 
megzavarva, mely vésztöket okozza. Hisz épen oda 
terjed ki a pásztor gondja, miszerint juhocskáit, 
melyek az isteni kegyelemvesztés állapotában szun-
dikálnak, nyugtalanítsa, hogy felébredjenek és örök 
kárhozatuk veszélyétől megmenekedjenek; ezen éb-
resztésökre pedig nincs alkalmasb eszköz a mis-
sióknál. 

17. Azért, teszem hozzá, gondoskodni kellene a 
a püspököknek arról, hogy egyházi megyéjök min-
den egyes még oly kis helységében is tartassanak 
missiók. Ezt azért mondom, mert némely missioná-

riusok azon szokást hozták be, hogy oly tájakon, hol 
több kis helység elszórva fekszik, a missiókat oly 
helyen tart ják, mely körülbelül közepett fekszik. De 
ekként az történik, hogy épen azok, kik leginkább 
megterhelve vannak bűnökkel és kik ennélfogva 
nagyobb gondtalanság- és vakságban élnek, nem fog-
nak a missiónál megjelenni ; mert ilyetén emberek, 
ha a missio nem az ő helységökben tartatik, azon 
ürügy alatt, hogy nagy a távolság vagy hogy 
az időjárás nem kedvező vagy egyátalában nem 
fognak vagy mégis csak ritkán elmenni a prediká-
cziókra. Ok tehát otthon fognak maradni és gonosz 
életöket mint eddig folytatni. Tapasztalásból beszé-
lek így. Némely helyeken,melyekről mondották, hogy 
ott a missio megtartatott,vagy mivel az olyan központi 
helységben volt megtartva vagy mivel kelleténél 
rövidebb ideig tartott, a népet ép oly segélyre szo-
rulva találtam, mintha ott még semmi missio sem 
volt volna. Azért a mi legcsekélyebb egyesületünk 
azon szokást hozta életbe, hogy a missio minden 
egyes helyen, ha ez még oly kicsiny volna is, lega-
lább nyolcz napig tartassék, mert nagyobb helyeken 
a missiónak tizenöt, sőt némelykor husz vagy har-
mincz, napig kell tartania, ha ez valamennyinek meg-
gyóntathatása végett szükséges lenne. 

18. Méltóságod plébánosa harmadszor még azt 
az ellenvetést teszi, miszerint abból, hogy a missiók 
legtöbbször csak késő este végződnek, nem egy bot-
rány keletkezik. Erre én azt felelem, hogy a képzelő 
tehetség tévedése azt vélni, mintha a missio alatt sok 
bűn azért követtetnék el, mivel este van a predikáczio. 
Missio idején majdnem az összes náp meg van indulva, 
különösen aki a missióban részt vesz; nem is merne 
akkor senki mást kísértetbe hozni, mivel előre lát-
hatná, hogy gonosz kívánsága nem menne teljese-
désbe. Ámde engedjük meg, hogy valamely pajzán 
legény egy leányzót megkísértene; váljon azért a 
missiót, mivel csak este ér véget, inkább végképen 
abban kellene hagyni? Azonban, teszi hozzá ellene-
sem, soha sem kell elkövetni a roszat, habár jót 
eredményez is. — Ezt megengedem. De nem-e egé-
szen más elkövetni a roszat és megengedni azt? Ha a 
következmények minden veszélyét akarnók eltávoz-
tatni, minden jó dolgot abba kellene hagynunk; meg 
kellene akkor tiltani aszenteknapjainakfényes ünnep-
léseit, a kegyhelyekre való zarándoklatokat és körme-
neteket, mert mindezen ajtatos gyakorlatoknál majd-
nem mindannyiszor rendetlenség fordul elő ; só't 
akkor meg kellene tiltani a gyónást, az áldozást, a 
szent-mise-hallgatást, mert ilyeseknél is botrány 



adatik és szentségtörés követtetik el. Tudjuk pedig, 
hogy anyaszentegyházunk az ily gyakorlatokat nem 
csak megengedi, hanem helyben is hagyja és paran-
csolja. 

19. Azonban, vetik ellen, épen a missio az oka, 
hogy a késő prédikálás miatt sok bünt követnek el 
az emberek. Ámde, kérdem én, ha missióra nem 
mennek, semmi bűnt sem követnek el ? Ha nem tar-
tatik missio, az ismeretségek nem szűnnek meg, a 
veszekedés és káromkodás, mint előbb, napi renden 
vau és a régi botrányok mind nem érnek véget. Ha 
pedig missio van, a bűnök ezrei akadályoztatnak 
meg, legalább annak tartama alatt. De, kérdik, mi 
okból prédikálnak oly késő este ? Ha nappal jelen 
meg a nép, felelem én, nappal is van predikáczio és 
nem késő este; de mi a teendő, ha az emberek nap-
pal el nem jöhetnek? Bizonyos, hogy ha faluhelyen 
a szegény földmivelők (kikből állanak a legtöbb 
hallgatók) a missio gyakorlataiban nem vesznek 
részt, az roszul sikerült; ha pedig a szegény falusi 
embereknek bármennyire szivökre köttetik, hogy 
korábban jöjjenek, mégis teljes lehetetlen megjelen-
niük, mielőtt be nem fejezték munkájokat. Igaz, az 
uraságoknak és iparos mestereknek szokott ajánltatni, 
hogy a missio alatt embereiknek engedjék meg előbb 
végezni munkájokat; azonban, sajnos, ily intelmek-
nek csak ritkán van amazok részéről foganatjok, 
mert ezáltal ideiglenes dolgaikban károsodnának. 
Ha a munkások napi munkájokat el nem végezték, 
béröket sem kapják meg és ennek hiányában min-
dennapi kenyerök sincsen. Ha tehát a falvakban 
bármiként intetik is a nép, mégis csak késő este, 
naplemente felé, fog megjelenni és, én ismétlem, ha a 
szegény falusi nép nem jön missióra, akkor az rosszul 
sikerült. , 

20. Azonban még az az ellenvetés is tétetik, 
hogy némely oktalan missionarius a szószéken oly 
bűnökről beszél, melyeket a gyóntatószékben hallott, 
miért azután a nép ellenszenvet kap a gyónás ellen 
és hogy azt inkább egészen abba hagyja, mint sem 
hogy nyilvánosan kelljen szégyenkeznie. Csudálko-
zom, hogy méltóságod plébánosa azok mendemon-
dájához csatlakozik, kiknek, rosz levén lelkiismeretök, 
a missiók egyátalában nem tetszenek. Ha a missio-
náriusok valamely helyre megérkeznek, mindenek 
előtt megbizható embereknél a bűnök után tudako-
zódnak, melyek azon helyen leginkább vannak el-
terjedve s ide czéloznak aztán a predikáczióikban 

használt erkölcsi alkalmazások. Arra nézve pedig, 
hogy ők a szószéken soha különös eseteket nem érin-
tenek, melyek a gyónásban rájok bizott valamely 
dologra engednének következtetni, bizonyos az áta-
lános megegyezés. Miről is van átalábana szószéken 
szó ? Talán elragadtatásokról és önkívületekről, lát-
ványok- és kinyilatkoztatásokról? Nem; szó van ott 
azon bűnökről, melyek legátalánosabban és majdnem 
mindenütt elkövettetnek, a fajtalanságról, a károm-
kodásról, az ellenségeskedésről, a lopásról, stb. 

21. Méltóságod plébánosa még azt is mondja, 
hogy ő azért nem kivánt missiót, mert a nép azt 
gondolhatta volna, hogy ő nem teljesiti eléggé köte-
lességét, mivel mások segélyét kénytelen kikérni. 
Nekem ugy tetszik, hogy ezen ellenvetés vagy ezt n 
mentség közé kis adag felfuvalkodottság vegyült. Azt 
állitom azonban, hogy egészen ellenkezője fog bekö-
vetkezni. Nemcsak hogy nem válik szégyenére a 
plébánosnak, ha missiót kér, sőt inkább az nem vál-
nék becsületére, ha azt elmulasztaná ; mert ha amis-
siót fárájába meghivni elmulasztja, könnyen azt a 
következtetést lehet vonni, miszerint ő fél, hogy 
hanyagsága napfényre kerül. Ha ellenbtn a plébá-
nos teljesiti kötelmeit, a missionárius >k bizonyára 
nem mulasztandják el őt mind a népnél, mind a püs-
pöknél, dicsérni. 

22. Végre méltóságod plébánosa még azt az el-
lenvetést is teszi hogy két vagy három évvel ezelőtt 
tartatott plébániájában missio és hogy nem j'>, ha a 
missiók szerfelett gyakran ismételtetnek, mert a nép 
aztán hozzá szokik és azok többé semmi behatást 
sem gyakorolnak. Erre azt felelem, hogy a missiók 
rövid idő múlva ugyanazon helyen csakugyan nem 
ismétlendők ; de háromévi idő nem rövid idő; ennyi 
időköz épen elégséges arra, miszerint feltenni le be s 
sen, hogy sokan a predikácziókat ismét elfelejtették, 
hogy némelyek előbbi bűneikbe visszaestek, hogy 
némelyek meglanyhultak; mindezek pedig u j missio 
által emeltetnek fel estökből és serkentetnek uj buz-
góságra. Különben nem igaz, hogy az ismételt mis-
siókból nem fakad nagy áldás. Ha valamely helyen 
második missio tartatik, igaz, a bánkódás nem nyi-
latkozik oly hangosan, mint az első alkalommal; 
mindazáltal nagy az azokból fakadó áldás, minthogy 
— mint mondám — sokan, kik régi bűneikbe visz-
szaestek vala, azokból ismét kiemelkednek, mint-
hogy sokan, kik a jóban meghűltek vala, u j buzgó-
ságra tesznek szert és minthogy végre igen sokan 

20* 
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m i n d i n k á b b megerősödnek a j ó b a n s azér t a mi leg-
cseké lyebb egyesü le tünkben szokás m á r n é h á n y hó-
n a p múlva visszatérni azon helyre , hol a missio meg-
ta r ta to t t , a szellemi megu ju l á s eszközlése vége t t és a 
t apasz ta lás megtan í to t t bennünke t , m i l y n a g y á ldás 
származik eme szellemi megú ju l á sokbó l . 

23. Ez elég legyen. K é r e m mél tóságodat , m á r 
most el ne l a n k a d j o n b u z g a l m á b a n , h o g y minden 
h á r o m évben megyé jének he lysége iben is t a r t a s son 
miss iókat és épen ne figyeljen o lya tén el lenvetésekre, 
me lyek oly egyének tő l származnak, k ik önérdekö-
ke t t a r t j á k szem előtt v a g y k ik n e m t u d j á k , minő 
n a g y á ldás származik a missiókból. K é r e m mél tósá-
goda t , a missio u t á n is ő rköd jék gondosan a p lébá-
nosok és a többi papok felett, h o g y a missio g y ü -
mölcseit i p a r k o d j a n a k f eu t a r t an i a z á l t a l , h o g y a 
miss ionár iusok ál tal a j án lo t t g y a k o r l a t o k a t figyelem 
né lkü l ne h a g y j á k , ú g y m i n t a közös elmélkedést 
a t emplomban , a legmél tóságosabb oltári szentség 
l á toga tá sá t , a hetenkint i b izalmas tan í tásoka t , az 
o lvasóimádságot és hasouló a j t a to s ságoka t ; m e r t 
n e m r i tkán tör ténik, h o g y a he lybel i papok h a n y a g -
sága á l ta l a legtöbb gyümölcs , me ly a missióban be-
g y ü j t v e vol t , ismét elvesz. Most nem a k a r o m méltó-
ságodat t ovább fárasztani . I m á j á b a a ján lom m a g a m a t 
és mé l tóságodnak t isztelet tel jesen kezet csókolva, 
m a r a d o k minden készséggel mél tóságos püspök ú r -
n a k legkészségesebb szolgája Alfons Már ia , szent 
Ágo ta püspöke. 

Zsemlics István. 

A katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú nap-
jaiban. 

Volt már alkalmunk e lapok hasábjain szólni arról, 
mi vigasztalja a katholikusokat az egyház jelen szomorú 
napjaiban. Elmondottuk ott mindazt, a mi képes a csügge-
tegekbe bizalmat önteni s őket megóvni attól, hogy meg-
botránykozva az egyház jelen szomorú állapotán, kétségbe 
ne essenek. 

De ez nem elég. A katholikusuak nemcsak bizalom-
mal kell viseltetnie egyháza, mint isteni intézmény, iránt ; 
nemcsak teljes nyugalommal kell bevárnia azon időt, mely-
ben az egyház az őt minden oldalról sújtó gonosz felett 
diadalmaskodni fog, hanem ezenfelül tényleg is közre kell 
működnie arra, hogy ezen diadal létesüljön vagy legalább 
arra, hogy ezen diadalban neki is legyen része. 

Azért szólunk most azon kötelmekről, melyeket a 
katholikusoknak be kell tölteniök a jelen szomorú napokban. 
Melyek ezen kötelmek? Röviden e két szóba foglaljuk 
azokat össze: F i d e s e t o p e r a . Azért azonban, mert 
mi itt a fidest az opustól elválasztjuk, nem választjuk el 

őket, mint két egymást kizáró vagy külön létező dolgot, 
mert igen jól tudjuk, hogy az élő hitet nem lehet a csele-
kedetektől elválasztani, valamint azt is tudjuk, hogy a cse-
lekedetek nélküli hit holt, minthogy irva van, miszerint 
f i d e s s i n e o p e r i b u s mo r t u a e s t Jac. 2, 26. ép-
úgy, mint a test lélek nélkül holt. 

Ámbár tehát az élő hitet vagyis pusztán a hitet, mi-
után a holt hit tulajdonképen nem hit, a cselekedetektől 
elválasztani nem lohet, de mégis szabad s lehet azt magá-
ban véve tekinteni, mint különös erényt, mint különböző 
dolgot a cselekedetektől, melyeknek rugója s élete. Ily 
értelemben véve a hitet, semmi kétség sem lehet a felől, 
hogy szomorú napjainkban szoros k ö t e l e s s é g e a k a -
t h o l i k u s n a k h i t é t m e g ő r i z n i s n ö v e l n i , v a l -
l a n i s v é d e l m e z n i azon támadások ellen, melyeknek 
az minden oldalról kitéve van. 

I. 

Mindenekelőtt szükséges és szoros kötelessége a ka -
tholikusnak az isteni gondviselés határozatain s rendeletein 
meg nem botránykozui, történjék bármi ; ellenkezőleg, kö-
telessége az isteni gondviselés rendelkezéseit imádni s azt 
rendithetlenül hinni, hogy ezon rendelkezések jók, igazak, 
szentek, b e n e , j u s t e e t s a n c t e a g e n s o m n i a e t 
d i s p o n e n s in s a p i e n t i a . 

Reánk nézve a jelen szomorú napok a megpróbáltatás 
napjai, miként azok voltak édes megváltónk tanítványaira 
nézve Jézus szenvedésének napjai. A tanítványok megbot-
ránykoztak, miként azt nekik isteni megváltónk előre 
megjósolta : O m n e s v o s s c a n d a l u m p a t i e m i n i i n 
m e in n o c t e i s t a. Mat. 26, 31. S ime, a mostani meg-
próbáltatás ideje Jézus által szinte megjósoltatott a végből, 
hogy midőn bekövetkezik, meg ne botránykozzunk : H a e c 
l o c u t u s s u m v o b i s , u t n o n s c a n d a 1 i z e m i n i, 
loan. 16, 1. 

Mi tehát a katholikusnak kötelessége ? Szilárdan, 
rendületlenül, megállni a próbáltatás e napjaiban, felemelt 
fővel nézni a jövőbe s folyton szem előtt tartani Jézus e 
mondatát : B e a t u s e s t , q u i c u n q u e n o n f u e r i t 
s c a n d a l i z a t u s i n me. Luc. 7, 23. 

Miértis botránykoznánk meg egyházunk mostani 
szomorú állapotán? Van-e abban valami rendkivüli, hogy 
a gonosz diadalmaskodik a világon ? hogy Krisztus ügye 
legyőzve, hogy az egyház végkép elnyomva látszik 
lenni ? hogy az igazság földre van tiporva ? hogy az 
igazak s jók elhagyatva vannak minden emberi segedelem-
től ? Váljon nem diadalmaskodtak a zsidók isteni megvál-
tónk felett? Váljon az egyház ügye jobban el van hagyva 
most, mint volt Krisztus ügye akkor, midőn a Golgothán 
keresztre feszíttetve diadalmaskodó dölyfös elleneitől k igú-
nyoltatott ? Váljon nem volt-e Krisztus látszólag tökélete-
sen megsemmisítve? Nem volt-e a legnagyobb szorongatta-
tásban mindenkitől elhagyatva? D e u s m e u s , D e u s 
m e u s , a d q u i d m e d e r e l i q u i s t i ? E s mégis a való-
ságban Krisztus urunk győzött, ő diadalmaskodott, ő k e -
rült a gonoszok fölé s ellenségeit diadalmasan teritette 
lábaihoz és p a l a m t r i u m p h a n s i l l ő s i n s e m e t -
i p s o Colos. 2, 15. biztosította számunkra az egyházban a 
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halhatatlan végdiadalt, d e d i t n o b i s v i c t o r i a m. I. 
Cor. 15, 57. 

r 
Es ne feledjük, hogy az ő diadala nemcsak a szellemi 

világban, a mennyben, mutatkozott, mint az ő dicsőségének 
székhelyén, hanem itt a földön, a világban is. Halálának esz-
közlői elvesztek, a zsynagoga s a nép, mely azt kiabálta : 
s a n g u i s e j u s s u p e r n o s e t s u p e r f i l i o s n o s t r o s , 
leveretett a borzasztó csapások által, elszéledt ; gonosz tet-
töknek színhelye, Jeruzsálem, leromboltatott, hogy kő 
kövön nem maradt. Krisztus pedig él, uralkodik az egész 
világon. Júdás őt elárulta: s ezer meg ezer ember mindenét 
eladta, hogy őt birtokába vehesse. Egy hütelen város őt 
nem akarta elismerni: s országok s birodalmak meghajlot-
tak jogara alatt. Egy nép őt megtagadta : s a martyroknak 
megszámlálhatlan serege életét áldozta fel, hogy őt meg-
vallja. Hány oltár emeltetett neki, hogy a kereszthalált 
jóvátegye? Mennyi hódolat s imádás pótolja a bántalma-
kat, melyekkel elhalmoztatott ! Drágakövekkel ékesített 
hány korona adatott neki a töviskoszorúért kárpótlásul! 
Még azon fehér öltöny is, melylyel csufságul betakarták, 
helyettesén diadalruhává változott. 

Bátorság tehát, bizalom s kitartás, a megpróbáltatás 
jelen szomorú napjaiban ! Nem szabad morognunk, nem sza-
bad ziigolódnunk, jajveszékelnünk, a felett, amit Isten 
megenged. O legjobban tudja az okát, miért engedte meg. 
Az ö utai felkutathatlanok, tervei kifürkészhetlenek. Csak 
egy bizonyos. Az t. i., hogy minden javunkra fog válni, 
hogy mindebből százszoros haszon fog háromlani az egy-
házra. Az egyház a világ boldogitására van rendelve s 
azért minden, mi a világon történik, legyen az jó vagy rosz, 
az egyház javára fog szolgálni. Minél jobban tombol a go-
nosz diadalmámorában : annál jobban éleszszük fel hitün-
ket, aczélozzuk reményünket annyira, hogy a remény elle-
nére is reményeljünk, mint az, ki c o n t r a s p e m i n 
s p e m c r e d i d i t Rom. 4 ,18 . és reményében nem csa-
latkozott. 

Tekintsük csak a tizenhatodik századot s a protestan-
tismusnak gyors terjedését, váljon nem lehetett-e akkor 
félni, hogy az egész katholicismus rövid idő alatt végké-
pen elenyészik ? Es ime, nem tekintve azon rendkivüli s 
csudálatos segítséget, melyben Isten egyházát részesité a 
bajoknak közepette, támasztott Isten merő apostolokból 
álló egész hadsereget, mely Keleten s Amerikában több 
lelket nyert a pogányságból a katholicismusnak, mint a 
mennyit a reformatio által elvesztett Európának éjszaki s 
nyugati részeiben. Avagy gondoljunk csak vissza a ha-
nyatló mult s felvirradó jelen század eseményeire. I. Napo-
leon egész Európát leverte, az egyház fejét fogságba hur-
czolta, az egyházállamot nagy birodalmába beolvasztotta s 
nem volt senki és semmi, mi hódításaiban útját állani ké-
pes lett volna. Es volt mégis egy elnyomott, fogságban ta r -
tott, agg, ki mindezen dolgok szemléletére el nem csüggedt, 
kétségbe nem esett, hanem midőn emberileg minden veszve 
lenni látszott s Napoleon dicsőségének tetőpontján állott, 
csak azt mondogatta : „Annál jobb; mindez arra mutat, 
hogy a győzőnek büntetése annál nagyobb, annál példásabb, 
leend." S így történt. Az elbizakodott győzőt akkor hagyta 
el szerencséje, midőn azt hitte, hogy neki már semmi, még 

talán Isten sem, árthat. Hasonló ehez III. Napoleonnak 
esete, ki a dicső franczia trónról a sedáni fogságba jutott, 
midőn azt hitte, hogy az olasz forradalomnak tett enged-
ményei s ennek biztatása őt trónján hatalma tetőpontján 
megerősítették. 

A wágrámi és solferinói ütközetek után azt hinni s 
reményleni, hogy a két Napoleon, az egyháznak üldözői, a 
trónról le fognak bukni, hatalmuk megsemmisül, emberileg 
véve badarságnak lett volt nevezendő ; a hit világában pe-
dig azon remény volt, melyről mondjuk, hogy hisz az em-
ber contra spem in spem s ezen remény nem csalta meg azt, 
ki azt ápolta szivében. 

Azértis, valahányszor azt hallod a katholikusok által 
felpanaszoltatni, hogy a szabadkőműveseknek minden sike-
rül, a katholikusok pedig semmire som tudnak menni ; 
hogy azon kiközösítés, melylyel az egyház Róma elfogla-
lóit sújtotta, ezeknek nemcsak hogy nem ártott, hanem, 
ellenkezőleg, még a spanyol trónt is mintegy tányéron hoz-
ta elejökbe ; hogy hatalmokat az egyház ellenségei annyira 
megerősítik, miszerint nincs kilátás reá, hogy valaki velők 
megmérkőzhessék, egymást váltva fel az ellenségek, a Bo-
naparték után következvén a Beustok, ezek után a Bis-
markok, annyira, hogy méltán felsóhajthatunk : u n o 
a v u l s o n o n d e f i c i t a l t e r : ne engedd magadat meg-
zavartatni, ne essél kétségbe, hanem mondd a fentebb 
nevezett agggal : annál jobb. Légy meggyőződve, hogy 
azon gonoszt legkeservesebben fogja Isten ostora sújtani, 
ki hosszas jólétnek örvendett. Emlékezzél meg Áb rahám-
ról s Lázárról, valamint a tobzódó dúsgazdagról : F i 1 i, 
r e c e p i s t i b o n a , . . . m o d o c r u c i a r e . 

Ezen, mondhatnók vak, rendithetlen, legyözhetlen, bit, 
mely a gondviselésnek nem tűz elébe határokat, nem szab 
módokat, nem zúgolódik ellene, hanem, ellenkezőleg, min-
denben s mindenkor imádja, áldja, magát végképen reá 
bizza, ezen hit, mondjuk, ha valaha, úgy napjainkban szük-
séges a katholikusnak s ezen h i t n e k á p o l á s a , m e g -
ő r z é s e , ö r e g b i t é s e , l é n y e g e s k ö t e l e s s é g e 
m i n d e n i g a z i k a t h o l i k u s n a k . 

(Folytatás köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, aug. 30. F e l e l e t e g y l e v é l r e . (Folyta-

tás.) Azt mondja a hozzánk intézett levélnek főt. irója, 
hogy „a lelkészkedő clerus állapota körül nincs elég isme-
retünk." Magunk is a lelkészi pályán levén, azonkívül ha-
zánk nagy részét beutazván s igen sok iskolatárssal birván, 
bátran elmondhatjuk, hogy a lelkészkedő papság állapotá-
ról van némi alapos ismeretünk s ezen ismeretnek alapján 
ismét csak azt állítjuk, hogy a kath. sajtó nem részesül elég 
pártolásban az úgynevezett alclerus részéről is. Tudjuk mi 
igen jól, hogy igen sok plébános van, kinek a megélhetés 
sok gondot okoz, kinek szerény, sokszor igen szerény, jö-
vedelméből nem telik a kath. lapokra. De hisz mi nem is 
ezeket értettük és meg lehet mindenki győződve, hogy ha 
a kath. lapokat a lelkészkedéssel foglalkozó mindazon pap-
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társunk tartaná, kiktől ez telik, a kath. lapok ha nem is 
állnának valami igen fényesen, mindenesetre sokkal johban 
állnának, mint most vagy nem lett volna kénytelen a „Csa-
nád" meghalni s más kath. lap, köztök a „Religio", ten-
gődni. Ugyanezen meggyőződés vezérelte hazánkban azon 
kerületeket is, melyek elhatározták, hogy ezentúl a kath. 
sajtót fogják pártolni s ugyanezen meggyőződés által vezé-
reltetve tették határozatukat közzé, hívták fel paptársai-
kat hasonló eljárásra. Pedig ezen kerületekben lelkészkodő 
papok szólaltak fel, kik ismerik saját helyzetöket s körül-
belül ismerik paptársaik anyagi állapotát is, különben ily 
felszólítás helyett azt kellendett mondaniok, hogy nem pár-
tolhatják a kath. sajtót, mert nincs miből. Elhiheti nekünk 
mindenki, hogy ha azon t. paptársak, kik a P. Naplót, 
Ellenőrt, Hont, Üstököst, Borsszemjankót, Magyar Újságot 
stb.stb. járatják, a kath. lapokra is annyit adnának ki, mint 
nom teszik, a nevezett lapok ugyan jó contingenst veszte-
nének, de a kath. lapok szellemileg s anyagilag is nyer-
nének. 

Természetes, hogy akkor, midőn a pártolásról szólunk, 
mindig azokat értjük, kik a pártolást önkárositás nélkül is 
megtehetik. S a mennyire ismeretünk terjed, bátran el-
mondhatjuk, hogy például a mi lapunkat aránylag véve 
több szegény, több oly lelkészkedő paptárs járatja, kinek 
az előfizetés gondot okoz, mint gazdag vagy legalább olyan, 
kitől ez könnyebben telnék. Elég e tekintetben csak előfize-
tőink névsorát átfutnunk; pedig azok,kik a Religiót já ra t -
ják, rendesen a többi kath. lapoknak is előfizetői, nagyrészt 
ugyanazon előfizető s olvasó közönsége levén minden kath. 
lapnak. 

De még a magában vett szegénység sem ment fel 
attól, hogy a kath. sajtót pártoljuk. Mert feltéve, hogy az 
illető lelkipásztor oly szegény, hogy egyetlenegy katholi-
kus lapot sem járathat, miért nem áll össze két, három, 
négy, ily lelkipásztor s hordatnák együtt a lapot? a mi egy-
nek lehetetlen, az négynél könnyen kivihető s az illetők-
nek volna lapjok, a kath. lapnak volna előfizetője. 

Avagy hány megyében van megengedve, hogy kath. 
lapokra, például a Religióra, az illető plébános, ha szegény, 
a templom pénztárából fizethessen elő, ha t. i. a templom 
pénztára megbir évi 10 frtnyi kiadást. De ha sem a tem-
plom magában, sem a plébános magában, nem képes 10 
ftot fizetni, ketten, a lelkész templomával együtt, elő birják 
állítani ez összeget. S miért nem történik? Nem hiszszük, 
hogy találkoznék püspök, ki, tudva azt, hogy a plébános 
igen szegény és saját zsebéből nem képes maga számára 
járatni például a Religiót, fenakadna s akadályokat gördí-
tene a plébánosnak elébe azért, hogy temploma pénztárából 
járat ja maga számára a lapot, természetesen, ha a templom 
nem szegényebb, mint maga a plébános. Hisz az engedély 
több főpásztor által azért adatott a templom pénztárából 
előfizethetni egyházi lapra, hogy az illető plébános egyhá-
zilag tovább művelje magát, a kath. szellemet folyton ébren 
tartsa magában. Minthogy pedig ezáltal a híveknek java 
mozdittatik elő, nincs ok, miért no fordíttathassák például 
10 ft . évenkint ezen jónak előmozdítására. 

De még azon esetet is megengedve, hogy az illető 
püspök nehézségeket tenne a plébánosnak, ha a templom 

pénztárából egyházi lapra 10 ftot fordítana: a nehézség-
nek magoldása bizonyosan nem az lenn«, hogy a plébános, 
ki maga nem képes járatni a lapot, a lap bordatásától letil-
tatnék, hanem az, hogy ilyen számára jövőben, nehogy a 
templom terheltessék, az illető főpásztor fizetne elő. Igy is 
úgy is volna segitve a plebáuoson s magán a lapon. 

Lehet azonban eset, hogy sem a plébános, sem a tem-
plom, sem e kettő vagy többen együtt véve, nem képesek 
járatni kath. egyházi lapot, ámbár ezen eset inkább képze-
leti, mint való, váljon nincs-e már más segítség? Lehet a 
püspököt teljes fiúi bizalommal felkérni, hogy járassa a 
lapot s, tekintve a kérelmező körülményeit, 100 esetből 
99-nek nem fog a kérése megtagadtatni. Aliért nem teszik 
ezt az igen szegény lelkészik? Avagy lehet ezen kérelem-
mel járulni az illető megyebeli káptalanhoz vagy egyes ka-
nonokhoz, ki az illető plébánoshoz közelebb áll ismeretség, 
barátság vagy más által. Itt is áll azon eset, hogy száz 
kérelmezőből alig fog visszautasítást találni pgy vagy kettő. 
Es kérdezzük ismét, történik-e ez ? S ha nem, a mint va-
lóban nem történik, mi az oka, hogy nem történik? A sze-
génység bizonyára nem. 

Mi ismerünk püspököt, mi ismerünk káptalant, isme-
rünk egyes kanonokokat, kik káazöiömest megrendelnék 
lapunkat szegényebb plébánosok vagy káplányok számára, 
ha az illetők csak két. sor írásban adná'c tudtokra eb di 
óhajukat. Do a sz 'gény lelkészkodő papság hallgat. Sőt 
többet mondhatunk. Van főpásztor o hazában, ki min-
den plébánosa részéra e!őS/.etett, ők a felhatalmazta, hogy 
a templom pénz:árából fi/.esseni'k "lő ott, hol lehat s mert 
non rogatus előfizetett aRiligióra, egyúital megmutatta 
tényleg,hogy azok számára,kik öt m-re felkérendik, ezentúl is 
fogja a lapot járatni. Alig akadt egy kettő, ki a jótétemény t 
hálával fogadva megkfiszíin'e volna s a többi a legközelebbi 
félévben — sem maga nem fiz itett olő, sam az előfizetést nem 
kérte. Teliát itt is sz <génység az oka a nem pártolásnak? 
Pedig az illető főpásztor nem az m püspökök közé tartozik, 
kik „dúsgazdagok." Hisonlót tuduánk mondani egy kápta-
lanról, tudnánk mondani egy kanonokról. Előfizettek sze-
gények számára „et non est inventus nisi unus fors, qui 
rediret et daret glóriám Deo." Vá l jon a szjgénység oka ezen 
jelenségnek? Nem, nom. Ezt, másnak nevezzük. 

S végre, ha sem a piabános, som a templom, sem a 
püspök, sem a káptalan, sem többen együtt véve, nem bír-
nák vagy nem akarnák valamely sz igény plébános számára 
járatni a lapot, ott a szerkesztő. Majd talál ez módot, hogy 
az illető lelkész kaphassa lapját. Van nakünk ily szegény 
plébános s káplány előfizetőnk. Szegény, de pártolja a 
lapot. 

Látja tehát ft. úr, hogy a felhozott szegénység nem 
menti ki az alclerust a kath. sajtó pártolása alól. 

(Folyt, köv.) 

MAINZ. P ü s p ö k ü n k n e k t i l t a k o z á s a a 
j e z s u i t a - t ö r v é n y e l l e n ép oly szép, mint határo-
zott. Ezen tiltakozás a hesseni belügyministeriumhoz van 
intézve s a jezsuita-törvényt a katholika egyház veleszü-
letett jogai kiáltó megsértésének nevezi. Ezen törvény ellen 
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a püspök „hivatalos kötelessége" -szerint tiltakozik s fejte-
geti, hogy a Mainzban tartózkodó öt jezsuita atya különösen 
azért hivatott meg általa, mert az odavaló 17 világi pap 
30,000 lélekből álló hitközségnek gondozására elégtelennek 
mutatkozott. *) Ezen atyák mint a szent quentini plébános-
nak káplányjai működnek ugy, hogy szó sem lehet arról, 
mintha Mainzbani tartózkodásuk a szerzetesi működésnek 
jellegét viselné magán. A püspök ezután az igazság nevében 
kéri a ministeriumot, méltóztassék ezen annyira kényes 
ügyet még egyszer beható tárgyalás alá venni s hozzáteszi, 
„ha a t. cz. ministerium mindezeknek daczára is az egyszer 
elfoglalt állásponthoz s eljárási modorhoz ragaszkodnék, 
ugy ezt az igazság alapelveivel semmikép sem tudván meg-
egyeztetni, nem volnék oly helyzetben, hogy a szóban forgó 
rendeletnek gyakorlati foganatosítására 1 ármiképen is 
közreműködjem. Ellenkezőleg,lelkiismeretbeli kötelességnek 
tartanám e rendelet ellen minden törvényesen lehetséges 
eszközt felhasználni s^érvényesiteni. Ez rám nézve oly ta-
pasztalás lesz, melyet joggal a legkeserűbbnek nevezhetek 
egész hosszú, eléggé fáradságteljes, püspöki pályám alatt." 

Ezen irat aug. 13-áról kelt. 
Egy ugyané hónap 15-éről keltezett pótiratban to-

vábbá amiatt panaszkodik a püspök, hogy a jezsuiták elleni 
rendszabályok épen Nagy-Boldogasszony előestéjén vétet-
tek foganatba s hogy azon kérése, miszerint annak végre-
hajtása, tekintettel a nagy ünnepre, néhány órávál elha-
lasztassék, a ministeriumnak egyenes parancsára figye-
lembe sem vétetett. A püspök az ellen is tiltakozik, hogy a 
jezsuiták még a gyóntatástól is eltiltattak, mire a törvény 
betűje semmi jogot sem ad az illető hatóságoknak s végre 
azon reményt fejezi ki, hogy a tilalomnak legalább ezen 
része mihamarább vissza fog vétetni. 

Augustus 19-dikén száz emberből álló küldöttség 
ment a püspökhez, melynek tagjai kivétel nélkül vagy a 
polgári vagy az előkelő nemesi osztályhoz tartoztak s egy 
több, mint 700, aláírással fedett feliratot nyújtott át neki, 
melyben Mainznak katholikus polgárai a jezsuiták kiűzése 
ellen erélyesen tiltakoznak s a püspököt arra kérik, hogy 
katholikus hiveinek vallásszabadságát minél hathatósban 
védelmezni méltóztassék. A püspök azt válaszolta a kül -
döttségnek, hogy megjelenése ezen nehéz időkben nagy vi-
gasztalást nyújt neki. Minden, mit az egyháznak ellenségei 
eddig a jezsuita-törvénynek okadatolására felhoztak, épany-
nyi alaptalan koholmány. „Bátran s Istenbe vetett bizalom-
mal" — így végzé beszédét — végig küzdendjük az épen 
kezdődő harczot. Legyenek meggyőződve, hogy tökéletesen 
el vagyok határozva püspöki kötelességeimet ezen nehéz 
időkben az utolsó pontig teljesíteni s az egyháznak jogait 
legjobb belátásom szerint és egész erőmből védelmezni> 

Hogy a végleges diadal a mienk lesz, arról ügyünk igazsá-
gán kivül az isteni támogatás is biztosit." 

Innen a küldöttség az elűzött jezsuiták lakására ment 
s eddigi áldásdús müködésökért a község nevében köszöne-
tet mondott nekik. A superior megható válaszában abbeli 
szomorú sejtelmének adott nehéz szivvel kifejezést, hogy 
mindezek még csak ezentúl következendő nagyobb bajok-

*) Pesten a terézvárosi plébániában 50 ezer lélekre 7 pap van 
alkalmazva. S z e r k. 

nak előjátéka, miáltal, fájdalom, csak mindnyájunk erős 
meggyőződésének szavakat kölcsönzött. Adja Isten, hogy 
másként legyen ! 

ANGERS. F r e p p e l p ü s p ö k n e k l e g u j a b b i 
b e s z é d e a n é p n e v e l é s r ő l eléggé fontosnak s érde-
kesnek látszik arra, hogy belőle kiváló részleteket közöl-
jünk. E beszéd, mely jutalomosztáskor az angersi lyceum-
nak ifjúsága előtt mondatott, fényes czáfolata mindazon 
zsidóskodó elméleteknek, melyek a nevelészetnek netovább-
ját az atheismusban találják, mert azt hiszik, hogy ezáltal 
a kereszténységnek a legnagyobb kárt tehetik. 

„Mint keresztényeknek s keresztény szülék gyerme-
keinek"— így szólott a püspök a többi közt — keresztény 
nevelésben kell részesülnötök ; erre szent jogotok van, me-
lyet senki sem tagadhat meg tőletek. Ezen keresztény ne-
velést pedig nemcsak szüléitektől s papjaitoktól nyerheti-
tek, hanem erre nagyrészt és szükségképen a többi taní-
tónak is közremüködnia kell, mert lelketek ugyanaz az 
iskolában, mint a templomban vagy otthon az apai tűz-
helynél ; s e léleknek mindenütt egyformán van szüksége 
szollemi táplálékra, melyet az a-b-c vagy az egyszeregy 
egymaga nem nyújthat nektek, hanem szükséges erre a 
keresztény hitelveken alapuló keresztény erkölcstan is. 

Mit jelentenek olyan szavak, minőket a minap egy 
meglehetősen nagyhangú szónok szájából hallottunk, misze-
rint „a nevelésnek ezentúl nem lesz szabad a vallás dog-
máira támaszkodni, hanem az önbecsülésre" ? . . . Kérdem, 
váljon honnan ered ezen önbecsülés, ha nem a vallás dog-
máiból, ha nem azon erős meggyőződésből, hogy a gyermek 
több egyszerű oktalan állatnál, több egy jól szervezett 
gépnél, több mint eme vagy ama majomnak utódja ; hogy a 
gyermek Istennek alkotmánya, ennek képére s hasonlatos-
ságára teremtve, szent Fia vérével megváltva, malasztja 
által megtisztítva, nemesítve s arra rendeltetve, hogy egy-
kor az Istennek boldogitó látását színről szinre élvezze ? 
Mi volna képesebb önbecsüléssel eltölteni a halandó lelkét, 
mint azon öntudat, miszerint sokkal nemesebb és sokkal 
magasztosabb rendeltetésű lény, semhogy hozzá illenék 
saját testének rabszolgája lenni és saját szenvedélyeinek 
igája alá hajtani fejét? Es saját személyes méltóságának, 
jogainak s kötelességeinek öntudatát honnan meríthetné 
jobban az emberi elme, mint a teremtésről, az örök Ige 
megtestesüléséről s a megváltásról szóló szent s magasztos 
tanokból? 

Ez az oka, kedves gyermekeim, hogy mint a keresz-
tény nevelésnek alap- és sarkkövét ezen kicsinyterjedelmü, 
népszerű s mégis fenkölt szellemű könyvecskét teszszük le 
kezeitekbe, melyből az ember megtudja, honnan jött, hova 
megy s hogy kelljen az úton haladnia. A keresztény hittan-
nak rövid összfoglalata ez s egyszersmind biblia is, de 
megmagyarázott, mindenkinek felfogási tehetségéhez alkal-
mazott, biblia. Az ifjúságrak kézikönyvét birjátok benne; 
hanem oly kézikönyv ez, mely a szellemeknek azon testvé-
rülésénél fogva, melyet csak a kereszténység idézhet elő, 
korotoknak gyengesége daczára vallási öntudat dol-
gában egy irányba helyez titeket a legjobbakkal, a leg-
szentebbekkel s a legtudósabbakkal. A keresztény hit- s 
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erkölcstannak rövid elmélete, szóval, a katechismus ez, 
melynek segítségével ti, 10 vagy 12 éves gyermekek, képe-
sek vagytok oly dolgokat s igazságokat felfogni, melyek-
ről Cicerónak és Piátónak fogalma sem volt s melyek 
egy aquinói szt. Tamásnak lángelméjét is bámulatra r a -
gadták. 

így bánik veletek a keresztény iskola s így tisztel 
benneteket. I t t működő tanítóitoknak sohasem fogeszökbe 
jutni, — mi különben is eleddig hallatlan furcsaság, — hogy 
a népnevelésnek összlete a betűzésben álljon 

S épen azáltal, hogy keresztény, neveléstek egyszers-
mind kitünőleg nemzeti s hazafias is. Mert a hazaszeretet, 
a közhaza ügyei iránti érdekeltség s a hazáért buzgó ki-
fogyhatlan áldozatkészség, oly dolgok, melyek a keresztény 
erkölcstannak parancsolatai közt kitűnő helyen állanak. 

Nemzeti nevelésnek azt nevezem, mely nem iparkodik 
egy tollvonással dicső örökségünktől megfosztani bennün-
ket, hanem a mely józanul tekintetbe vévén a jelent, igaz-
ságos tud lenni a mult iránt is ; mely méltányos tiszteletben 
tudja tartani mindazt, mi tizenöt század óta történelmünk-
ben nagyszerű, szép és dicső. 

Hazafias nevelésnek azt nevezem, mely helyesen fog-
ván fel Francziaországnak valódi szellemét s történelmi 
küldetését, úgy mutat ja azt nekünk, mint a mely mindig 
diadalmaskodott, valahányszor az Istennek, az igazságos-
ságnak s a törvényességnek ügyeért fegyvert fogott, mely 
dicsőségének s hatalmának legmagasabb pontját akkor 
érte el, midőn a hit ülé nála legszebb diadalait s mely száz 
sebből vérezve s lealázva földre borult, valahányszor szi-
vében a hit elgyöngült vagy abból végképen kiveszett. 

Hazafias nevelésnek azt nevezőm, mely tanitja az em-
bert gyűlölni a vétket, utálni az igazságtalanságot s az 
erőszakot és tiszteletben tartani a törvényt s mindenki-
nek jogát. 

Hazafias és nemzeti nevelésnek azt nevezem, mely az 
áldozatkészségnek s az önfeláldozásnak szellemét oltja ke-
belünkbe s az egyéni önzésnek hajlamait azon tanitás által 
üzi ki onnan, miszerint a földi élvek mi valódi belbecscsel 
sem birnak s hogy a sír semmi egyéb, mint a halhatatlan-
ságnak küszöbe. 

íme, ezek azon tanok, melyek a keresztény iskolák-
ban hirdettetnek ; ez ama szellem, mely azoknak tanítóit és 
tanítványait lelkesíti. Ez az, mi ezen iskolákat a valódi s 
önzéstelen hazafiságnak ép annyi gyúpontjaivá teszi, mely 
tekintetben, ha szükséges lenne egy mindenki által elismert 
tekintélyre hivatkozni, úgy megelégedhetném azzal, hogy 
arra figyelmeztessem hallgatóimat, miszerint hazánk első 
irodalmi testülete, a franczia academia, legújabban nem 
talált a polgári osztályok közt méltóbbat, melynek a haza-
fiság babérkoszorúját nyújtsa, mint — — a keresztény 
iskolatestvéreket !" 

V E G Y E S E K . 
— Ó felsége a király az országgyűlést sept. 4-én sze-

mélyesen nyitotta meg. A megnyitást ünnepélyes Veni 
sancte előzte meg a budai udvari templomban, melyet ö 
hgsége a primás tartott. 

— Örömmel jelentjük t. ügybarátainknak, hogy ö 
hgsége a primás az esztergomi főmegye papsága számára 
sept. 24, 25 és 26-án szent gyakorlatokat tartat Eszter-
gomban. — Hiszszük, hogy a példa nem marad utáuzat-
lanul. 

— A keresztény iskolatestvérek s irgalmasnénék a 
genfi tanács által felszólittattak, hogy aug. 15-kén meg-
szűnjenek működni s távozzanak — a nagy világba, ad 
majorem liberalismi glóriám. 

— Sella olasz minister úr Rómában négy leányisko-
lát bezáratott, melyben szerzetesnők tanitottak. — Inkább 
semmi oktatás, gondolják a liberálisok, mint katholikus. 
Egyik zárdát a másik után kisajátítanak, egyik kath. isko-
lát a másik után bezárnak, Olaszországnak népboldogitói. 
Es a liberális katholikusok még sem ébrednek ! 

— Garibaldi ismét egy levelet bocsátott szélnek, 
melyben népboldogító elveit hirdeti. E levélben határozottan 
követeli, hogy az alkotmánynak 1. §-a , mely a kath. val-
lást mondja uralkodónak, eltörültessék, az oktatás kötelező 
s világi legyen, a feketék, értsd kath. papok, az iskolákból 
kikergettessenek. — Ezen vén demagógnak meg kell adni, 
hogy nyíltan beszél s így tudhatja mindenki, hanyadán van 
vele. A Statutónak 1. §-a most már úgyis csakirott malaszt 
Olaszországban. De a kormány eltörülni még sem akarja , 
mert jó ezen §. alkalmilag port hinteni a gyáva diploma-
tiának szemébe. Garibaldi pedig nem akar komédiát j á t -
szani. 

— Gábriel atya, miként t. olvasóink tudják, a linzi 
esküdtszék előtt pert indított azon lapok szerkesztői ellen, 
kik becsületét s papi jellemét megtámadták, azt hozván 
fel ellene, hogy a gyónással visszaélt egy ártatlan leány 
elcsábítására. Porét, mint gondolható a mai liberális világ-
ban, elvesztette, miáltal a vád megerősítettnek látszik. 
Ennek ellenében a linzi püspök nyilvánosan kijelentette, 
hogy Gábor atya ártatlan ; mindaz, ami ellene felhozatott, 
hazugság, mert ő e carmelitát egészen tisztaéletü embernek 
tudja s ismeri. Most már a liberálisokon van a sor pört kez-
deni, gondolják magokban, a püspök ellen, hogy mer a 
linzi esküdtszéki tagok csalatkozhatlanságán kételkedni s e 
kételyét még ki is mondani. Majd meglátjuk, meginditják-e 
a pört, mint fenyegetődznek. 

— A schveiczi pápai nuntius a szövetségtanácsnál a 
genfi tanács által elűzött irgalmasnénék és keresztény isko-
latestvérek érdekében tiltakozást adott be, miután a tanács 
ezen tette által meg van sértve azon kölcsönös szarződés, 
mely a szövetségtanács és a szentszék közt létezik. 

— A római kath. legényegylet legújabban a körül -
belül 400 év előtt a német péklegények által alapitott szent 
Erzsébet-templomot kapta egyleti templomul. Találtatott e 
templom melletti archívumban egy pergamentcodex, mely 
a jótevők neveit tartalmazza egész 1700-ig. Az egylet e l -
nöke elhatározta, hogy a jótevők feljegyzését ismét fogja 
folytatni s e végből a szentatyánál magánkihallgatást k é r t , 
azt eszközlendő ki, hogy az uj jótevők névsorát IX. Piussal 
kezdhesse. Kérése meghallgattatott s a szentatya egy drága 
stólát ajándékozott a templomnak. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 
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TARTALOM. A római vita sz. Péter Rómába jötte 
felett. — Primás ő hgségének körlevele, melylyel papságát 
lelkigyakorlatokra meghívja. — Egyházi tudósítások. —• 
Vegyesek. 

A római vita sz. Péter Kómába jötte 
felett. 

Előttünk fekszik a s tenographier , mind a két 
pártnak elnökeitől, u. m. Giovanni de Dominicis To-
sti, Chigi principe di Campagnano, Henry Piggott 
és Hermann Philiptől, hitelesített, vitaszövegnek teljes 
és hü német fordítása,*) melyből e becses lapok t. olva-
sói számára egy böngészettel kedveskedni vágyom. 

F. é. febr. l - jén a „La Capitale" e következő je-
lentést hozá: „Sciarelli Ferencz, evangelikus (me-
thodista) prédikátor úr, nyilvános előadást fog tar-
tani, melyben a szentírásból és szentatyákból bebi-
zonyítja,. hogy szent Péter Rómában soha sem volt. 
Az e tétel felett kifejlett theologiai harezjáték szin-
helye az Academia Tiberina palotája volt, kezdetét 
vette febr. 9-én, pontban 7 órakor este, folytatása és 
vége pedig a következő nap esti óráira halasztatott. 
A terem mind a két napon zsúfolva volt. A bemenet 
csak belépti jegyek előmutatása mellett engedtetett 
meg, melyeket az elnökök a pártbeliek között egyenlő 
számmal osztottak szét. Gavazzi, e szomorú hírre 
vergődött apostata, a vita megnyitása után azon in-
ditványnyal lépett fel, hogy a discussio közös imával 
vegye kezdetét. Mire azon elleninditvány tétetett, 
hogy ez imát kiki önmagába szálltán végezze el, 
mely indítvány el is fogadtatott. Az erre következett 
rövid csend után Sciarelli öt negyed óráig igénybe 
vett értekezést tartott fenjelelt thesise felett és részint 

Czime: Römische Disputation zwischen Katholiken 
und Protestanten über die These : War Petrus in Rom ? 
Münster Ad. Rüssel' Verlag 1872. 

chronologiai okokból, részint az evangéliumból és az 
apostolok cselekedetéből bebizonyítani igyekezett, 
hogy sz. Péter Rómába nemcsak nem ment, de még 
csak nem is mehetett. Dicsérendő szorgalommal ki-
dolgozott és jobb ügyet érdemlő tehetségről tanús-
kodó értekezésének alapjául Ellendorf, berlini egyet, 
tanár, chronologiáját állitja fel s ez alapon építi fel 
okoskodásait, hogy a szentirás fonalán kimutassa, 
miszerint sz. Péter Kr. sz. u. 42-ik évtől 66-ig Ró-
mában nem volt. Áttér azután a sz. Péter és Pál 
között megoszlott missióra, (1. sz. Pál a gal. irt. lev. 
II, 6—9.) minélfogva sz. Péternek, mint a körülme-
téltek apostolának, nem is volt szabad Rómába, a 
pogányságnak e fővárosába, mennie. A sz. a tyák 
közül csak az apostolok koráig felérő római szent 
Kelement, antiochiai sz. Ignáczot é3 Papias, hiera-
polisi püspököt említi meg. Az első kettőnek leve-
leiben nem találja nyiltan kifejezve sz. Péternek 
Rómábani létét és martyr-halálát; Papiast pedig nem 
ismeri el hitelt érdemlő tekintélynek Eusebius azon 
szavai miatt, melyeket ez Papiasra vonatkoztat : 
„ocpód-Qct OfiixQÓg TÓV vövv." „Azok után, amik felhozat-
tak, — igy végzi be csábító ragyogású beszédét, — 
minden őszinte és előítélettől ment lélek azon ala-
pos, mert megdönthetlen és meg sem közelíthető, véd-
vekre fektetett meggyőződésre jut, hogy a kath. 
hitet, — mely reánk evangelicusokra nézve jelentő-
ségnélküli, a katholicismus hi veire nézve pedigaleg-
nagyobbhorderejü, azon hitet t. i., hogy sz. Péter 
Rómába jött, lehetetlen történeti tény gyanánt fel-
állítani és hogy mi biztosan állithatjuk és nyiltan ki-
mondhatjuk, miszerint sz. Péter ide Rómába püspöki 
székének felállítása végett ami számitásunk 42-ik 
évétől egész 66-dikig nem érkezett. 

E kihívásra Fabiani kanonok felelt. Szép tudo-
mányos készültséget tanusitó, de itt-ott a rögtönzést 
eláruló, beszédében iparkodik az ellenfél érveit ki-
forgatni; az Ellendoríféle chronologia ellenében más, 
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jelesnél jelesb, tudósok által felállított s egymástól 
eltérő chronologiákat lioz fel s ez által Sciarelli be-
szédje alól az ingatag alapot rántja ki; idézi nagy 
számban az apostoli korhoz legközelebbi századok-
ban élt azon szent atyákat, tudós férfiakat, köztük 
eretnekeket és magát a hitehagyott Juliánt is, „kik 
terjedelmesen vagy vázlatosan elbeszélik vagy pedig 
czélzatosan utalnak reá, hogy sz. Péter Rómában 
tartózkodott;" kiemeli, hogy a Sciarelli által kitűzött 
thesis megdöntése végett nem kell a 25 évhez ra-
gaszkodni; elég, ha sz. Péter Rómában röyid időt — 
ha csak egy órát is — töltött, a mi pedig igen köny-
nyen megtörténhetett, miután Caesareaból Rómába 
hajón 10—12 nap alatt eljuthatott; a szentirásnak 
e történeti tényre vonatkozó hallgatására nézve pe-
dig azon helyes észrevételt teszi, hogy „azt, amit a 
szentírás mond, mind hinnünk kell ugyan, de nem 
vagyunk kötelesek semmit sem hinni azokból, jele-
sül azon történeti eseményekből, melyeket a sz. irás 
hallgatással mellőz . . . " E beszédre Turinból jött 
bizonyos Ribetti replikáit ; gúnyos beszéde csak a 
Sciarelliféle dissertatiónak ügyetlenebb kiadása volt, 
melyben emphatice kiemelte, hogy Péternek Rómá-
ban lételét történetileg lehetetlen bebizonyítani. mi-
után e tény „200 millió katholikus lelkiismeretébe 
csak becsempészés által jutot t ; „hozzák fel nekem 
— e szavakkal fordul a katholikusokhoz — sz. Já-
nos vagy sz. Pál vagy sz. Lukács erre vonatkozó 
positiv állitását; álljanak elő sz. Péternek habár csak 
egyetlen szavával, mely kimondja: „Én Rómában 
voltam", — és én meghajtom fejemet, kijelentve : 
Igenis, ö Rómában volt. — De míg önök semmi ok-
mányt, semmi egykorú tanút, sem mutatnak fel; míg 
önök a bibliában, e legfelső s megdönthetlentekin-
télyü fórumban, sz. Péter Rómába jöttéről semmi bi-
zonyságot sem találnak fel, mindaddig épen semmit 
sem bizonyítottak be." — É s oly pedáns önhittséggel 
beszél, hogy beszédének vége felé így nyilatkozik : 
„Lát ják tehát önök, hogy a colossus (a pápai szék) 
egészen agyagalapon áll. Mi ez agyagnak egy frics-
kát (buffetino) adtunk és a colossus inogni kezd." 
Utána szót emelt Cipolla plébános és beszédében 
leginkább az előtte szólónak érveire felelt. E beszéd 
végével Gavazzi indítványára a tárgyalás más napra 
halasztatott el, miután az idő már éjfél felé járt. 

Febr. 10-én esti 7 órakor a hírhedt Gravazzinak 
jutott a szó, ki a társai által előbbi este felhozott ér-
veket hét negyed órán át tartott beszédben mind fel-
melegítette s azon igen eredeti gondolat vonul át 
beszédén, hogy „a biblia hallgatása nem negatív, 

hanem a legpositivabb és a legnyilvánosabb érv arra 
nézve, miszerint sz. Péter Rómába soha sem jött. A 
bibliának — mondja folytatólag — kellett az egy-
ház kezdetének történetével foglalkoznia és azzal 
valóban foglalkozott is ; azért e történetnek főmozza-
natait nekünk a bibliából kell vennünk." Előveszi 
tehát sz. Lukácsot, mint az apostolok cselekedetei-
nek ihletett íróját ; kérdőre vonja őt, miért nem em-
lítette fel sz. Pál utazásai mellett sz. Péternek római 
útját, mikor ezt neki — ha csakugyan megtörtént 
— okvetlenül kellendett megérintenie és miután sz. 
Lukács ezen Gravazzi által reá rótt kötelességét el-
mulasztotta, Gravazzi e hallgatásból azt hozta le, 
hogy miután az egyetlen történetíró, akinek ezt fel-
említenie kellett volna, mit sem szól róla: követke-
zik, hogy sz. Péter Rómában soha sem volt." 

(Vége köv.) 

Prímás ő hgségének körlevele, melylyel papságát lelki-
gyakorlatokra meghívja. 

Annuncio Vobis, F F . et F F . ín Christo Dilectissinii ! 
quod futuro mense Septombri in aedibus Seminarii Cleri 
junioris Strigoniensis spiritualia trium dierum exercitia 
asservanda sint, quorum copiam V. Clero huius Archi-Dioe-
cesis dudum praebere volui, sed non potui cum ob alia im-
pedimenta, tum praecipue propterea, quod aede3 dicti Semi-
narii maiores restaurationes poposcerint, quae mensibus 
Augusto ac Septembri, quibus Alumni in feriis abesse so-
lent, perficiendae fuerunt, hoc primum anno non sine ma-
gnis expensis consummandae. 

De spiritualibus exercitiis loquitur Benedictus XIV. 
cum dicit: ') „Quantum Secessus illi ab omni mundanarum 
rerum strepitu remoti, in quo Christifideles sese interdum 
recipientes, in meditationibus exercentur aeternis ad vitam 
sive male actam corrigendam, sive in melius transforman-
dam et ad aeternam salutem facilius comparandam, semper 
profuerint, experientia ipsa tam compertum exploratumque 
est, ut Saneti Patres et spirituális vitae magistri atque ipsi 
Romani Pontifices — — non solum ad eos saepissime fre-
quentandos verbis et exemplis, verum etiam coelestium 
munerum thesauris, eosdem Christifideles excitare, adhor-
tari et allicere non destiterint." Clementi XI . id praecipue 
curae cordique fuit, ut Rectores animarum, Confessarii et 
alii bénéficia tenentes Sacerdotes, piis exercitiis operám da-
rent hanc potissimum ob causam: „Cum diuturna experien-
tia compertum sit ad retinendam conservandamque sacer-
dotalis Ordinis dignitatem et sanctimoniam maxime con-
ducere, ut Ecclesiastici viri spiritualibus Exercitiis aliquando 
vacent, quibus quid-quid sordium de mundano pulvere 
contractum est, commode detergitur, Ecclesiasticus spiri-
tus reparatur, mentis acies ad divinarum rerum contempla-
tionem extollitur, recte sancteque vivendi norma vel insti-

>) Litt. Apost. ddto 24. Mártii, 1756. 
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tuitur vei confirmatur." 2) Christus ipse ductus est in 
desertum a Spiritu. Solitudo novit vigilias Jesu ; solitudo 
suscepit lacrymas Jesu ; solitudo orationes eius audivit ; 
solitudo nascentem, solitudo turbas pascentem, solitudo in 
transfiguratione corruscantem faciem eius sole clariorem 
vidit ; solitudo resurgentem ; solitudo ascendentem Domi-
num conspexit. „Ea omnia fecit Christus, ut observât M. 
Franc. Hallier, Episcopus Caballicensis, 3) non quod aliqui-
bus egeret vitae melioris adminiculis, sed perfectum vitae, 
quam imitaremur, exemplum tradere volens." Ad hoc 
Christi exemplum, continuât idem Episcopus, formati Apo-
stoli, priusquam divinitus sibi commissam legationem im-
plorent aut praedicandi Evangelii munere fungerentur : 
unanimes in eadem domo precantes et divinÍ3 meditationi-
bus sedulo intenti nobis describuntur, ut se ad divinum 
illud Verbi Divini semen fructuose per totum orbem spar-
gendum praepararent." Hinc sanctissimi viri omni tempore 
amavere solitudinem. Elias libenter in Carmelo philosopha-
batur, teste S. Gregorio Naz. 4) Joannes Bapt., quo non 
surrèxit maior inter natos mulierum, in deserto adolevit et 
constant iam illic prius exercuit, ut postea regem increpa-
ret, dicente S. Ambrosio. 5) De S. Martino Turonensi pi-o-
ditum est, quod frequentissime ad vicinum suae sedi coe-
nobium meditationis causa ad tempus divertere solitus fue-
rit, quo utilius in pastorali munere salutem proximorum 
procurare valeret. S. Augustinus do sacra solitudine, in 
quam cum suis saepius se abdidit, meditationibus piis diu 
noctuque intentus, scribit: 6) „Hoc me delectat, ait et ab 
omnibus actionibus necessitatis, quantum relaxari possum, 
ad istam voluptatem fugio. Neque in his omnibus, quae per-
curro consulens te, invenio tutum locum animae meae, nisi 
in te, quo colligantur sparsa mea, nec a te quidquam rece-
dat ex me." S. CarolusBorrom., quem pastoralis sollicitudo 
gloriosum effecit, tamen bis saltern singulis annis sacris 
exercitiis in solitudine vacabat hacque via ad maiorem 
semper sanctitatem tendebat. Quantum magnum illud Ec-
clesiae decus S. Franciscus Sal. solitudinem sacram aesti-
maverit et quoties illám petierit, quis ignorât ? In hunc 
portum, quasi ex multa curarum tempestate, quolibet anno 
saltern semel se contulit ibique unico salutis propriae ne-
gotio vacavit, non aliud curans, quam ne quid praeter hoc 
curaret. Jam vel haec Sanctorum exempla monstrant, 
quanta sit utilitas spiritualium exercitiorum ad assequen-
dam sanctimoniam vitae, immo vero una vox est omnium, 
qui de re morali tractaverunt, inter omnia virtutis media 
ac adjumenta spiritualia exercitia primum omnino locum 
tenere, immo omnium virtutis et sanctimoniae assequendae 
subsidiorum breve quodammodo compendium exhibere. 
Dum igitur haec exercitia commendo, nihil volo, nisi saluti 
meae et vestrae consulere. Nos quidem cura salutis alienae 
occupamur et ob nobilissimum hunc finem libenter pondus 
diei et aestus portamus sed vero ante omnia et primo loco 
propria salus est procuranda. Ut enim observât S. Grego-

2) Const, ad Eppos Ital. a . 1710. 
s) 1. de Sacris Elect, sect. 4. 
4) Orat. in laud. Basilii. 
") ep. 63. 
6) 1. Conf. 10. 

rius Naz . 7 ) : „Officium Sacerdotis circa hunc duplicem 
cardinem versatur ; primo in anima sua purgari debet, 
deinde purgare alios ; sibi sapere et alios sapientiores effi-
cere; lumen esse et caeteros illustrare; ad Deum accedere et 
alios oodem invitare . . . Denique sanctus esse sibi et alios 
ad veram sanctitatem pertrahere. " Propriae salutis ante 
omnia curam gerendám esse docet quoque S. Bernardus 8): 
„Nullum arbitror ad salutem pietatis gradum illi gradui 
anteponendum esse, quem sapiens posuit : Miserere animae 
tuae placena Deo (Eccl. 30, 14). Quodsi non habeo nisi pa-
rumper olei, quo Ungar, putas tibi debeo dare et remanere 
inanis ? Servo illud mihi et omnino nisi ad prophetae jus-
sionem non profero. Si institerint rogitantes aliqui ex his, 
qui forte existimant de me supra id, quod vident in me, 
aut audiunt aliquid ex me, respondebitur eis : ne forte non 
sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes et emite 
vobis." Et sane, quid juvat aliis fontem monstrasse, si ipsi 
prae siccitate moriamur; si alios doceamus, nosmetipsos non 
doceamus ? nihil nobis proderunt aliorura justificationes, si 
in Christi adventu inveniamur minus habentes. Quamobrem 
idem S. Bernardus de sui olim dilecti discipuli, postea vero 
Summi Pontificis, Eugenii III., salute sollicitus, hanc eidem 
commendavit agendorum normám 9): „Si totus vis, ait, esse 
omnium instar illius, qui omnibus omnia factus est, laudo 
humanitatem, sed si plena sit. Quomodo autem plena te 
excluso ? Et tu homo es; ergo ut intégra sit et plena huma-
nitas, colligat et te intra se sinus, qui omnes recipit. Alio-
quin quid tibi prodest, si universos lucreris, juxta verbum 
Domini, te unum perdens ? Si maledictus, qui partem suam 
facit deteriorem, quid ille, qui se penitus reddidit exper-
tem?" Quare S. Doctor Sacerdotes voluit esse conchas et 
non canales. Hi siquidem simul recipiunt et refundunt, illae 
vero donee impleantur, exspectant et si quid superabundat, 
sine suo damno communicant. 10) Hac propriae salutis cura 
tenebatur S. Paulus, dum scripsit " ) : „Castigo corpus 
meum et in servitutem redigo, ne dum aliis praedicaverim, 
ipse reprobus efficiar." Ad hanc excitavit maiores natu 
Ecclesiae Ephesinae dicens : 12) „ Attendite vobis et uni verso 
gregi"; in quorum persona nos omnes monet doctor gentium, 
ut nobiamet ipsis prius et postea gregi attendamus. Simile 
praeceptum suo discipulo Timotheo dedit: 13) „Noli, inquit, 
negligere gratiam, quae in te est, quae data ost tibi per 
prophetiam cum impositione manuum Presbyterii. Haec 
meditare, in his esto, ut profectus tuus manifestus sit omni-
bus. Attende tibi et doctrinae ; insta in illis. Hoc enim 
faciens et te ipsum salvum facies et eos, qui te audiunt." 
Quod quam sit verum, rei natura loquitur; sed et quotidiana 
probat experientia. Quo enim anima nostra, velut publicum 
crediti nobis gregis aerarium, maioribus gratiae divinae 
opibus abundat : eo ampliora nobis ad ditandos alios suppe-
tunt adjumenta ; videmus porro sacerdotes illos, qui ita 

7) in Apologet. 
s) Serin, in Cant. 
s) De Consid. 1. 1. c. 5. 
10) serm, 18. in Cant. 
») I. Cor. 9,27. 
i2) Act. 20. 28. 
" ) I . Tim. 4, 14. sq. 
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Horum saluti operám navant, ut suam imprimis curent, 
qui proinde secum et cum fidelibus tempus partiuntur, ma-
gno cum suo tum fidelium fructu et foenore agrum Domini 
excolere. 

Audiamus, quomodo non Episcopus quispiam, sed Pa -
rochus, isque Rumbekeensis et una Decanus districtus Rou-
lariensis, P. F. Valcke suis confratribus spiritualia exerci-
tia commendavit : „Nihil, ait, his aptius novi ad renovan-
dum spiritum mentis nostrae, ad resuscitaudam gratiam, 
quam in sacra ordinatione — accepimu3, ad refocillandos 
animos novasque vires resumendas, ad sancte digneque Deo 
ministerium nostrum implendum. Non dubito, quin omnes 
ultro fateamur omnem aniraarum pastorem, quamvis fe r -
ventem et in obeundis ministerii sui functionibus indefes" 
sum sensim sine sensu tepescere ac a primaevo fervore pau 
latim decidere, plures quotidie in ministerio suo contrahere 
noxas multarumque omissionum reddi reum. Ut de hac 
veritate convincamur, alia probatione non indigemus, quam 
propria experientia. Naturae corruptae nostrae pondus ani -
mum nostrum continuo deprimit et ad infirma trahit ; anim1 

nostri vires, quantumvis invictae, nisi refocillentur, paula" 
tim deficiunt, divini amoris ignis et zelussalutis animarum 
licet ferventissimus, sensim exstinguitur, nisi identidem 
renovetur. Id nullibi melius et efficacius fieri potest, quam 
in sacro recessu, in quo Deus tanto purius cernitur, quant ° 
cum se solo solus invenitur. Ibi sepositis aliis curis gravis-
simas religionis nostrae veritates attenta mente revolvi-
mus ; ibi quasi in lucidissimo speculo animi nostri faeces 
detegimus; ibi imperfectum nostrum vident oculi nostri; 
ibi videmus, quanta sit animae nostrae miseria, quam pro-
funda cordis nostri vulnera, quam longe absimus a vitae 
sacerdotalis et pastoralis sanctitate, quam tarn juste a nobis 
exigit Deus ; et quamvis passim habeamur pro bonis et vi-
gilantissimis animarum pastoribus, quamvis ab omnibus 
laudemur ob quamdam exterioris pietatis et regularitatis 
speciem, — tacita quaedam vox ibi a cordis nostri penetra-
libus auribus nostris insonabit nihil minus nos esse, quam 
fideles Dei administratores ; ibi detegimus innumera pec-
cata et defectus, quos nunquam refleximus ; ibi ad exemplar 
piissimi Regis Ezechiae recogitamus annos nostros in ama-
ritudine animae nostrae; ibi salutari confusione tacti seri-
um concipimus de anteacta vita dolorem, firmissimum con-
cipimus melioris vitae propositum; ibi denique illuminati 
speciali Spiritus Sancti lumine investigamus efficacissima 
vulneribus nostris remedia." 

„Utamur ergo, dilectissimi fratres, continuât decanus 
et parochus ille, medio tam salutari, tarn facili nobisque 
tarn necessario ; neque excusemus excusationes in peccatis. 
— Sed forte, idem porro loquitur, aliqua impedimenta prae-
toxemus ; unus temporis defectum et frequentes, quas habet, 
in sua parochia occupationes ; quam autem frivolus sit ille 
praetextus, nemo non videt ; sufficiens invenimus tempus 
ad visitandos amicos aliaque negotia tractanda sive per-
agenda et tempus invenire non poterimus ad gravissimum 
salutis aeternae negotium promovendum ? O res mirabilis ! 
si morbo laboremus, sanitatis obtinendae cura alia quae-
cunque negotia relinquere nobis suadet et non suadebit 
aeterna salus ? An magis ovium nostrarum, quam propriam 

salutem cordi habere debemus ? Numquid ordinatus amor non 
incipere debet a soipso ? Et quid proderit nobis, si univer-
sum mundum lucremur, animae vero nostrae detrimantum 
patiamur? Multas occupationes et exercitia continua habe-
mus, inquit alter; et haec ipsa ratio nos impellere deberet, 
ut unico necessario in sacra solitudine idantidem toti occu-
pemur ; justumne est, ut semper alienis occupemur negotiis 
et gravissimum aalutis nostrae negotium negligamus ? Sed 
quid dicent confratres nostri, qui forte exarcitiorum praxim 
— explodunt et irrident, si ea nos fecisse intalligant? Mi-
randum sane! virum cordatum inveniri posse, qui misero 
hoc praetextu ab exercitiis spiritualibus avelli se sinat ! — 
Num ob tam futilem rationem mercator mundanus omitte-
ret sibi comparare ingentem pecuniae summám ? Vei con-
fratres sunt sensati vel non ; si secundum, sinite illos, coeci 
sunt et duces coecorum ; adesse festinant tempóra, quibus 
ngominabunt insensatorum apud Sapientem cantilenam: 

nos insensati vitam illorum aestimabamus insaniam et finem 
illorum sine honore: ecce quomodo computati sunt inter 
filios Dei et inter Sanctos sors illorum est? Si vero boni 
sunt, summis laudibus extollent consilium nostrum et ad 
exemplum nostrum imitandum excitabuntur." . . Illiu3 
etiam parochi ac decani sunt haec ad confratres suos directa 
verba: „Non absque ratione SS. Patres censuerunt nihil 
difficilius excogitari posse, quam conversionem perversi 
Sacerdotis. Quare ? quia vel tenet eum superbia adeo, ut 
omne consilium respuat, vel deliciis affluens vitae asperi-
oris labores perhorrescit, vol quia in Scripturis Sacris exer-
citatus, ad nullum dominicae comminationis tonitru exper-
giscitur ; hinc est, quod D. Chrysostomus non sit veritus 
dicere : „Nihil impossibilius, quam corrigere eum, qui omnia 
seit; nam quidquid terribile est iu Scripturis, usu vila-
scit ; propterea Clericus, si caeparit ea cantemnere, nunquam 
excitatur, ut illa timeat. Quis unquam vidit Clericum cito 
poenitentem ? Laici delinquentes cito emendantur. Clerici 
autem, si malifuerint, incorrigibiles sunt."Unum illis supa-
rest conversionis remedium, exaraitia spiritualia, sacer re-
cessus. Si illis non utantur, non tantura sa non emanda-
bunt , sed de malo in peius ruent et sic tandem sacrilegiis 
innumeris implicati, in pessimo statu, uti vixerunt, vitam 
finient. — Sed si salutifero hoc remedio utantur, maxima 
spes affulget fore, ut convertantur et praevaricatores red-
eant ad cor. Quotidiana id probat experientia ; id nobis a t te-
stati sunt oculati testes missionis presbyteri Parisienses, 
ubi quotidie sub eorum oculis similes miraculosae conver-
siones in spiritualibus exercitiis fiunt." Quae omnia legi 
possunt in libello praestantissimo, cui titulus: „Speculum et 
idea boni pastoris in viginti adhortationibus," quas praeme-
moratus parochus et decanus habuit et qui libellus typis 
excusus est Meehliniae 1859. 

Lugent cordati omnes grassantem hac temporum cala-
mitate vitiorum luem. „Medicamentum qui dem salutare, 
dictum est in Sessione ultima Concilii Tridentini, composi-
tum ac paratum jam diu habemus ; verum si morbum debet 
depellere, sumendum est ac per venas in omne corpus diffun-
dendum. Poculo hoc salutis nos primum inebriemur, caris-
simi, et vivae atque loquentes leges simus et norma quasi 
quaedam ac regula, ad quam aliorum actionos et studiadiri-
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gantur; atque ita sibi unusquisque persvadeat nihil e chr i -
stianae Reipublicae cotnmodo ac dignitate successurum, nisi 
quantum in se sit, studiose praestiterit." I4) 

Dies spiritualium exercitiorum suut 24, 25 et 26. Se-
ptembris. Qui in illis partem capturi sunt, in aedibus Semi-
narii habitaturi ac illic victu quoque providendi, hanc suam 
intentionem usque diem 17-am dicti mensis in Cancellaria 
Primatiali notam reddere haud intermittant. 

Strigonii, die 21-a Augusti, 1872. 
Joannes AEppus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, septembsr 5. A p é c s i e g y e t e m k é r d é s e . 

A nagy lapok a mult hónap végén „több pécsi s baranya-
megyei polgár nevében egy pécsvárosi bizottsági tag" által 
aláirt felhívást hoztak, melynek' czime : „Nyilt kérelem a 
Pécsett felállítandó m. k. egyetem érdekében". E felhívás-
ban vagy kérelemben elmondatik mindjárt elején, miképen 
támadt az Eötvös-ünnepélyen a Pécsett felállítandó egye-
temnek eszméje Pauler s Toldy urak megpenditésére. E l -
mondatik továbbá röviden az egykori pécsi egyetem tör-
ténete, melyet azon okból adunk mi egészben, hogy felmu-
tassuk ismét egy példáját annak, mennyire törekedett a 
kath. papság hazánkban a tudományokat, a felvilágosodást, 
terjeszteni, mely érdemeinek jutalmául most egyetemétől 
megfosztatik s butítással vádoltatik. 

„Pécs város régi dicsőségének emléke, hajdani fénye, 
mindenesetre szellemi műveltségének róható fel. Tudjuk 
Baranya történeti leírásából, hogy Nagy Lajos, a dicső ma-
gyar király, kinek hatalma három tengerig terjedt, a bécsi 
főiskolának létrejötte után két évvel később 1367-ben Pé -
csett főtanintézetet állított. Tudjuk, miszerint Orbán pápa 
és utóda is ez intézet iránt különös gonddal viseltettek s 
azt szép szabadalmakkal fel is ruházták. Benne a gymna-
siumi tanulmányokon kivül a bölcsészet és az ezzel rokon-
nemü más tudományok, az egyházi és polgári jogtan is, t a -
níttattak. A tanárkoszorút a püspök vagy távollétében 
helyettese adta és aki azt elnyerte, oly jogok élvezetében 
részesült, mint Európa bármely városa főiskolájának nö-
vendéke. Az academia keletkeztével annak emelkedése és 
fénye nagyobbitásához szép áldozattal járult Pécsnek a k -
kori főpapja, a tudós férfiak nagy kedvelője és hőkeblű 
barát ja , Vilmos püspök, ki Bethini Gálván törvénytudós-
nak a városban lakhelyül tulajdon házát, jövedelméből 600 
arany forintot, ezenkívül pedig a káptalan megegyezésével 
Ürög nevű helységet adta. Hogy a főiskola hajdan igen 
nagy hirben és virágzásban állott, bizonyítják honi történe-
tünk némely írói, különösen Istvánffy, Zeiler és Szerdahelyi, 
kiknek ha hitelt adhatunk, ugy akkor tanulóinak száma az 
elsők szerint a 2000-et, Szerdahelyi szerint pedig még a 
4000-et is meghaladta. Olvassuk néhány történetírónknál 
azt is, hogy e nevezetes fő tanodából 300 tanuló vett részt a 
gyászos mohácsi ütközetben s ott el is esett dicső halállal s 
önfeláldozással a szeretett honért. A mohácsi ütközet után 

14) Ex Orat. Hieronym. Ragasoni. Ven. Eppi Nazian. 

nem tűnt ugyan le végkép e főiskolának csillaga, de fényre 
és régi virágzásra nem tuda többé emelkedni s utolsó emlé-
ket 1552—1558-ig találjuk, midőn utolsó igazgatóját I l l i -
cinus Péter esztergomi kanonokban tiszteié, kit Oláh M i k -
lós illő jövedelem mellett nevezett azzá ; de az egykor hires 
academiának utolsó életszikrája is lassan eloltatott és így 
Pécsnek e szép csillaga, miután 159 éven át dicsőén ragyo-
gott, a hazánk egére tornyosult gyászos felhők miatt fényét 
vesztve végkép letűnt, hogy egykor századok multával 
mint phoenix hamvaiból ismét dicsőén felébredjen." 

Ezek után a kérelemben azon kérdés vettetik fel '• 
„lehetséges leend-e a pécsi egyetem felállítása? Kik azon 
tényezők, kiknek segélyével a kezdeményezendő nagyszerű 
mü be is tetőztethetnék ?" E tényezők a kérelem szerint a) a 
pécsi püspök, b) a pécsi káptalan, c) Tolna, Baranya, So-
mogy, Bács vmegyék, az ezekben s Horvát- Szlavonország-
lakó földbirtokosság, d) Pécs városnak közönsége, e) a sajtó 
s végre f) a magas állam. 

Minket az első két tényező különösen érdekelvén, az 
illető két pont hadd álljon itt egész terjedelmében. 

„1) Aminden szépért,jó- és nemesért lelkesülni tudó s 
áldozni kész pécsi püspököt, dr. Kovács Zsigmond ő mél-
tóságát, mutat juk be. — Ugyanis ő méltóságának kellene 
beleegyezni, hogy a Szepesy-alapitvány jelenlegi, 195,000 
frtból álló, tőkéjének évi kamatjai, a joglyceum épülete s 
temploma, a püspöki lyceum nyomdája, a könyvtár-épület 
a 24,000 db. könyvvel együtt, kellő jogfantartás mellett 
szerződésileg segélyül és használatul adassék át a magas 
államnak, minden esetre azon kikötéssel, hogy miután ő 
méltósága a fentebb nevezet évi kamatokban s épületekken 
legkevesebb 600—700,000-nyi értéket adna át a magas á l -
lamnak, ugy ennek alapján biztosíttatnék azután az ő és 
utódai számára azon jog, hogy mind a bölcsészeti mind a 
jogi karba 5 — 5 tanárt kinevezhessen. — A fentebbieknek 
a magas állam részére való biztosított átadását annál inkább 
bátorkodunk ő méltóságának ajánlani, mert ezáltal bold. 
Szepesy pécsi püspöknek a királyi szentositést is nyert 
alapitó oklevélben foglalt leghőbb óhajtása is fog teljesülni, 
aki ugyanis azt akarta, „ut scientiae ad juridicam et philo-
sophicam facultatem pertinentes Quinque-Ecclesiis iterum 
publice doceantur" azaz, hogy a jogi és bölcsészeti karhoz 
tartozó tudományok Pécsett ismét nyilvánosan adassanak 
elő. Már pedig a mostani szervezet mellett, a midőn a Sze-
pesy által alapított joglyceumban csakis a jogi tanulmányok 
adatnak elő, a boldogult alapitó szándékának nincs elég 
téve, mert a bölcsészeti tantárgyak tanításáról nincs gon-
doskodva s ezek felvétele csak akkor történhetnék meg, 
ha a pécsi egyotemben a bölcsészeti kar is felállíttatnék. — 
De járul ide egy más körülmény is, mely a mélt. pécsi 
püspök úrnak mintegy tanácsolja, hogy a bold. Szepesy 
által alapított lyceum adassék át az államnak s ez az, hogy 
a felekezeti jelleggel bíró jogacademiák is az egyetemi jog-
kari tantorvhoz s tanévi beosztáshoz hasonlólag a közel j ö -
vőben négyévi folyamból fognak állani s erre nézve, amint 
halljuk, legközelebb legfelsőbb helyen is az intézkedések 
meg fognak tétetni. Már pedig ezen eset beálltával a pécsi 
joglyceumi alap ugy sem lesz elégséges a szükségessé vá -
landó két uj tanár fizetésére, annál inkább nem, miután a 
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jelenleg működő nyolcz jogtanár folytonosan fizetésfeleme-
lésért sóvárog és pedig méltányosan. — Ezek előrebocsá-
tása után tehát világos, hogy a mélt. pécsi püspök úr az 
első és főtényező, ki a pécsi egyetem felállítása esetében e 
nagyhorderejű ügynek a legnagyobb lendületet adhatná. 

2) A második illetékes tényező pedig a pécsi megyés 
püspök úr beleegyezésével a pécsi f t . káptalan lehetne. 
Köztudomásu ugyanis, hogy a pécsi megyés püspök fel-
ügyelete s a pécsi káptalan vezetése alatt álló pécsi székes-
egyházi uradalom szabolcsi és somogyi szénbányái oly elő-
nyösen adattak bérbe a cs. k. szabadalmazott első dunagőz-
hajózási társaságnak, hogy az évenkint nyerendő bérlet-
összegből a székesegyházi szükségletek nagybőségesen 
fognak fedeztetni, sőt fog évenkint több ezer forintból álló 
összeg is fenmaradni, melyből bizonyos meghatározott évi 
illetékkel lehetne a felállítandó pécsi egyetemet is segélyezni. 
I t t mindenesetre legczélszerübb leendne, ha ezen fenmaradt 
összegből a felállítandó hittani karban alkaliqazandó hitta-
nárok dijjaztatnának. A jelenlegi hittani karban amugyis 
működik már három rendes tag és egy helyettes tanár s 
ezeket a pécsi papnöveldei uradalom pénztára fizeti. A szé-
kesegyházi uradalom pénztárából kellene tehát pótolni a 
többi négy rendes tanár fizetményét s ugyanabból kellene 
felemelni a már jelenben működő hittanárok évi járulékait 
is s ezt a nevezett forrásból lehetne és szabad is volna pó-
tolni, miután azon esetre, ha a székesegyházi uradalomnak 
fölösleg jövedelme van, ezt, — ha jól értesültünk, — amugyis 
királyi határozványok folytán nevelészeti czélokra kell 
fordítani. Es eszerint a Pécsett felállítandó egyetemnek más 
külföldi ilynemű fensőbb tanintézetek példájára szintén 
hittani tanfolyama is lenne, a melynek felállítását annál 
kevésbbé lehet roszalni, minthogy az alkalmazandó tanárok 
nem az állam pénztárából, hanem egy különálló hitfelekezet 
vagyonából dijjaztatnának." 

Az ötödik, de még inkább az első s második, pont ér-
telmében kötelességünk nekünk is hozzászólni ezen felhí-
váshoz, illetőleg tervhez. 

Hogy Magyarországon a meglevőn kivül még egy 
vagy több egyetem állittassék és szerveztessék, mi is igen 
üdvösnek, sőt szükségesnek is, mondjuk. S e tekintetben mi 
a pécsiek kérelmét támogatjuk, hogy minden lehetőt elkö-
vessenek tervök kivitelére, buzdítjuk. Iskola soha sem fö-
lösleges, mert tanulni mindig kell. Igaz ugyan, hogy egye-
temünknek mostani szervezetével mi nem vagyunk meg-
elégedve. Egyéb dolgokat mellőzve csak azt említjük fel, 
hogy az egyetemi ifjúság nagyrészt nem tanul semmit, elő-
adásokra nem jár vagy igen ritkán. Hát még mit mondjunk 
a vallás gyakorlatáról. Ez tulajdonképen az egyetemen 
már nem is létezik. S minthogy a tervezett pécsi egyetem 
szinte modern államintézetül terveztetik, több mint bizo-
nyos, hogy ezen egyetem fiatal polgárai szinte oly keveset 
tanulnának, szinte semmi hitéletet sem élnének. Ennek 
pedig mi barátai egyátalán nem lehetünk. 

Mindennek daczára azonban óhajtjuk, hogy a pécsiek-
nek nemes törekvését siker koronázza s egyetemök minél 
hamarább legyen. 

Ami azonban az egyetem alapí tására jelzett tényező-
ket illeti, e tekinte tben le lk i i smeretünk szerint kényte lenek 

vagyunk az első két pont ellen felszólani vagyis kijelen-
teni, hogy ezen katholikus alapoknak s jövedelmeknek 
állami intézetbe való beolvasztásán, történnék az bár mily 
megkötések, reversalisok stb., mellett, megnyugodni egy-
átalán nem tudnánk. Igen rosz időbe esik ugyanis a kath. 
alapítványokra való támaszkodás. Itt a pesti egyetem. Ezt 
kath. papok alapították, kath. vagyonon alapították, maga 
az intéze folyton, századokon át, katholikus intézetképen 
tekintetett mindenki által. S most? Mert talán a király is 
adott hozzá valamit, mert az országgyűlés bizonyos összeg 
segélypénzt szavazott meg számára, sine nobis de nobis, 
nobis contradicentibus, tőlünk elvétetik, mi belőle kidoba-
tunk s megbecsülik, mit adtunk hozzá, azzal minket kifi-
zetni akarnak s nincs többé egyetemünk. Tehát most, mi-
dőn így bánik velünk az állam, most adjuk oda alapítvá-
nyunkat, hogy midőn az egyetem talán megerősödnék, 
minket onnét is ismét kidobjanak s fitymálva visszaadják 
alapunkat, arra nem is gondolva, hogy azon alapnak most 
más a becse, mint lenne akkor, midőn az egyetem már 
vagy száz évig fenállott. Ismételve mondjuk, a legroszabb 
időbon történik az egyházra, az ő bőkezűségére, tudo-
mánypártolására, a hivatkozás. A pécsi egyetem államin-
tézet lenne, mint ilyen felekezetnélküli, ilyenre kath. ala-
pítványt fordítani nem szabad, mert nem szabad kath. 
alapitványon oly tanárokat tartani, kik az egyháznak 
ellenségei, kik az egyház tanát fitymálják, becsraérlik ; 
nem szabad kath. alapitványon q, fiatalságot acatholice 
nevelni. 

Vessen magával Pécs városa számot, határozza el, 
hogy kath. egyetemet akar a szó teljes értelmében s akkor 
hivatkozzék a kath. alapokra s másként fogunk beszélni' 
Ily kath. egyetemből nincsenek a másvallásu tanítványok 
kizárva ; de kizárva vannak a heterodox tanok, heterodox 
tanárok; ily egyetemben az egyház az úr, a rendelkező, 
fentartva az államnak betekintési, felügyeleti, jogát. Ily 
egyetemet akar Pécs városa ? Erre feleljen, mielőtt kath. 
alapítványt akar igénybe venni. 

De ez csak egyik oka annak, miért nem tudnánk mi 
belenyugodni abba, hogy a kath. alapítványok egy állami, 
felekezetnélküli, intézetnek adassanak át használatul. 

Van még egy más oka is. Mindjárt megmondjuk. 
Egyetemünket, kath. főiskolánkat, az állam tényleg 

már elvette s most dolgozik rajta, hogy jogilag is elvegye. 
Tehát egyetemünk nincs. P e d i g a m a g y a r k a t h . 
e g y h á z e g y e t e m n é l k ü l n e m l e h e t , l e n n i e 
n e m s z a b a d . A magyar kath. egyháznak a legnagyobb 
erőfeszítésekkel, áldozatokkal, is kell egyetemet alapítania, 
miután sajátjából kidobatott. E z é l e t k é r d é s r e á n k 
n é z v e . És mi hiszszük, hogy a nm. püspöki kar efelett 
már tanácskozott. De ha nem tette, a legmélyebb alázattal 
kérve kérjük, tegye szen kérdést mihamarább beható ta-
nácskozása tárgyává. Küldjön ki egy bizottságot kebeléből, 
vegyen hozzá világi főurainkból többet, mely bizottságnak 
feladata kidolgozni egy tervet, mely szerint kath. egyetemet 
létesítsünk. E bizottság azonnal kezdje meg munkálkodását, 
hogy akkorra, midőn a pesti egyetemből jogilag s formaliter 
kidobattunk, már kész legyen előmunkálataival. E z a 1 á -
z a t o s é s l e g s ü r g ő s b k é r é s ü n k , m e l y n e k e l ő -
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a d á s á t a um, p ü s p ö k i k a r e l ő t t t e l j e s t i s z t e -
l e t t e l , de h a t á r o z o t t a n , k é r j ü k . 

És hogy ily egyetemet létesíthessünk, arra szükségel-
tetni fog, miszerint a kath. alapítványok összevonassanak 
s azon összeghez csatoltassanak, melylyel minket a nemes 
állam apró pénzzel kifizet, midőn egyetemünkből kidob. 

Hol legyen ezen egyetem, Pesten, Egerben, Pécsett, 
Győrött, Nagyváradon, Kassán, Pozsonyban, Esztergom-
ban, vagy másutt? ez másod kérdés. A f ő a z , h o g y 
e g y e t e m ü n k n e k l e n n i k e l l o k v e t l e n ü l s 
h o g y e r r e a k a t h . a l a p í t v á n y o k m ú l h a t l a n u l 
s z ü k s é g e s e k . 

Ez azon ok, melynél fogva mi nem tudnánk belenyu-
godni abba, hogy kath. alapítványunk államintézet létesí-
tésére furdittassék. 

A kath. egyháznak arra vannak birtokai adva a jó 
Istentől, hogy azokat Isten országának fentartására, ter-
jesztésére, fordítsa. Az egyháznak fantartására s terjeszté-
sére Magyarországon múlhatlanul szükséges egy egyetem, 
A mienket elveszik, kell létesítenünk egy mást, melyben a 
serdülő fiatalságot, a leendő honatyákat, katholice neveljük. 
Ha ezt nem teszszük, el vagyunk veszve. De tehetjük, 
mert vannak még épületeink, vannak alapjaink s van még, 
miből adakozzunk. Mi ki fogjuk állani a versenyt az állam-
egyetemmel tanerők tekintetéből ; ezen meggyőződés él 
bennünk. Mi ki fogjuk állani a versenyt tanítványok tekin-
tetéből is, mert a tandijt a lehető minimumra fogjuk leszál-
lítani, a valláserkölcsös nevelést ápolni s azért a szülők szi-
vesen fogják reánk bízni gyermekeiket. 

De elég. Ebből láthatja a pécsi egyetemet megalapítani 
akaró bizottság,miért nem szavazhatjuk meg számára a kath. 
alapítványokat. Fogjon velünk Pécs városa kezet, legyen ő 
indítványozója a kebelében megnyílandó k a t h o l i k u s 
egyetemnek s akkor egész lélekkel fogjuk támogatni. 

MÜNCHEN, ü g y n e v e z e t t n é p t a n í t ó i n k n a k 
e l p o g á n y o s o d á s a óriási léptekkel halad, mint azt 
mindenki észreveheti, ki nevelészeti szaklapjainkat csak 
némi figyelemre is méltatja. A kereszténységgel való töké-
letes szakítás, sőt azon istenkáromló állitás, miszerint 
egyedül a kereszténység az, mi az emberi nemnek haladá-
sát gátolja, képezi e lapok okoskodásainak véres fonalát. 

Ily értelmű „értesítést" olvastam nem régen a „Bayr. 
Lehrerzeitg" czimü szakközlönyben, mely a szóban forgó 
zavartészjárásu gyártmányt egy külön szerkesztői jegy-
zetben igen figyelemre méltó, általa teljesen helyeselt, ny i -
latkozatnak mondja. A kérdéses czikknek irója valam1 

dr. R. Tübingából, ki azzal dicsekszik, hogy sok népet 
látott már e világon s ezek közt nem egyet, mely pogány 
létére is nagyon boldog volt. Méltán azt kérdhetné az ol-
vasó, hogy tehát miért nem maradt a doctor úr ezen boldog 
pogányok közt, kik előtt még talán a bölcset is játszhatta 
volna a nélkül, hogy valódi értékét valaki felismerte vol-
na? Hanem hát, ha, mint az illető lapnak helyeslő jegyze-
teiből kiderülni látszik, a pogányságnak ezen magasztalása 
képezi jelenleg a bajor tanítóknak vezéreszméjét, akkor 

azon keresztény szüléket, kik gyermekeik nevelését ily 
emberekre bízni kénytelenek, csak szivünk mélyéből saj-
nálhatjuk. 

S ez nem egy elszigetelt példa. Van egy másik iskolai 
szaklap, melynek czime „Schulwart." Ezen lap nem régen 
rövid kivonatokban azon tételeket hozta, melyek felett a 
legközelebbi tanítói vándorgyűlés tanácskozni fog. Mily-
szellemüek ezek, eléggé kiderülhet egyes idézetekből, 
melyek ugyané lapból vevék. „A mai paedagogia csupán 
a természettudományok e g y e d ü l b i z t o s alapján nyug-
szik ;" — „A felekezeti népiskola semmi egyéb, mint va-
lami szellemi kényszermunka-intézet;" — »Mily fényes 
szinben ragyog felénk a minden idők legnagyobb dema-
gógjának, ama nazarethi nagy férfiúnak, képe, kit túlságos 
tisztelet a z i s t e n e k k ö z é i g t a t o t t ; " — „a ró mai, 
gyermekeszü pápaisten;" — mai vallástanitásunk épen 
csak arra való, hogy az ifjúságot elbutítsa;" — „Eszünk 
ágában sincs, hogy a mai keresztelési formulára vonatko-
zólag báminő bírálatot írjunk ; nekünk az egész cselekedet 
nem kell, melyet minden gondolkodó ember csak üres szó-
halmaznak tarthat, legfeljebb arra valónak, hogy az ember 
már koragyermekségétől fogva a papságnak rabjává té-
tessék;" — „A túlvilági életben elnyerendő jutalomra való 
hivatkozás vagy a fenyegetés egy ugyanott kiállandó bün-
tetéssel erkölcstelen dolog;" — „A józanul gondolkodó 
előtt a hitfelekezet semmi egyéb, mint egy statistikai ro-
vat ; a ki a mai polgárosodásnak áramlatát értelemmel kö-
veti, az keresztény, ha mindjárt pantheista, atheista vagy 
zsidó is . . . . ;" — „Igenis, azt akarjuk, hogy gyermekeink 
jámborok s becsületesek legyenek; de ehhez sem protes-
tantismus, sem katholicismus, sem semmiféle más — ismus 
nem kell, hanem csak ezen kategorikus imperativus : Min-
denkinek kötelessége a jót nemcsak szeretni, hanem gya-
korolni is." 

De elég ennyi ez oktalanságokból. Valóban szomorú 
időket élünk, midőn egy csapat haszontalan embernek sza-
bad minden akadály nélkül a keresztény népet mindazon 
szellemi javaktól megfosztani, melyeket egy kétezredéves 
keresztény civilisatio szerzett meg számára! Ja j azon okta-
lan kormányoknak, melyek ilyeneket megengednek ; nem 
az egyházat teszik tönkre, hanem a szegény népet, melyet 
maga az Isten fia legszentebb vérével megváltott ; ennek 
fognak majdan számot adni, a miért hogy kereszt-fájdal-
mainak drága gyümölcseitől megfosztották őt ! 

AMERIKA. V a l l á s i s e g y h á z p o l i t i k a i á l l a -
p o t a i n k az európai „hitfelekezetnélküliek" által mindig 
olyformán ecseteltetnek, mintha e tekintetben azaz a h i t -
felekezetnélküliség dolgában Amerika a netovábbot elérte 
volna s átalános dicső például szolgálhatna a még mindig 
túlreactionarius Európának. Hogy voltaképen épen az ellen-
kező igaz, azon senki sem fog csudálkozni, ki liberálisaink-
nak egyéb szokásai közt igazságszeretetöket is ismeri. 
Ejszakamerikában az állam sem nem vallás- sem nem fe-
lekezetnélküli. Az anglikán episcopalis egyház nyilvános 
polgári jogokat s az államtól származó jövedelmet élvez. 
Az állami intézetekben, például a katonai s tengerészeti 
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iskolákban, hivatalos isteni tisztelet tartatik, ugy szintén 
az állami hajókon s mint ott a tanulóknak, ugy itt az 
összes legénységnek az isteni szolgálaton jelen kell lennie-
Magának a congressusnak külön anglikán káplányja van. 
A vasárnap szigorúan megőriztetik, külön törvények gon-
doskodnak a templomoknak tiszteletben tartásáról. A b á r -
mely vallásfelekezet papja által megáldott házasság tör-
vényes érvénynyel bir. Az állam időről időre átalános pe-
nitenczia- s böjtnapokat hirdet. A kormány már gyakran 
lépéseket tett Rómában, hogy egyik másik amerikai püs-
pöknek a bíbornoki kalapot megszerezze. Valahányszor a 
püspöki kar zsinatra egybegyűlt, biztos lehetett benne, 
hogy az Egyesült-Államok elnöke alkalmat találand az 
összegyültöknél tiszteletlátogatást tenni. Az utolsó polgárhá-
ború alatt az állam rendes tábori lelkészeket tartott és fizetett, 
szóval, az egyház és az állam Amerikában is bizonyos meg-
határozott viszonyban áll egymáshoz ; sőt ezen viszony 
bizonyos tekintetben még jónak is mondható. Az állam 
tíjszakamerikában még soha sem rabolta ki az egyházat, 
de még kedvet sem mutatott ezen liberális cselekedetre. 
Az igaz, hogy az egyház mint ilyen majdnem sehol sem 
bir birtokszerzési joggal ; de azt sem akadályozza az állam, 
hogy mint az egyházi vagyonnak személyes birtokosai a 
püspökök és papok lépjenek fe l , kik e vagyont esetről 
esetre utódaikra áthagyományozzák. Az amerikai állam-
életnek egyik nagy előnye az, hogy sehol kényszeritőleg 
nem lép fel. Igaz, hogy az állam számos vallásnélküli is-
kolát tart ; de azért senkinek sem jut eszébe akárcsak 
egyetlenegy gyermeket is arra kényszeríteni, hogy ezen 
iskolákba járjon, époly kevéssé, mint senkinek sem jut 
eszébe bárkit , legyen az jezsuita vagy iskolatestvér, a taní-
tástól elzárni. Innen van, hogy minden felekezetnek külön 
al- B felsőbb iskolai vannak, melyeknek az állam gyakran 
testületi jogokat ad, a városok s községek nem ritkán pénz-
beli segélyt nyújtanak. Ugyanez történik a felekezeti kór -
s árvaházakkal is. New-York városa már tetemes összege-
ket áldozott katholikus egyházi s iskolai czélokra s nem 
egy telket ajándékozott a katholikus hitközségnek, melyen 
most gyönyörű templom vagy szép iskolai épület áll. Van-
nak tiszta katholikus községek az államban, melyeknek 
iskolái szigorúan felekezetiek anélkül, hogy ezért az ame-
r ikai Egyesült-Államokat eleddig bármi veszély érte volna, 
a hol ellenkezőleg a legkorlátlanabb tanuló- s tanitószabad-
ság uralkodik, mig az európai liberálisoknak szellemi lá t -
határa a legliberalisabb iskolakényszeren túl nem terjed. 
Ezek az amerikai viszonyok röviden, de hűn, ecsetelve ; ott 
a szabadság, igazság, nálunk pedig hazugság. Ez az egész 
külömbség ! 

VEG-YESEK. 
— O felsége dr. Pauler Tivadar cultusminister urat 

igazságügyi ministernek, helyébe cultusministernek T re -
fort Ágostont nevezte ki sept. 4-én. 

— Személyzeti : Ő felsége Fehér Gyula zombori plé-
bánosnak a Szentlélekről nevezett hrapkói czimzetes apát-
ságot adományozta. 

— Tudvalevőleg a hires jezsuita-törvényben szó van 
a jézustársasággal rokon congregatiókról. Most tehát azon 
törik fejőket a porosz polizeifőnökök, melyek ezen rokon 
congregatiók. Nem rég Berlinből a poseni hatósághoz azon 
kérdés intéztetett, váljon vannak-e a poseni kerületben ily 
rokon congregatiók s melyek azok? A poseni hatóság azt 
felelte, hogy igenis vannak és ezek a Jézus sz, szivéről ne-
vezett apáczák s az ursulinák. Ennek alapján kilátás van 
reá, hogy ezeket is szélnek bocsátják. — Ha nem lenne a 
dolog oly komoly, nevetni kellene a nagynémet Gründlich-
keiton. 

— A bonni Jézus-szive-templom ajtaján a következő 
hirdetés volt olvasható : „Nusch polizeibiztos Kaufmann 
főpolgármester úr meghagyásából a jézustársasági a tyák -
nak a legkisebb gyülekezet előtti misézést, gyóntatást, 
predikálást a törvény értelmében megtiltotta. Csak zárt 
ajtóknál szabad misézni." — Tehát mégis szabad. Másutt 
ez is megtiltatik. 

— A berni egyháztörvény, mely most van tanácsko-
zás alatt, ezen pontokat tartalmazza : a) az állam felekezet-
len, b) a lelkészkedő papság minden 6 évben újra válasz-
tatik, c) Bern kilép a püspökségből, d) ha pedig a községek 
valamely püspökséghez akarnak tartozni, a canton ezen 
püspök rendeleteire nézve a piacetet követeli magának." — 
Szabad egyház a szabad államban ! 

— Francziaországban igen kezd feléledni a hitélet. 
A kegyhelyekrei zarándokiások roppant mérveket öltenek, 
különösen La Saletteben s Lourdsban. Természetes, hogy a 
liberálisoknak ez nem tetszik s azért dühösek is. Nemtet-
szésöket kézzelfoghatólag tanúsították Grenobleban, hol az 
utczai csőcselék insultáita, bántalmazta, a bucsujárókat. 

— A szent-pétervári statistikus congressuson indít— 
ványba hozatott, hogy az úgynevezett anyakönyveket ezen-
túl a kormányok világi kezekre bizzák valláskülönbség 
nélkül. Ez ellen a svéd követ, Berg, felszólalt s kívánta, 
hogy ez ne mondassék ki átalában minden országra, mert 
Svédhonban a papság viszi, jól viszi, ingyen viszi s azért 
nincs ok, hogy az állam terhelésével ezen könyvek világi 
hivatalokra bízassanak. 

— A trieri redemtoristák a hatóságtól azon utasítást 
kapták, hogy Triert legfeljebb az év végéig elhagyják. — 
Tehát már annyit tudunk, hogy a redemtoristák „rokonok 
a jezsuitákkal." 

— Guaglia Angelus bibornok meghalt. Született 
1802-ben Cornetóban, bibornokká neveztetett 1861-ben. 

— Littré, a hires philosophus, a vastag materialista, 
kiesett övéinek kegyéből, mert a saint-denisi kerületi t a -
nács ülésében oda nyilatkozott, hogy a keresztény iskola-
testvéreket s nővéreket meg kell tartani az iskolákban, 
mert jobban tanítanak s jobban nevelnek, mint mások. 

— A hildesheimi p üspök a ereszténység Németor-
szágba való behozatalának tizenegyszázados emlékére me-
gyéje minden plébániatemplomában sept. 15-ére ünnepélyes 
istentiszteletet rendelt s gyűjtéseket, melynek eredménye a 
Bonifacius-egylet czéljainak előmozdítására fog szenteltetni. 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOK. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M , A római vi ta sz. Pé t e r R ó m á b a jö t te 
f e le t t . — A k a t h o l i k u s o k kö te lmei az egyház je len szomorú 
n a p j a i b a n . — E g y h á z i tudós í tások. — Vegyesek. 

A római vita sz. Péter Rómába jötte 
felett. 

( V é g e . ) 

Szót emelt végtére Gruidi tanár és a traditio 
letiprott tekintélyének emelésére irányzott remek 
védbeszéde a legmegnyugtatóbb hatást idézte elő. 
Beszédén az éles logikának jótékony világossága öm-
lik szét. „Ha a szentirás azon szempontból vétetik, 
jegyzi meg igen helyesen, hogy valamely történeti 
tény bebizonyíttassék, úgy azon eljárás, mely csakis 
a szentirásra támaszkodik, egy szempillanat alatti 
megsemmisítése mindazon érveknek, melyeket a tör-
ténet, a kritika és azon emlékek állítanak elénk, 
melyekből az emberek a tényeket meríteni szokták ; 
azon tényeket, melyek habár dogmatikai alapot 
zárnak is önmagokba, azért mégis természetűket, 
lényegöket, mint tények, és pedig mint tisztán tör-
téneti tények, nem veszitik e l . . . . Azértis azon eljá-
rás, mely bizonyos történeti tény megvitatásánál 
egyedül a szentirás mögé bújik , az — engedjenek 
leplezetlenül nyilatkoznom — fanatizmus, babona-
ság, tudatlanság, az tagadása mindannak, amit a 
szentíráson kivül jogunk van mindazon tényezőkből 
tanulni, melyeket a tudomány és a természetes kri-
tika készséggel elfogad." Szigorú kritikával tépi le 
azután mindazon fattyukinövéseket, melyek a vitá-
nak terjedelmesebb és itt-ott hevesebb folyama alatt 
a megvitatandó thesis egyszerű alakját elborították (  

s egyedül a tény és kérdés lényegét veszi a tudo-
mány bonczkése alá, mely lényeg nemcsak nem 
szenved azáltal, ha az egyes körülmények a törté-
nészek által eltérőleg adatnak elő, hanem inkább 
nyer ; „a mellékkörülményekbeni változatosság 

ugyanis arra mutat, hogy az irók egyik a másikból 
nem irtak le, hanem mindenki saját lelkiismerete, 
meggyőződése, saját legjobb belátása, szerint í r t ; e 
változatosság arról tanúskodik, hogy az irók külön-
féle forrásból merítettek." Gruidi e mellékkörülmé-
nyek közé sorozza az ellenérvül felhozott chronologiai 
és Babylon-kérdést és a két apostolfejedelem mis-
siójának különbözését. „Azon egyszerű ténynyel, 
hogy sz. Péter Rómában volt, chronologikus tekintet -
ben igen nagy nehézség van összekapcsolva azon 
időpontot illetőleg, midőn ezen tény végbement. E 
nehézségen senki sem csudálkozhatik, miután azt 
úgy a katholikusok, mint a protestánsok és ratio-
nalisták is elismerik . . . . Senkinek sem jutott még 
eszébe az, hogy bizonyos tény chronologiájának 
különfélesége érvül szolgáljon magának a ténynek 
tagadására, ha az a chronologiától függetlenül 
mint bizonyos állíttatik elénk. Azt mondják, hogy a 
chronologia sz. Péternek római út ját lehetlenné te-
szi ; igen, de melyik chronologia ? Az, melyet egyik 
vagy másik kisütt ? — az, melyet egyik vagy másik 
a történelembe becsúsztat ? Es mi ugyanazon joggal 
más és más chronologiákat állíthatunk fel amazok 
ellenében, melyekbe sz. Péternek római út ja a leg-
jobban beillik. Hogy meghatározhassuk tehát, me-
lyik az igazi chronologia, a logikának elvei szerint 
az ismerttől az ismeretlenhez, a bizonyosabbtól a 
kevésbbé bizonyoshoz, kell indulnunk; ez elvek sze-
rint azt kell követnünk, a mi bizonyítva van. Már 
sz. Péternek Rómába jövetele bebizonyított t ény : 
a chronologia pedig ingatag, bizonytalan. Ha te-
hát reméljük az igazi chronologiát feltalálhatni, 
úgy igazságának criteriuma az fog lenni, ha abba 
sz. Péter Rómába jötte beilleni fog." Az ellenfél 
által felhozott chronologiára nézve pedig megjegyzi, 
hogy „azt oly tényekre építette fel, melyek a szent-
irásban nem foglaltatnak, hanem a római történe-
lemből véve vannak. Ezt csak vígy futtában említem 
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meg, — úgymond, — hogy kitűnjék, miszerint ami 
ellenfeleink szerint is, hol történeti tényekró'l van a 
szó, nem szükséges csupán a szemirás érveihez, sza-
vaihoz, ragaszkodni." Megjegyzi továbbá, hogy „ha 
egyedül a szentirásból kellene sz. Péter róm. útját 
bebizonyítani vagy tagadni, úgy egyedül a szent-
írásra támaszkodva sok más tényt kellene elvet-
nünk." És például hozza fel Augustus Nolábani el-
hunytát, sz. Pál halálának idejét és helyét, melyről 
a szentírásban semmi említés sem történik és mely-
nek Eómábani megtörténtét az ellenzéknek férfiai 
mégis elismerik. 

A ,Babylon' — mellékkérdést illetőleg felhozza 
Guidi, hogy „mi az ellenzék által felemlített Michae-
lis tekintélye ellenében egy sokkal ujabbkorú, sok-
kal tudósabb, prot. tudós (Ewald) tekintélyét állítjuk 
fel, ki szerint Babylon alatt igen helyesen Róma 
ér te thet ik . . . Egyébiránt ki van már mutatva, hogy 
még azon esetben is, ha sz. Péter az ő levelét Briby-
lonból irta volna, mindamellett is igen könnyen 
Rómába jöhetett." A inis.-úokülönbözésre vonatko-
zólag megjegyzi, hogy ha sz. Péter gondjaira kivá-
lólag volt is a zsidóság bizva, mindazáltal neki, az 
összegyház főpásztorának, a sziklaalapnak, az egész 
világra szóló missiója volt, mint ezt a jeruzsálemi 
zsinaton őmaga is világos szavakkal fejezte ki. 
Egyébiránt Cicero szerint Romában sok zsidó lakott, 
kik tehát sz. Péter róm. útját, még különleges mis-
siójának tekintetbe vételével is, könnyen érthetővé 
teszik. 

Az ellenfél azon érvére, hogy mi thesisünk mel-
lett állitólag egykorú tanút fel nem hozhatunk, vá-
laszolván, kérdi: „Mi lenne az emberiség összes tör-
ténetéből, lia e critériumot alkalmazni akarnók? 
Váljon tagadjuk-e mindazt, amit egykorú tanúk ki-
merítőleg nem b izonyí tanak? . . . Oh, a történet nagy, 
megmérhetlen nagy, részének kellene így teljesen 
elenyésznie! Ez megsemmisitése lenne az emberi is-
meretek összes kincsének, melyeket egész biztosság-
gal birunk, habár egykorú történeti okmányokkal 
nem is rendelkezünk . . . Egyébiránt a tény, az igaz-
ság, az, hogy ahol valamely nagy, fontos, egyetemes, 
tényt csak azáltal lehet megállapítani, ha egy másik 
ténynek igazságát bizonyítjuk be: úgy ezen ok-
tény melletti tanúságnak ép oly ismertnek, oly élő-
nek, oly mindig jelenlevőnek és egykorúnak kell 
lennie, amily élő, jelenlevő és egykorú az o k o z a t -
tény igazsága maga." Felhozza aztán átalánosság-
ban mindazon tanúk hosszú sorát, kik mellettünk 
szólnak, azon tényeket, melyek a róm. egyházra 

vonatkoznak, az ő benső szervezetét, a világi hata-
lom, a hivek és eretnekek irányábani viszonyát, szó-
val, az egyház életét, mely azon egy feltételhez volt 
csatolva, hogy sz. Péter Rómába jött. „A katholika 
vagy — ha úgy tetszik — római egyháznak ténye 
tehát egyetemes tény, tagadhatlan, megczáfolhatlan, 
tény, oly nagyszerű tény, hogy azt valóban gigan-
tikusnak, colossálisnuk, neveznünk lehet; e tény oly 
igaz, hogy annak egyedül nngysága képes megfej-
teni azon diadalt, melyet ezen római egyháznak a 
prot. szakadással szemben kellett kiállnia. Azt mon-
dom tehát: A róm. egyháznak ezen oly ünnepélyes, 
oly nagyszerű, ténye fejtegettetett tanítóitól, védel-
meztetett az eretnekek és szakadárok ellen és pedig 
fejtegettetett és védetett 15 századon át szent Péter 
Rómába jöttének o k t é n y e által a nélkül, hogy azt 
valaha az eretnekek és szakadárok közül valaki 
tagadni merte volna. Nem lehet azt állítani, hogy 
az eretnekek és szakadárok e ténynek tagadásával 
nem törődtek volna, miután az egyházatyák reá 
nem utaltak. Epen ellenkezőleg, uraim ! Valahány-
szor arról volt a szó, hogy a róm. egyháznak és hi-
tének igazsága az eretnekek és szakadárok ellenében 
megvédessék, a kiinduló pont mindenkor ez volt : 
sz. Péter Rómába jött, a róm. egyház hite sz, Péter ta-
ní tmánya; és miután sz. Péter tanítása az egyház 
alapja, azért jöjjetek ezen egyházba megtanulni az 
igazságot A római egyház ezen ténye tehát 
történeti evidentiával bir. Hasztalan, — igen, hasz-
talan, itt búvó ajtókat keresni, más érvekkel fellépni, 
más oldalról nehézségeket támasztani E tény, mely 
egykorú és jelenlevő, mely úgy szólván mindnyá-
junkra nézve kézzel fogható, — e tény absurdum, 
ellenmondás, esztelenség, hahogy sz. Péter Rómába 
jövetelét, prédikálását és halálát nem veszszük alap-
j á u l . . . . A róm. egyház létezésének ténye egykorú, 
előttünk levő, élő; azért a sz. Péter Rómába jöttéről 
való tanúskodás régiségének daczára is szinte élő, 
mindig egykorú, mindig előttünk álló." Védi azután 
röviden Papiast, feiliozván sz. Jeromosnak Papias 
tudományára vonatkozó bizonylatát és ugyanazon 
Eusebiusnak Hist. eccl. III . k. 36 f. abbeli nyilat-
kozatát, miszerint Papias igen tudós és a szentírás-
ban jártas férfiú volt s ennélfogva az ellenfél véle-
ménye folytán valami cretinféle, bamba, csak nem 
lehetett, kinek egy egyszerű, nyilvános, tény feletti 
tanúskodását el nem fogadhatnók. 

Áttérve a szentírásnak e tény feletti hallgatá-
sára, helyesen jegyzi meg, miszerint „ahhoz, hogy 
valaki e tételt : „A bibliának kellett e tényt felem-
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liteni, felál l í thassa, — nyi l t an szólva — n a g y a d a g 
vakmeró 'ség szükséges. Mieló'tt az emlí te t tem tétel t 
valaki feláll í t ja, szükséges lenne bebizonyí tani , h o g y 
a szentirás a zsenge keresz tény kor t énye inek tu la j -
donkép i , rendezett , teljes, tör ténelmét fogla l ja magá-
b a n / ' E lemezvén ennek u t á n a a szent i rás könyvei -
nek és tüzetesen az apóst, cselekedeteinek a lka lom-
szerű lé t re jöt té t és czélját, megczáfol ja G a v a z z i a z o n 
paradox ál l í tását , h o g y sz. L u k á c s n a k kel let t sz. Pé -
ter róm. ú t j á ró l megemlékeznie , nem is emlitve azt, 
hogy e ha l l ga t á snak 18 század előtt á l t a lunk csak 
g y a n í t h a t ó l a g gondolha tó sok oka lehetet t . „Miért is 
azt hiszem, ú g y fejezi be r i tka correc tségű beszédét» 
h o g y daczára azon t u d o m á n y o s s á g n a k és ékesszó-
lásnak , melyet e vita a lka lmáva l ellenfeleink kifej-
t e t t ek ; — daczára azon ba rá t ságnak , azon szivélyes 
jó i n d u l a t n a k , melylye l i r á n y u k b a n vise l te tünk és 
viseltetni t a r tozunk is, — mindezek daczára azt hi-
szem , h o g y a ka tho l ikusoknak teljes j o g u k van 
erősen ragaszkodn i abbel i véleményökhöz, h o g y sz. 
P é t e r R ó m á b a j ö t t é s o t t m e g h a l t . " 

A katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú 
napjaiban. 

( F o l y t a t á s . ) 
II. 

Van ezen kötelességen kivül a katholikusnak még 
egy másik kötelessége, mely nem kevesebbfontosságu. S ez 
abban áll, hogy az e g y h á z n a k t a n a i h o z s z i l á r -
d a n r a g a s z k o d j é k s a z o k a t é r v é n y e s í t e n i 
i p a r k o d j é k , főleg azokat, melyeket az egyház ellenségei 
leghevesebben ostromolnak. S itt nem annyira a dogmati-
cumot értjük, mert hisz azokat nem szabad elvetni anélkül, 
hogy valaki meg ne szűnjék katholikusnak lenni, hanem 
értjük azon tanokat, melyek a dogmákkal összefüggenek s 
értjük különösen azon i r á n y e l v e k e t , melyeket az egy-
ház nekünk napjainkban nyújt, hogy fényöknél megismer-
jük a mostani eszmezavarban az igazi helyes utat, melyen 
e tömkelegből az egyes ugy, mint az egész társadalom, ki-
vergődhetik. 

Nem nehéz belátni, hogy ez igen lényeges pont a ka-
tholikusok kötelmeiben. Vannak napjainkban katholiku-
sok, kik nagykönnyen elhitetik magokkal, hogy nekik 
nyugodt lelkiismerettel szabad s lehet ellenkező elveket 
vallani, mint a minőket a vatikáni zsinat, a római pápaf 

vall az ő encyclikáiban, a syllabusban, alloeutióiban, mert 
azt vélik, a zsinat, a pápa, politikát üz, ebben pedig min-
denki birhat saját véleménynyel, ápolhat különleges néze-
teket. Mintha bizony a politika nem volna alávetve a mo-
rális Örök elveinek s törvényeinek, a morális pedig nem 
arra való lenne, hogy a nyilvános életben alkalmaztassék 
és a moralisnak nem ép ugy lenne legfőbb őre, birája, t a -

nítója, az egyház, a pápa, mint Krisztus helyettese, miként 
a dogmáé. 

t u 
Es erre ezon szerencsétlenek nem gondolnak. Ok azt 

hiszik, hogy tizenhárompróbás katholikusok, ámbár a leg-
több dologban ugy gondolkodnak, okoskodnak, beszélnek, 
mint a protestánsok. Volt alkalmunk hallani katholikusok-
tól, kik tekintélylyel, műveltséggel, bírtak s kik jó katho-
likusoknak tartották magokat s ilyenekül tartattak is, hogy 
a jó Isten büntetésül engedte az egyház birtokait elfoglal-
tatni, mert a szentatya mogengedte, hogy a zsinat a pápai 
tévmentességet kimondja, illetőleg a szentatya maga mondta 
ki saját tévmentességét. Es pedig ily állitások olyak szá-
jából is hangzanak, kik a katholika hitért, az egyházért, a 
pápáért, a legnagyobb áldozatokra is képesek. 

Es honnan van ezen feltűnő jelenség, hogy sokszor a 
legjelesebb elmék, a legjobb katholikus szivek, iiy forde-
ségekre vetemednek '? Onnan, mert össze akarják egyeztetni 
a tüzet a vizzel, a meleget a hideggel, a világosságot a sötét-
séggel. Onnan, mert ami az egyház tekintélyét, a szabadsá-
got, illeti, a legtöbb katholikus a legferdébb nézeteket 
ápolja, annyira meg levén már a levegő a liberalismus elvei-
vel telve, hogy a katholikusok minden gonoszság nél-
kül a legjobb hiszemben szajkó módjára utánmondják, mit 
a liberális világban hallották vagy olvastak, anélkül, hogy 
megfontolnák, mit s kitől hallották vagy hol olvasták. 

Nem így az okos katholikus. Reá nézve az egyháznak 
s a pápának tanitmánya, az ezek által kimondott elvek s 
irányeszniék, az igazságnak szinaranya, melyek szerintitéli 
meg a dolgokat csalatkozhatlanul. O nem tolja fel magát 
az egyház s a pápa által kimondott s felállított elvek birá-
jául, csak annyiban, váljon csakugyan az egyház, a pápa, 
által állittattak-e fel, hanem teljes megnyugvással elfogadja, 
szíves és kész tanulékonysággal szerintök intézi gondolat-
jait, érzelmeit s beszédét. Ha egyik másik dolog velejébe 
nem is képes behatolni, azért alázatos szívvel elfogadja s 
hiszi azokat, jól tudva, hogy az alázatos hit sokkal többet 
ér a hiu, felfuvalkodott, tudásnál. S ha szükségét érzi annak, 
hogy bizonyos tekintetben felvilágosittassók, az útba igazí-
tást az egyháznál, annak hü fiainál, nem pedig az egyház 
elleneinél, a liberalismusban, keresi. Mert igen jól tudja, 
hogy a fenkürtölt liberalismus, mint természeténél s lénye-
génél fogva a tekintély elleni lázadás, magában véve rosz, 
minő rosz minden tévely, mint tagadása az igazságnak. S 
valamint a tévelynek roszaságát nem lehet elvenni az által, 
ha azt némileg mérsékeljük, megmaradván mindaddig 
rosznak, míg tévely : ép ugy a liberalismus sem válhatik 
jóvá azáltal, ha azt némely oldalról módosítjuk vagy mér-
sékeljük , megmaradván mindaddig rosznak, míg meg 
nem szűnik liberalimusnak lenni. Azért az okos katholikus 
előtt nem létezik jó s rosz libaralismus, katholikus s nem 
hatholikus liberalismus, miként nem létezik jó s rosz tévely, 
mert ez magában véve ellenmondás, c o n t i * a d i c t i o in 
t e r m i n i s. 

Mindezeket tudva, a jó katholikus távol tartja magát 
a liberalismustól s minden oldalról azon elvekre támaszko-
dik, melyeket a Vatikánból hirdetnek. Ezen elvekre tá -
maszkodva ezeket védi a liberális támadások ellen s nekik 
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a közéletben is iparkodik érvényt szerezni. Ez második kö-
telessége napjainkban a katholikusoknak. 

III. 
Ezen első két kötelességhez csatlakozik egy harmadik, 

mely abban áll, hogy minden katholikus a l e g n a g y o b b 
t i s z t e l e t t e l s r a g a s z k o d á s s a l v i s e l t e s s é k a 
s z e n t a t y a , a z e g y h á z d i c s ő f e j e , i r á n t , v a l a -
m i n t m i n d a z o n i n t é z k e d é s e k h e z , m e l y e k a 
m o s t a n i s z o r o n g a t t a t á s i d e j é b e n t ő l e 
s z á r m a z n a k . 

A katholikusnak nem szabad s nem illik a római pá-
páról oly nyelven s ugy félvállról beszélni, mint azt nap-
jainkban, a szabadság e hires napjaiban, a liberálisok ré-
széről az alkotmányos fejedelmek irányában tapasztaljuk-
Nem szabad ugyanis soha szem elől téveszteni, hogy a k a -
t h o l i k u s o k p á p á j a I s t e n n e k e f ö l d ö n i h e -
l y e t t e s e , m e l y m é l t ó s á g v a l l á s o s t i s z t e l e t e t 
i g é n y e l a z a l á j a r e n d e l t e k r é s z é r ő l . Ide járul 
napjainkban az is, hogy Istennek ezen földi helyettese 
éveire, érdemeire s erényeire nézve átalános elismerés szerint 
nagy pápa, kit már ezen személyes tulajdonainál fogva is 
legmélyebb tisztelettel s hódolattal kell emliteni, valahány-
szor magas személyéről szó van. S e tekintetben, hála I s -
tennek, nincs panasz azokra nézve, kik szerencsések a szent-
atyának közelébe juthatni, őt látni, vele beszélni, kivévén 
talán azon szerencsétlen felfuvalkodott infallibilis frátereket, 
kik a zsinat alatt pokoli gyűlölettel megtelve, tűzhelyeik-
hez vissszatérve, a legalávalóbb czimekkel illették az egy-
ház fejét, mindenütt gyűlöletet lehelő kifejezésekkel ipar-
kodván megrendíteni azon átalános és köteles tiszteletet és 
hódolatot, melylyel az egyház feje iránt becsületet tudó 
minden csak félig is müveit katholikus viseltetett. De nem-
csak azok kötelesek a szentatya iránt mély vallásos tiszte-
lettel viseltetni, kik szerencsések őt személyesen ismerhetni, 
hanem minden katholikus, lakjék bár mégoly távol Rómá-
tól. S ezen köteles tartozó tiszteletet n e m c s a k m a g a s 
s z e m é l y e i r á n t k e l l t a n ú s í t a n i , h a n e m k i 
k e l l a z t t e r j e s z t e n i mindarra, amit mond, tesz, 
mondat vagy tetet. Mert azt hinni vagy állítani, hogy ki-
lonczedik Pius mások I efolyása alatt áll s hogy másképen 
gondolkodik, mint beszélni s cselekednie k e 11, istentelen, 
becstelen, állítás, mit halálos ellenségei az egyháznak gon-
doltak ki s terjesztenek. Ezen sületlen állitásnak, hogy a 
szentatya kényszerítő befolyás alatt áll s cselekszik, semmi 
okos katholikus nem fog hitelt adni, főleg ha meggondolja, 
hogy a pápai udvar szokásos hagyományai folytán egyet-
lenegy fejedelem sem képes oly függetlenül, menten minden 
befolyástól s emberi tekintetektől, működni, mint a pápa. 

Találkoznak azonban a katholikusok közt napjaink-
ban, kik folyton ajkaikon hordják, mennyire tisztelik ők a 
pápát s hódolnak mindannak, mit ő mond s rendel vagy 
parancsol, de kik mégis nyugtalankodnak a pápa mondatai 
s rendelkezései miatt, sőt gyakran panaszkodnak, hogy a 
pápa meggondolatlanul, talán ügyetlenül, beszél s cselekszik 
és komolyan fájlalni látszanak, miért nincsenek a Vat'kán-
ban tekintettel az ő nézeteikre, állításaikra, óhajtásaikra. 
Gondoljunk csak a Syllabusra, az infallibilitásra, magára 

a vatikáni zsinatra, Róma 3 az egyházállam kormányzására, 
a Vatikánbani elzárkózásra, a liberális eszmék elvetésére, 
az örmények ügyére stb. stb. Hány katholikus van, ki 
mindezen dolgokban azt fájlalja, hogy a pápa nem az ő né-
zetei után indult s cselekedett. 

Nem gondolják meg ezen katholikusok, hogy ha már 
a jó Isten minden álláshoz ad megfelelő malasztot, bizonyo-
san ad ilyet a pápának, kinek legmagasztosabb állása s 
egyszersmind legfontosabb az egyháznak, Isten országának, 
e földöni kormányzása. Nem fontolják meg, hogy a mostani 
pápa szent élete s erényei folytán nemcsak nem akadályozza 
az isteni malasztnak nála való működését, hanem azt elő-
mozdítja, vele összemüködvén. Nem gondolják meg, hogy a 
mostani pápa igen ajtatos, jámbor, rendithetlen hittel s re-
ménynyel bíró, férfi, ki működését hosszas imádsággal kezdi, 
Isten malasztját s a Szentlélek világosságát buzgón kikéri, 
mielőtt valamihez fogna. Nem gondolják meg, hogy a mos-
tani pápára a világ hiúsága, az emberi tekintetek, a politika, 
semmi befolyással sincsenek, mint azt már annyiszor megmu-
tatta. Nem gondolják meg, hogy a pápa, ha eltekintünk is 
magasztos hivatalához kötött isteni malaszttól, már szemé-
lyesen kitünőeszü, mélybelátásu, higgadt és sokat tapasz-
talt egyén, ki igen tudós emberekkel van körülvéve, kik 
hosszas szolgálatban bő tapasztalatokat szereztek az egy-
ház kormányzásában, kik azonfelül elérvén a legmagasabb 
egyházi fokokat, ambitio által nem vezéreltetnek vagy az 
ambitiónak már régen ellenmondottak. 

Mindezeket nem gondolják meg azon katholikusok, 
kik a pápa szavait s tetteit saját szükkörü belátásuk szerint 
latolgatják, javitgatják és sokszor — kárhoztatják. 

Da az igazi katholikusnak ezt tennie nem szabad. 
Noki kötelessége napjainkban a szentatya mellett állani, 
vele hinni, vele reményleni, őt tisztelni, szavait, intelmeit, 
hódolattal fogadni, őt védelmezni, szóval, mindenben vele 
tartani minden ellenség ellen. Ily rendithetlen hittel az is-
teni gondviselésben az egyház fejének elveit, tanait, tisz-
teletteljesen s hódolattal kell fogadnunk. Ezen s o r a k o -
z á s a p á p a s z e m é l y e k ö r é , e z e n v e l e t a r t á s , 
a z o n p r ó b a k ő , m e l y e n a v a l ó d i k a t h o l i c i s -
m u s t m e g l e h e t n a p j a i n k b a n i s m e r n i . 

S ez a katholikusnak harmadik kötelessége. 
(Folytatás köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, September 10. F e l e l e t e g y l e v é l r e . 

(Folytatás.) Minthogy a hozzánk intézett levélnek ft. irója 
a pártoláshiányt a kath. lapokra s így a Religióra nézve 
is pusztán a lelkészkedő papság szegénységével menti, 
egyéb okot nem hozván fel : ezen mentségre megtevén ész-
revételünket a múltkori levélben, bátran áttérhetnénk a 
levélnek megbeszélendő egyéb pontjaira. 

Minthogy azonban biztos tudomásunk van arról, hogy 
sokan a pártoláshiányt nem külokokból, hanem magokból 
a kath. lapokból, származtatják, nem fogunk haszontalan 
dolgot cselekedni, ha ezen mentségnek, illetőleg vádaknak, 
részletesb taglalásába bocsátkozunk. 
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Természetes, hogy a kath. lapok ollen felhozott vá-
dakat tárgyalván, collegialis tiszteletből a többi kath. la-
pokra nem reflectálva, pusztán saját lapunkat, a Religiót, 
tartandjuk szem előtt. Azon netalán felhozható ellenve-
tésnek pedig, hogy Cicero pro domo sua beszélünk s irunk, 
élét veszszük mindenekelőtt azzal, hogy kijelentjük, mi-
szerint soha szerkesztői ambitióban nem szenvedtünk s 
attól mentek vagyunk most, háromévi szerkesztőségünk 
után is s ha mégis szerkesztővé lettünk s még kis ideig 
azok maradunk, azt az isteni gondviselés után, mely az 
emberek életét vezérli, azokba tényleg befoly, pusztán a 
körülményeknek kell tulajdonítani. Es valamint készek 
voltunk a lapszerkesztéssel felhagyni mindenkor: úgy ké-
szek vagyunk rögtön visszalépni, ha ezáltal a pártolás-
hiány jegét megtörnünk lehetne. 

Ezeknek előrebocsátása után szabadjon a lapunk ellen 
felhozott egyes vádakat futtában felemlítenünk. 

Vannak, kiknek a Religio nem kell, mert száraz tu-
dományos dissertatiókat hoz, tehát unalmas, mig mások 
azt vetik szemére, hogy nem elég tudományos. Vannak, 
kiknek nem eléggé liberális, míg mások a tekintély meg-
sértéseért neheztelnek reá. Ez nem járatja, mert nincs benne 
hazai hitéleti tudositás, a másik, mert sok latin okmányt hoz, 
a harmadik, mert minden tudósítást későn hoz, a negyedik, 
mert ritkán jelenik meg. Egyiknek nem kellenek a főpásztori 
l e v e l e k , encyclicák, a másik épen azokat sürgeti. Az egyik 
boszankodik, miért nem polemizál a Religio a liberális la-
pokkal, a másik azért morog, mert kifejezéseiben kímé-
letlen, szigorú, nem elég sima és szeretetteljes. Egyik azért 
nem járatja, mert püspöki lap, a másik, mert nem püspöki 
lap. Egyiket bántja a sok elvi kérdések fejtegetése, mási-
kat a sok tudositás. Egyik több vegyest, hireket, óhajtana, 
a másik egyet sem akar látni. Egyiknek nem kall a lap, 
mert a szerkesztő káplány, mert nem doctor, nem tanár, 
mert nem asceta, a másik nem járatja, mert megszűnt elő-
fizetni, mikor Palásthy Lonkayval polemizált vagy midőn 
Pollák szerkesztette másodszor. Soknak nem kell, mert 
nagyon infallibilista, más meg azért boszonkodik, hogy 
német, latin, olasz, franczia, idézeteket vesz fel s nem 
fordít le mindent magyarra. Sokan neheztelnek, hogy az 
igazságot tekintet nélkül kimondja, mások meg azért, mert 
nem mondja ki, stb. stb. 

Ezen s ehez hasonló ellenvetéseket, vádakat, hallot-
tunk mi magunk saját füleinkkel, hallottunk mások által 
mondatni. Es még mennyi lehet a vád, amelyek nem jöttek 
tudomásunkra. Ezen s hasonló subsumtiók s vádak miatt 
azután elmaradoznak az előfizetők a fő- s alclerusból, a 
lap teng, míg legközelebb talán meghalásra lesz kénysze-
rítve, mint a „Csanád." 

Ezek elősorolása után alkalmasint kíváncsi lesz a t. 
olvasó, miként mossa tisztára a szerkesztő ennyi vádból 
saját lapját. Pedig a dolog igen egyszerű. A Religio kath. 
egyházi lap s mint ilyen hoc titulo, hogy e g y h á z i k a t h . 
lap, joggal számot tart az egyháziak pártolására. Ne ijed-
jen meg senki. Sem infallibilitást, sem perfectiót, nem 
igénylünk a lap számára, mert mi legjobban tudjuk, hogy 
a Religio hiányos, hogy sok javitás ráfér , hogy egy 
tökéletes, omni numero absolutus, lap ideáljától távol van ; 

de azt nem tagadhatja senki, hogy egyházát szereti, annak 
ügyét védi s ez elég czim arra, hogy pártoltassék. Az egy-
ház ügyét pedig minden kath. pap köteles szeretni, azt támo-
gatni. A szeretetről pedig már megmondotta szent Pál : 
»h°gy patiens est, benigna est, non aemulatur, non agit 
perperam, non est ambitiosa, non quaerit, quae sua sunt, 
non irritatur, Don cogitât malum, congaudet veritati, omnia 
sustinet." Vegye ki magának mindenki a reá eső részt. A 
ki egyházát szereti, az szeretni fogja az egyháza ügyét 
terjesztő, védő, orgánumok ; s ha tapasztalja, hogy azon 
orgánum gyarló, nem felel meg egészen nemes feladatának : 
a szeretet nem azt parancsolja, hogy hát azon orgánumot 
agyon kell ütni, hanem azt, hogy azt emelni, oly állapotba 
hozni igyekezzünk, melyben hivatásának jobban megfelel-
hessen. Es ha a Religio hivatásának nem felel meg töké-
letesen, az onnan van, mert nincs oly állapotban, hogy 
megfelelhessen. Oly állapotba kell tehát hozni. Ily álla-
potba fog pedig hozatni, ha elég anyagi erővel rendelkezik, 
hogy fonsokat szerezzen, munkatársakat angariálhasson, 
azokat dijjazhassa vagy legalább honorálhassa. Mindez pe-
dig csak úgy éretik el, ha előfizetői lesznek. Valamely 
lapnak életrevalósága egyenes arányban van az előfizetök-
kol. Ha szaporodnak ezek, éled a lap, érdekesebb lesz, töb-
bet fordíthat a szellemi s anyagi kiállításra ; ha fogynak, 
fogy a szerkesztőségben a munkakedv, fogy a nervus 
rerum gerendarum, fogynak a munkatársak. Ez könnyen 
felfogható dolog. 

Ismételve mondjuk, ne higye senki, hogy mi a mos-
tani Religio számára igénybe akarjuk venni a tökéletessé-
get. Sőt mi legjobban tudjuk, hol a hiány; de azt is tudjuk, 
miképen kellene e hiányt pótolni, rajta segíteni. S ha vala-
ki azt kérdezné, hogy ha tudjuk, miért nem segitünk rajta, 
kénytelenek vagyunk előfizetőink roppant csekély számára 
utalva azt felelni : Quod potui feci ; faciant meliora potentes. 

Különben arra nézve, hogy a Religio nem felel meg 
hivatásának, szabadjon egy kis észrevételt közbeszúrni. A 
Religio centralis egyházi közlöny, melynek hivatása a fel-
merülő egyházi kérdésekben irányt adni. Es ezen hivatá-
sának megfelelt az utóbbi időkben, természetesen csakis 
ezekről lehetvén szó. Legvilágosabban megmutatja ezt a 
vatikáni zsinat alatti időköz hazánkban. A Religio meg-
mutatta az egyedül helyes irányt s vajha ezen helyes irányt 
megfigyelte volna a magyar kath. papságlNem lett volna egy-
házi kérdésekben oly roppant csavargás s a papság tudta 
volna, mely irányban kell gondolatmenetét irányoznia. Az 
irány meg volt adva, de azt nem akarták elismerni s most? 
— Olvasta volna hazánkban a kath. papság fele a Religiót a 
zsinat alatt, nem kellone most annyit panaszkodnunk soraink 
ziláltsága miatt. Igy vagyunk a többi egyházpolitikai kér-
désekben is. A Religio nem vindicálja magának a kizáróla-
gos katholicismust, de hivatása egyházi kérdésekben a 
papságnak irányt adni. Ezt megtette hűn s kitartóan s ott 
a két apostoli breve, mely irányát helyesli, tehát ajánla-
tossá teszi. 

Igaz, vannak hazánk egyes városaiban egyházi kath. 
lapok. Távol van tőlünk ezek rovására a Religiónak vindi-
cálni az egyedül helyes kath. irányt. Sőt mi vagyunk, kik 
ezeknek érdemeit elismerjük, nekik hálát szavazunk a kath. 
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ügy támogatásáért. De másrészt tudjuk azt is, hogy ezek 
sincsenek valami fényes állapotban a pártolás miatt. De a 
vidéki lapok soha sem pótolhatják egy központi egyházi 
lapnak helyét. Ez a dolog természetében fekszik, mégpedig 
annyira, hogy ha a Religio ma megszűnik, holnap vagy hol-
napután fog támadni Pesten egy uj egyházi lap, mely a 
Religiót fogja pótolni iparkodni. Fogja-e pótolni, arról most 
nem akarunk szót vesztegetni, nem levén kedvünk de futuris 
contingentibus véleményezni. 

Van azonban egy pont, mi a kath. irányra nézve, me-
lyet a Religiónak hivatása adni, fontos s melyre nézve több-
ször interpelláltattunk. Ért jük a pusztán hazai egyházi 
kérdéseket, minő az autonomia stb. Többször szemrehányás-
képen tudtunkra adatott, hogy a Religio e tekintetben igen 
tartózkodó. Ez igaz. Kértek mitőlünk útba igazítást arra 
nézve, miként vélekedik a nm. püspöki kar egyik másik 
kérdésben? Melyik azon mérték, melyet túlhaladni nem sza-
bad, hacsak a magyar kath. pap hazai egyházi kérdések-
ben főpásztoraival ellentétbe jönni nem akar? Igaz, ily 
szemrehányásokkal teljes kérdések hozzánk intéztettek és 
mi fájdalommal — hallgattunk. Egyes főirányéi veket ki-
mondottunk, de a többire nézve hallgattunk, mert nem tud-
tunk semmit. A papság egy része az összevisszazilált kér-
désekben tőlünk, mint egyházi laptól, várt útmutatást, a 
borzasztó sok Ígéretek, fenyegetések, közt biztos kalauzt. 
De mi nem segíthettünk rajta, mert a nm. püspöki karnak 
intentiói előttünk zárva valának. Combinatiókkal nem 
akartuk táplálni a biztos út utáni vágyakodást. Innen az-
után azon barangolás az autonomia kérdésében és sok más-
ban a hazai papság közt. Mert hiába, e g y h á z i k é r d é s -
b e n a p a p e g y e d ü l e g y h á z i a k t ó l v á r ú t b a 
i g a z i t á s t e g y h á z i l a p o k b a n . S ez természetes. Ha 
ezt nem kapja, megzavarodik. És ezt hazánkban sajnosan 
tapasztaljuk. Németországban vannak oly lapok, melyek 
ha egyházi kérdésben szót emelnek, irányul szolgálnak a 
papságnak, mert tudja, hogy az illető lapok főpásztoroklioz 
állanak közel. Hazánkban a kormánynak van lapja, mely a 
kormány intentióit tudja, a közönséget előkészíti, a megtá-
madástól a kormányt védi. Főpapságunknak, mint egyházi 
kormánynak,ily egyházi közege nincs,nincs,mely intentióiba 
be volna avatva, azokra a papságot előkészítené, szükség 
esetében az intentiókat védené s pártot csinálna a papság 
közt. S ezen hiánynak árát már oddig is megadtuk. 

Amennyiben tehát a hazai egyházi kérdésekben nem 
nyujtottunk elég irányt, ezen mulasztás hibánkul nem ró-
ható fel. S csak az fájdalmas, hogy eszerint hibánkon kivül 
előfizetőket vesztettünk. 

A mi az egyházi tudományos kérdéseket illeti, ezek-
ben, az egyházi tudomány terén tett uj kutatások, vívmá-
nyok, előadásában tett a Religio, amennyit tehetett. Arról 
természetesen nem tehet, hogy a sok hittanár Magyaror-
szágon buvárlatainak eredményét a Religióban közzé nem 
teszi, sőt egy két dicséretes kivétellel egyátalán távol 
tart ja magát a hazai egyházi irodalomtól. A Religio nem 
képes őket honorálni tudomáuyos czikkeikért, ámbár nagy 
hálával fogadja azon igen tisztelt tudós tanár urak közre-
működését , melynek eredménye lapunkban van letéve. 
Ezen visszavonultságon bukott meg egy tudományos folyó-

irat szerkesztése és kiadása is. E jelenséget fájdalommal 
registráljuk, de nem tehetünk róla. 

Vonjuk össze röviden, mit a levél ft . Írójának mon-
dani akartunk. A Religio, mint egyházi centralis lap, arra 
van hivatva, hogy e g y h á z i k é r d é s e k b e n i r á n y t 
a d j o n . Ezt megtette hűn, kitartással. A hol nem adott 
irányt, azért hallgatott, mert az intentiókba beavatva nem 
volt. A vád tehát nem őtet sújtja. Hogy hiányai vannak, 
az igaz. Ezeken segíteni csak úgy lehet, ha előfizetések 
által kiemeltetik az anyagi gondokból. A többire máskor. 

ROMA. Az al Gesu nevü rendház már úgyszólván 
végképen elraboltatott a jezsuitáktól, mert néhány szoba 
kivételével az egész épület mérnökkari laktanyává alakít-
tatott át. Az atyák számára csak néhány kis szoba hagya-
tott meg, melyekben a generalis s azon kevésszámú egyén 
fog lakni, kikre a templomnak gondozása bízatott. A többi 
kiűzetvén a rendnek emez ősrégi birtokából, azon szemtelen 
gúnynyal bocsáttatott el, hogy tessék nekik lakásukat 
máshova áttenni. Hova ? Hisz a lakásváltoztatás a jezsui-
táknak már régen lehetlenné van téve azáltal , hogy 
az al Gesu elrablása előtt már minden egyéb római 
házok, a délamerikai papnövelde, Sant-Andrea, Sant-Eu-
sebio sat. elvétetett tőlök. A társaság ily módon apródon-
kint fojtatik meg ugy, hogy utóvégre nem is lesz szükség 
elnyomatását különösen kimondani. 

A katholikusok mindenütt egész Európában hangosan 
tiltakoztak s tiltakoznak még folyvást mindazon erőszak 
ellen, mely a jézustársaság irányában elkövettetik, csak-
hogy felszólalásaik sehol sem találnak nyilt fülekre, mert 
most a forradalomnak korszaka van s ennek kell kívánsá-
gait s követeléseit teljesíteni. Sőt, mint már fentebb is meg-
jegyeztük, meghallgattatás vagy épen segítség helyett csak 
kinevettetés és gúny az ő osztályrészük, aminthogy a „Li-
borlá" és az Opmione, mindkettő európai közszokás szerint 
zsidó által szerkesztett félhivatalos olasz kormánylap, a 
katholikusok jogos panaszaira csak azt felelik, miszerint 
nem értik, hogy voltaképen mit akarnak a katholikusok ? 
— hát nem marad-e a generalis Rómában s egyátalán nem 
maradhatnak-e ugyanott a jezsuiták is, ha ugy tetszik ne-
k ik? Hiszen szó sincs róla, hogy a rend, mint ilyen, elnyo-
matnék ; — akkor jajgathatnának a katholikusok ; de a 
mai körülmények közt bizony nincs semmi okuk erre ! 

Ezek ugyancsak az olasz félhivatalos lapoknak érve-
lései. így becsületes ember nem beszél; tekintve azonban a 
személyeket, melyek ezeket irják, nagyon megfejthetőnek 
találnók, ha az útonálló ahhoz, a kit kifosztott, midőn ez 
panaszkodnék, ekként szólna: „hallgass s ne légy háládat-
lan (!), mert még agyon is üthettelek volna, így pedig elbo-
csátlak elevenen !" — Hasonlólelkületü egyének hasonló 
nyelvezettel birnak. 

A szerzetesek elleni gyűlölet kormányunk körében 
nőttön nő s mivel a hatalom kezében van, azért látjuk na-
ponta ama sok confiscálást, templomok bezárását s zárdák 
elnyomatását, melyek jelenleg ministeriumunknak egyedüli 
teendőjét képezik. 

A kolostorok elleni ezen háborúval egyidőben egy 
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másik is viseltetik, nem kevésbbé elkeseredetten, a keresz-
tény iskolák ellen. Az utolsó összeolvasás kiderítette, hogy 
Rómában a keresztény iskolákba több mint husz ezer, a 
községi iskolákba ellenben alig négy ezer gyermek j á r Ezen 
eredmény bibetetlen módon fokozta a szabadonczok dühét, 
kik azóta a keresztény iskolákat megkettőztetett igazság-
talansággal üldözik. Mi ördögi művöket e tekintetben, fáj-
dalom, nagyon megkönnyíti, az azon körülmény, hogy a 
római keresztény iskolák igen nagy számmal franczia és 
belga apáczák és szerzetesek vezetése alatt állanak, holott 
az olasz törvénykönyv egy oly czikkelyt is tartalmaz, 
moly csak benszülött olaszoknak engedi iskolák nyitását s 
az azokbani tanítást. Nem kell tehát egyéb, mint ezen pont-
nak érvényesítését sürgetni minden tekintet nélkül arra, 
mennyi s mily nagy áldozatokat hoztak az illetők, mióta 
Rómában letelepedtek, a jó ügynek s a keresztény iskolák-
nak jó nagy része meg van semmisítve. 

Ezen semmit sem változtathat azon körülmény, hogy 
az ekként a tanítási hivatalból kizárandók legnagyobbrészt 
francziák; mert a franczia kormánynak s következőleg a 
franczia követségnek magatartásán legújabban nagyon fá j -
dalmas változás vehető észre. Nem mintha Bourgoing gróf 
kevésbbé jó s őszinte katholikus volna, mint Harcourt volt, 
hanem utasitásai mások s ő mint hivatalnok ezek ellen mit 
sem tehet. 

Innen van, hogy mig Harcourt hasonló esetben az 
üldözötteket tiltakozásra nógatta s tiltakozásukat erélyesen 
támogatta, addig Bourgoing önmegtagadásra, resignatióra, 
inti őket, mert a franczia kormány készebb akármit eltűrni, 
mint az olaszazal ma összeveszni. 

Nagy Boldogasszony napját a rómaiak különös aj ta-
tossággal ülték meg az idén. Az áldozóknak száma minden 
templomban rendkivüli volt. Az ünnepnek előestéjén a vá-
rosnak legnagyobb része magányosoknak kezdeményezése 
folytán fényesen kivilágíttatott, sokkal fényesebben, mint 
oz a buzzurrik ünnepén történni szokott. 

Ugyané napon a szentatya a Sixtus-féle kápolnában 
misézett. Onnan a trónterembe vonult, hol egy boldoggá 
avattatási ügyben az illető bibornokok előadásait meghall-
gatta. Istennek tiszteletreméltó ezen szolgája Carlo di 
Sezzo , reformált minoritarendü laikus fráter , kinek 
közbonjárására már több csuda történt , mint az elő-
adásból kitűnt. Az ügyet a szentatya előtt Patrizi bibornok, 
mint az egyházi szertartások feletti őrködéssel megbízott 
bíbornoki osztálynak elnöke és Pitra bibornok, mint a szó-
ban forgó ügynek különösen kiküldött kezelője és előadója, 
tárgyalták. 

A közegészség ügye borzasztó hanyatlást mutat. Soha 
annyi betegség és halálozás nem volt Rómában, mint most. 
Ennek egyik okát az is képezi, hogy az olasz ember saját 
magától nem igen nagy kedvelője vagy fentartója és elő-
mozdítója a tisztaságnak, amiértis, ha a kormány nem 
gondoskodik róla, a betegségeket okozó tisztátalanságot 
nem igen kerüli. E gondoskodás a pápai kormánynak egyik 
főteeridőjét képezte, míg jelonleg Rómának utczái rondáb-
bak, mint valaha voltak, mi a közegészség szomorú hanyat-
lását elegendőképen megmagyarázza. 

LOURDES. A b o l d o g s á g o s S z ű z n e k e g y i k 
l e g k i t ű n ő b b k e g y h e l y e van itt, mint ezt évek óta 
minden országok hivei tudják, mióta egy csudás jelenet s 
az azóta egyre szaporodó rendkivüli jelenetek a hivő vilá-
got e helyre figyelmeztették. Ezidén különösen sok ajtatos 
látogatónk volt. Szabadjon egy ilyen eléggé tömeges ajtatos 
menetről némi kis tudósítással szolgálnom. 

Az ajtatos zarándoklásoknak szaporodása leginkább 
azon szomorú helyzetből magyarázható meg , mely-
ben az egyház jelenleg Európában van. Midőn a hajót vad 
viharok hányják, akkor a hajósok ahhoz folyamodnak, 
kit az egyház „A tenger csillagáénak nevez. A forradalom 
viharaival szemben a keresztények azon hatalmas k i -
rályné felé forditják tekintetűket, kit mint „a keresztények 
segitségét" szeretünk, tisztelünk, segitségre felhívunk. 

Ily körülmények közt az sem igényel bővebb ma-
gyarázatot, miért oly kegyeltek épen a mi kegyhelyeink, 
a lourdesi és a la salettei. A hívek azért jönnek ide oly 
szivesen és oly számosan, mert Máriának jótékony hatalma 
itt oly gyakran és oly csudásan nyilvánult, mint ritkán 
egyéb helyen. Ezon csudákat pedig a Mindenható nemcsak 
azért műveli, hogy egyiket másikat jámborságáért meg-
jutalmazzon vagy hogy szeplőtlen szűz anyjának tekinté-
lyét és tiszteletét a halandók közt emelje s öregbítse, ha-
nem azért is, hogy a hivőket a hitben megerősítse s bitó-
két támogassa. Ezért szaporodnak a csudatettek oly idők-
ben, minők a mieink, midőn a lelkiismereteket mindenfelül 
a hitetlenség, a kétely, a gúnynak nyilai, ostromolják s 
midőn még a kevésbbé gyengéknek is szükségök van a tá-
mogatásra. 

Az ajtatos zarándoklás az élő hitnek ténykedése, 
ünnepélyes hitvallomás, mely nemcsak azokat erősíti meg 
a hitben, kik ily szent menetben részt vesznek, hanem azo-
kat is, kik otthon maradni bármi okból kénytelenek s 
kiket a hazatérőknek lelkesült beszédei s elbeszélései mint-
egy felvillanyoznak. 

Ily gondolatok támadtak bennünk, midőn több mint 
4000 ajtatos hitrokonnak társaságában egy egész boldog 
napot töltöttünk Lourdesban azon kis barlangnak nyilása 
előtt, melybon Bernardette a Boldogságos szűzzel társal-
gott. Lourdesba sokfelől lehet érkezni ; a legtöbb látogató 
azonban Toulouse vagy Montpellier felől jön vasúton. 

Nem szólunk az utazás esélyeiről, nem Lourdes váro-
sáról és annak festői fekvéséről, nem azon szép egyházi 
ténykedésekről, melyeknek szemtanúi voltunk, hanem a 
mit el nem hallgathatunk, a mi leginkább meghatott min-
ket, az azon erős megingathatlan hit s azon tüzes lelkes 
ajtatosság, melyet az itt összasereglettek tetteik által mu-
tattak, vallottak és bizonyítottak. 

Egész délelőtt szüntelenül tolongtak a főoltár előtt, 
a krypta kápolnáiban és egy harmadik , a barlang 
nyilása előtt rögtönzött, oltárnak lépcsőinél, hogy az 
Úr testét vegyék. Nagyszerű tiltakozás volt ez a hazug-
ság s a kétely azon szelleme ellen, mely manap a halandók 
felett uralkodik, de oly tiltakozás, minő katholikus embe-
rektől eredni szokott : erélyes, de nyugodt. Az ember szin-
tén kiolvashatta a jelenlevők mindenikének arczvonásaiból, 
hogy ezen férfiak, ezen gyenge nők és serdülő gyermekek, 
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egytől egyig készek hitökért még vértanúságot is szen-
vedni, a hóhér bárdja alatt is nyiltan és bátran vallani azt. 
Hálát adunk az Istennek, hogy ezt szemlélnünk engedte ; 
mert ily erős hit mellett a győzelem, bármily soká késsék 
is, utóvégre is biztos és elmaradhatlan. 

Annál nagyobb részvéttel hallottuk, hogy máshol a 
la salettei zarándokok néhány haszontalan egyén által 
a legdurvább módon megsértettek a nélkül, hogy bárki 
is, legkevésbbé pedig a békés polgárok védelmével megbí-
zott rendőrség, segitségökre sietett volna. 

A dolog Grenoble városában történt; elbeszélése rövi-
den a következő : 

Augustus vége felé egyik napon több pap és szerzetes 
egy csoportban haladt nevezett város utczáin, hogy az őket 
La Saletteba viendő társaskocsi állomási helyére jussanak. 

Menetközben eléggé szerencsétlenek voltak néhány 
naplopó ifiúrnak figyelmét magokra vonni, kik több utczán 
keresztül ezen barátságos és magas liberális müveltségökről 
tanúskodó kiáltásokkal üldözték őket : „Verjük meg e 
bourbonistákat ; a vizbe velők, üsd be fejét s a t.", mely 
kiáltások még akkor is folytattattak, midőn az üldözöttek 
már több világi személynek társaságában az omnibuson 
ültek s a várost elhagyni készültek. Mindez megtörtén-
hetett a nélkül, hogy az arra járó rendőrszolgák a bántal-
mazottak védelmére csak egyetlen egy szót is szóltak volna. 

De a mely elégtételt a liberális állam megtagad az 
üldözött becsületes emberektől, azt ugyancsak Grenoble 
városának nemeslelkü polgárai bő mértékben adták meg 
az illető zarándokoknak, midőn visszatérésökkor a követ-
kező felirattal fogadták őket : 

„A la salettei zarándokokhoz! Midőn a múltkor 
városunkba érkeztetek, egy sajnálatra méltó esemény adta 
elő magát. Több jellemtelen egyéniség, kiket Grenoble vá-
rosa nem ismerhet el szülötteinek, azon kosmopolitikus 
rablóbandának ügynökei, mely minden rendnek s minden 
becsületnek ellensége, bántalmakkal illettek titeket. 

Ezen semmirevalók helyett mi pirultunk s Grenoble 
városának összes polgársága a legmélyebb indignatiót érzi 
ezen becstelen tett felett. 

Nem akar tunk titeket országunkból kibocsátani 
anélkül, hogy elégtételt ne szolgáltassunk nektek s hogy 
nyiltan és erélyesen ne tiltakozzunk azon bántalmak ellen, 
melyekben a vendégszeretetnek köztünk még soha fé l re-
nem ismert vagy el nem hanyagolt kötelessége ellen irányzott 
gyalázatos merényletet látunk. Grenoble városának pol-
gárai. " 

V E G Y E S E K . 
— A maria-laachi jezsuita atyáknak tudtára adatott, 

hogy rendi müködésöket, missiók tartását stb. beszüntessék 
s a jövő év elsejéig társulatuk feloszlattassék. A német csá-
szárnak egy közeli rokona is van ezen ház atyái közt, 
Radziwill herczeg. 

— A trieri papság s tanártestület 41 tagja nyi latko-
zatot tett közzé, melyben kijelentik, hogy sem a jezsuiták, 
sem a redemtoristák, sem bármily egyházi testület, nem 
államveszélyesek, hanem ellenkezőleg müködésök minde-
nütt, Trierben is, a legáldásosabb s azért az egész polgár-
ság bizalmát, tiszteletét és szeretetét bir ják. — Mindenesetre 
helyes és kötelesség, hogy a világi papság szerzetes társai 
védelmére keljen. 

— A porosz kormány megjárta a franczia-porosz há-
ború alatt felajánlott protestáns segélylyel. A kaiserswerthi, 
duisburgi s más diakonissa-egyletek, melyek a háború alatt 
szolgálatukat felajánlották, most a kormányhoz fordultak 
kárpótlásért s felszámlálják különféle kiadásaikat, kár ta la -
nítást kérvén a franczia hadi contributióból. A porosz had-
ügyminister elutasította őket. — íme a keresztény feleba-
ráti szeretet a protestáns egyletekben. A katholikus szerze-
tesek ugyan mindenöket feláldozták, feláldozásukért meg 
is dicsértettek s most hálából — kiűzetnek. így fizet a világ. 

— A dorsteini szent-ferenczrendi zárdában tudako-
zódott a hatóság, váljon nincsenek a barátok rokonságban a 
jezsuitákkal. Hasonló tudakozódás történt az irgalmas bará-
toknál, kik Saffigban egy kórházzal s tébolydával birnak. 

— A strassburgi liberális tanács elhatározta, hogy a 
parochialis iskolákat egybeolvasztja ugy, hogy két, három, 
plébániának gyermekei ezentúl egy iskolába jár janak. A 
czél az, hogy az illető plébánosok felügyelete alól elvonas-
sanak a gyermekek s liberális igazgatás alatt egyesittessenek. 

— A csehországi helytartó Koller tábornok a mar ia -
scheini jezsuitáknál tudakozódott, nincsenek-e köztök ide-
genek. Minden ily tudakozódás meggátlására nyilatkozatot 
tett közzé az osztrák-magyar tartomány főnöke, melyben 
kijelenti, hogy a Németországból elűzött jezsuiták eddig 
nem jöttek a birodalomba s nem is szándékoznak jönni. 

— A speyeri püspöknek, Haneborgnok, felszentel te-
tése után díszebéd volt, mely alatt a müncheni érsek a k i -
rály egészségére mondott toasztot. Az érseknek Lutz cul-
tusminister felelt s feleletében hangsúlyozta szükségét 
annak, hogy az állam az egyházzal szorosan karöltve ha-
ladjon. Végül a szentatyát éltette. Azt mondják a bajor 
lapok, hogy e beszéd igen jó hatást tett a jelenvoltakra. — 
Mi meg azt mondjuk : de verbis quantum vis. 

— A nürnbergi kath. plébános Hotzelt tanítótól, az 
odavaló ókatholikus bizottmány titkárától, megtagadta a 
haldoklók szentségét s halála utáu az egyházi temetést, 
természetesen azért, mert az egyház kívánalmainak nem 
tett eleget. Van azért lárma az ottani liberális világban. — 
Valóban sok szemtelenség kívántatik ahoz, a kath. egyhá-
zat szidni, tőle elszakadni s mégis azt követelni, hogy szent-
ségeiben részeltesse s egyházilag eltemesse. Nálunk az egy-
házi temetés senkitől sem tagadtatik már meg, sőt sokszor 
még rátukmáltatik, például a nazarénusokra. tís ez nincs 
helyesen. 

— Ketteler mainzi püspök a jezsuitaüldözés a lkal -
mából egy kis füzetet adott ki, melynek czime : Das Reichs-
gesetz vom 4. Juli 1872, betreffend den Orden dor Gesell-
schaft Jesu und die Ausführungsmassregeln dieses Gesetzes. 
Sreiben an meine Dioecesanen. Megjelent Kirchheimnél 
Mainzban. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . A szentírásra vonatkozó egyházi hatá-
rozatok. — A katholikusok kötelmei az egyház jelen szo-
morú napjaiban. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentírásra vonatkozó egyházi, 
határozatok. 

Ibi discere oportet veritatem, 
apud quos est ea, quae est ab apostolisi 
Ecclesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26. 

Első közlemény 

A s z e n t i r á s i n s p i r a t i ó j a 

I. 
Az anyaszentegyháznak a szentírásra vonat-

kozó alapdoginája, melyen a sz. könyvek tekintélye 
nyugszik, s melylyel a többi e nemű határozatok 
szoros összefüggésben állanak, a szentirás inspira-
tióját illeti, melynél fogva az a Szentlélek olyan 
természetfeletti befolyása alatt Íratott, hogy főszer-
zőjeül maga Isten tekintendő.1) 

E tény történeti igazsága oly bizonyos, a népek 
átalános öntudata által annyira beigazolt2) s a ter-
mészetfeletti kinyilatkoztatás létezéséből oly szük-
ségképen foly, hogy annak tagadása okvetlenül 
emennek is elvetését vonja maga után, miért is csak 
szánalommal tekinthetünk a kinyilatkoztatott hit 
alapján álló elmék olynemű tévelygéseire, mintha 
a sz. könyvek inspiratiójáról szóló tan Ezdrás apo-
calypsisében (14,21 kk.) említtetnék először, s az ale-
xandrin fordítás eredetéről szóló monda s a Talmud 
nyomán származott volna át a szentatyák műveibe 

') Cone. Vatic. Const. „Dei Filius" cap. 2 : „Spiritu 
sancto inspirante Deum habent auctorem." 

2) Igy isteni eredetüeknek tartották sz. könyveiket 
az egyiptomiak, babyloniak, rómaiak, görögök stb. V. ö. 
Klee, Dogmatik. 4 Auf. Mainz 1861, 166 1. 

s innen az egyház tanába.3) — Üdvözítőnk s az 
apostolok nyilatkozatai4) e tekintetben oly határo-
zottak, hogy hacsak részökről a legdurvább dogma-
tikai alkalmazkodást nem akarjuk feltenni e tant 
okvetlenül sajátjokul kell tekintenünk. — S valóban, 
ha az isteni kinyilatkoztatás lehetőségét nem tagad-
hatjuk, sőt annak szükségességét s létezését védel-
mezzük ; ha a természetfeletti i gazságok a legtöbb 
esetben benső megvilágítás és sugalmazás által kö-
zöltettek az emberi lélekkel s részint élő szóval ré-
szint írásban hirdettettek: a sz. könyveknek is ezen 
természetfeletti működés befolyása alatt kelle létre-
jönniük. A szentirás azonban nem pusztán kinyilat-
koztatott igazságokat tartalmaz. Nagy részben tör-
téneti dolgokat beszél el, melyek ismeretére a sz. 
szerzők egészen természetes úton : közvetlen tapasz-
talat (I. Ján. 1, 1. II. Petr. 1, 16), vagy források 
tanulmányozása által (II. Makk. 2, 20 — 33. Luk. ], 
1 — 3) jutottak. Mennyiben mondható tehát, hogy 
az egész szentirás isteni befolyás alatt Íratott? 
egyenlő volt-e az a sz. könyvek minden egyes ré-
szeinél, vagy pedig az elbeszélt dolgok természe-
téhez mért különböző fokait kell felvennünk ? 

A zsidók a kinyilatkoztatásnak a szentírásban 
emiitett különféle módjaiból5) indulván ki a sz. 
könyvek inspiratiójának is különböző fokait álliták 
fel, a szerint, a mint szerzőik Istennel közelebbi 
vagy távolabbi viszonyban állottak. Maga az ószö-
vetségi sz. könyvek három csoportba történt osztá-

3) Igy Sepp, das Hebräer-Evang. od. die Matthäus u. 
Marcusfrage. München 1870, 81. kkl. 

4) V. ö. Mat. 5, 17—19; 22, 43; Mar. 12, 36, Luc. 
24, 44. Ján. 10, 35 ; Ap. Csel. 1, 16 ; 3, 18. 21 ; 4, 25 ; 28, 
25; II. Tim. 3, 15—16. Zsid. 1, 1 ; 3, 7 ; 10, 15; II. Pét. 
1, 19—21, stb. 

6) V. ö. Hebr. 1,1, :ÄMultifariam multisque modis olim 
Deus loquens patribus in prophetis" etc. 

V . 
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lyozása is ezen alapon nyugszik.6) Mózes könyvei a 
legfóbb fokú inspiratio befolyása alatt Írattak, mert 
szerzőjük mint a theokratia megalkotója sokkal szo-
rosabb viszonyban állott Istennel, mint a későbbi 
kor bármely isteni férfia. 0 közvetlenül Isten szá-
jából vette a kinyilatkoztatott igazságokat ; az ő lel-
kében azok teljes villágosságukban ragyognak, mi-
ért is könyveiben minden isteni; nemcsak a tarta-
lom, hanem az alak is a legutolsó betűig.7) A későbbi 
próféták nem részesültek a kinyilatkoztatás ezen 
közvetlen világosságában. Ok a velők közlött igaz-
ságokat csak képekben, látták, melyeket saját iste-
nileg megvilágitott elméjök öntött alakba s érzéki-
tett mások előtt, s ekként könyveik is az isteni be-
folyás kisebb foka alatt jöttek létre,8) mely még 
alantibb fokra száll a nem tulajdonképeni próféták 
által irt sz. könyvek harmadik osztályánál, melyek 
pusztán Isten lelkének segélye mellett Írattak. A 
zsidók tehát a sz. könyvek inspiratióját a kinyilat-
koztatás ajándokától tették függővé s e kettőt oly 
szorosan összefűzték, hogy e nélkül amaz csak puszta 
assistentiává törpült. 

A szentatyák gyakran s a legkülönfélébb kife-
jezésekkel szólnak a szentirás isteni tekintélyéről. 
Szerintök az összes ker. népek közös hite, hogy a 
sz. könyvekben Isten szól hozzánk,9) azok a Szent-
lélek által Írattak,10) miért is azokat úgy kell olvas-
nunk, mintha az Úr kezét látnók irni.11) A szentirás 

6) L. Herbat — Welte, Einl. in d. Sehr. d. A. T. I. 75. 
7) A talmudisták szerint ezen szavakat : „Kám fiai 7 r 

Kusz és. Meszraim" Mózes ép úgy az Ur szájából vette, 
mint azon parancsot: „Én vagyok a te Urad Istened;" C-
Scholz, Einl. in die h. Schriften. I. 347. — Sőt a Gemara 
elkárhozással fenyegeti azt, ki a törvénynek csak egyetlen 
verséről is állítaná, hogy az nem Isten közvetlen sugalma-
zásából Íratott. V. ö. Sepp, i. m. 88. 1. 

8) A zsidó theologia Mózes és a próféták inspiratiója 
közti különbséget Hí és n">3 szavakkal fejezi ki. Mózes 
ugyanis a kinyilatkoztatott igazságokat ezen szavakkal 
vezeti be : „ezt (ni) mondja az Úr" , — míg a prófétáknál 
ezen kifejezés „így (rP3) szól az Ur" szavakkal helyette-
síttetik. V. ö. B. Mayer, das Judenthum in seinen Gebeten, 
Gebr. Ges. u. Cerem. Regensb. 1843 3 kkl. 

9) Iren. adv. Haer. L. II. c. 38. n. 2.: „Scripturae qui-
dem perfectae sunt, quippe a Verbo Dei et Spiritu ejus 
scitae." Clem. Rom. ep. I. n. 45. Clem Alex. Cohort. I X . 

10) Chrys. in Gen. hom. 21. n. 1.: "Are üvev^uriye-
yQa/Af/êvai noklv exovaiviyxsxQV/x^èvov &t}OavQÓv. Orig.praef 
de Princip. n. 8. c. Cels. V. n. 60. — Theoph. Ant. ad Autol. 
L . I I I . n. 12. 

" ) August, de Cona. Ev. 1. I . c. 35. : „Non aliter ac-
eipiet, quod narrantibus diseipulis Christi in Evangelio 

Isten által alkottatott12) miért is úgy kell tekinte-
nünk, mint a Teremtőnek a teremtményhez irt leve-
lét.13) — Ezen és hasonló kifejezések azonban csak 
oda irányulnak, hogy a szentírásnak, mint a hit 
egyik forrásának isteni tekintélyét minden kétségen 
felől helyezzék, a nélkül, hogy az inspiratio fogal-
mának közelebbi meghatározását adnák. — E tekin-
tetben csak úgy nyerhetünk a sz. atyák tanáról 
némileg határozottabb fogalmat, ha figyelembe vesz-
szük mennyiben terjesztik ki a szentirás egyes ré-
szeire az inspiratiót s mennyiben engednek annak 
megalkotásában az emberi tehetségeknek is befolyást. 

A szentatyák az inspiratiót átalában a szentirás 
minden egyes részére kiterjesztik. Szerintök minden, 
mi a sz. könyvekben foglaltatik, isteni, fenséges és 
a legtökéletesebb,14) bennök semmi sem található, 
mi nem az isteni befolyás alatt jött volna létre,15) 
sőt még az egyes szavak választása s azok elren-
dezése is a Szentléleknek tulajdonítandó,16) ugy 
hogy a szentírásban emberi működés nyomaira nem 
akadunk,17) mert az emberi sztrzők nem voltak 
egyebek, mint Isten közegei s eszközei,18) ki általok, 
mint a művész a lanton, tetszése szerinti hangokat 

legerit, quam si ipsam manum Domini — seribentem 
conspexerit. 

ia) Aug. Civ, D. 1. XI I I . c. 3.: Deus etiam scripturaa 
condidit." — Clem. Alex. Strom. II . p. 362. 

13) Aug. In ps. 90. serm. 2. n. 1.: „De illa civitato, 
unde peregrinamur, litterae nobis venerunt : ipsae sunt Scrip-
turae." Greg. M. L. IV. op. 31. — Chrys. in. Gen. hom. 
2. n. 2. 

14) Hilar. Tract, inps. 135: Quidquid in eis continetur 
excelsum, divinum, rationabile et perfectum est. 

15) Hieron. Ep. 27. ad Marcellam, n. 1 : Non adeo me 
hebetis fuisse cordis ut aliquid de Dominicis verbis 
aut corrigendum putaverim, aut non divinitus inspiratum. 
Cf. Praef. in Comm. Philem. — Aug. ep. 82. ad Hieron. n. 
3—7. — Greg. Nyss. adv. Eunom. qu. VI. — Theoph. Ant. 
ad Autol II , 14. 

16) Greg. Naz. Or. II. n. 105 : tjueZç Se ol xaluè/Qi rqç 
Tv/ovatjç xsçalaç xai yoauutiç rov nviùiAaTOç Ttjv uxgißsiccv 
shxôvreç. Greg. M. Mor. praef. c. 1. n. 2 : „Ipse (Spir. S.) 
igitur haec scripsit, quae scribenda dictavit." 

17) Orig. de Princ. IV. 6. Totç NEI&OFASVOIQ, U>; ÙVOQOJ-

iiwv uval avyyQcxuuara ràç isoagß'iß/.ov-, àXV enivoiaç 
rov ày. nv. x. TX. Cf. in Luc. Hom. I. — Justin. M. Dial. c. 
Tryph. c. 29. 

19) Theopb. Ant. ad Autol. II. 9 : oçyava xfiov ysvofiévoi 

— Greg. M. Moral. Praef. c. 1. n. 2: Cum ergo rem cog-
noscimus, ejusque rei Spiritum. s. auctorem tenemus, quia 
scriptorem quaorimus, quid aliud agimus, nisi legentes l i t -
teras, de calamo percontamur." Cf. Theodoret. in Pss. Praef. 
— Athenag. deg. pro Christ. VII . 
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hozott létre.19) E kifejezések az emberi szerzőknek 
a sz. könyvek megírásánál csak passió szerepet lát-
szanak ugyan tulajdonítani és a betű szerinti inspi-
ratiót tanítani, nem kell azonban azt vélnünk, mintha 
e tan a szentatyák átalános s ekként az egyház tana 
lett volna. Ha némely szentatyák az emberi szerző-
ket csak a Szentlélek eszközeinek nevezik, ezzel még 
nem mondják, hogy a sz. könyvek létrehozásában 
az emberi tehetségeknek épen semmi szerep sem ju-
tott. Mert egészen más módon használja Isten az 
észszel és szabadakarattal biró embert eszközül s 
másként használunk mi emberek valamely lelketlen 
tárgyat. Az eszköz a mű létrehozásában közreműkö-
dik ugyan, ezen működése azonban akként van alá-
rendelve az eszközt alkalmazó egyén működésének, 
hogy a mű főalkotója mindig ez utóbbi leend. Ezen 
alárendeltség majd az eszköz működésének alkal-
mazása és szabályozásában áll, majd pedig akként 
nyilvánul, hogy vele egy más, fensőbb működés is 
párosul, mely azt mintegy önmaga felé emeli, a nél-
kül azonban, hogy azon természeti törvényeket, me-
lyek szerint e működés történik, megszüntetné, vagy 
lerontaná. Ennélfogva tehát az eszes teremtmény 
Isten által eszközül használtatva nem szűnik meg 
tehetségeit az ezek természetének megfelelő módon, 
t. i. öntudattal és szabadon használni s így a sz. 
könyvek szerzői szintén csak ily értelemben lehet-
tek a Szentlélek eszközei. És valóban a szentatyák 
közül többen nyiltan ezen értelemben tanítják az 
inspiratiót s keményen megrójják a Montanistákat, 
kik a prófétákat és sz. irókat a Szentlélek öntudatlan 
eszközeinek mondották.20) Legyen elég itt csupán 
két a tyára : sz. Ágoston és Jeromosra hivatkoznunk, 
kik míg egyrészt a betű szerinti inspiratiót tagad-
ják, másrészt az emberi működés nyomait a szent-
írásban erősen hangsúlyozzák. 

E két szentatya ugyanis nemcsak átalánosság-
ban mondja az emberi működést a szentírásban ész-
lelhetőnek,21) hanem részletesen is kimutatja miben 
nyilvánul az emberi tehetségek ezen közreműködése, 
í rás közben ugyan a szerzők a Szentlélek befolyása 
alatt állottak, ki őket kormányozta és igazgatta, 
szabadságukat azonban meg nem szüntette.22) E 

19) J u s t i n . M. Cohort , ad Grraec. n. 8 : olaxio oçydvaj 
y.iifàûaQ uvoçtj kvçaç y., r . A. 

2U) V. ö. Klee, Dogm. 167. 1. 
21) August, de Cons. Ev. L. I. c. 2. n. 4 : Sicut uni-

cuique inspiratum est, non superfluam Cooperationen! sui la-
boris adjunxit. 

2Î) Ibid. L. II. c. 21. n. 52: Spiritus s. dividens pro-

szabadság először is az alak s az egyes szavak meg-
választásában nyilvánul, mire mindegyik szerzőnek 
egyénisége, jelleme és műveltsége gyakorolt befolyást. 
Innen magyarázandó, hogy ugyanazon dolgot kü-
lönféle szavakkal irják le,23) hogy némelykor nem 
képesek fenséges gondolataikat kifejezni24) s gyak-
ran találkozunk egészen közönséges, az irodalmi 
nyelvben nem igen használt kifejezésekkel.25) Miért 
is a szentírásban nem a szavakat, hanem a bennök 
rejlő értelmet kell keresnünk,26) mert csak ez van 
Istentől mintegy megszentelve, nem pedig az egyes 
szavak,27) mint ezt Urunk s az apostolok példája 
bizonyitja, kik az ószövetségi helyeket többnyire 
csak értelmök szerint idézik.28 — De az emberi köz-
reműködésnek még más nyomai is találhatók a 
szentirásban. Az elbeszélés rendjének megállapítá-
sában, a történt dolgok részletezésében a sz. irók 
sok tekintetbeu saját emlékezetökre voltak hagyva, 

pria unicuique prout vult, — mentes quoque sanctorum 
propter libros in tanto auctoritatis culmine collocandos, in 
recolendo quae scriberent sine dubio gubernans et regens, 
alium sic, aluim vero sic narrationem suam ordinäre per-
misit. 

43 Ibid. L. II. c. 12. n. 28 : Non nos debere arbitrari 
mentiri quemquam, si pluribus rem quam audierunt vei vi-
derunt reminiscentibus, non eodem modo atque eisdem ver-
bis, eadem tamen res fuerit iudicata ; aut sive mutetur ordo 
verborum, sive alia pro aliis, quae tamen idem valeant, 
verba proforantur. 

24) Hieron. Ep. 121. ad Algas. (Migne), c. 10 : Illud, 
quod crebro diximus: „Etsi imperitus sermone, non tamen 
scientia" nequaquam Paulum de humilitate, sed deconscien-
tiae veritate dixisse etiam nunc approbamus. Profundos 
enim et reconditos sensus linqua non explicat. Et cum ipse 
sentiat quid loquatur, in aliénas aures puro non potest trans-
ferre sermone. 

25) Hier. Praef. in comm. ep. ad Philem ; Inveniri 
plurima et ad Romanos et ad ceteras Ecclesias maximeque 
ad Cornithios remissius et quotidiano saepe sermone dicta. 

26) Hieron. Ep. 57. ad Pammach. n. 6 : Alii syllabas 
aucupentur et litteras, tu quaere sententias. — n. 10: Intel-
ligant non verba in Scripturis consideranda, sed sensus. 

27) August, de cons. Ev. L. II. c. 66. b. 128: Ne pute-
mus, quasi c o n s e c r a t i s s o n i s , ita muniri veritatem, 
tanquam Deus nobis q u e m a d m o d u m i p s a m r e m , 
s i c v e r b a , q u a e p r o p t e r i l l a m s u n t d i c e n d a 
c o m m e n d e t , c u m p o t i u s i t a r e s , q u a e d i c e n d a 
e s t , s e r m o n i b u s , p e r q u o s d i c e n d a e s t p r a e -
f e r a t u r , u t i s t o s o m n i n o q u a e r e r e n o n d e -
b e r e m u s , s i e a m s i n e h i s n o s s e p o s s e m u s . 

28) Hieron. Ep. 57. ad Pamm. n. 9: Perspicuum est, 
Apostolos et Evangelistas in interpretatione Scripturarum 
sensum quaesisse, non verba: nec magnopere de ordine ser-
monibusquo curasse, dum intellectui res pateret. 

23* 
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a mennyiben az egyes eseményeket akként irták le, 
a mint azokra emlékeztek,29) noha a Szentlélek köz-
reműködött is emiéközetöket segitvén s a tévedéstől 
megőrizvén.30) 

Bainiss Gyula. 
(Folyt, köv.) 

A katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú 
napjaiban. 

( F o l y t a t á s . ) 
IV. 

A fentebbiekre, különösen a mi a rendithetlen hitet 
illeti, azt mondhatja bátran valaki, hogy igen s o k d o l o g 
v a n n a p j a i n k b a n , m i a z t a z e m b e r k e b e l é b e n 
m e g r e n d i t i . S ez tökéletesen igaz. Az erény nem lenne 
erény, ha nem lennének akadályok, melyeken diadalmas-
kodnia kell. 

De nézzünk a hit elé gördülő akadályoknak közelebb-
ről szemébe. 

Az első, a mi a hitet megrenditi, a z o n h a m i s f e l -
f o g á s b ó l s z á r m a z i k , m i n t h a a g o n d v i s e l é s 
I s t e n n e k e g y i k t u l a j d o n s á g a v o l n a p u s z t á n 
a m i s z o l g á l a t u n k r a s n e m s a j á t d i c s ő s é g é r e . 
Ez hamis felfogás, az önszeretetnek csalóka k !pzelgése. Elég 
legyen erre nézve csak röviden arra figyelmeztetni, hogy 
Istennek terveit nem szabad pusztán emberi szempontból 
felfogni és saját szivünknek vágyait összezavarni az Isten 
jóságának rendelkezéseivel. Isten örök szemlélődésénél fogva 
átkarolja a multat, jelent s jövőt s e három időszakot a vi-
lágra s magára nézve a legteljesebb összhangban ugy be-
osztja s berendezi, hogy mi gyarló felfogásunkkal sohasem 
érhetjük utol az ő örök gondolatmenetét, habár ezer évig is 
tanulmányoznék. A hiba tehát nem a gondviselésben van, 
hanem bennünk. A gondviselés mindig egyformán intézi 
sorsunkat örök tervei szerint az Isten dicsőségére. De mi a 
h e l y e t t , h o g y n é z e t e i n k b e n , v á g y a i n k b a n , 
a l k a l m a z k o d n á n k a g o n d v i s e l é s h e z , i n k á b b 
a z t a k a r j u k s v á r j u k , h o g y a g o n d v i s e l é s 

29) August, de cons. Ev. L. II. c. 12. n. 27 : Ut enim 
quisque meminerat, et ut cuique cordi erat vel brevius vel 
prolixiue, eandem tamen explicare sententiam, ita eos expli-
casse manifestum est. — n. 28. Sive aliquid vel q u o d r e-
c o r d a n t i n o n o c c u r i t, vel quod ex aliis, quae dicun-
tur possit intelligi, minusdicatur. Cf. Hieron. Praef. in. 
Comm. ad Pbilem. 

30) August, ibid. L. II . c. 21. n. 51: Quia enim nullius 
in potestate est, quamvis optime fideliterque res cognitas, 
quo quisque ordine recordetur (quod enim pruis posteriusve 
homini veniat in mentem, non est ut volumus, sed ut datur) 
satis probabile est, quod unusquisque Evangelistarum eo se 
ordine credidit debuisse narrare, quovoluisset Deus ea ipsa, 
quae narrabat, ejus r e c o r d a t i o n i s u g g e r e r e , i n 
e i s d u n t a x a t r e b u s , q u a r u m o r do s i v e i l l e , 
s i v e i l l e s i t , n i h i l m i n u i t a u c t o r i t a t i v e r i -
t a t i q u e e v a n g e l i c a e . 

a l k a l m a z k o d j é k h o z z á n k . Már pedig a tenger 
soha sem fog beolvadni a harmat cseppjébe, hanem ellen-
kezőleg a csepp a tengerbe. Nálunk, mert halandók vagyunk, 
nagy a sietség. Isten ezt nem ismeri. Mi e sietség miatt bé-
kétlenkedők, épen mert halandók vagyunk : Isten béketűrő 
mert örök, p a t i e n s , q u i a a e t e r n u s . 

Történjék tehát bármi e világon, hitünkben nem sza-
bad megrendülnünk, tudva, hogy minden, ami történik a 
gondviselés szabta tervezet kerotébe illik, habár nem is 
illik azon tervekbe, melyekot mi alkotunk magunknak. Ha 
e szabálytól eltérünk s hitünk megrendül, annak csak mi 
magunk vagyunk okai. S épen az a mi kötelességünk, hogy 
a hitet rendületlenül megtartandók, ezen akadályon meg ne 
botoljunk, hanem diadalmaskodjunk rajta. 

A második akadály a t u d a t l a n s á g b ó l , e l ő í t é -
l e t e k b ő l , d e l e g i n k á b b a z e m b e r i t e k i n t e t -
b ő l származik. Valóságos kór napjainkban, hogy az embe-
rek mindenben okoskodnak, mindent bírálgatnak, minden 
felett Ítéletet mondanak s ami a legfurcsább, teszik ezt 
annál jobban, minél kevesebbet értenek hozzá. 

A magán s nyilvános nevelés napjainkban ugyanis 
olyan, hogy a gyermekeket idejekorán mogtanitják az ön-
túlbecsülésre, melynélfogva saját nézeteit minden más né-
zetnek, legyenek azok bár a legtekintélyesebb férfiaké elébe 
teszi. A m a i n e v e l é s k ü l m á z t k ö l c s ö n ö z a z 
e m b e r e k n e k b e n s ő é r t é k n é l k ü l ; felületesekké 
lesznek az emberek általa. Mindenki tud mindenből vala-
mit, de a legnagyobb része az embereknek nagyon nagyon 
távol van a valódi tudástól. E x o m n i b u s a l i q u i d , e x 
t o t o n i h i 1. A gőg, az önhittség, foglalja el rendesen he-
lyét a tudásnak. Az egész mai társadalom ily tulajdonokkal 
ellátott rétegekből állván, mi csuda, ha találkoznak katho-
likusok, még a jobbak közt is, kik szabadon bírálgatják az 
egyház s pápa eljárását s mert kissé a latinhoz is szagoltak 
már azt gondolják, hogy ők az egyház kormányzásához 
legjobban értenek, a pápát tudatlanságról legalább ügyet-
lenségről, vádolják s azzal, hogy az egyház sorsát koczkára 
teszi, míg, ha reájok hallgatna, az egyház a legnagyobb 
virágzásnak indulna. 

Mások pedig, mert látják, hogy az egyház által vallott 
elvek homlok egyenest ellenkeznek az egész modern társa-
dalom elveivel, gyakorlataival, egész eljárásával, megzava-
rodnak, megtévednek s igy megrendülnek hitökben. Egy-
szer megzavarodva s megrendülve okoskodni kezdenek s 
végre azt sütik ki, hogy l e g j o b l e n n e n e m e l l e n -
á l l a n i a z á r a d a t n a k , h a n e m a z t k ö v e t n i , 
minthogy a viz ellen úszni bajos dolog s ha tovább történik, 
azzal végződik, hogy a vakmerő botor a hullámok által el-
sodortatik. Azért azt hiszik legjobban tenne a pápa s az 
egyház, ha nem szegülne annyira ellen a mostani világ fo-
lyásának. Hisz, lám, azt mondják, mit nyert az egyház a 
pápa hajthatlansága által ? Csak bajt s nyomort hozott az 
egyházra, üldöztetést, minden oldalról. Mert hiába a falnak 
menni bajos dolog. A k ö z v é l e m é n y n y e l d a c z o l n i 
n e m l e h e t s mindig a daczoló adja meg az árát. S o k -
k a l j o b b a s z é l s z ő s é g e k k i e g y e z t e t é s é n f á -
r a d n i , e n g e d é k e n y n e k , s i m á n a k , a l k a l m a z -
k o d ó n a k , l e n n i . F l e c t a r , n o n f r a n g a r , ta r t ják 
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ők amég akkor is azzal dicsekesznek, hogy csak alkalmaz-
kodnak, midőn már régen elvesztették a biztos alapot lábok 
alól. 

Ezen jó lelkek épen ugy tesznek, mint azok tettek, 
kik tanácsoltak a Megváltónak, midőn a földön, emberek 
közt élt : alkalmazkodnék hozzájok. A Megváltó oly tano-
kat hangoztatott s ezek elfogadását követelte az emberek-
től, melyek az akkori közvéleménynyel, a farizeusok mű-
veltségével a magas Synedrium elveivel ellenkeztek, ép úgy 
miként ma a pápa a közvélemény, a müveit katholikusok s 
a magas kormányok elveivel homlokegyenest ellenkező el-
veket hirdet. Es nevezetes, hogy a Megváltó, ki Isten létére 
tudta, mi sors vár reá, ha az áradatnak ellenáll, ha nem 
alkalmazkodik a közvéleményhez, nem lesz sima, engedé-
keny, alkalmazkodó, egyátalán nem engedett elveiből sem-
mit, nem alkalmazkodott a zsynagóga nézeteihez, hanem 
inkább keserves balállal a keresztfán meghalt Persze, a mi 
mostani sima katholikusaink nem tudják megérteni, miértis 
nem alkalmazkodott Jézus, miért f r a n g i , mikor f l e c t i 
is lehet? Ki tudja, hát ha megnyerte volna a zsidókat, a 
zsynagógát, a farizeusokat, mily szép lett volna alkalmaz-
kodás által ezeket is megnyerni a kereszt tanának ! 
H a n e m h á t J é z u s n e m a k a r t a l k a l m a z k o d n i , 
a t a n , a z e l v e k , tekintetéből hajthatlan volt s mind-
azoknak, kik szerették volna, ha kissé alkalmazkodik hoz-
zájok, hogy ők vele is tarthassanak, meg a zsidó közvéle-
ménynyel is, neki is szolgálhassanak, meg a világnak is, a 
kecske is jóllakjék, meg a káposzta is megmaradjon, mon-
daná valami joviális ultramontán, ezen hajthatlan igéket 
felelte : Q u i n o n e s t m e c u m , c o n t r a m e e s t , Máté 
12, 30; és hogy még jobban elriaszsza őket a sima alkal-
mazkodástól : N e m o p o t e s t d u o b u s d o m i n is s e r -
v i r o. Máté 6, 24. 

Es ezen két igazság, qui non est mecum, contra me est 
és nemo potest duobus dominis servire, ma ép oly igaz, mint 
volt akkor, mert isteni szájból jött igazság. A ki nem tart a 
pápával s vele az egyházzal az ellene van ; aki pedig ellene 
van az nem katholikus. Vagy kilenczedik Piussal vagy a 
forradalommal. Középút nincs. Ily középút hazugság, 
melyet a liboralismus gondolt ki, hogy a rövidlátókat be-
fonja. 

Pedig oly időket élünk, melyekben ezen kettős tételt, 
ezen dilemmát, igen gyakran fel kell állítani, ha az ember, 
nemcsak névleg, hanem valóban s igazán akar katholikus 
lenni. A s i m a s á g , e n g e d é k e n y s é g , a l k a l m a z -
k o d á s m a g o k b a n v é v e i g e n s z é p d o l g o k , de 
n e m a z o k a z e l v e k r e a l k a l m a z v a . Az elvek te-
kintetéből a katholikusnak nem szabad nádszálként ha j -
longnia, hanem szilárdan, egyenesen, állania, mint a tölgy 
vagv fenyő. Engedje a hajlongást a nádnak, a liberálisnak, 
hadd hajlongjon jobbra, balra, a mint a szél fuj. 

A harmadik akadály, a melyen rendithetlen hit hajó-
törést szenved, a l i b e r á l i s s a j t ó , melyre szépen lohet 
alkalmazni Zachariás prófétáuak visióját, v o l u m e n vo-
l a n s ; l i a e c e s t m a l e d i c t i o , q u a e e g r e d i 
t u r s u p e r f a c i e r a o m n i s t e r r a e , 5, 1—3. A libe-
rális sajtó megmérgez napjainkban mindent, szüli, ápolja^ 
neveli, öregbiti, azon bajt, melyet rendesen társadalmi be-

tegségnek nevezünk. A liberális lapok rettenthetlenül, 
mondhatnók, systematice, hazudnak s a hazugság által 
megmérgezik az elméket, a sziveket. Ezt nem szükség sok-
kal bizonyítgatni, mert tudja, tapasztalja, mindenki. Hisz 
mindenki adózója többé kevésbbé a liberális lapoknak. A 
katholikusok rendesen lefizetik évi adójukat a liberális la-
pok erszényébe s ennek folytán a liberális lapok rendel-
keznek a katholikusok zsebével, de sokszor, fájdalom, eszé-
vel is. 

Mióta a szentatya, az egyház feje, 1871 junius 30-án 
vicariusához intézte levelét a rosz sajtó ügyében s ezen vi-
carius a római plébánosokhoz körlevelet intézett, melyben 
a többi közöttt az is mondatik, hogy „a liberális rosz saj-
tónak olvasása már a természeti törvény által van meg-
tiltva, nem levén szabad a hitet, e nagy kincset, az elvesz-
tés legközelebbi veszélyének, kitenni, tudhatná minden ka -
tholikus, hogy a liberális lapoktól óvakodnia kell. Mit som 
használ azon mentség, hogy a liberális irók sofismái, gúny-
jai, hitetlensége ellen eléggé fel vannak vértezve a katholi-
kusok. Senki se tartea magát megsebezhetetlennek. Száz 
példát hozhatnánk fel, hogy a legjobb, legbuzgóbb, katho-
likusok fejét megzavarta a liberális lapok olvasása. Nem 
véd mog a liberális lap mérgétől még a püspöksüveg sem. 

A l i b e r á l i s l a p o l y a n , m i n t a p a r á z s ; 
m e g é g e t v a g y l e g a l á b b b e f e k e t í t . 

De elég ezen themáról. Egész könyvet lehetne írni a 
liberális ^ajtóról s fokonkint kimutatni, miként hidogiti 
meg a katholikus hitét, míg azt lassan kioltja. 

Ha tehát valaki hitében nem akar megrendülni, az ne 
olvasson liberális lapokar. Apage. Zárja be erszényét, fülét, 
szemeit, a liberális lapok előtt s akkor hite megmarad. 
Ezen akadályt igen könnyű legyőzni, csak akarat kívánta-
tik hozzá. 

Ezek volnának azon kötelességek, melyeket a katho-
likusoknak napjainkban, az egyház szomorú napjaiban,lelki-
ismeretesen be kell tölteniök s melyeket mi a hitre, afidesre, 
vonatkoztat unk. Most áttérünk azon kötelmekre, melyeket 
az opusból, a cselekedetekből vonunk le. De mielőtt ezt ten-
nők, kérve, kérjük a katholikusokat, őrizzék meg hitöket 
s ne botránykozzanak meg az egyház jelen szorongattatá-
sain. Beatus, qui non fuerit scandalizatus in me. 

(Folytatás köv.) 

E&IHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, September 12. A h á r o m c s á s z á r t a l á l -

k o z á s a B e r l i n b e n . A lapok egész hasábokat töltenek 
meg a három császár találkozásának leírásával. Az ünne-
pélyek, katonai szemlék, díszelőadások s egyéb udvari szer-
tartások minket nem érdekelnek. 

Hogy ezen találkozás a puszta udvariasságon kivül 
egyéb megbeszélendő dolgokra is szolgált alkalmul, az két-
séget nem szonved. S ha nem is teszszük fel, hogy formális 
s z ö v e t s é g köttetett a három fejedelem k ö z ö t t , mégis fel kell 
tennünk, hogy egyik másik európai égető kérdés általok 
vagy legalább a fejedelmekkel levő kormány férfiak közt 
megbeszéltetett. 
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De melyek azon kérdések, melyekről gondoljuk, hogy 
eszméket cseréltek Berlinben? A kölcsönös békebiztositá-
sokra, területgarantirozásra s még több ily modern diplo-
•natiai szólamokra, mert egyébnek aligínevezhetnők a mo-
dern diplomatia által felállított műszavak, nem igen sokat 
adhatunk. Szerződéseket a legünnepélyesebben kötni, azok 
megtartását fejedelmi szóval Ígérni s a legközelebbi alka-
lommal széttépni, oly dolgok, melyeknek mi már magunk 
voltuük szemtanúi. 

A különféle fél- s egész hivatalos lapok, valamint a 
mindenféle színezetű liLeralis lapok már rég kürtölték, 
hogy ezen fejedelmi találkozásnak egyik rugója az ultra-
montanismusnak leverése, a jezsuiták kiűzetése, de legin-
kább a leendő conclave, mely igen nyugtalanítja a liberáli-
sok álmait. 

Hogy Bismark, ki a katholikuk elnyomása miatt nem 
igen kényelmes helyzetbe jutott, szeretne e helyzetében so-
cios habere dolorum, az igen természetes s e tokintetben 
már egyszer szót is váltott Andrásy gróffal, ki azonban 
nem igen látszott hajlandónak Bismarkot tüskön bokron 
keresztül követni. 

Hasonló kényelmetlen helyzetben van az orosz diplo-
matia a lengyelekkel, kiket tűzzel vassal, deportálással, 
sanyargat, irt. Gorcsakov is szívesen látná, ha a katholicis-
mus üldözésében a tervezet kiegészítéséül Ausztria-Magyar-
ország is vállalkoznék. 

Fogja-e tenni? Nem hiszszük. A fejedelem személyét 
tiszteletteljesen kihagyva a combinatiókból, pusztán külügyi 
ministerünk eszélyességére épitvo, nem hiszszük, hogy a 
szerencsétlen Ausztria-Magyarország sok kellemetlenségei 
közé még a vallási viszályt is akarná ültetni. Eötvös minis-
ter már összozavarta a zsidókat, katholikusokat, czirogatva 
elkényeztette a nem egyesült görögöket vagy mi is az ő 
hivatalos elnevezésök. Most csak az volna még hátra, hogy 
egyenes orosz-porosz-mintáju ausztria-magyar massrogolás 
által a katholikusokat elkeserítse a kormány s elidegenítse 
magától a valóban conserváló elemet s akkor azután meg-
ágyazott Magyarországban Bismark vagy Gorcsakov vagy 
miudakettő számára. Ne tessék félreérteni. Nem azt mond-
juk ezáltal mintha a katholikus elem a hazai massregolás 
esetében külföldre gravitálna. Nem, ezt soha sem tette és 
tenni soha sem is fogja. Hanem a fentebb említett két omni-
potens katholikusfaló minister igen szeret zavarosban ha-
lászni. Ausztria-Magyarországra pedig hogy fá j a foga 
mind a kettőnek, az több puszta gyanitásnál. Ha már most 
a kormány még a katholikusokkal Nagynémetország pél-
dájára is hajba kapna, mint azt a rövidlátó politikaszterek 
vagy szerencsétlen roszemésztésü czikkezők akarnák, s így 
összezavarnák a birodalom lakóit, a katholikusok megbé-
nítását alkalmul használva, majd gondoskodnék Bismark s 
Gorcsakov oly karmesterről, ki a birodalmi disharmoniába 
összhangot hozna. 

A szerencsétlen bajor király nem hallgatott a katho-
likus képviselőkre, lapokra, hanem a liberalismus után in-
dult s ma már bánkódva veszi észre hogy a liberalismus 
révén bejutott szerencsésen Nagynémetországba. 

Mi ugyan egyátalán nem hiszszük, hogy Andrássy 
vagy kormányunk nagyon igazságos tudna lenni a katho-

likások iránt; de ha ezt nem hiszszük is, hiszszük legalább 
azt, hogy olyan Ballagi-félo katholikusfalókra, kik minden 
katholikust torkon fojtogatnának, nem igen fog hallgatni s 
talán gondoskodni fog, hogy a fák ne nőjenek az égbe, mint 
a német mondaná, vagyis, hogy ne sutor ultra crepidam, 
maradjon mindenki saját mesterségénél s no avatkozzék 
minden szerencsétlen fráter a katholika egyház ügyeibe, 
mert ez nem csáky szalmája. 

Azt tehát nem hiszszük, hogy kormányunk à la Bis-
mark egy kis jezsuitaüldözést inscernirozna a mi katholi-
kusfaló liberálisaink mulattatására. Ennyiben hiszszük, 
hogy a berlini találkozás nem vezetett eredményre. 

A mi a conclavet illeti, nevetséges, ha a diplomatia itt 
okoskodik s előre tervezget. Homo proponit, Deus disponit 
és non est consilium adversus Dominum. Mi nem féltjük a 
conclavet s nem féltjük az egyházat Bismark-Gorcsakov 
uraktól. Még az is megtörténhetik, hogy Bismark előbb lépi 
át a Lethe partjait, mint Pius. Mire tehát a combinatio ? 

Hiszszük, hogy midőn Bismark a couclavet említette 
Andrássynak vagy Vilmos a mi királyunknak, a felelet egy 
udvarias mosolyból állott mi azt jelentette, bizzuk ezt 
másra. 

Gondoljuk tehát, hogy a berlini találálkozás e tekin-
tetben is eredménytelen volt. 

Helyes-e gyanitásunk ? Megmutatja a jövő. 
Ez volna szex-intünk a negativ eredménye a berlini 

találkozásnak. 
Hát positiv eredménye lesz-e? Őszintén szólva a mint 

hiszszük, hogy a fentebb jelzett negativ eredménye lesz: 
ép ugy hiszszük, hogy positiv eredménye egyenlő lesz a 
semmivel. A fejedelmeknek mindenekelőtt figyelmöket 
kellene irányozni Rómára, annak olraboltatására, azon hal-
latlan gazdálkodásra, mely ott nemcsak az egyház, de 
egyesek s egyes nemzetek kárára hallatlan cynismussal 
űzetik. Figyelmöket kellene irányozni a titkos társulatok, 
különösen a szabadkőművesség roppant elterjedésére. F i -
gyelmöket kellene irányozni a socialismus, communismus 
hirdetőire. Sőt mondhatnók, figyelmöket kellene kiterjesz-
teniük a vallásnak kigúnyolására, a hitetlenségnek hirde-
tésére. 

Váljon tették-e ezt? Nem hiszszük. Váljon lehet-e 
kilátás arra, hogy az olasz forradalom által letiport isteni s 
emberi jognak érvényt fognak a találkozó fejedelmek ipar-
kodni szerezni ? Nem hiszszük. 

Azt gondoljuk, hogy még igen sokat nyertünk volna 
mi, ha a körülményeket figyelembe véve az előbb jelzett 
negativ eredményeket hozta volna létre a fejedelmek talál-
kozása. 

PARIS. Az e g y h á z é s a f e g y o n c z e k . A fran-
czia nemzetgyűlés bizottságot küldött ki, a fegyházi rend-
szernek tanulmányozására. E bizottságnak egyes tagjai a 
szünidő alatt körutakat tesznek részint Francziaországban, 
részint külföldön, hogy a különféle büntetési intézeteket és 
rendszereket tanulmányozzák, mely tanulmányoknak alap-
ján majdan a bizotságnak a ház elé terjesztendő javaslata 
el fog készíttetni. 

Ezen urak alighanem a czellarendszer mellett lesznek, 
nem azért, mivel oz a legjobb, hanem egyszerűen, mivel 
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most divatban van. A divatos jelszó, ez az egyedüli elv, mely 
a jelenkor embereit vezérli. 

Szabadjon ez alkalommal egy régi téveszmét vissza-
utasítani, egyikét azon szokásos ferdítéseknek, melyekkel 
az újkor minden érdemet magának tulajdonítani s az egy-
háztól mindent, mit évezredsk óta az emberiség ja vára tett, 
eltagadni szokott. 

Átalános azon vélemény, mintha az elkülönzési zár-
rendszert valami Howard János nevü amerikai quaker ta-
lálta volna fel. Ez nem áll. Lucas Károly, jóüevü franczia 
jogtudós nem régen azt fejtegette és bizonyította a pá-
risi akadémia előtt, hogy az egyház ugyané rendszert mái-
régen Howard előtt gyakorolta. Lucas kimutatta, hogy 
Joannes Climacus a Sina hegyén létezett zárdájában már 
a 6. században alkalmazta. Ismerte sőt tettleg éjjel nappal 
minden egyes tagjára nézve alkalmazta ugyanezt a kar-
thausi szerzetes is, melynek tagjai csak közös imára s né-
hány előkelő ünnepen közös ebédre gyűlnek össze. De ha 
ezektől eltekintünk is, mert nekünk ezúttal mindenek előtt 
a fegyházi intézkedésekkel van dolgunk, mégis egész ha-
tározottsággal azt állithatjuk, hogy ugyancsak egy pápa 
már a 16. század elején, t. i. XI. Kelemen, 1503-ban az el-
különzési rendszert Rómának némely fogházában megho-
nosította s valamennyi hasonló államintézetnek ugyanez 
értelembeni átváltoztatásában csak halála által gátoltatott. 
Kelemen a szent Mihályról nevezett óriási táp s nevelőin-
tézet, dologházakat, kór- és fogházakat, sat. magában fog-
laló intézetnek egyik részét a hires Fontana építész által 
ily rendszerű fogházzá alakíttatta át s ennek megszemlélése 
keltette Howardban ama gondolatot, hogy ezen eszmét, 
külön róla irt könyv által a világgal megismertesse s nép-
szerűvé tegye. Hozzátehetjük, hogy Maria Terézia már 
1772-ben hasonló fogházat alapitott Genfben és hogy a 
washingtoni congressus ugyanezen eszmét csak— 1822-ben 
fogadta el, de úgy, hogy annak vallás-erkölcsi oldala, mely 
a közös isteni tiszteletben nyilvánult, elnyomatván, ehelyett 
a fegyenczek csak akkor találkoztak, midőn többen egy-
szerre hozattak le a nagy udvarba —- közös megbotoztatás 
czéljából. 

Ezeket előrebocsátva, térjünk át mai tudósításunknak 
voltaképeni tárgyára, azon kérdés fejtegetésére t. i. mit 
tett az egyház mindenha a fegyenczek sorsának javítására. 

Tagadhatlan, hogy a profán állam is a különböző 
időkben sokat tett e tekintetben. De mindez össze sem ha-
sonlítható azzal, mit az egyház tett, melynek még azon 
érdeme is van, hogy mindenre, mi az állam részéről jó és 
hasznos történt, ő adta az első példát, az utmutató felbáto-
rító lendületet. 

Midőn az egyház Konstantin alatt politikai szabad-
s á g r a tevén szert s ezáltal azon helyzetbe jutván, hogy a 
socialis kérdéssel is eredménynyel foglalkozhassék, azt lát-
juk , hogy legelső gondjai közé a fegyenczeknek gondozása 
s azon törekvés tartozott, hogy e szerencsétleneknek sorsán 
tehetségéhez képest javitson. Ezzel az egyház isteni meste-
rének parancsát követte, ki azt mondta: „tömlöczbe voltam 
s meglátogattatok" s egyszersmind annyival nagyobb jót 
tett az emberi nemmel, minél kevésbbé volt még az ak-
kori időkben becsülve az embernek emberi méltósága 

s minél kegyetlenebb volt ép ennélfogva az igazságszolgál-
tatási eljárás. Az első keresztény császároknak dicséretére 
legyen mondva, hogy az egyháznak emez üdvös szándékait 
s törekvéseit a legjobb akarattal támogatták. Rendeletek 
és törvények által azon jogot ruházták rá, sőt megbizták 
azzal, hogy a bírákat és börtön őröket ellenőrizzék s ezál-
tal a fegyenczeknek igazságos és emberséges bánásmódot 
biztosítsanak. Honoriusnak egyik törvénye szerint a püs-
pöknek joga volt minden vasárnapon a fegyenczeket maga 
elé idézni, hogy megtudhassa tőlük, váljon meg vannak-e 
elégedve a bánásmóddal, kapnak-e elégséges a becsületesen 
elkészített ételt, vezettetnek-e rendesen fürdőbe sat., s a 
püspöknek ezen felülvizsgálati joga még, mint mondók, a 
bírákra is kiterjedt, kiket lelkiismeretességre s igazságra 
intettek. Non deerit, mondja a Codex Theodosianus, antisti-
tum Christianae religionis cura laudabilis, quae ad observa-
tionem constituti iudicis hanc ingeret admonitionem. 

Justinian császár 529-ben egy törvényt hozott, mely 
a püspököket arra hatalmazta fel, hogy minden szerdán és 
szombaton a fogházakat látogathassák. Ily alkalommal 
aztán a netaláni hiányokat és elkövetettt hibákat megtud-
ván, kötelesek voltak a császárnak minden oly fogházi tiszt-
viselőt vagy birót feljelenteni, ki kötelesége ellen bármi te-
kintetben vétett. 

Ugyanezen jótékony szokás uralkodott Nyugaton is. Az 
533-ban tartott orleansi zsinat elrendeli, miszorint a főes-
peres vagy más alkalmas egyházi egyéniség látogassa meg 
minden vasárnapon a tömlöczben levőket, hogy az isteni pa-
rancsnak ez oldalról is elég tétessék és a püspöknek köteles-
ségévé tétetik, egy okos és gondos személyt azzal megbizni, 
hogy az egyházi javak segítségül hívása mellett a fegyen-
czeknek kellő élelmezéséről gondoskodjék. (Hard. II. 1447). 

Az egyháznak az emberiségre nézve ezen oly annyira 
üdvös felülvigyázata az egész középkoron át divott, sőt itt 
ott, mint például Olaszhonnak egyes vidékein majdnem 
egészen a mai napig tartotta fen magát. Erre nézve borro-
maei sz. Károly zsinataiban kitűnő szabályokat alkotott. 
A püspök ne tűrje — mondja egy helyt, hogy a börtönőrök 
a fegyenczek élelmezéseért a megszabottnál magasabb árt 
követeljenek s őrködjék a felett, hogy a mit a fegyenczek 
ezen az áron kapnak, élvezhető és egészséges legyen. Ha 
valamely fegyencz ételeit kívülről hozatja, a börtönőr kö-
teles ezt megengedni s nem szabad neki az illető fegyen-
czet ezért üldözni, vagy kellemetlenebb börtönbe zárni, 
mint a minőben különben volt. A fegyenczeknek ruhái és 
pénze becsületesen őriztessenek s adassanak vissza neki, 
mihelyt a börtönből kiszabadul. Minden püspök jelöljön ki 
egy értelmes egyházi személyt, melynek kötelessége legyen 
ezen szabályoknak, miként megtartása felett őrködni s a 
netán ellenök cselekvőket haladéktalanul illető helyen fel-
jelenteni. Végül köteles a püspök oly jogtudó személyekről 
is gondoskodni, kik szükségesetén képesek legyenek a sze-
gény fegyenczeket ingyen is védelmezni a biróság előtt. 

Látjuk ezen néhány példából, melyeknek számát a 
végtelenig lehetne szaporitani, hogy az államnak ésa„ph i -
lantropusok"-nak még igen igen sokat kellene tenniök, 
hogy oda jussanak, hol az egyház már ez előtt századok-
kal állt. 
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Az egyház ezen jótékony befolyásának tulajdonítható 
az is, hogy a büntetés természetéröli jognézet a keresztény-
ség keletkeztével sokkal szelídebb, emberségesebb, de egy-
úttal czélravezetöbb is lön. Míg a pogány ókor a büntetést 
úgy fogta fel, hogy az a megzavart társadalmi rendnek a 
bűnösön történő megboszulása, nem törődve azzal, váljon 
e büntetés által a vétkes megjavíttatik-e vagy sem, addig 
a kereszténység ez utóbbira fektette a fősúlyt, a mennyiben 
nem halálát akarta a bűnösnek, hanem hogy vivat et c o r -
r i g a t u r. Ez az igazán humanitárius eszme, mely az 
igazságnak és a méltányosságnak egyaránt eleget tesz. 

Vállvetve ezen törekvésével az egyháznak haladt 
ama másik is, melynél fogva bizonyos rendkivüli szaba-
dalmak által egyes esetekben a vétkesek kemény sorsán 
segíteni iparkodott. Ide tartoznak bizonyos privilégiumok, 
mint péld. az orleansi püspöknek kiváltsága minden évben, 
felavattatása évfordulati napján egy-egy halálra Ítéltet 
szabadon bocsáthatni, mely kiváltságos jogot a rouéni káp-
talan minden évben pünkösd napján gyakorolta. Ide ta r to-
zik a menhelyi kiváltság is, melylyel a templomok, teme-
tők, püspöki lakok sat. bírtak, s mely nem kevésbbé a 
vérboszunak kegyetlen szokása, mint a birói igazságszol-
gáltatásnak túlságos szigorú ellen enyhítő orvosszert nyú j -
tott az illetőknek. 

Ha tudni akarjuk, mi volt Howard előtt Öt századdal 
az egyház legnagyobb tudósainak e tekintotbeni nézete, 
ám nyissuk fel szt. Tamásnak summaját s azt fogjuk ta-
lálni, bogy a büntetésnek olyannak kell lennie, mely a he-
lyett, hogy a bűnöst megfélemlítse, inkább megjavítsa őt, 
„emendatio peccantis", (2-a 2-ae 9. 108, a. 1.) „Poenae prae-
sentis vitae debent esse médicinales" mondja e szent, ki 
egy másik helyen valamivel alább ekként nyilatkozik: „A 
büntetést nemcsak oly eszköznek kell tekinteni, mely az 
elkövetett vétkeket orvosolja, hanem olyannak is, mely a 
jövendőbelieknek elejét vegye, sőt, mely jövőre a jót elő-
mozdítsa. Soha sem szabad kisebb jó elérésének kedvéért a 
nagyobbat koczkára tenni ; az orvos sem irtja ki a beteg-
nek szemét, hogy sarkát javítsa. A büntetésnek főczélja az, 
hogy a vétkezőt a jónak út jára visszaterelje. 

S hogy az egyház még ma is ugyanezen a ponton áll, 
mutatják Manning püspöknek mult julius hónapban nagy 
közönség előtt, midőn hasonló tárgyról szólana, kimondott 
eme szavai : a fegyházaknak, a bőrtönöknek, uraim, a lélek 
kórházainak kellene lenniök." 

Távol attól tehát, hogy a 19-dik századnak beteges 
észjárású philantropjai olyas valamit találtak volna fel, 
mit az egyház eleddig nem tudott ; ellenkezőleg teljes jog-
gal azt állithatjuk, miszerint e philantropok csak az 
egyházat utánozták, de roszul, ügyetlenül, a mennyiben 
materialistikus irányuknál fogva elrontották, eltorzították 
ugyancsak annak legmagasztosabb észjárású szokásait és 
törvényeit. Ennek tulajdonítandó tehát s annak, hogy 
ugyan-e materialistikus, az államok kormányzatában is 

nyilvánuló, áramlat mindig csak a testtel foglalkozik és 
sohasem a szellemmel a halhatatlan lélekkel ; ennek tu la j -
donítandó, hogy e rendszer az állam kezében nem képes 
azon üdvös eredményt előidézni, melyet az ember eredeté-
nél fogva méltán várhatna tőle. 

V E G Y E S E K . 

— Személyzeti: Ó felsége a rozsnyói székesegyházi 
káptalanban Grómer Elek olvasókanonoknak a nagypré-
postságra, Szekeres János őrkanonoknak az olvasókano-
nokságra, Hoffmann Vendel idősb mesterkanonoknak az 
éneklőkanonokságra és Lokcsán Pál if jabb mesterkano-
noknak az őrkanonokságra való fokozatos előléptetését 
jóváhagyván, az ezáltal megüresedett idősb mesterkanonok-
ságra Petyerecz András t. kanonükat, apátot, esperest s 
rappi plébánost, az if jabb mesterkanonokságra Petrovics 
József szomolki plébánost nevezte ki s az ugyanezen káp-
talannál megüresült tiszteletbeli kanonokságot Pongrácz 
György krasznahorkaváraljai plébánosnak s alesperesnek 
adományozta. 

— Beküldetett : Egyházi beszéd, melyet a mohácsi 
vész évfordulóján 1872. aug. 29-kén a hely szintén tartott 
if jabb Bencze István püspök-szt.-lászlói plébános. Pécs. 

— A jezsuita-törvény ellen eddig 70 ezer aláírással 
ellátott felségi folyamodványt küldött Elsassból a strass-
burgi püspök Berlinbe. Nem lesz ugyan sikere, de jó, hogy 
megteszik. A jó magot el kell hinteni, majd terem későbben. 

— Dr. Phillips György a bécsi egyetem egyházjog-
tanára, sept. 6-kán meghalt Aigenban Salzburg mellett. 
Született 1804-ben. A kath. jogtudomány sokat vesztett e 
kitűnő jó katholikus elhunytával. Az ö. v. f. n. 

— Pacca, a szentatyának majordomusa, az olasz kor-
mánynál az úgynevezett Piusiskolák bezáratása ellen tilta-
kozott s ezen tiltakozásnak az lett eredménye, hogy a k o r -
mány ezen iskolákat ismét megnyitotta. Lesznek, kik e 
tettből azt fogják következtetni, hogy a szentatya már 
elismeri az olasz-kormányt s vele érintkezni kezd. Ez ön-
ámitás lenne. A szentatya az olasz kormánynyal semmiféle 
viszonyba nem léphet, míg elrablott tartományait vissza 
nem adja. Most tiltakozott, mert szánta a szegény gyerme-
keket. Ezentúl marad minden, mint volt eddig. 

— A Bonifacius-egylet elnökségének utolsó üléseiben 
a „Diasporában", német missiói állomásokon levő papok s 
tanítók sorsa s javadalmazása hozatott elő s határozatba 
ment, hogy a) minden hitküldér 400 és tanitó 200 tallért 
kap fizetésül lakáson kivül, b) gondoskodni fog az egylet, 
hogy az eddig alkalmazott hitküldérek s tanítók fizetése f . 
év julius l - jé től fogva a fentebbi összegre egészíttessék ki. 
Hogy ez utóbbi lehetséges legyen, az egyes állomások j ava -
dalmai kimutatandók, mire nézve az egyházmegyei bizott-
ságok felkéretnek felvilágosítást adni. Az elnök, Martin 
Konrád, saját tapasztalása után tudatta a bizottsággal, 
hogy a hitterjesztés sok helyütt Örvendetes lendületet vet t , 
de annál szomoritóbb sok tanitó állása, mire nézve tehát az 
egyletnek segíteni kell. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, sept. 21-én. S 4 . II. Mév. 1872. 

T A R T A L O M . A szentírásra vonatkozó egyházi hatá-
rozatok. — A katholikusok kötelmei az egyház jelen szo-
morú napjaiban. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentírásra vonatkozó egyházi 
határozatok. 

Ibi diseere oportet veritatem, 
apud quos est ea, quae est ab apostolis, 
Ecclesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26. 

Első közlemény 

A s z e n t í r á s i n s p i r a t i ó j a 

(Folytatás.) 

A sz.atyák tehát egyhangúlag csak abban egyez-
nek meg, hogy a szentírás ö s s z e s t a r t a l m a isteni-
legsugalmaztatott,annak alakját s a benne nyilvánuló 
emberi közreműködést illetőleg azonban kétfelé ágaz-
nak nézeteik s míg egyik rész ily közreműködést 
megenged a másik azt merőben kizárni látszik. ') 

A sz. atyák nyilatkozatai nagy befolyással 
voltak a későbbi theologusok inspiratiói tanára s ha-
bár elég korán emelkedtek is egyes hangok a szó-
szerinti inspiratio ellen, 2) védőkre talált az egész a 
legutóbbi időkig, noha már a scholasticusok közül 
némelyek azon megszorítást tették, hogy oly helye-
ken, hol a sz. írók tisztán emberi dolgot beszélnek 

') Atalában az alexandriai exegetikai iskolában az 
inspiratiónak szigorúbb fogalma dívott, mint az Antiochiai-
ban. V. ö. Kihn d. Bedeutung d. antiochen. Schule auf d. 
exeg. Gebiete. Ingoist. 1866. Simon R. (Nouvelles observ. 
sur le text et les vers. duN. T. Par. 1695. p. 33. sq.) szerint 
a sz. atyák nem tanították a szószerinti inspiratiót, hanem 
megkülönböztették a közvetlen, positiv inspiratiót (a pró-
fétai könyvekben) attól, mely pusztán assistentiában (a 
hagiographoknál) áll. 

2) S. Agobardi (+ 840) Lib. adv. Fredeg. c. 12. Id. 
Kaulen, Gesch. d. Vulg. 50 1. 

el, az egyes szavak inspiratióját nem kell szükség-
képen felvennünk."3) 

Sz. Tamás a szentirás inspiratióját csak mintegy 
mellékesen érinti, midőn a prophetia ajándokáról szól 
s ennek különböző fokai szerint amannak is különféle 
fokait látszik megkülönböztetni. Szerinte a prophetia 
legmagasb foka az, mely „per intellectualem visio-
nem" történik ; ezt követi prophetia „per visionem 
imaginariam" s mindkettő által természetfeletti igaz-
ságok közöltetnek az emberi lélekkel. Ezektől meg-
különböztetendő annak legalsó foka, mely az embe-
rileg ismert dolgok természetfeletti megvilágításában 
áll.4) A szentirás mindazon helyei, melyekben ter-
mészetfeletti igazságok foglaltatnak az inspiratio két 
első fokának valamelyike alatt jöttek létre, míg az 
emberileg is felfogható ismert dolgok leírásában 
elégséges a legutolsó mód is.5) Hogy azonban ezen 

3) így Suarez, de fide. Disp. 5. sect. 3. n. 3 : Est Scrip-
tum instinctu Spiritus s. scripta dictantis non tantum sen-
sum, sed etiam verba. — Azonban, n. 5. hozzá teszi : Quando 
auctor canonicus seribit aliquid, quod secundum se humá-
num est et sensibus subjacet, satis videtur, quod Spiritus s. 
illi specialiter assistai, et custodiat ilium ab omni errore et 
falsitate et ab omnibus verbis, quae non expediunt. 

4) Summa Theol. 2. 2. qu. 174. art. 2. ad 3 : Magis 
proprie dicuntur prophetae, qui vident per imaginariam 
visionem, quamvis illa prophetia sit nobilior, quae est per 
intellectualem visionem, dummodo tamen sit eadem Veritas 
utrobique revelata. Si vero l u m e n i n t e l l e c t u a l e 
a l i c u i d i v i n i t u s i n f u n d a t u r n o n a d c o g n o -
s c e n d u m a l i q u a s u p e r n a t u r a l i a, s e d a d j u d i -
c a n d u m s e c u n d u m c e r t i t u d i n e m v e r i t a t i s 
d i v i n a e ea , q u a e h u m a n a r a t i o n e c o g n o s c i 
p o s s u n t, sic talis prophetia intellectuals est infra illam, 
quae est cum imaginaria visione ducente in supernaturalem 
veritatem. 

5) Ibid. : Illorum, qui hagiographa conscripserunt, 
p l u r e s l o q u e b a n t u r f r e q u e n t i u s de h i s , q u a e 
h u m a n a r a t i o n e c o g n o s c i p o s s u n t , non quasi 
ex persona Dei, sed ex persona propria, c u m a d j u t o r i o 
t a m e n d i v i n i l u m i n i s . 

24 
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esetben a lelki megvilágítás, az „adjutorium divini 
luminis" miként történt, sz. Tamás nem határozza 
meg közelebbről s innen magyarázandó, hogy e te-
kintetben követőinek véleményei is többfelé ágaznak. 
Suarez bizonysága szerint (De fide Disp. 5. sect. 3. 
n. 4) egész az ő koráig a theologusok közös vélemé-
nye ngyan az volt, hogy minden egyes gondolat, 
mely a szentirásban foglaltatik, természetfeletti su-
galmazás befolyása alatt jött létre, azonban ezen 
befolyás mibenlétét már akkor is különfélekép 
fogták fel. Először, mint olyan megvilágítást, mely 
által a szerzőkkel azon dolgok is, melyeket már tud-
tak és ismertek, szintoly természetfeletti módon kö-
zöltetnek, mintha azok előttök ismeretlenek lettek 
volna. De értettek másodszor ezen sugalmazás alatt 
pusztán olynemü isteni befolyást is, mely a szerzőt 
a már természetes uton ismert dolgok feljegyzésére 
ösztönzi, őt azok megválasztásában segiti; s irás köz-
ben nemcsak minden tévelytől megóvja, hanem ak-
ként igazgatja, hogy az isteni akaratnak megfelelően 
irjon. Amint látható, mindkét vélemény alapjában 
feltalálható sz. Tamás fentebb idézett nyilatkozatá-
ban. Míg ugyanis az elsőben az inspiratio fogalma 
szorosan összeesik a revelatio (sz. Tamás szerint a 
prophetia) ajándokával s kiterjesztetvén a tisztán tör-
téneti részekre is, az emberi szerzőknek inkább csak 
passiv szerepet tulajdonit, addig a másik a prophetia 
harmadik fokának felel meg s az emberi tehetségek 
működésének tágasb hatáskört biztosit. 

Azon scholasticusok, kik az első véleményt ta-
nitották, az inspiratiót meglehetősen gépileg fogták 
fel, mintha az emberi elmébe, mint valamely edény-
be, tökéletesen kész és megalkotott gondolatok ön-
tetnének s nem csoda, ha e nézet a legtöbb esetben 
az egyes szavak inspiratiójával párosulva jelentke-
zett. I ly értelemben tanitották a szószerinti inspira-
tiót Less és du Hamellal folytatott vitájukban a 
löveni és douay-i hittani karok névszerint az utób-
binak egyik fődisze : Estius6) ; s e nézet mellett nyi-
latkoztak volna a németalföldi püspökök is, ha V. 
Sixtus pápa, kihez időközben elleneseik, a jezsuiták 
fordultak, az egész ügyet önmagának nem tartja fen, 
anélkül azonban, hogy azt valaha eldöntötte volna. 

6) Comm. in Ep. II. Tim. ad o, 16 : Recte igitur et 
verissime ex hoe loco statuitur omnem scripturam s. et ca-
nonicam Spiritu s. dictante esse conscriptam, ita nimirum, 
ut n o n s o l u m s e n t e n t i a e , s e d e t v e r b a s i n g u -
l a e t v e r bo r u m o r do a c d i s p o s i t i o sit a Deo 
tanquam per semetipsum loquente aut scribente. — Szint-

A második felfogással először Melchior Canusnál 7) 
s utána Bellarminnál 8) találkozunk. Mindkét tudós 
megegyez abban, hogy a történeti részeknél az in-
spiratio a Szentlélek oly működésében áll, mely a 
szerzőt irásra serkenti, igazgatja s a tévelytől meg-
óvja, a nélkül, hogy a már emberileg ismert dolgo 
kat a kinyilatkoztatás világában tüntetné fel. Canus 
azonban, kinek véleménye szerint a Szentlélek azo-
kat is visszaidézi a szerző emlékezetébe, miket az el-
felejtett, (alias etiam oblita suggeret.) ezen isteni be-
folyásnak tágabb hatáskört tulajdonít, mint Bellar-
min, ki ezt csak azon dolgokra terjeszti ki, melyekre 
a szerző önmagától is visszaemlékezik (ut scriberent 
ea, — — quorum recordabantur.) 

így: Billuart, de reg. fidei Diss. 1. art. 5. — Albertini, de 
loc. theol. De script, s. II . 

7) De loc. theol. L. II. c. 18. ad 1 : Fateor, non singu-
las scripturae particulas, ut a sacris auctoribus scriberentur, 
propria et expressa revelatione indiguisse ; sed singulas 
tamen scriptas e x p e c u l i a r i S p i r i t u s s. i n s t i n c t u 
a f f l a t u q u e , vere et jure contendo. Ille, Christus ait, 
vos docebit omnia, et suggeret vobis omnia, quaecunque 
dixero vobis. Alias etiam oblita suggeret, alias etiam ve-
stris auribus audita suggeret, quae alias natura sponteque 
sua in mentem venire poterant, ea quoque sugeret, non 
supernaturalia modo, sed et naturaiia suggeret et quae alias 
humano more scriberentur. — Az utóbbi mondatok ugyan 
azt látszanak bizonyítani, mintha Canus a Szentlélek be-
folyását az első mód szerint fogta volna fel. Hogy azonban 
a „suggerere" szó alatt nem kinyilatkoztatást, hanem pusz-
tán irásközbeni segitséget ért, kitűnik az utolsó mondat-
ból : quae alias humano more s c r i b e r e n t u r , és vala-
mivel alább olvasható nyilatkozataiból. Nihil ergo — 
úgymond auctores sacri coecis oculis scribebant, sed scri-
bentium calamum Spiritus ipse attemperabat, ne scribendo 
laberentur. — Es ismét : Sive ergo Matthaeus et Joannes, 
sive Marcus et Lucas, quamvis illi visa, hi audita referrent, 
n o n e g e b a n t q u i d e m n o v a S p i r i t u s s a n c t i 
r e v e l a t i o n e , e g e b a n t t a m e n p e c u l i a r i Sp i -
r i t u s s. d i r e c t i o n e. 

8) Controv. de verbo Dei L. I. c. 15 : Respondeo, Deum 
quidem esse auctorem omnium divinarum scripturarum, 
sed aliter adesse prophetis, aliter aliis, praesertim historicis. 
Nam prophetis r e v e l a b a t futura et simul a s s i s t e b a t , 
ne aliquid falsi admiscerent in scribendo ; aliis autem scrip-
toribus Deus non semper revelabat ea, quae scripturierant, 
s e x e x c i t a b a t , ut scriberent ea quae vel viderant 
vel audierant vel quorum recordabantur, et simul a s s i s -
t e b a t , no falsi aliquid scriberent; quae sententia non fa-
ciebat, no laborarent in cogitando vel quaerendo, quid et 
quomodo scripturi essent ; idézve Reusch, Einl. in das A. 
T. 4. Aufl. 182 1. — Ugyanigy Corn, a Lap. Comm. ad II. 
Tim. 3, 16. — Calmet, diss, de div. libr. SS. inspiratione, 
art. 2. — Mariana, pro edit. Vulgata c. VI. (Migne, Cura. 
S. Ser. I. 603). 
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Lényegileg megegyez e két tudós véleményével 
Less és du Hamel első tétele,9) főleg amint azokat 
1587- s 88-ban több egyetem által történt censurál-
tatásuk után határozottabban akként körvonalozták 
hogy a Szentlélek előleges irásra serkentése a sz. irás 
minden egyes részénél szükséges.10) Harmadik tételök 
azonban,11) melynélfogva valamely tisztán emberi s a 
Szentlélek segélye nélkül irt könyv a Szentlélek 
utólagos megerősitése folytán inspirált könyv tekin-
télyére emelkedhetik, tökéletesen uj volt s noha a 
protestai"1 sok által már elég korán fegyverül hasz-
náltatott a kath. egyház ellen,12) védőre talált sienai 
Sixtusban13) sőt még a legújabb időben is a tudós 
Hanebergben.14) E tételt enyhített alakjában, mely-
nélfogva az inspiratio ily neme csak lehetségesnek 
mondatik s a szentirás egy könyvére sem alkalmaz-
tatik,15) Bonfrere (Praelogu, c. VIII. Migne. Curs. 
S. Ser. T. I. p. 114) is sajá jává teszi, azt inspiratio 
consequens-nek nevezvén, míg a két előbbi módot 

9) I. Ut aliquid sit Scriptura s., non est necessarium, 
singula ejus verba inspirata esse a Spiritu s. — II. Non est 
necessarium, ut singulae veritates et sententiae sint imme-
diate a Spiritu s. ipsi scriptori inspiratae. 

10) Dicimus, non fuisse necessarium, ut ad singulas 
sententias et singula verba habuerint scriptores sacri novam 
et positivam inspirationem ; i. e. novam illuminationem, 
qua novo modo cognoscerent veritates, quas scriberent : sed 
suffecisse, ut Spiritus s. peculiari modo illos excitaret ac 
impelleret ad scribendum. Idézv. Kleutgen, Theol. der Vor-
zeit. 2. Aufl. Münster 1867. I, 62 1. jegyz. 

n ) III . Liber aliquis (qualis forte est II . Macchab.) 
bumana industria sine assistentia Spiritus s. scriptus, si 
Spiritus s. postea testetur, ibi nihil esse falsum, efficitur 
scriptura sacra. 

12) V. Ö. Tübing. Quartalschrift 1855. 59. 1. 
,3) BibU Sanct. VIII. p. 825 ed. Col. 1626. 817. 1. 

Langen, Einl. in das N T. 207 1. 
" ) Gesch. der bibi. Oífenb. 3. Aufl. Regensb. 1863. 

817 1. Hatala (Egyh. Lapok 1868. 602 1. r. jegyz.) hibáz-
tatja Reuscht, hogy Haneberg véleményét azonosítja Less 
és du Hamel III . tételével, holott az előbbi világosan ki-
mondja: Eine besondere Leitung des Schrifstellers durch 
die zartere Einwirkung der an Mitteln reichen Vorsehung 
wird natürlich auch in dieser dritten und Schwächsten Art 
der Inspiration nicht ausgeschlossen. Reusch azonban ezt 
annál jogosabban tehette, mert utóbb két jezsuita maga is 
ekként körvonalozta a 3-dik tételt : si aliquod opus pium 
et salutare humana industria e x d i v i n o i n s t i n c t u 
c o m p o s i t u m etc. 1. Francelin, Tract, de div. trad, et 
Scriptura. Romae 1870 p. 315. 

,5) E megszorítást tette későbben maga Less is: qui 
modus, e t s i de f a c t o p u t e m e u m n o n i n v e n i r i 
i n a l i q u o S c r i p t u r a e c a n o n i c a e l i b r o , n o n 
t a m e n e s t i m p o s s i b i l i s . V. ö. Franzelin i. h. 

inspiratio antecedens és concomitans névvel jelöli s 
ezt főleg a történeti könyvekre, amazt a szentirás 
azon részeire terjeszti ki, melyek kinyilatkoztatott 
igazságokat tartalmaznak. Noha a Bonfrere által 
használt elnevezések alaki tekintetben helytelenek 
is, az átalok jelölt fogalmak tökéletesen kifejezik 
azon kor nézeteit az inspiratióról s övé az érdem, 
hogy e véleménynek eltéréseit s az inspiratio külön-
féle fokainak mibenlétét határozottabban körvona-
lozta. 

„Antecedenter se habet Spiritus s. — úgymond 
(i. h. sect. 2) cum inspirât, revelat, demonstrat quae 
dicenda seribendave sunt, ita u tde suo, marteve pro-
prio nihil addat seriptor, sed ea duntaxat seribat, 
quae a spiritu s. inspirata, revelataque sunt, ad eum 
modum, quo discipulus magistro dictante exeipit, quae 
ab eo proferuntur." — Nem kell azonban hinnünk 
— mint ez általában történik — mintha Bonfrere az 
inspiratio ezen neme alatt az inspiratio verbalist 
értené. Szerinte ez esetben az emberi szerzők a Szent-
léleknek passiv eszközei ugyan, azonban csak a le-
irandók anyagát illetőleg, mert a Szentlélek a reve-
latio által csak ezt határozza meg előlegesen, míg az 
alak, a szavak választásában az emberi szabadságot 
sértetlenül hagyja. Az egyes szavak csak azon eset-
ben származnak közvetlen inspiratióból, ha a reve-
latio az Írással ugyanazon egy időben történik. 
„Cum revelatio et inspiratio tempore seriptionem 
(idem est de vocali Prophetia) comitatur, — — 
etiam verba, quibus res visas Propheta eloquatur, a 
Spiritu sancto inspirantur. (sect. 5.) 

„Concomitanter sese habet Spiritus cum non 
ad modum dictantis et spirantis se habeat, sed ad 
eum modum, quo qui alterum scribentem oculo di-
rigeret, ne in re quapiam erraret.u (sect. 3.) Azonban 
az inspiratio ezen neme alatt sem ért Bonfrere pusz-
tán passiv assistentiát, mely csak a tévelyt tart ja 
távol ; mert megjegyzi, hogy ezen esetben is meg van 
az előleges irásra inditáss ha a szerző azon veszély-
ben forogna, hogy hibát kövessen el, a Szentlélek 
ténylegesen is segiti, pl. ha valamit elfelejtett vagy 
másoktól roszul hallott volna (sect. 6.) — E két mó-
dozat tehát megegyez abban, hogy a Szentlélek az 
irót mindkét esetben irásra inditja, a tévelytől meg-
óvja s kisebb nagyobb mértékben positive is segiti. 
— Az eltéréseket pedig Bonfrere a következőkben 
állapítja meg: a) az inspiratio antecedens esetében 
a Szentlélek előlegesen meghatározza a leiraudók 
anyagát s gyakran alakját is, míg az inspiratio con-
comitans- nál a szerzők mind a tárgyat, mind a sza-

24* 
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vabat illetőleg önállóak (sect. 5.); — b) ennélfogva 
amott a szerzők mindig belső kényszer behatása alatt 
állanak, emitt pedig nem (sect. 4.) ; és végül c) a 
szerzők az első esetben inspiratiójoknak mindig tu-
datával birnak, míg a másik esetben ritkábban, 
(sect. 6.) 

Bainiss Gyula. 
(Folyt, köv.) 

A. katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú 
napjaiban. 

( F o l y t a t á s . ) 

V. 

A cselekedetekhez számlált kötelmek közt első he-
lyet foglalja el az á l l h a t a t o s i m á d s á g ú g y a m a -
g á n y b a n , m i n t n y i l v á n o s a n , hogy a jó Isten az 
egyház számára öröktől fogva fentartott irgalmát siettesse, 
siettesse az egyház szorongattatásainak megszűntét s vég-
leges diadalát. 

Ezon imának időszerűségét és szükségességét, úgy 
hiszszük, nem igen kell bizonyítgatnunk. Hisz az emberek 
úgyis a magány s köznyomor idején rendesen a jó Istenhez 
szoktak fordulni, még azok is, kik különben nem igen 
szoktak reá gondolni. 

A nyilvános ima szükségének átalános érzete sugallta 
azon buzgóságot is, melynél fogva Olaszország majd min-
den plébániatemplomában újévtől kezdve egész a szentatya 
pápává választatásának évfordulati napjáig háromnapos 
ajtatosság tartatott. A közös ima szükségének érzete esz-
közölte, hogy Belgiumban, Schveiczban, Németországban, 
részben Ausztriában, a hívek tömegesen zarándokoltak a 
nevezetesebb kegyhelyekre püspökeik s papjaik kíséreté-
ben. Es ily ünnepélyes zarándoklásokban sokszor 10—40 
ezer hivő is vett részt, 

A nyilvános közajtatosságok, nyilvános közkönyör-
gések, egyátalán igen hasznos s üdvös dolgok s megérdem-
lik, hogy az egész kath. világon meghonosittassanak, gya-
koroltassanak, minden adandó alkalommal, nemcsak azért, 
mert sokaknak együttes imája hathatósb Isten előtt s a hí-
vőknek nagyobb lelki épülésökre szolgál, hanem azért is, 
mert a népnek ily ünnepélyes gyülekezete alkalmával 
rendszerint megfelelő alkalmi beszédek tartatnak, melyek 
által a hivők felbuzdittatnak, katholikus együvétartozásuk 
nyilvánvalóvá lesz, a szentatya iránti tisztelet, szeretet, 
ragaszkodás, bennök felébresztetik, az egyház, a pápa, a 
kath. intézmények ellen úton útfélen szórt rágalmak meg-
czáfoltatnak, a helyes elvek elszóratnak stb. Mindezen 
okoknál fogva nem lehet eléggé ajánlani ily nyilvános köz-
ajtatosságokat. Illik tehát s kell, hogy a papság ily nyil-
vános ajtatosságokat rendezzen, azokat pártfogolja, de 
különösen kell, hogy azokat vezesse. Iparkodjunk a jövő 
évben ily ajtatosságokat végezni ; ki tudja, nem lesz-e a 
jövő év megszabadulásunk ideje? 

VI. 

Az imádság után következik mindjárt a t á r s u l a -
t o k a l a p í t á s a . Egyesüljenek, szorosan egyesüljenek a 
katholikusok jó czélok elérésére. U n i t i s v i r i b u s . A jó 
ugyan akkor is jó, ha egy ember cselekszi ; de fokozódik 
hatása, ha többen egyesülnek ugyanazon jónak eszközlésére. 
Union c'est la force, egyességben van az erő. 

Társulatok alapítása, a katholikusoknak társulatok-
ban való egyesülése, tehát az egyház szomorú napjaiban 
kötelessége a katholikusoknak. Valahányszor az egyház 
érdekeiről, ezeknek megvédéséről, terjesztéséről, van szó, 
mindenekelőtt az egyesülésre kell gondolni. 

A társulatokba való összeállás már csak azért is fe-
lette ajánlandó, mert manap egész hosszú sorát tapasztaljuk 
a társadalmi politikai s anyagi bajoknak, melyeken egye-
dül szoros testvéresülés s együttes, vállvetett munkálkodás 
által segithetni. Egyházi szervezetünket, lelkiismeretünk 
szabadságát s ennek főtámaszát a tanszabadságot, csak 
úgy tarthatjuk fen s védelmezhetjük sikeresen ama százféle, 
hol nyilt, hol titkos és álnok megtámadtatás ellen, melynek 
naponkint szemtanúi vagyunk, hahogy jól rendezett, jól 
fegyelmezett társulatokat képezünk. Gyakran oly viszo-
nyokkal állunk szemben, melyek ellen csak tömegesen 
működhetünk, ha csak egyeseknek hatálytalan fellépése 
által nem csak ügyünket, mint mondani szokás, compro-
mittálni, hanem még ezen egyeseket is, épen fellép ésöknek 
eredménytelensége által elbátortalanítani nem akarjuk, 
mit annál inkább kerülnünk szükséges, minthogy egy ilyen 
meghiusult törekvés rendesen a legkárosabb hatással szo-
kott lenni szélesebb körökre is, a mennyiben a szemlélők-
nek mindegyike hasonló, máson tett szomorú tapasztalás 
után természetesen vonakodik, a már egyszer meghiusult 
kísérletet a saját maga kárára ismételni. 

Ha azonban társulatokká alakulva fellépünk, már 
csak számunk által is valószínűbbé teszük a győzelmet > 
minthogy a velünk szemben álló befolyások rendesen olya-
nok, melyek csak a divide et impera elv alapján uralkod-
hatnak rajtunk. Ezen kivül azon öntudat, hogy nem áll 
magában, hogy háta s oldalai hasonérzelmü társak által 
fedvék, nevezetes bátorságot önt az egyesekbe s ezen köl-
csönös felbátoritásnak összehatásában fekszik a társulati 
működésnek titka ; mihez még az is járul, hogy a társak-
nak éber őrszeme még a nem épen bátor embert, legalább 
hátrálástól, vagy a szökéstől is vissza tartoztatja, és így 
akarva, nem akarva, arra kényszeríti, hogy a többséggel 
haladjon. 

így tanulhatnék mi ezt ellenségeinktől, kik régóta, 
zárt, gondosan körülirt és erélyesen fegyelmezett társula-
tokban működnek ellenünk, oly rendszeresen, oly czélirá-
nyosan, oly összetartással, mely nemesebb ügyre méltó s 
melynek fele is elég lenne, hogy a mi jó ügyünket győze-
lemre segitse. Pedig — fas est, et ab hoste doceri. 

A társulatoknak alakítása tehát annál inkább köte-
lességünk, minthogy ezekben egyik iőeszközt találunk 
arra, hogy katholikus meggyőződésünknek gyakorlatilag 
is, nem csak kifejezést adjunk, hanem egyszersmind érvé-
nyesítést szerezzünk. íme egy példa. Hányszor nem szűk-



séges a kormányt az ö hibáira s a mi bajainkra figyelmez-
tetni ; s ezeknek orvoslását kérelmezni, követelni, sürgetni-
A kormányok gyakran nem tudják, gyakran pedig csak 
úgy tétetik magukat, mintha nem tudnák, mit kívánnak, 
mit követelnek legsürgősebb életérdekeink. Ezen nem-
tudás, igazi legyen bár, avagy csak színlett, a mai libera-
lismusnak egyik már megszokott követkozményét képezi, 
melynél fogva az a legnagyobb államférfi, a ki minden 
józan politikai eszmét leginkább ignorál, vagy legalább 
leginkább hajlandó ezek ellenére cselekedni. E bajon tehet-
ségünkhez képest sogitenünk kell, mit ismét, nem csak 
legsikereslben^ hanem egyedül az által tehetünk, ha a tö r -
vények határain belől tömegesen, feliratokkal s egyéb 
lehetséges azaz megengedett eszközökkel fellépve, megmu-
tat juk, illető helyen, hogy a jog, igazság s méltányosság 
eszméjének Öntudata még nem veszett ki végképen a nép 
szivéből s hogy ha szükséges, ez eszméknek isméti felvirág-
zását alulról felfelé is előmozdíthatjuk. 

Feliratot pedig, még a legfontosabb, legsürgősb ügy-
ben hogy létesíthetnénk, ha előlegesen is már bizonyos 
összeköttetésben is nem állunk egymás közt s ennél fogva 
az épen szóban forgó kérdésre nézve, előlegesen is már, 
megállapodott közös nézettel nem birunk ? Aztán, ki fog 
ám aláirni valamely feliratot, bármiről szóljon is az, melyet 
egy egészen ismeretlen ember terjeszt elém s melyen egy 
rakás nevet látok, melyeknek tulajdonosait nem ismerem s 
kikről következőleg nem tudom, képviselnek-e valami esz-
mét s minőt ? Mindezen bajokon csak úgy lehet segiteni 
ismét, ha előlegesen ismerkedünk, ismerkedni fogunk pedig, 
ha találkozunk, —• rendesen, meghatározott helyen, bizo-
nyos időben, hogy a kölcsönös eszmecsere alatt, megnyíl-
ván a szivek, tömör egyetértésre s azon határozatra ver-
gődjünk, ezen közős megállapodás szerint cselekedni is ; — 
ime a társulatnak keletkezése, természete, czélja, műkö-
dése és eredméuye, kevés szóba foglalva. 

A társulatnak nevével ne törődjünk szerfelett. Legyen 
az kaszinó, kör, olvasó-egylet, vagy akármi. Kettő azonban 
mire főfigyelmünket irányzanunk okvetlenül szükséges. Az 
első az, hogy minden ily társulat czéljának meg is feleljen, 
hogy gyakori találkozás által a tagok ismerkedjenek s az 
együvétai tozás öntudatát nyerjék ; s hogy részint czélszerü 
olvasmányok, részint alapos, de nem nehézkes, nem tulter-
jedelmü, nem untató, előadások s részint pedig szabad esz-
mecsere által a nézetek tisztuljanak, az egyéni felfogások-
nak netaláni szögletei leköszörültessenek s ekként mind-
nyájan, kik az illető társulatot képezik, azonos törekvésű 
testté olvasztassanak össze, mely erejét összetartván, a kellő 
pillanatban, hathatós súlylyal latba vethesse azt azon ügy 
mellett, melyet érett, józan becsületes megfontolás után j ó -
nak, s vallásunk szent alapelveivel leginkább vagy egyedül 
összeférőnek talált. Ez az első pont. 

A második pont pedig az, hogy ezen társulatok, ke-
letkezésük módját tekintve, mint müködésökre nézve, min-
dig tökéletesen a fennálló törvény alapján álljanak. Ezt 
követeli a katholicismus méltósága, mely még a nyilt igaz-
ságtalanság elleni védelemben is mindig a férfias becsüle-
tesség s törvényesség terén marad, soha nemtelen eszközök-
kel nem él, hanem ügye igazságában bizva, megteszi mit 

becsületes kötelessége kiván s a többit a Mindenhatóra bizza, 
ki hiveinek még elég jókor segítségökre jövend. 

A törvénynek korlátain belül állva, azonban használ-
juk fel azt egész terjedelmében. Ne engedjünk semmiben, a 
mire jogunk van ; mert oly időkben élünk, a melyekben a 
jognak védelme s fentartása szorosabb kötelesség, mint va -
laha. Nem személyes javainkról vagy érdekeinkről van itt 
szó, melyekről tetszésünk szerint lemondhatunk ; hanem 
szent közügyről, melynek állhatatos védelme lelkiismeret-
beli kötelesség s melynek elhanyagolása gyávaság és árulás. 
A gyávaság és árulás pedig még korántsem tolerantia, mely 
jelszó hangoztatása mellett gyakran legszentebb igazaink 
könyelmü feláldozását követelik tőlünk. Ha az urak az ellen-
kező oldalon eléggé intoleransok, hogy azt követelik, hogy 
az ő kedvökért legyünk pogányokká, miért volna abban 
intolerantia, ha mi keresztények akarunk maradni, mint 
apáink is voltak. 

Azt mondjuk tehát, hogy a törvény határain belül 
állva, használjuk fel azt egész terjedelmében. Az egyleti 
törvény nekünk katholikusoknak csak ugy adatott, mint 
bármely más sectának. Ha annak védőszárnyai alatt a sza-
badkőműves és az internationalista is megfér, mért ne f é r -
jünk oda mi is? Meglehet, sőt ugy is van, hogy bizonyos he-
lyen roszabbaknak tartanak vagy legalább mondanak ama-
zoknál. De ezzel mi ne törődjünk. A törvény így szól s mi 
ehhez képest cselekszünk. Ha igazságtalan, kicsinykedő ve-
xatiókkal találkozunk, ne hagyjuk a dolgot; szólaljunk fel, 
hivatalosan a biróság előtt s lapjainkban a közönség, legalább 
a katholikus nép előtt s ne nyugodjunk addig, míg vagy 
igazunkat kivivtuk, vagy az illető helyet azon nyilt vagy 
hallgatag kijelentésre birtuk, hogy a katholikusok a tö r -
vényen kivül állanak, hogy annak jótéteményeiben n e m 
részesülnek, védelmét n e m élvezik ! 

Szóval no engedjük, hogy bárki, párt legyen az, vagy 
felekezet, vagy személy, vagy akárki, terrorismus, igazság-
talan erőszak által uralkodjék raj tunk ; hanem éljünk a 
tövénynyel, egész terjedelmében, türelemmel és kitartással, 
majd lesz foganatja ! 

De a törvényesség szigorú megtartása azért is szük-
séges, hogy sikerrel működhessünk ; mert csak akkor lép-
hetünk fel erélylyel és nyomatékkal, ha tudjuk, hogy erős 
alapon állunk, s hogy nincs azaz elrejtett zug-paragraphu-
socska, melynek segitségével egy szép reggelen egyletünket 
szétugraszthatják. Mert igaz ugyan, hogy az ekként reggel 
szétugrasztottak este ismét más egyletet alapithatnak ; de 
mivel mi átalános szabályokat irunk, képzelhetjük azt az 
esetet is, miszerint van ország, melyben az engedély egy sza-
badkőműves páholy megnyitására 14 óra alatt megadatik, 
míg ugyancsak egy katholikus kaszinó statútumainak hely-
benhagyása kilencz egész hónapig késik ; ki ne látná 
be ily körülmények közt, mennyi drága idő vesz el vissza-
hozhatlanul, s hogy addig míg az engedély megjön, régen 
elmúlhatott az a perez, melyben egy szervezett egyletnek 
létezése életkérdés leendett a katholikusokra nézve ? 

Még néhány szót mondandunk a sajtóról s azzal aztán 
czikksorozatunk be leszen fejezve. 

(Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. sept. 8. Ballagi Mór contra Jesuitas. Talán be 

is fejezhetnek levelünket magával a czimmel, B. M. úr neve, 
még ha nem tettük volna is hozzá, hogy contra Jesuitas, 
csak „és a jezsuiták", elég kezességet nyújtott volna olva-
sóinknak, hogy a pereat ki van, a nagyhirü és napjainkban 
ismét üldözés tárgyává lett társulatra mondva, elég nevét a 
jezsuiták neve mellett olvasni, hogy Ítéletéről, de egyszers-
mind hitelességéről is tisztába jöjjünk felőle magunkkal. 

B. M. úr ugyanis a Pesti Naplóban czikket irt, czik-
ket a jezsuiták ellen, ő mondja, tehát ki tagadhatná, hogy a 
jezsuitáknak nemcsak vallásuk, de Istenük sincsen ; ő 
mondja, tehát ki tagadhatná, hogy a jezsuiták elűzése nem 
vallási, de társadalmi kérdés, mert hol a jezsuiták uralkod-
tak (?) az ország hanyatlik, tönkre megy, lásd Spanyol- és 
Francziaországot, nemkülönben Ausztriát. Mily nagy fel-
fedezések ! méltók B. úr eszéhez. Tegyük fel egy perezre, 
hogy a jezsuitáknak sem vallásuk sem Istenük nincsen, 
úgy azt találjuk, hogy a jezsuiták a modern társadalom 
keretébe nagyon is beillenek, tanúul és pedig o pont-
ban hiteles tanúul magát B. urat vagyunk bátrak fel-
hivni, ő tudja, tudnia kell, mert lapjában lelkiismeretesen 
közreműködik e czélra, mennyire haladt már elő a társa-
dalom azon az uton, hol az Istent rendszeresen megtanulják 
tagadni és vigasztalására legyen B. úrnak mondva, azt ta-
pasztaljuk, hogy a müveit (?) társaságokból az Isten a val-
lással együtt kiván már küszöbölve, de épen ezért nem 
tudjuk felfogni, miért űzik el tehát a jezsuitákat, mikor a 
modern társadalom fogalmaival Isten- és a vallásról oly 
tökéletesen összefér létezésük, B. úrról sem akarjuk feltenni, 
hogy czikkében a figulus figulum odit közmondás szerint 
akar eljárni; sőt ha úgy van a dolog, hogy a jezsuiták csak-
ugyan olyan Istennélküliek, B. úrnak igen is érdekében le-
vőnek véljük lenni, hogy test'i és szellemi egészségének 
megkímélése tekintetéből lapja mellé mihamarább szerződ-
tesse a jezsuitákat. íme, hova nem jut az ember, hacsak 
egy perezre megengedi is, mit B. úr a jezsuiták felől állitott. 
Felteszünk B. úrról annyi logicát, hogy e következtetés he-
lyességét belátja, hogy azonban nem alkalmazza, az csak 
azt bizonyítja, hogy B. úr állítását a jezsuiták felől és 
azoknak kiüzési indokát, épen ellenkezőképen kell fel fog-
nunk mint ő előadja. Harcz foly napjainkban minden vona-
lon a catholicismus, mondjuk a kereszténység ellen ; Isten, 
vallás, lélek érthetetlen fogalmak korunk írástudói előtt; 
kiirtani e fogalmakat, megszüntetni a természetfölöttiek 
iránti hitet, ez feladata ama tábornak, mely a hatalom pol-
czára jutva fékezhetetlen dühvel támadja meg ama társu-
latot, melyről nagyon jól tudja, hogy épen legerősebb táma-
szát képezi mindannak, mi a természetfölöttiekre vonat-
kozik. A gonoszsággal a ravaszság karöltve szokott járni, 
czimet kell adni az igaztalan eljárásnak, el kell fedni a va-
lót tetszetős külszinnel, hogy a catholicismuson annál mé-
lyebb sebet lehessen ütni, tiltakozni kell, mintha a jezsuiták 
üldözése a vallást támadná meg, ez — mondják — csak 
társadalmi szükség, a jezsuiták kiűzésével a vallásnak 
semmi köze. Mintha B. M. úrra bizták volna meghatározni, 
mi sérelmes és káros a catholicismusra, mi nem ; mintha a 

társadalom életérdekei felett ő bízatott volna meg őrködés-
sel, mintha ezen érdekeket egyedül csak ő viselné szivén : 
oly hatalmas hangon tör lándzsát a jezsuiták kiűzetése 
mellett a társadalom érdekében. 

Vannak a társadalomnak érdekei nem tagadjuk, van-
nak magasztos czéljai elismerjük, sokat követelnek az ér-
dekek, hogy megóvassanak, a czélok hogy eléressenek ; de, 
hogy érdek vagy czél igazságtalanságot szentesíthetne, azt 
határozottan tagadjuk. Érdekében fekszik a társadalomnak, 
hogy a vallásos élet virágozzék, czélja, hogy béke és egyet-
értésben élvezhesse mindenki mivel bir, hogy jogainak 
gyakorlatában ne háborítassék senki, ezeket előmozdítani 
érdem, akadályozni, megzavarni bűn. Mit tettek a jezsui-
ták ? aláásták talán a vallásosságot ? rombolólag hatottak 
az erkölcsiségre ? felzavarták talán a békét ? elkobozták 
mások, javait és jogait azok, kik a hatalmi parancs egyet-
len szavára zsákmányúl hagyják a béke érdekében mindé, 
nüket mivel birtak ? Bizonyítsa be ezt B. M. úr és erit no-
bis magnus Apollo. Franczia, Spanyolország és Ausztria 
hatalmuk tetőpontjáról alásülyedtek azért mert a jezsuiták 
elveinek hódoltak ? nem, B. M. úr ki a syllabust is látszik 
olvasni, az egyháztörténelemben bizonyára előbb is lapoz-
gatott, vagy ha nem, úgy lapozgathatott volna és megta-
nulhatta volna, hogy a catastropha a nevezott országokra, 
sőt az egész Európára csak is a jezsuiták elüzetése után 
következett be, akkor jöttek létre a hires 89-ki elvek, mi-
után a protestáns angol országból a hitetlenség magvai a 
kath. államokba áthozattak és elhintettek. Akkor is a t á r -
sadalom érdekeit hangoztatták mint ma B. M. úr teszi, a 
jezsuiták elűzettek és elüzetésüket Európa vérkönyekkel 
siratta meg. 

Nem tudjuk hogy a Gondviselés könyvében mily sors 
van fel irva Európa részére századunkban, nem tudjuk vál-
jon a vérfürdők meg fognak e ujulni ismét; de annyit tu-
dunk, hogy a nagy bűnt csak nagy büntetés elviselése en-
gesztelheti ki és napjainkban az Isten egyháza, a vallás és 
erkölcs, azoknak leghívebb szolgái ellen elkövetett bűnök 
ijesztő módon halmozódnak össze, fogja-e ezen bűnöket B. 
M. úr felhívására kormányunk is egyel szaporítani, vagy, 
tekintve az interpelláló személyiségét, nem fog-e épen ezen 
okból a bizonyos veszélytől óvakodni, ezt, a legközelebbi 
jövő fogja megfejteni, nekünk, B. M. úrral megfordított 
értelemben szintén csak ezen pár szavunk van a kormány-
hoz : videant consules. 0 

BOROSZLÓ. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k 
XXII . n a g y g y ű l é s e i , hó 9-én több mint 600 jelenlevő 
részvéte mellett megnyittatott, mely szám mindjárt az első 
nap folytában 1100-ra emelkedett. A minden rangú és rendű 
vendégek nemcsak NJmetország, hanem egész Europa min-
den részéből és végéből sereglettek össze, hogy bizonyságot 
tegyenek arról, miszerint a katholikus érdekeknek öntudata 
mindenütt egyformán lelkesíti a hivők keblét, s hogy a 
veszély napjaiban mindnyájan összetartunk, bármiként 
legyünk is egyébként nemzetiségi, politikai s földtani, vi-
szonyok által egymástól elválasztva. 

Miután az előkészítő bizottságnak elnöke, Neukirch 
kanonok, a gyűlést megfelelő rövid beszéddel megnyitotta, 
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s Nack Paderbornból, Lüdtke Culmból és Pohl az erme-
landi megyéből az ottani hivek s katholikus egyletek üd-
vözleteit tolmácsolták volna a gyűlés előtt, felkelt Moufang, 
mainzi kanonok, a katholikus gyűlések ez ünnepelt szóno-
ka, s hosszabb átalános tetszéssol fogadott beszédet tartott, 
melyből a következő helyet kiemeljük: „ha valaha, ugy 
most érezzük ismét, miszerint felette szükséges, hogy mind-
nyájan szorosan összetartsunk. S tudom, hogy össze fogunk 
is tartani. Eleddig valami nagy horderejű lépés egyik vagy 
másik egyházi személy ellen még nnm történt; de ha majd 
ilyosvalami történni fog, akkor a mindenünnen érkező rész-
vétnyilatkozatok, a katholikusoknak általános felsohajto-
zása, s az európaszerto nyilvánuló hallgatag lehangoltsága, 
azt fogja tudatni az illetőkkel, miszerint hibáztak. A k a -
tholikusok Németországnak jó harmadát teszik, egységök-
ben fekszik erejök. Ennélfogva azt hiszem, hogy az eljárás 
modora s az alkalmazandó eszközök és használandó fegyve-
rek minősége már a fenforgó viszonyok által meg van 
szabva. Meggyőződésünket sem titkoljuk el, ismeretesek 
azok már 1800 esztendő óta. Méltatlan utódai lennénk az 
első keresztényeknek, ha őszintén s nyiltan nem hirdotnők 
mit hiszünk, mit érzünk s minő az az igazságosság, melyet 
a magunk számára követelünk. Abban, hogy egyér telmüek 
legyünk a Rajnától az Oderig, fekszik majdani győzel-
münknek biztosítása, ez az első mozzanat uraim, melyet 
szem előtt kell tartanunk, az t. i., hogy meggyőződésünket 
nyiltan s együttesen valljuk és hirdessük." 

„Másodszor egyet kell értenünk arra nézve, miszerint 
az általunk elfoglalandó állás feltétlenül törvényes legyen. 
Lohotséges, hogy itt ott kihívások fognak történni ellenünk. 
Nem tudni még, váljon az esseni események eredetöket nem 
ily igazolatlan provocatiónak köszönik-e ; de bármint le-
gyen is, jobban szerettem volna, ha ilyesmi egyátalán nem 
történik. A ki fehér ruhát visel, uraim, annak vigyáznia 
kell, nehogy ezen bármi folt mutatkozzék ; — mi vagyunk 
azok, kik fehér ruhát viselünk, mert ügyünk a lehető leg-
jobb, melyet csak ugy képviselhetünk méltón és imponálólag, 
hahogy minden körülmények közt a lehető legtörvényesebb 
magatartást tanusitjuk." 

„Harmadszor bátorságra van szükségünk és állandó 
kitartásra. Sehol sincs megirva az, hogy mivel az ég ma 
borús, hogy azért holnap vagy holnapután ismét szép idő-
nek kellene lennie. Meglehet, hogy az úr Isten másként 
határozott. Azért uraim, kitartás és türelem, amint a Meg-
váltó mondta, qui perseveraverit usque in finem, hic salvus 
érit. Mert a szomorú idők még csak most kezdődnek. Sa j -
nálattal lát juk és tapasztaljuk , minő rendszabályokkal 
kezdődtek, olyanokkal, melyek sokféle kárt okoznak ne-
künk. S mi leginkább képes sziveinket elszomorítani, az 
azon beláthatlan erkölcsi veszteség, melyet eme rendszabá-
lyok a fiatal nemzedéknek, a gyermekeknek okoznak. Igy 
kezdődött az egész ügy s meglehet, hogy még több áldo-
zatot követelend tőlünk. Azért csak legyünk bátrak, 
Isten majd erőt adand nekünk. Az egyes jutalmát Istentől, 
az egyház pedig az elismerés koszorúját a kortársaktól 
nyerendi, mert ha a viharos áradat, mely most az egész 
világot ellepni készül, majdan szétoszlandott és apadásnak 
indult, akkor e világ ismét a béke után fog sohajtozni s 

akkor ismét el fogják ismerni az egyházat s azt is, hogy 
csak ez isteni üdvintézet képes a fejedelmeknek békét sze-
rezni, biztosságot és erőt. Bátor véleménynyilvánul ás tehát, 
szigorú törvényesség és kitartás, ezek a mi fegyvereink 
majd ha idejét elérkezettnek látandja a Mindenható, á r t a l -
matlanná teendi a gonoszt s győzelemre segitendi a jót." 

Ezen, szűnni nem akaró éljenekkel fogadott beszéd 
után, melyet az ékesen szóló kanonok minden esetre sokkal 
kerekdedebben, s szebben adott elő, mint a hogy én azt, 
hamarjában szónoklata közbon feljegyezhettem, követke-
zett gróf Ballestrem, ki mint a boroszlói katholikus nép-
egyletnek elnöke a nagygyűlés tagjait Boroszló katholi-
kus lakóinak nevében üdvözölte. Ugyanezen ülésből még 
dr. Rosenthal előadását emiitjük, ki egy lelkes hochot in-
dítványozott a vatikáni ősz hitvallóra, melyhez mindnyájan 
teljes szivvel hozzájárultunk. 

Este kedélyes hangverseny, fényes kivilágítás és tüz-
játék a szent Vincze egyletének házi kertjében, képezék az 
első napnak befejezését; mik kilonczedfélkor kezdődve a 
vendégeket késő estig, hogy ne mondjam éjjelig együtt 
tárták. 

Másnap sept. 9. reggeli félnyolczkor találkozván 
ugyancsak a sz. Vincze egyletnek házában többen mint 
két ezeren a székesegyház felé vonultunk melyben a her-
czegpüspök fényes segédlet mellett ünnepélyes nagymisét 
mondott. 

Délelőtti 11 órakor tartatott Neukirch elnöklete alatt 
az első zárt tanácskozmány a szent-vincze-egyleti háznak 
nagy, zsúfolásig megtelt termében. E gyűlés mindenelött a 
definitiv elnökségnek megválasztásához fogott. Elnök Fran-
kenstein báró lett Bajorországból, első alelnök Ballestrom 
gróf Boroszlóból, második, Walther, erfurthi kereskedő. 
Jegyzőkké megválasztattak dr. Speil, Frohnau, Taschner 
szerkesztő Bécsből és dr. Gritzler. Frankenstein elnök, rövid 
megköszönő beszéddel foglalván el székét, az osztályoknak 
megalakítását hozta javaslatba, mi részben meg is történt, 
amennyiben a külügyekkel s az alakiakkal, továbbá a ke -
resztény Charitas kérdésével s végre a socialis ügygyei fog-
lalkozó osztályok Isenburg herczeg, illetőleg Nake és Mou-
fang elnöklete alatt megalakultak. 

E zárt tanácskozmány déli félegykor befejeztetvén, 
estéli 7 órakor az első nyilvános ülés tartatott , melyet 
Frankenstein elnök, hosszabb, sikerült beszédben megnyi-
tott. E beszédben a katholika egyháznak jelen helyzetét 
ecsetelvén, azon meggyőződésnek adott kifejezést, hogy 
maga azon hatalom, mely az egyháznak üldözését legújab-
ban megindította, nemsokára minden rendelkezésére álló 
eszközökkel megszüntetendi azt, mert befogja látni, hogy 
ilyenek által csak maga magának árt. 

Frankenstein után, ugyancsak ennek, mint elnöknek 
alázatos felkérésére a herczegpüspök szólt. E jeles beszédet 
nem merem hallomás után közölni, a miértis a gyorsírói 
jelentést bevárom. 

(Folytatás köv.) 

MÜNSTER. A n é m e t n e m e s s é g n e k e l b ú -
c s ú z ó i r a t a a j e z s u i t á k h o z következőleg hang-
zik : „Főtisztelendő Atyák! Nem tehetjük, hogy ugyanazon 
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pillanatban, melyben Németország kiutasít ja, vagy közön-
séges gonosztevők közt belebbezi önöket, ismételten ki ne 
fejezzük önöknek a tisztelet és nagyrabecsülés amaz ér-
zelmeit, melyeket önök iránt mindenha éreztünk. 

Midőn ekként rendjük erényei, saját maguk magavi-
selete s ténykedesök üdvös volta mellett hangos bizonyságot 
tennénk, egyúttal határozottan s ünnepélyesen tiltakozunk 
azon feltevés ellen, mintha a háladatlanság- és elfogultság-
nak tettében, melyet Németország épen most önök ellen 
elkövett, bármi csekély részünk lenne. 

Ha még szükségök loendett, Tiszteletreméltó Atyák, 
egy önök m e l l e t t tanúskodó bizonyságtételre — úgy 
leghangosabban ellenségeik szolgáltatták azt. Egyikök sem 
tudott bármit is önök ellen felhozni ; a legkisebb kihágást 
sem tudták önökre kelteni ; sőt még ők magok is kényte-
lenek valának beismerni, miszerint önöknek magokviselete 
feddhetetlen. Semmiféle per vagy kereset nem indíttatha-
tott önök ellen, semmi büntetés sem mondathatott ki 
önökre. 

S mégis bűnhődnek önök Tiszteletreméltó Atyák, 
míg ellenségeik egy lélekzet alatt elismerik, hogy — á r -
tatlanok ! 

Nagy dicsőség, nagy kitüntetés ez önökre nézve; oly 
diadal ez, mihez foghatót a történelem nem ismer. 

De a német birodalomra nézve, mi ez ? Engedjék 
el a választ e kérdésre, Tiszteletreméltó Atyák ! mert e 
válasz nagy s mély fájdalmat okozna nekünk. 

Pombal s bűntársai, kiket a történelem örökre meg-
bélyegzett, legalább azon voltak, hogy eljárásukat s saját 
magokat, szinleges perinditás által, befolyásozott birák előtt, 
a kortársak és az utókor szemében igazolják . . . . 

Kénytelenek voltak az illetők, az önöknek ártat lan-
ságát elismerni; kénytelenek elismerni azt is, hogy a leg-
utóbbi háborúban k i v á l ó érdemeket szereztek a haza 
körül, s mégis — az üldözés megindult. Minő lészen e felett 
a történelemnek és az utókornak Ítélete? 

A mai elkeseredett háborii tulajdonképen — mí ezt 
jól tudjuk, csak a katholika egyház ellen viseltetik. Önök-
ben és a „rokon társulatok "-ban csak annak előharczosait 
akar ják sújtani, hogy aztán a „döfést a szivbe" annál biz-
tosabban irányozhassák. 

Ez iránt nem aggódunk, váljon fogja-e az egyház, 
mely már hatalmasabb elemekkel állott nem egyszer szem-
közt, e legujabbi megtámadtatását győzedelmesen vissza-
verhetni ; hanem a mi felett bánkódunk, az a békének erő-
szakos megzavarása, az azon súlyos üldözés, mely önöknek 
személyeiben valamennyi hü katholikust kivétel nélkül sujt. 

Bizunk a Mindenhatóban, hogy a jó ügyet végtére is 
győzelemre segitendi s meg vagyunk győződve, miszerint 
önök nemsokára visszatérvén körünkbe, egy közel jövőben 
folytatni fogják amaz üdvös s áldásdus ténykedést, mely-
nek máris köztünk hintett jótékony magvát addig is hiven 
megőrizni fogjuk. 

Addig is Tiszteletreméltó Atyák tartsanak meg be-
nünket szives, szeretetteljes, jó emiékezetökben. 

Münster 1872 juliushó 31-én. Következik száznál több 
aláirás, melyek a birodalom legelőkelőbb', legkitűnőbb 
családi neveit képviselik. 

V E G Y E S E K . 
— Zoványi Jánoska Mihály „Egyházi közlöny" czim 

alatt october 1-től kezdve egyházi s papi heti lapot indit 
meg, mint kiadótulajdonos^és szerkesztő. Kiadja a Hunyady-
Mátyás-intézet Pesten. Ara 1 évre 6 f t . Czélja e lapnak : 
„Védeni fogom a római kath. anyaszentegyház jogait és 
szabadságát s oda óhajtok működni, hogy lapom a kath. 
anyaszentegyház örök tekintélyének hódolatában, az egyház 
iránti hűség- és kötelemérzetet ápolni képes és méltó le-
gyen." — Szivünkből kivánjuk, hogy a mit a t. szerkesztő 
úr által alapított és szerkesztőit „Független lapok" „Auto-
nomia" és „Szabad Egyház" e tekintetben a papságon ron-
tottak, sikerüljön azt az „Egyházi közlöny"-nek jóvá tenni s 
azokat megtéríteni, kiket a fennebbiek eltérítettek. 

— A stuttgarti anthropologics Congressuson dr. 
Luschka tanár kezdette meg az előadásokat. Kezében tar-
totta a mult évben Stettinben meghalt egy 18-éves leány-
nak, ki tökéletesen bárgyú volt, koponyáját és agyvele-
jét. Ezen agyvelő egy harmadát képezte azon agyvelőnek, 
amelylyel egy tökéletesen kifejlett ember bir, t. i. 32 latot, 
míg a gorilláé 40 lat. Ezen agyvelő a mikrokephalusok 
minden jelévol birt s mégis egészen máskép volt alkotva, 
mint a majom agyveleje, ámbár bizonyos, hogy azon sze-
mély, melyé ezen agyvelő, a szellemi élet legalsó fokán 
állott. Erre alapítva, tudományos képzettséggel kimutatta, 
hogy dr. Vogt Károlynak theoriája, mely szerint az ember 
a majomtól származik, tökéletesen alaptalan, miben előadót 
megerősíti az is, hogy Vogt buvárlataiban soha sem kutatta 
egy mikrokephalusnak agyvelejét, hanem elméleti utakon 
indult. Luschka után Vogt lépett a cathedrára s megvallja, 
hogy buvárlataiban csakugyan nem birt mikrokephalusnak 
agyvelejével. Mindennek daczára azonban elméletét most is 
védi s állítja, hogy combinatiói helyesek. Előadása által 
azonban senkit sem tudott majom elméletének megnyerni, 
mert az utána szólók, dr. Virchow, Ecker, dr. Sckaffhausen 
tanár, dr. Jäger Gusztáv, mind elvetették combinatióit s 
Luschka nézetét fogadták el. — Hiába, Vogt uram a tudós 
külföld előtt semmi hitellel sem bir ; de az azért nem gá-
tolta a pesti tudós publicumot, hogy előadásait tömegesen 
meghallgassa, a tudós zsebeit megtöltse s magát — bla-
mirozza. 

A kölni érsek a jezustáreasági atyák maria-laachi 
házának főnökéhez, Oswald atyához, levelet intézett, mely-
ben részvétét, háláját fejezi ki az atyák iránt s azon re -
ményét, hogy ámbár személyes közbevetésének nem sike-
rült a törvényt meggátolni, az összes episcopatus s a nép 
erőfeszítésének sikerülni fog a közeljövőben a társaságnak 
elismerést és jóvátevést kieszközölni. Egyszersmind vissza-
utasítja azon vádakat, melyek a társaság ellen emeltetnek. 
— Ugyan Kölnből indult sept. 5-én a Kevelaeri kegyhelyre 
egy bucsújárat ; a vonat, melyen szállíttatott, 28 waggonból 
állott. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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A szentírásra vonatkozó egyházi 
határozatok. 

Ibi discere oportet veritatem, 
apud quos est ea, quae est ab apostolis, 
Ecclesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26. 

Első közlemény 

A s z e n t i r á s i n s p i r a t i ó j a 

(Folytatás.) 

Bonfrere ezen tana, fóleg a mint az Marchini 
(Proleg. s. Script. P. I. art. 5. ap. Migne, Cuis. s. 
Ser. III , 87 sqq.) által bővebben kifejtetett, a kath. 
tudósoknál egész a jelenkorig irányadó maradt s 
bármily különféleképen határozzák is meg az inspi-
ratio fogalmát, a következő pontokban átalában 
megegyeznek : a szentirás m i n d e n e g y e s r é s z é -
n é l az inspiratio abban áll, hogy — a) a szerzők 
természetfeletti módon indíttatnak irásra, habár en-
nek nem bírnak is mindig tudatával ; — b) a Szent-
lélek őket irás közben nemcsak a tévelytői óvja meg, 
hanem positive segélyezi is. E segélyezés a szentirás 
azon részeinél, melyek kinyilatkoztatott igazságokat 
tartalmaznak, abban áll, hogy azok tartalma és 
gyakran alakja is közvetlen isteni sugalmazásból 
ered; azon részeknél pedig, melyekben a szerzők 
saját tapasztalatukból,vagy emberi forrásokból ismert 
dolgokat irnak le, ezen segély a leirandók megvá-
lasztására és elrendezésére terjeszkedik ki.1) 

') Ily értelemben tanít ják az inspiratiót Liebermann, 
Inst. Theol. Ed. 10. Mogunt. 1870. I. 396. Bulsano, Inst. 
theol. öener . Ed. 3. Taurin. 1864 p. 300. Reusch, Einl. in 
d. A. T. 4. Aufl. Freiburg. 1870. 181 1. Franzelin, Tract . 

Ekként különböző fokai állíttatván fel azinspi-
ratiónak s nehéz levén meghatározni : a szentirás 
különféle helyeinél annak melyik neme veendő fel, 
nem csoda, ha vannak kik azon eredményre jutnak, 
hogy az inspiratiónak átalános fogalma nem állítható 
fel, hanem két természetes elemére osztva, tárgya-
landó : a) minő volt a Szentlélek befolyása az irókra? 
és b) mily szellemi értékűek e befolyás következté-
ben az emiitett irók könyvei ? E nézet jogosultsá-
gá t csakugyan el kell ismernünk, ha az inspiratiót 
azon különféle módozatok szempontjából tárgyaljuk, 
melyekben az isteni befolyás a szerzők lelkére nyil-
vánulhat, s nem körvonalozzuk szigorúan a határo-
kat, melyek között a z i r á s k ö z b e n i i n s p i r a t i o 
mozog. Mert a fogalom szabatos meghatározásának 
hiánya következtében könnyen oda juthatunk, hogy 
az inspiratiót összezavarjuk részben a revelatioval, 
a mint ez átalában tapasztalható még azoknál is, kik 
mint Marchini, Perrone, Franzelin stb. e két foga-
lom különbségét hangsúlyozzák ugyan, a szentirás 
némely részeinél azonban mindkettőt, mint lényeges 
elemet összekötik. 

Nem is csodálhatjuk, ha ezen nézettel szemben 
már idejekorán egy másik kezdett kifejlődni, mely 
az inspiratiónak oly módozatát igyekszik megállapi-
tani, mely a sz. könyvek minden egyes részére al-
kalmazható legyen. Igy Chrismann és Jahn többek-
től követve az inspiratiót éles ellentétbe állitván a 
revelatioval, azt a Szentlélek pusztán negativ tény-
kedésének mondják, mely a szerzőket minden téve-
déstől megóvja2). Erasmus, Pighi Albert, Pereira s 
a franczia jezsuita Adam, sz. Jeromos nyomán lé-

dé div. Trad, et Script. Romae 1870. 297 sqq. Perrone 
Praelect. theol. Ed. Migne, II. 1081 sqq. Patrit i i Comm. 
très de scripturis div. Romae 1551. Klee, Dogmatik 167. 1. 

s mások. 2) Chrismann, Regula fidei cath. §. 51. VI. (ap. M i g n o , 

Curs. Theol. T. VI. p. 908.): Quare tantum abest a dogmate 
25 
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nyegtelen emlékezeti hibákat is megengednek a 
szentírásban, mely nézetet Holden (1652), kit ujabb 
időben a kath. tudósok közöl Feilmoser3) követ, ak-
ként tesz sajátjává, hogy az inspiratiót a szentírás-
nak csak dogmatikus részére s az ezzel szorosan 
egybekapcsolt részekre terjeszti ki4). 

A protestánsok, kik egész a 18. század köze-
péig a szószerinti inspiratiót védelmezték5), Hugo 
Grotius kezdeményezése nyomán szabadabb fogal-
maknak kezdtek hódolni, kezdetben a katholikusok 
módjára annak különféle fokait állitván fel, mignem 
a rationalismus lábrakapása után a szentirást többé 
nem tekintették inspirált, hanem tisztán emberi mű-
nek6). A kik pedig közülök az inspiratiót még tanít-
ják, azt Holden szerint csak a dogmatikai tartalomra 
terjesztik ki7). 

II. 

A vélemények ily eltéréseivel szemben talán 
feltűnőnek látszhatik, hogy az egyház — bár zsina-

fidei, ut na quidam certum et necessarium sit, ut singulae 
veritates et sententiae immediate a Spiritu s. sacris scrip-
toribus suggerantur, aut inspirentur. Sufficit namque ea 
inspiratio, qua Spiritus s. auctores sacros inter scribendum 
direxit ne errarent. — Jahn, Einl. in die göttl. B. B. des 
A. B. 2 Aufl. Wien 1802. I. 90 kkl. 

3) Einleit. in die Bücher des N. T. 2. Aufl. Tübing. 
1830. 677 kkl. 

4) Holden! Div. fid. analys. I, 5. (id. Jahn Einl. I. 
109.): quod auxilium speciale divinitus praestitum auctori 
cujuslibet scripti, quod pro verbo Dei recipit Ecclesia, a d 
e a s o l u m m o d o se p o r r i g a t , q u a e v e i s i n t 
p u r e d o c t r i n a l i a , v e i p r o x i m u m a l i q u e m 
a u t n e c e s s a r i u m h a b e a n t a d d o c t r i n a l i a re-
s p e c t u m ; in iis vero, quae non sunt de instituto scripto-
ris, vei ad alia referuntur, eo tantum subsidio Deum illi 
adfuisse judicamus, quod piissimis ceteris auctoribus com-
munne sit. Egyébiránt téved Langen Einl. 207. 8. 1. midőn 
Simon Richard (Hist. crit. du N. T. p. 296) nyomán azt 
állítja, hogy e nézetnek hódolt Ant. de Dominis érsek is, 
mert habár ez menti is azokat, kik a szentírásban emléke-
zeti hibákat tesznek fel, megjegyzi: „ego sane, quod in me 
est, hunc rigorem depono, et malo cum difficultato piam 
ampleeti interpretationem, quam lapsum istum levem vel 
circa circumstantias admittere. 1. Jahn, i. h. 100. 1. 

5) Igy pl. J. Buxtorf (fil.) De punct. voc. et accent 
orig. etc. Basil. 1648, az inspiratiót még az irási jelekre is 
kiterjeszti. 

6) V. ö. Rothe, zur Dogmatik, Grrha, 1863, 272 1., 
Bleek, Einl. in das A. T. 2. Aufl. Berlin 1865, 713. 1. 

7) V. ö. Rothe, i. h. Mehring, zur Revision des Inspi-
rationsbegriffes (Zeitschr. f. luth. Theol. 1862; 1 kkl.) és 
Tholuck, Zeitschrift f. christl. Wiss. 1850, hol 140 kkl. a 
protestánsok különféle nézetei összeállítvák. 

taiban annyiszor hozott a sz. könyvekről szóló hatá-
rozatokat — az inspiratioról nyilt kánont egész a 
vatikáni zsinatig nem alkotott. A ki azonban figye-
lembe veszi az egyház azon bölcs eljárását, hogy a 
dogmatikai definitiokat rendesen a kor- és időviszo-
nyokhoz szokta alkalmazni és sem többet, sem keve-
sebbet nem határoz meg, mint a mennyit a körül-
mények követelnek, e jeleuségen épen nem ütköz-
hetik meg. Bármily eltérők voltak is az inspiratio 
felőli vélemények, maga a tény, hogy a sz. könyvek 
csakugyan ily isteni befolyás alatt iratlak, átalában 
elismert igazság volt, úgy hogy még a dualismus 
alapján álló különféle secták is, habár az ószövetsé-
get a demiurg művének mondották, legalább az új-
szövetség könyveinek isteni eredetét elismerték. I ly 
iránylattal szemben az egyház is nem az inspiratio 
fogalmára helyezi a súlyt, hanem arra, hogy n rnd-
két szövetség Isten műveievén, ugyanazon egy isteni 
tekintélylyel bir. Ezt hangsúlyozza IV. Jenő pápa 
az örményekhez adott bullájában, mondván: „Unum 
atque eundem Deum V. et Novi Testamenti, hoc 
est Legis, Prophetarum atque Evangeliorum profi -
tetur (Ecclesia) auctorem, quoniam eodem Spiritu 
s. inspirante utriusque Testamenti sancti locuti 
sunt,"8) s ez visszhangzik a trienti zsinat „cum utri-
usque unus Deus sit auctor" szavaiban is. — Sőt 
nyilt kánonra e tekintetben még a protestánsokkal 
szemben sem volt szükség, kik Haneberg megjegy-
zése szerint,9) inkább bibliolatriáról vádoltathattak 
volna. Az ujabb kor rationalistái ellenében azonban, 
kik a természetfeletti kinyilatkoztatással egyetemben 
a szentirás inspiratióját is elvetették, a kor követel-
ménye volt az egyház tanát kánonilag kimondani, 
mit a vatikáni zsinat következő határozata meg is 
tett : „Si quis S. Scripturae libros integros cum om-
nibus suis partibus, prout illos s. Tridentina Syno-
dus recensuit, pro sacris et canonicis non susceperit, 
a u t e o s d i v i n i t u s i n s p i r a t o s e s s e n e g a -
v e r i t ; anathema sit."10) 

A zsinat azonban nem marad ily átalánosság-
ban, hanem magában a fejezetben bővebben is kör-

8) Bulla Eugenii IV. „Cantate Domino", id. Denzin-
ger, Enchir. Symbol. Ed. 4. Wirceb. 1865. n. 600. — Ugyan-
ez mondatik ki a toledoi zsinat (447) 8. Kánonában (Denz. 
n. 121.), a IX Lootól a felszentelendő püspökök számára 
előirt symbolumban (n. o. n. 296), a megtérő Waldiak szá-
mára III. Incze által megállapított hitvallásban (u. o. 367) 
és Palaeolog Mihály professiójában (u. o. n. 386.) 

9) Gesch. d. Offenb. 816 1. 
10) Const. „Dei Filius", cap. 2. can. 4. 



195 

vonalozza tanát a következőkben : „Eos vero (L. L. 
Ut r . Test.) Ecclesia pro sacris et canonicis habet, 
n o n i d e o , q u o d s o l a h u m a n a i n d u s t r i a 
c o n c i n n a t i , s u a d e i n d e a u c t o r i t a t e s i n t 
a p p r ó b a t i ; n e c i d e o d u m t a x a t , q u o d r e v e -
l a t i o n e m s i n e e r r o r e c o n t i n e a n t , sed prop-
terea, quod Spiritu S. inspirante conscripti Deum 
habent auctorem, atque ut tales ipsi Ecclesiae tra-
diti sunt." — E szavakban elveti az egyház a Less-
féle harmadik tételt az utólagos inspiratióról, lígy 
szintén azon nézetet, mintha e sugalmazás csak a 
dogmatikai részre terjedne ki (Holden), vagy csupán 
negative, a hibázhatás megakadályozásában állna 
(Jahn) ; még pedig joggal. Mert valamely könyv az 
egyház utólagos bizonysága folytán nem válhatik 
inspirálttá, hanem már ezen nyilatkozat előtt is an-
nak kelle lennie, miután az inspiratio a Szentlélek-
nek épen az irásnáli közreműködésében áll. S miként 
mondhatnók azt, hogy valamely könyvnek szerzője 
az Isten, midőn az keletkezése és létrejöttében pusz-
tán az emberi ész és akarat szüleménye? I ly egy-
házi bizonyságtételnek csak az lehet értelme, hogy 
az addig profánnak tartott könyv nem az, hanem 
szent és inspirált ; mert oly iratot, mely valójában 
nem az, a Szentlélek, mint az igazság lelke nem 
mondhat inspiráltnak. Sőt nemcsak egy egész könyv, 
de egyetlen mondat sem válhatik utólagosan inspi-
rálttá s Haneberg (i. h. 817 1.) azon hasonlatáról, 
hogy ezen esetben valami emberi irat szintúgy Isten 
szava lesz, mint Cicero valamely helye az én szavam, 
ha azt s a j á t gondolatom kifejezésére használom, 
— a legnagyobb mértékben elmondható, hogy simi-
litudo claudicat. Mert vagy ugyanazon eszmét feje-
zem ki ugyanazon szavakkal, melyekkel Cicero, s 
ekkor az illető helyet senki sem fogja az enyimnek 
mondani, vagy pedig a szavakkal más gondolatot 
fejezek ki s ez esetben csak az u. n. aesthetikai al-
kalmazkodással élek s annál kevésbbé teszem azt 
magamévá, a mit Cicero mondott, mert minden 
egyes helynek tulajdonképeni értelmét a beszéd 
összefüggése és azon czél határozza meg, melyre az 
illető hely ás az egész irat irányul. Ep ezért Bon-
frere is tévesen hozza fel az inspiratio subsequens 
példái gyanánt a szentirás azon helyeit, melyekben 
sz. Pál pogány költők mondatait idézi. Mert ezen 
költői mondatok az apostol által történt felvételök 
után is magukban véve ép oly kevéssé inspirált mon-
datok, mint azelőtt; csak e mondatok f e l v é t e l e 
alapszik inspiration s maguk a mondatok csupán 
annyiban, a mennyiben inspirált szövegben állnak 

s a mennyiben megfelelnek a czélnak, melyet álta-
lok az Istentől sugalmazott apostol elérni akart. 

Nem kevésbbé helyes a zsinat határozata azon 
oldalról is, mely a pusztán negativ és a tisztán dog-
matikai tartalomra szoritkozó inspiratiót elveti. E 
kettőre vonatkoznak ugyanis e szavak : „nec ideo 
dumtaxat, quod revelationem sine errore conti-
neant." 

Már maga az inspiratio neve, tekintsük bár a 
szent vagy profán Íróknál, tiltja, hogy a szent irókra 
gyakorolt isteni befolyást pusztán negative.mint assis-
tentiát fogjuk fel. Az „inspirare" szó a profán Íróknál 
mindig positiv befolyást jelent") s a hol aVulgátában 
csak eléfordul, mindenütt ugyanezen érteménynyel 
bir, a mint ez eléggé kitűnik az illető helyeken a la-
tin szónak az eredeti héber vagy görög szavakkal 
való összevetéséből, melyek szintén ily positiv mű-
ködést és befolyást jelentenek.12) Ennélfogva tehát 
az inspiratio alatt a Szentléleknek az iró működésére 
gyakorolt határozott befolyását és nem pusztán 
assistentiát kell értenünk, annál is inkább, mert ez 
utóbbi esetben a szentirás főszerzöjeül nem mond-
hatnók Istent. — De el kell vetnünk e nézetét még 
egy más következményeért. Mert ha a szent szer-
zőket a Szentlélek csak a tévelytől óvta meg, lénye-
gileg irataik nem különbözhetnek az egyház és a 
pápák dogmatikus határozataitól, melyek a Szent-
léleknek szintilyen segélye mellett hozattak. És vál-
jon merné-e valaki — a mit pedig szigorú követ-
kezetességgel tennie kellene — azt állitani, hogy 
ezen határozatok nem csupán a csalhatatlanság, ha-
nem az inspiratio ajándéka alatt jöttek létre? Váljon 
a csalatkozhatlan pápák és zsinatok irhatnak-e in-
spirált könyveket? és nem voltak-e Istennek sokkal 
magasabb adományával felruházva az inspirált pró-
féták és apostolok, mint az infallibilis pápák? Pedig 

n ) Pl. Curtiusnál : inspirare fortitudinem ; Quintilián-
nál : inspirare iram, miserieordiam, stb. v. ö. Freund, Wör-
terb. d. latéin. Sprache. Leipz. 1834 e szó alatt. 

,a) A Vulg. Gen. 2. 7. a héber n s : és Sap. 15, 11. 
a görög èpavéou igéket „inspirare", II. Sam. 22, 16. Psal. 
18. (17), 16. "D'Zjj a r. DiüJ és Act. 17, 25 woi; a r. nvéio 
„inspiratio" által fordítja; e helyek mindegyikén anyagi 
értelemben, míg Job 32, 8. a HÜUJJ-inspiratio, II. Tim. 3, 
16. &eonvsvaros és I I . P e t r . 1, 21 : vnô Ttvsvftaroç àyiov 

(jp££0|Uíi/0t-in8pirati, a tisztán belső sugalmazásról, azon-
ban mint a gyökök mutatják, mindenütt positiv befolyásról 
értendő. V. ö. Gesen, Lex. hebr. et chald. Lips. 1847 és 
Grimm, Lex. graeco-lat. in. L . L. N. T. Lips. 1868 az illető 
gy ököknél. 
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a negativ inspiratio elfogadása okvetlenül ezen téte-
lek felállítására vezetne bennünket. 

Több valószínűséggel látszik birni Holden véle-
ménye, bogy az inspiratio csak a dogmatikai tarta-
lomra s az ezzel szorosan összefüggő részekre ter-
jesztendő ki, főleg miután támogatására azon tetsze-
tős érv szokott felhozatni, hogy Deus in necessariis 
non deest, in superfluis vero non abundat s miután 
a szentirás csak a hit- és erkölcsi igazságokat ille-
tőleg szolgál forrásul, ennélfogva az emberi dolgokat 
illetőleg nem szükséges az inspiratio. 

Bainiss Gyula. 
(Folyt, köv.) 

A katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú 
napjaiban, 

( F o l y t a t á s . ) 

VII. 

Utoljára a sajtót emiitjük, mely körül a katholiku-
soknak annyi s oly szoros teendőjük s kötelességük volna s 
mely körül — oly kevés, majdnem semmi sem történik-
Szégyen, gyalázat, hogy annyi katholikus ember e világon 
— mindig milliókról és a milliók százairól beszélünk — 
még sem tud többet tenni, mint a mennyit tettleg tesz. 
Szégyen, gyalázat, hogy annyi katholikus ember, csakhogy 
valami éretlen botrányhajhászó, vagy kiváncsisági viszke-
tegnek eleget tegyen, saját, gyakran keservesen megszerzett 
pénzével az oly lapokat istápolja, melyek joggal az ördög 
műhelyének nevezhetők. Mindig jajveszékelünk, hogy az 
idők roszak, hogy a nép igy meg ugy, el van rontva, hogy 
a becsülettudásnak, a törvény tiszteletének, a rendszeretet-
nek, a vallásosságnak s sok más szép dolognak már régóta 
sem hire, sem hamva, nincsen, hanem — minden félévben 
mégis készségesen oda szaladunk, abba a barlangba a hon-
nan a nép mindazon pokoli tanokkal s eszmékkel áraszta-
tik el, a melyek azt elrontják s készségesen lefizetjük a mi 
pénzünket ugyanazoknak eltartására, sőt, mi több meggaz-
dagitására, kik e barlangban dolgoznak s ama vészes iro-
dalmi méregitalt összekotyvasztják ; míg a magunk embe-
reit, kik minden erejöket, idejöket, gyakran még existen-
tiájokat arra áldozzák fel, hogy amazoknak veszélyes, 
lelket testet ölő müködésöket ellensúlyozzák, nemcsak nem 
istápoljuk, nemcsak veszni hagyjuk, nemcsak gyakran, 
mint idealistákat kinevetjük, de még oly gyakran üldöz-
zük is. 

Vannak, a kik azt mondják, hogy ezen csak akkor 
lesz segitve, ha majd a katholikusok érezni kezdik, hogy 
ők voltaképen csak bolondjai s páriái a liberalismusnak . 
-— más szóval : a katholikusoknak ez idő szerint még sok-
kal jobban megy a dolgok, sem hogy észre térni s a magok 
ügyét gondozni akarnák. Nem tudom, váljon egyszerűen 
csak pessimisták-e ezek, a kik így beszélnek, avagy van-e 
az ő beszédeikben egy csepp igazság is ; — de annyit tudok, 

hogy e bajon mihamarább segíteni kell, mert különben 
veszve vagyunk s csak későn látandjuk be, minő hatalom 
volt az, melyet fejünkre nőni engedtünk, holott módunk-
ban leendett, kellő időben hathatós ellenszerről gondos-
kodni. 

Alig van tér, melyen a katholikusoknak hanyagsága 
oly kiáltóan nyilatkoznék, mint a sajtó tere; mert épen itt 
vajmi könnyű lenne, a kellő ellenrendszabályokat nemcsak 
feltalálni, hanem alkalmazni is. Előrebocsátom, hogy érvül, 
miért tart valaki istentelen lapot, azt nem fogadom el, hogy 
az ott található botrányok mulattatják ő t , vagy hogy 
ilyen olvasmány nem árt neki, vagy mi a legközönségesebb, 
tudni kell ám azt is, amit az ellentáborban mondanak, hogy 
aztán megczáfolhassuk ; mert aki az elsőt mondaná nekem 
avval vagy nem is beszélnék tovább, mert ilyen emberrel 
lehetetlen tisztességes dologról tisztességes modorban be-
szélni ; vagy azt mondanám neki : barátom, ezzel, minden 
bünt és gazságot excusálhatsz, mert mindegyikben van utó-
végre valami mulatság vagy gyönyör ; de azért a bűn mégis 
csak bün marad és a gonoszság. 

A második üres mentegetésre azt mondanám, hogy az 
illetőnek nincs is fogalma a psychologiáról. Nem is sejti, 
mily hatást gyakorol a következetes olvasás, egy éa 
ugyanazon irányban az emberi lélekre, anélkül, hogy ezt 
az ilető csak érezné is. Hallotta-e valaha ezt a régi köz-
mondást: „Unius libri lectorem timeo?" S gondolkodott-e 
annak értelme felett ? S ha nem, hát gondolkodjék felette 
most s azt fogja találni, hogy az olvasás képes az embert 
nemcsak régi formájából egészen kivetkőztetni, hanem- egé-
szen ujjá idomítani, lassan sensim sine sensu ; — gutta cavat 
lapidem ; non vi, s e d s e m p e r c a d e n d o ! 

A harmadik legközönségesebb beszéd egyszersmind a 
legügyetlenebb is. Mert azoknak, kik igy baszélnek, ren-
desen csupa ellenvetés-olvasástól nem jut idejök ezeknek 
czáfolatát is, jó könyvekben és lapokban utánolvasni, ugy 
hogy egy szép reggelen csak azon veszik észre magokat, 
— ha egyátalán képesek valamit észre venni, hogy fejőket 
csupa ellenvetéssel megtömték, melyeket, épen, mivel a 
czáfolatokat nem ismerik, lassan lassan igazságoknak elfo-
gadni kezdenek; — experto erode! Aztán igen furcsa s fo-
nák eljárás az, készakarva felkoresni azon ellenvetéseket, 
melyeket valaki hitem s meggyőződésem ellen tehotne ; sőt 
megfizetni is azért, hogy legyen valaki oly szives, ezen 
legdrágább javaimat becsmérelni ; mert hiszen talán meg tu -
dom czáfolni ő t ü — — 

Ha helyemet erősen megállom, azaz ha a toagam dol-
gát tudom, ha hitem s meggyőződésem jó, alapos s ennél-
fogva megingathatlan ; akkor aztán jöhetnek ellenvetések-
kel, majd megezáfolom őket; ha pedig a magam dolgát nem 
tudom, vallásomat nem ismerem, akkor aztán, ha naponkint 
a világ minden zsidólapját elolvasom is, még sem fogok egy 
kis gyereket sem megezáfolni, mert minden dolognak meg 
van a maga rendje s aki aszerint nem cselekszik, az sem 
okosan sem czélirányosan nem cselekszik. 

Vannak, akik azt mondják, hogyime a liberális lapok 
tartalomdusabbak mint a mieink, sok oly hirt hoznak, m e -
lyek foglalkozásomnál fogva előttem nagy fontossággal b i r -
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nak ; de melyeket a mi lapjainkban hiába keresnék. Ennek 
azt mondanám: barátom, ha a mi lapjaink tökéletlenebbek a 
többinél akkor is csak ti vagytok oka ennek; mivelhogy 
nem istápoljá ok azokat, nem fizettek elő, nem terjesztitek 
e lapokat, kiki a maga körében, nem küldtök oda hirdeté-
seket sat. sat. mert minden lapnak jó vagy gyenge volta 
egyenes arányban áll, pénzügyi helyzetének jó vagy gyenge 
voltával. Ha a lap jól áll, ha munkatársakat fizethet, ha 
tudósitókat tarthat s ha mindezek, mert hasznokat l á t j ák 
kedvvel s szivesen dolgoznak, akkor tessék meggyőződve 
lenni, a katholikus ember is olyan lapot ad ki nektek, mint 
akármelyik zsidó, aki bizony egy sort se irna nektek, ha 
csak nem ugyanezen, sőt még vele született természeténél 
fogva, sokkal nehezebb feltételek alatt. 

Ha ti pedig azt akarjátok, hogy a katholikus iró a 
levegőből éljen, vagy ha azt hiszitek, mit a paraszt a pap-
ról: „úgyis van neki ; — avagy ha azt fogjátok r á : „tudja 
ez miért ir", sat. sat. hisz, akkor soha se várjatok 
„nagy" katholikus lapot; mert bizony nem lesz! 

Lehetne-e s hogyan e dolgon segiteni, erről egy utolsó 
czikkben. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BERETTYÓ-SZENT-MÁRTON. Aug. 28. Minthogy 

világszerte az egyház és a missiók hős bajnokai, a szerze-
tesek, főleg a jezsuiták ellen és mellett foly a harcz társa-
dalmi körökben ugy mint irodalomban ; érdemesnek tar t juk 
mi is, hogy egy pár szóval hangsulyozznk véleményünket. 
Mi nem akar juk őket dicsérni. Hisz eléggé dicsérik őket 
ellenségeik, midőn azt mondják és i r ják, hogy ők bárhova 
mennek mint missionariusok működnek. Ez elég. Tudjuk, 
hogy a világ keresztény műveltségét és polgárosodását, me-
lyet a hitetlen sajtó, meghiúsítani törekszik, a missionariusok 
terjesztették és terjesztik világszerte, hisz az általok terjesz-
tett isteni igazságok, hitágazatok, titkok azok, melyekből a 
világ erkölcsi, szellemi újjá születése és igy műveltsége, 
polgárosodása jóléte ered. 

Hja ! de a zsarnok sajtó a nagy hatalmasságok egyi-
ke, gyűlöli azon vallást, melyben hitigazságok, t i tkok, cso-
dák, kinyilatkoztatásról van szó, melyek tulajdonai az egye-
dül üdvözítő vallásnak: tehát halálból gyűlöli mind azokat, 
akik olyat szivvel lélekkel hisznek és hirdetnek mint a katho-
lika egyház, a papok, a szerzetesek, főleg a jezsuiták. 

De mit érne oly vallás, mely nem tanítana hinni egy 
mindenható Istenben, kinek hatalma van égben és földön 
csodálatosan is végre hajtani akaratát ? mily vigasztalást 
várhatna az ember földi bajaiban, szenvedéseiben, kételyei-
ben oly vallásból melyben a csodák és igazságok hiány-
zanak ? 

A missionariusok oly isteni tana által, korunk frivol 
bölcsei elitélve lá t ják mind vallási, mind erkölcsi, mind 
politikai eljárásukat és ez crimen lesae majestatis, azért ha -
lál reájok! Hogy tehát gyűlöltté tegyék az ő világra szólló 
szent istenes müködésöket ; a vallásról saját esztelen fo-
galmukat adják elő újságaikban s rá fogják, hogy ezek a 

missionariusok tanai. Igy tesz feb. 28. számában a „Heti 
Krónika" melyet valami ügyetlen vargaféle egyén szer-
keszhet. Ki is ily igéket alkalmaz a missionarius ajkaira. 
„Mindenek felett arra kérünk kedves testvérek, hogy szilár-
dul ragaszkodjatok ami katholikus, egyedül üdvözítő h i -
tünkhöz ! Csupán az származik Jézustól ! A zsidók, maho-
medánok, lutheránusok és a többiek mindnyájan a sötétség 
gyermekei, ők nem az Istennek fiai, ők ki vannak zárva 
az Isten országának szemléletéből." Hogy mennyi hazugság, 
rágalom, rejlik e szavakban, mondanunk sem kell, hisz 
mindenki tudhatja, hogy a katholikus minden embert fele-
barát jának tart ; tehát Isten fiának s nemis oly hamar ítéli 
örök kárhozatra mint a protestáns, ki csak mennyországot 
és poklot hisz, minthogy e szerint a zsidó, mahomedan, po-
gány, nem levén megkeresztelve, pokolra megy, ugyanis 
Jézus szava : aki hiszen és megkeresztelkedik üdvözül, t e -
hát ha nincs megkeresztelve, nem mehet mennyországba. A 
protestáns pedig purgatoriumot nem hisz ; tehát annak, aki 
nincs megkeresztelve szerintök pokol a helye. íme tehát 
nem a kath. vallás, bár egyedül üdvözítő, zár ja ki örökre % 
zsidót, mahomedánt, pogányt Isten szemléletéből, de a pro-
testáns. Mennyivel omberségesebb tehát a kath. vallás min-
den józanul gondolkodó és hivő csak az egy esetből is á t -
láthatja. 

Azok tehát, kik ezek daczára is Jézus isteni egyhá-
zát, azok szolgáit, oly gonosz tanok hirdetőiül tüntetik fel, 
méltán hivatnak sötétség gyermekeinek, ördög szolgáinak, 
kik 18 századon át nem képesek magoknak tiszta fogalma-
kat szerezni a legszentebb tanról, moly a Szentlélek Isten 
közreműködésének kifolyása, pedig hol Isten lelke ott a 
az igazság az üdvössség. Valóban Isten mentsen oly embe-
rek bölcseségétől, kik a keresztény polgárosodás esküdt 
ellenségei. Mahovics János. 

REGENSBURG. F e l i r a t a j e z s u i t á k ü g y é -
b e n , melyet az aug. 17. itt tartott katholikus népgyűlés a 
bajor királyhoz intézett : 

Felséges U r u n k ! Felséged a német birodalmi tanács-
nak tárgyalási jegyzökönyveiből igen jól tudja, miszerint 
leghívebb alattvalóinak tekintélyes többsége mindazon tör-
vényeket, melyek ottan a jezsuiták ellen hozattak, egyene-
sen ellenzi. Kitűnik oz abból, hogy nemcsak a bajor köve-
teknek legnagyobb része a kérdéses törvény ellen szavazott, 
de még abból is, hogy csak magából Bajorországból vagy 
1000 felirat és nyilatkozat nyújtatott be a jezsuiták mellett, 
holott ellenök egész Németországból alig volt néhány, ü g y -
gyei bajjal s különféle fogásokkal összeszerezhető. 

Annál fájdalmasabban érinthette tehát a katholikus 
népet, hogy mindennok daczára ilyféle törvény mégis i n -
dítványba hozathatott, elfogadtathatott, sőt a legmagasabb 
helybenhagyással is ellátathatott. MégÍ3 azt hi t tük azonban 
hogy e törvény Bajorország katholikus lakóinak érdekeit 
nem érintendi közelebbről, minthogy a kérdéses rend ez 
országban nincsen elismerve, következőleg nem is bir nyil-
vánosan létező telepitvényekkel köztünk. • 

Most azonban azt kezdjük észre venni, miszerint a 
dolog egyszerre oly fájdalmas irányban indul, mely nem-
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csak katholikusoknak lelkiismeretben jogaikat veszélyez-
tetni, hanem a katholika vallásnak gyakorlatát egyenesen 
lehetlenné tenni fenyegetődzik ; azt látjuk tudniillik a né-
met lapokból, hogy az állam nemcsak a jezsuitarend ellen 
hanem az egyes jezsuiták, só't az ezekkel állítólag rokon 
szerzetek, valószínűleg minden pap ellen eljárni készül. 

Ez semmi egyéb, mint egyrészt az állam hatalmi kö-
rének önkényes átlépése, másrészt pedig nyilt előkészület 
maholnap maga a katholika vallás elnyomására. Nem arról 
van itt szó, a mint illető helyen a törvényt felfogni s alkal-
mazni tetszik s nem ez képezi a fősérelmet, hogy a jelenleg 
üldözöttek jezsuiták, liánom az, hogy a rendőrség azon 
jogot ragadja magához, hogy kijelölje s meghatározza, 
mit szabadjon a katholikus papnak mint lelkésznek tennie 
mit nom. Egyházunk mindenütt törvényesen elismert bei-
szervezete szerint a papi küldetésnek megadása vagy meg-
vonása egyedül a püspököt illeti, a kinek ebbeli joghatósá-
gába belenyúlni akarni oly erőszakos tett, mely magának a 
katholika egyháznak németországbani fenállhatását ve-
szélybe helyzi. Mert ki áll nekünk jót arról, hogy mint ma 
a jezsuiták, ugy holnap valamennyi katholikus pap, elveszt-
vén a birodalmi tanácsnak kogyét, valamonnyinek a papj 
teendők egyszerűen megtiltatnak ? 

Misézni, prédikálni, gyóntatni, betegeket látogatni? 
valamennyi pappal közös ténykedések legyenek azok szer-
zetesek vagy sem. Oly papi ténykedések ezek, melyeket a 
szerzetoe csakúgy a püspöknek engedélye mellett teljesít-
hot s teljesít is, mint a világi pap s melyeket enélkül egyi-
kük sem teljesíthet, törvényesen megengedett módon. 

Itt tehát egy oly erőszakos tettről vagyon szó, mely 
közvetlenül szent vallásunknak szabadságát s a világi hí-
veknek érdekeit nem kevésbbé érinti, mint az illető üldözött 
papokéit, amennyiben már most tökéletesen a rendőrségnek 
önkényétől függ; szabad-e ennél vagy annál a papnál 
gyónnom, ezt vagy amazt az egyházi szónokot hallgatnom, 
vagy sem. 

Nem hisszük ugyanis, hogy felségednek kormánya 
hasonló erőszakos eljárást alattvalóinak vallási s lelkiis-
meretben szabadsága ellen eltürend. Nem hiszszük ezt to-
vábbá azért sem, mert nem egyszer történt, hogy bajor 
alattvalók közvetlenül felségedtől engedélyt nyertek az em-
lített rendbe belépni, melynek fenállását tehát Bajorország 
legalább elvben sohasem ellenezte, a miért is ugy látszik) 
hogy most nem igen lehetséges, ezeket személyes szabad-
ságukban megszorítani. 

Mindezeknél fogva alázatosan esedezünk királyi fel-
séged előtt méltóztassék akként intézkedni, miszerint az 
említett birodalmi törvény Bajorországban olykép érvénye-
síttessék, hogy ezáltal az üldözött rendnek tagjai személyes 
8 lelkiismeretbeli szabadságukban mi erőszakot se szenved-
jenek. 

Fejtegeti a felirat továbbá, hogy épen Regensburg 
vidéke, a felső Pfalz legilletékesebb ily kérelemnek a trón 
elé juttatására, minthogy a jezsuiták igen soká közmeg-
elégedésre működtek a városban, minthogy továbbá a vá-
rosnak egyetlenegy nyilvános intézete sem lenne, ha azt 
nem a jezsuiták építették volna, kiknek a maga idején el-
konfiskált vagyonából ezen intézetek még most is fentartat-

nak s mivel végre Regensburg vidékének számos fia ugyan-
csak a jezsuitarendben lelte életepályáját. 

A felirat ezek után ekként végződik. 
Meg vagyunk győződve, hogy a hitnek a jó erkölcs-

nok s a rendezett polgárisult államiéletnek tökéletes fel-
forgatásától s megsemmisülésétől csak oly férfiaknak mű-
ködése biztosíthatja a keresztény társadalmat, kik époly 
erkölcsösök, erényesek, oly müveitek és önfeláldozók, mint 
Jézus társaságának tagjai, következnek az aláírások. 

PÁRIS. A f r a n c z i a l u t h e r á n u s o k z s i n a t j a 
épen most fojeztetvén be; szabadjon neki néhány sort szen-
telnünk. A zsinat ezidén oly körülmények közt jött össze, 
melyeket a maga szempontjából csak szomorúaknak ne-
vezhetni. 44 konsistorium közül, — ennyiből állott a há-
ború előtt a franczia lutheránus ecclesia — csak 6 és 278 
plébánia közül csak 67 maradt meg. Ezenkívül Strassburg-
gal együtt a legfőbb egyházi hatóság, az egyetem és a pap-
nevelde is elveszett, míg a tulajdonképeni Francziaországban 
csak Páris és Montbeliard városaiban vannak lutheránus 
községek. 

Hogy ily körülmények közt a franczia lutheránusokon 
egy neme a kétségbeesésnek vett erőt s hogy a kalvinisták-
kali összeolvadásnak gondolata- nemcsak egyesek fejében 
támadni, hanem egy ideig még többségre is vergődni tudott, 
az majdnem természetes. Következett a reformátusok zsi-
natja, melynek veszekedései és végleges fiascója, azon ecla-
tans vereséggel együtt, melyet Guizotnak vizenyős conser-
rativismusa, a kalvinista consistoriumok s papoknak radi-
calismusa által szenvedett ; hathatósan kijózanította a mi 
unionistikus érzelmű lutheránusainkat, oly annyira, hogy 
az uniónak kérdése, a nyolcz napig tartott egész zsinaton 
meg sem pendíttetett. 

A zsinatnak, mely a cultusministeriumnak nagy ter-
mében tartatott, első teendője a megmaradt francziaországi 
lutheránusok egyházi szervezése volt. E pontot mint ránk 
nézve kevésbbé érdekest, bátran mellőzhetjük. Érdekesebb 
ránk nézve a zsinati tárgyalásoknak második része, mely 
a hittani kérdésekkel foglalkozott. Már a zsinati képviselők 
választása alkalmával felmerült azon kérdés, váljon a zsi-
nat foglalkozzék-e hittani kérdésekkel is, vagy se. Az első 
mellett tekintélyes kisebbség nyilatkozván, nem lehetett 
a hittani kérdések tárgyalásától elvonatkozni, mi aztán a 
zsinat kebelében komoly és tartós vitákra adott alkalmat, 
melyek vége az lőn, hogy a jelenlevők mindnyájan kijelen-
tették, miszerint a franczia lutheránusok hittani kérdések-
ben, a bibliának s o u v e r a i n tekintélyét, minden utógon-
dolat s megszoritás nélkül elfogadják és az ágostai hitval-
lást saját credojok megingathatlan alapjául tekintik. 

Ezzel a zsinat egyrészt nagy csapást mért némely 
németes műveltségű lutheránus papnak rationalismusára, 
míg másrészt egy netaláni uniót, a hasonlólag tisztán ratio-
nalistikus franczia kalvinismussal, talán jó időre lehetlenné 
tett. Meglehet, hogy a franczia lutheránusok német hitro-
konaiktól tanultak s ezeknek kárán okultak. Ezekre is 
csakúgy kormányilag rájuk oktroyiroztatván az unió, tud-
juk, hogy azóta a német, orthodox s legalább még keresz-
tény alapokon álló lutheranismus, az ez idő szerint már 
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tényleges atheismussá lett német kalvinismusnak járma 
alatt nyög s hogy e természetellenes viszonyból már régóta 
szabadulni igyekszik. Ily megnyomoríttatást a franczia 
lutheranusság egyelőre szerencsésen kikerült. 

Egyéb zsinati dolgok küzül emiitjük még, hogy a 
gyűlés egy protestáns hittani facultásnak felállítását ké-
relmezte, de azt is, hogy e mellett egy papnövelde is állít-
tassék, mely a papjelölteket kissé összetartsa s rendezett, 
solid élethez szoktassa. Remélik, hogy a kormány e kére-
lemnek eleget teend. S ezek után mondhatni, hogy a luthe-
ránus zsinatnak, valamint lefolyása sokkal méltóságtelje-
sebb, ixgy eredményei sokkal gyakorlatiabbakká lőnek, 
mint a reformátusé, melynek lefolyását czivódás és sze-
mélyeskedés, eredményét pedig az eddigi zavarnak megket-
töztetése képezte. 

JAPAN. A k e r e s z t é n y e k ü l d ö z é s e itten úgy 
látszik napirenden marad. Az európai hatalmak ugyan, itt 
ott úgy tettek, mintha közbe akarnának lépni, alkudoztak 
is, nyertek is némi Ígéreteket ; de az üldözések azért a leg-
kegyetlenebb módon folytattatnak, alkalmasint azért, mert a 
japániak azt gondolják, hogy azok, kik hajdanta esküdtek, 
hogy nem keresztények, mint a hollandiak tették s kik, 
hogy csak a tengerparton némi kereskedést szabadjon üz-
niök, a szónak teljes értelmében lábbal tapodták a keresztet, 
hogy ezek aligha oly buzgó keresztények, miszerint hitfeleik 
védelmére fegyvert ragadjanak. 

Az üldözések tehát folyvást folynak s pedig a legke-
gyetlenebb módon. A „Times" már marczius hónapban több 
rendbeli tudósítást hozott Japánból, melyek az üldözésnek 
egyes részleteire is kiterjeszkedtek s a kinzások módját, a 
vallatási s büntetési eszközöket, a hitök miatt tömlöczbe zár-
taknak, vagy számüzötteknek keserű sorsát hosszadalmasan 
leirták, ezekről szól a „Japon Gazette" legújabb tudósí-
tása is, melyből a következő részleteket merítjük. A tudó-
sítás Yokohamából kelt május 13-áról. Eszerint a „Times" 
ez egyszer kissé túlozta a dolgot, a mennyiben az általa oly 
terjedelmesen leirt üldözés, voltaképen csak bizonyos kilá-
tásba helyzett fenyegetésekben állott, melyeket az említett 
lap úgy állított volna oda, mint már gyakorlatilag érvénye-
sítetteket. Nem tudjuk azonban, mi birhatá a „Times"-t 
arra, hogy ilyféle ügyben a valóságtól eltérjen, a kereszté-
nyek iránti túlságos szeretet bizonyára nem ; az angol 
journalistika, élén a „Times" sokkal közönyösebb, semhogy 
ez képezhetné valamely eljárásának rugóját. De erre azon 
törekvés sem birhatta e lapot, hogy ez által a Japánnal 
való diplomatiai viszonyokat kedvezőbbekké tegye ; mert 
ezt bizonyára vádaskodások, mi több, alaptalan vádaskodá-
sok által el nem éri ; nem marad tehát egyéb hátra, mint-
hogy a „Times"-nek tudósitásaitvalóknak vegyük annál 
inkább, minthogy a dolgoknak ilyetén lefolyása, egyrészt 
a japáni traditióknak legjobban megfelel, másrészt pedig 
egyéb eseményekkel is megegyezik, melyekről maga a „Ja-
pon Gazette" jelentést teszen. 

Ezek szerint legújabban ismét 3000 keresztény foga-
tott be s küldetett számkivetésbe, azaz adatott át a biztos 
halálnak, mert a kit az utazásnak fáradalmai nem ölnek 
meg, az csakhamar azon embertelen bánásmódnak esik ál-

dozatául, melyet a számkivetés helyén tapasztalni kényte-
len. Azt lehet mondani, hogy a számkivetés büntetése a 
keresztényekre nézve Japánban semmi egyéb, mint más 
formája a halálbüntetésnek, amennyiben a kivégzés nem az 
Ítélet helyén, hanem pár száz mérfölddel odább, más szige-
ten s többeken együtt, nem bárd, hanem éhhalál, verés, 
nyársra húzás, által sat. hajtatik végre. 

Az említett lapnak tudósításaiból az is kitűnik, hogy a 
japáni diplomatia, ravaszság s a keresztények elleni gyűlö-
let tekintetében az európaiakkal teljes joggal mérkőzhetik. A 
legújabb tárgyalások alkalmával ugyanis azt igérte, hogy a 
száműzött keresztények hazabocsáttatnak. Haza is bocsát-
tattak, de hogy? azon feltétel alatt, hogy előbb a pogány hitre 
visszatérjenek, tehát az apostasia volt azon ár, melylyTel a 
szegény áldozatok a hazájokba való visszatérhetést megvá-
sárolhatták. Nem gyalázatos elferditése-e ez az adott szónak? 
S ez ellen mindeddig még sem szólalt fel ; mert az európai 
diplomatia beéri azzal, hogy a japáni kikötők nyitvák s 
hogy ő neki egy darab papir van a kezében, melyen az áll, 
hogy a száműzöttek visszatérhetnek, foganatosíttatik-e az-
tán ezen ígéret vagy sem s hogyan, azz al aztán nem törő-
dik ; mert ezen japáni betükkol bemázolt darab papir tökéle-
tesen eleget tesz a szabadkőmiivesi humanismus minden köve-
telményeinek ; egyebet pedig a mi diplomatiánk nem isméi. 

Az üldözés nagyon hasonlít ahhoz, melyet a keresz-
tény aera kezdetén az afrikai keresztényeket a vandalok ré-
széről eltűrni kénytelenek voltak. Különös kedvük abba telik 
a japániaknak, hogy a keresztényeket tuczatonkint össze-
kötik s így a vízbe dobják, vagy egybekötött kézzel lábbal 
befagyott mocsárok felületére fektetik, hol vagy megfagy-
nak, vagy, mihelyt a jég enged, alámerülnek. Mások befa-
laztatnak, kiknek sorsa aztán a legborzasztóbb éhhalál ; 
mások ismét oly zárt helyekre tétetnek, honnan minden 
levegő mesterséges úton eltávolíttatik ; szóval a kínok min-
den neme és módja alkalmaztatik, csakhogy a keresztények 
hitöktől eltántoríttassanak; s nincs remény hogy az európai 
diplomatia közbelépjen ; mert a japáni kikötők nyitvák, a 
kereskedelem virágzik, a keresztények pedig — elvesznek. 

MADRID. K o r m á n y i t u l k a p á s és p ü s p ö k i 
e r é 1 y ; — Ennek egy ritka szép példáját a minap a t a r a -
zonai püspök eljárásában láttuk. Montero Rios kultusmi-
nisterünk ugyanis e napokban körlevelet intézett a spanyol 
püspökökhöz, melyben arra szólította fel őket, hogy azon 
papok ellen, kik a Carlista-mozgalomhoz csatlakoztak, a 
a kánonok szerint járjanak el s őket megbüntessék. Ezen 
levélre fentemlitett püspök egy iratban felelt, mely követ-
kezőleg hangzik : 

„Uram ! Minden meglepetés, de egyszersmind minden 
keserűség nélkül olvastam Exádnak azon iratát, melyben 
arra szólittatom fel, hogy Don Victoriano Francés, Don 
Simon Gomez és Don Domingo Mecialde, megyémbeli pa-
pok ellen, kik ez idő szerint illető plébániáiktól távol a 
Kegyednek állítása szerint a Cárlisták táborában vannak, 
a kánonok szerint já r jak el. Ezenkívül ezen iratban arra 
kér fel Kegyed, hogy tudósítsam, tettem-e valamit ez ügy-
ben s mit, s hogy a netán megindítandó pernek iratait a 
maga idején a ministeri hivatallal közöljem." 
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Ha Exjád ezen legújabb felszólításának engednék, két-
ségen kivül püspöki hivatalomnak méltóságát s tekintélyét 
mélyen lealáznám. Mert vallási ügyekben a kormánynak 
nincsen joga vagy illetékessége, utasításokat adni s ezek-
nek mikénti kezelésébe bármimódon beleavatkozni. Ha 
mindazonáltal Kegyednek Írásban felelek, csupán csak 
udvariasságból teszem azt. A tridenti sz. zsinat igen böl-
csen rendelkezett az iránt, hogy kelljen a kath. püspöknek 
ily papok irányában eljárnia, kik plébániáik s javadal-
maiktól eltávoznak ; következőleg merőben felesleges volt, 
hogy Exciád e tekintetben a püspökökhez fordult. De ép 
ezért ki is jelentem Kegyednek, hogy felszólításának nem 
engedhetek s hogy az egészet püspöki tekintélyem s jogha-
tóságom elleni támadásnak tekintem. A püspök ismeri kö-
telességeit s teljesítendi azokat, a vatikáni szent zsinat bölcs 
szellemében, a nélkül, hogy e tekintetben külön felhívásra, 
intésre vagy kormányi nógatásra szorulna. De eltekintve 
ettől, olyanok a körülmények, hogy ha az ember ily dol-
gokban mindig vakon engedelmeskednék, a vége beláthat-
lan zavar , erőszakoskodás, igazságtalanság s számtalan 
visszaélés lenne. Mert, hogy csak egy példával szolgáljak ; 
a fenforgó esetre vonatkozólag tudom, hogy Don Francés 
plébániáját e napig soha el nem hagyta, hasonlólag mint 
Don Mecialde s hogy, ha Don Gromez nincsen hivatalos 
székhelyén, az oly okokból történik, melyek ő előtte som 
kedvesek (— mert beteg.) 

V E G Y E S E K . 
— Berlinben nem rég egy könyv jelent meg, melynek 

czime ez : Ein Katechismus für das deutsche Volk. Ezen 
kátéban a következő tételek fordulnak elő : „Isten a kez-
detben létező ős anyag. Halál után a lélek nem él egyéni 
életet. Az emberi akaratnak nincs szabadsága. A vallás 
azon különféle tévelyeknek összege, melyekre az emberek 
az Istenben való hit által vetemedtek. Minden embernek 
szükségképen úgy kell cselekodnie, miként cselekszik. A 
kereszténység meg fog bukni, meg kell buknia, mihelyt 
nem lehetend neki az állam életerejét kiszopni." — íme, 
mily esztelenségekre vetemednek a katexochen tudós né-
metek. Van közöttük már több ily katekizmusféle. Valóban 
elmondhatjuk, akit az Isten el akar veszteni, annak az 
eszét veszi el. Ha azután ily elveket hirdető német tudós 
valahogy hozzánk vetődik, diadallal megvendégeltetik, 
zsebeit jól megtömi s haza menve — jól kineveti a magya-
rokat. 

— A socialismus, a liberalismusnak természetes fia, 
mind nagyobb tért iparkodik elfoglalni. A schveizi social-
democrata-egylet, mely a világ mindon nemzetéből tobor-
zottá tagjai t , legújabb programmjában ezeket mondja : 
„Arra, hogy a nép a valódi szabadságot elérhesse, múlhat -
lanul sarkaiból ki kell forgatni a mostani társadalomnak 
politikai, gazdászati, egyházi s jogi szervezetét. A társa-
dalmi organismusnak teljes felforgatása pedig csak egy-
átalános felkelés és társadalmi forradalom által érhető el. 
Mint minden államhatalomnak ellenségei semmiféle poli-
tikai s történeti jogot el nem ismerünk." — Ez világosan 

van mondva. De azért ily nyilatkozatok kikerülni látszanak 
a kormányoknak figyelmét. Vagy talán azt higyjük, hogy 
a mostani liberális kormányoknak óhaja teljesednék ily 
átalános felforgatás által ? Pedig, ha a jelek nem csalnak, 
ily felforgatástól nem messze vagyunk. 

— Protestáns excommunicato. A rhedai presbyterium 
Westpháliában nem rég egy odavaló protestáns polgárnak 
következő iratot kézbesíttetett : „W. urnák. Megbízható 
hiteles úton tudomására jött az alulirt presbyteriumnak, 
hogy ön legközelebb kötött házassága alkalmával azon 
Ígéretet tette, miszerint netalán születendő gyermekeit a 
katholika vallásban fogja neveltetni. Alolirt presbyterium 
ennek folytán azon fájdalmas kényszerűségbe jutott, hogy 
önt az idevaló protestáns községben megfoszsza azon jogtól, 
miszerint a) koreszteléseknél keresztatyai tisztet viselhes-
sen, b) egyházközségi s tiszteletbeli hivatalokra választhas-
son s megválasztathassék, c) az Úr asztalában részesülhes-
sen mindaddig, míg a bánatnak s jobbulásnak félre nom 
érthető jeleit nem adta. Rheda 187'?!" — Boldog Istou, mily 
éktelen lármát csapnának nálunk, ha mi a protestánsokhoz 
esküvésre távozó híveinket ily kiközösítő decretummal tisz-
teinők meg. 

— Mily lábon áll nagy Németországban a személyes 
szabadság s a levéltitok, mutatja a többi közt azon eset is, 
hogy a szontferenczrendü capellei apáczák átalános főnök-
néje által a póstára adott 12 levélből 9 nem kézbesített s 
háromról eddig nem tudatik, hol tévedt el. 

— A poseni érsek Ledochovski gróf aug. 28-án érseki 
palotájába értekezletre hívta össze a poseni s gneseni k á p -
talanokat s espereseket. Az ezekhoz intézett beszédben élénk 
színekkel ecsetelte azon veszélyeket, melyeknek a katb. 
egyház átalában, különösen a posen-gneseni érsekmegye 
ki van téve az államhatalom túlkapásai által ; kimutat ta 
mily veszélyekot i-ojt magában a legújabb iskolafelügyoleti 
törvény s e tekintetben gyakorlati útmutatásokat adott ; a 
jezsuita-törvényről szólván, k i e m e l t e a tarsaságnak a vallás 
s erkölcsiség emelése s terjesztése körüli érdemeit, fáj lal ta 
feloszlatásukat s felhívta a jelenlevőket oly rondszabályok 
tanácslására, melyek életbeléptetése által a feloszlatás 
szülte hiányokat némileg pótolni lehetne. Végül tudtára 
adta a jelenlevőknek, hogy ezen szorongattatásoknak köze-
pette elhatározta érsekmegyéjét Jézus szent szivének fel-
ajánlani, tiszteletére különös ünnepet rendelni s azt a szent-
atyától kieszközlendő búcsúkkal gazdagítani. Az érsek be-
széde után a gyülekezet az érsek által előterjesztett decre-
tumok megvitatásához fogott, molyek a fegyelemre s rítusra 
vonatkoznak.Hozattak még ogyéb határozatok,molyok azon-
ban a nyilvánosságra nem jutottak. 

— Több angol parlamenti tag anglikanus püspök, pap 
s nemes jónak látta Bismarkhoz részvétiratot intézni, mely-
ben rokonszenvökröl biztosítják az ultramontanismus el-
leni harcza alkalmából. Bámulják benne a béketűrést, 
bölcseséget, kitartást, szabadelvüséget, stb." — Similis 
simili gaudet, régi közmondás. Amit az anglicánusok szá-
zadokon át tettek Irlanddal, azt kezdi most művelni Bis-
mark a német katholikusokkal. Innen a rokonszenv. Nobile 
par f ra t rum ! 

— Don Pasquale de Franciscis a szentatya által fog-
sága ideje alatt mondott beszédeket mind összeszedto s 
együttvéve kiadta. Ara ezen gyűjteménynek 5 f rank, kap-
ható szerzőnél, Róma, Lungara 45. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A szentírásra vonatkozó egyházi hatá-
rozatok. — Az egyház elválasztása az államtól. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentirásra vonatkozó egyházi 
határozatok. 

Ibi discere oportet veritatem, 
apud quos est ea, quae est ab apostolis, 
Ecclesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26'. 

Első közlemény 

A s z e n t i r á s i n s p i r a t i ó j a 

(Folytatás.) 

Ámde a szentirás nem pusztán emberi és oly 
czélból Íratott, hogy csak bizonyos kor vagy embe-
rek szükségleteit elégítse ki, hanem örök életű szó 
az, mely magasabb, isteni czéllal is bir s a látszólag 
jelentéktelen dolgok is e czélra irányulnak.1) Az 
emberi dolgoknak tisztán emberi erővel történt fel-
jegyzése nem felelhet meg Isten ezen örök időkre 
szóló czéljának. Az emberi szerzőknek ezen dolgo-
kat is oly természetfeletti módon és szempontból 
kelle felfogniok, hogy azok örök czéljoknak megfe-
leljenek és azt előmozdítsák, mit pedig önerejökből 
nem tehettek. — Ezen ellenvetés azon határozottan 
téves nézetből indul ki, mintha a sz. szerzők ezen 
természetfeletti megvilágítás által jutnának a leirt 
dolgok tudomására; mely esetben az új-szövetségnek 
csak igen csekély részére terjeszthetnők ki az inspi-
ratiót, mivel az apostolok a ker. vallás legtöbb ter-
mészetfeletti igazságát közvetlen tapasztalásból, 
Krisztus tanitásából ismerték meg s azok tudomá-
sára csak részben jutottak inspiratio által. (V. ö. Ján . 
14, 26. és 16, 12—13.) 

*) Az ideiglenes rendeltetést, melyet az emberi szer-
zők szem előtt tartottak, a sz. könyvek régen betölték, — 
váljon nem birnak-e azok ránk nézve mégis fontossággal ? 

Egyébiránt még ha elismernök is e nézet he" 
lyes voltát, ki fogja meghatározhatni : meddig ter-
jednek azon határok, melyeken tiil a tisztán emberi 
tevékenység kezdődik ? ki mondhatja meg, hogy a 
szentirás mely részei nem állnak a hit és erkölcs 
dolgaival s az örök czéllal, melyet Isten a sz. köny-
vek által elérni akart, szoros összefüggésben? A 
szentirásban az isteni kinyilatkoztatás magasztos 
pragmatismusa nyilvánul, ennek feltüntetése végett 
Íratott s az egyes események csak azért jegyeztettek 
fel, mert a kinyilatkoztatás történetének szempont-
jából jelentőséggel birtak. Az ó-szövetség összes 
történeti könyvei tulajdonképen nem a zsidó nép, 
hanem a theokratia történetét tartalmazzák,2) vala-
mint az új-szövetség is a kereszténység megalapí-
tását s első elterjedését vázolja. Számtalan vallási 
igazság s erkölcsi kötelem egyedül bizonyos esemé-
nyekből vonható le, ezeken alapszik s általok nyer 
felvilágosítást s ha ezen események hitelét illetőleg 
előre is minden kétely ki nem záratik, nem fog-e az 
csakhamar magára a tanra is visszahatni? Ha pl. a 
zsidók a világ teremtéséről s az első keresztények 
az Üdvözítőnk életéről szóló elbeszéléseket nem in-
spiratio alatt irtakul, hanem pusztán emberiekül 
tekinthették s így azok hitelét kétségbe vonhatták 
volna, az uralkodó pogány eszmék befolyása alatt 
nem kellett volna-e azoknak a Teremtőt, ezeknek 
pedig a Megváltót illetőleg téves nézetekre jutniok ? 
Nem kellett volna-e Isten igazsága, jósága és gond-
viselése felett kétkedniök, ha a mindkét szövetség 
történeti könyveiben foglalt fenyegetések, Ígéretek 
s azok teljesedése mint pusztán emberi elbeszélések 
kétes és bizonytalan alappal bírhattak volna. Sőt e 
tekintetben a genealógiák sem állnak alantibb fo-

2) Legfényesebben igazolja ezt Mózes öt könyve, me-
lyekben csak a theokratiát illetőleg fontossággal biró ese-
mények említtetnek. V. ö. Ranke, Untersuchungen über 
den Pentateuch. Erlangen 1834. I. 10 kkl. 
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kon. Nagy fontosságúak azok az egyes törzsek és 
családok elklilönzését, az igéret földének birását s 
átalában a theokratiát illetőleg. A Genesisben olvas-
ható nemzetségi táblák míg egyrészt a zsidó nép 
származására és kiválasztásának indokaira világot 
vetnek, másrészt feltüntetvén egyéb népekkel való 
rokonságát, érthetővé teszik az ezek i rán ta törvény-
ben eléirt enyhébb vagy szigorúbb bánásmódot. 
Különösen fontos volt a theokratiát illetőleg Levi 
és Juda törzseinek nemzetségi rendje, mert míg ah-
hoz az ó-szövetség papi hivatala, ehhez a messiási 
Ígéretek valának csatolva. És Máté evangélistának 
egyik főérve Krisztus messiási méltóságát illetőleg 
épen annak bebizonyításában áll, hogy O az ó-szö-
vetségi Ígéretekkel megegyezően Juda és Dávid 
családjából származik; sz. Pál pedig a zsidókhoz irt 
levelében Krisztus főpapi hivatalából indulva ki, 
épen az által mutatja meg, hogy az ó-szövetség he-
lyét az ú j foglalta el, mert ez utóbbinak főpapja nem 
Áron nemzetségéből származott, a mi pedig az ó-tör-
vény papságának első kelléke volt. 

A történeti részek s a hit- és erkölcstan közt 
létező ezen szoros összefüggés folytán legfeljebb oly 
helyek inspiratiója jöhet kérdés alá, melyek látszólag 
egészen közönyösek gyanánt tűnnek fel (pl. Tob. 
11, 9. II. Tim. 4 13), vagy a hit és erkölcs elveivel 
épen ellenkezni látszanak, milyenek az átok-zsoltá-
rok s ezekhez hasonló helyek (Jer. 17, 18. —18, 20-
kk.) s egyes erkölcstelen tények elbeszélése (Gen. 
19, 31. kk. Bir. 16. stb.) Azonban itt is ki határoz-
hatja meg mily vonatkozással vannak azon örök 
czélhoz, melyet Isten a szentirás által el akart érni ? 
Nem szolgálhattak-e ily dolgok részben elrettentő 
például, részben pedig irányadásul a jövőre? Nem 
birt-e fontossággal pl. a theokratiára nézve Dina tör-
ténete (Gen. 34.) és Bala (Gen. 35, 22.) meggyaláz-
tatása, melyek következtében a messiási Ígéretek 
Jákob negyedik fiára Judára mentek á t? Avagy 
nem birt-e fontossággal a Messiás eredetét illetőleg 
Thámár esetének (Gen. 38.) feljegyzése? És ki merné 
állítani, hogy csak azon részletek jöttek létre inspi-
ratio alatt, melyek e czél elérésére okvetlenül szük-
ségesek s nem egyszersmind azok is, melyek csak 
hasznosak s azt bármi módon előmozdítják? Pusztán 
belső érvek nem dönthetik el tehát a kérdést : váljon 
tartalmaz-e a szentirás pusztán emberi működés 
alatt létrejött részleteket. Ezt csak külső érvek ha-
tározhatják meg, s azok az inspiratiót a szentirás 
minden egyes részére kiterjesztik. S e nézet mellett 
szól nemcsak a fennebb elésorolt zsidó és ker. ha-

gyomány, hanem Üdvözítőnk s az apostolok is, kik 
a szentirás egyes részei között soha különbséget nem 
tesznek. Ok nemcsak egyes tisztán történeti részle-
teket idéznek s z e n t i r á s gyanánt (Mát. 12, 3. Luk. 
4, 25, Act. 13, 22, Hebr. 11, 30. k.), hanem az ösz-
szes sz. könyveknek egyenlő isteni tekintélyt tulaj-
donítanak (II. Tim. 3, 15 — 16.), mint a melyek 
mind egyenlően alkalmasak a tanításra és feddésre 
s a melyekben m i n d e n a mi t a n u l s á g u n k r a 
és é p ü l é s ü n k r e í r a t o t t , hogy a béketűrés és 
az írások vigasztalása által reményünk legyen. 
(Rom. 15, 4.) 

Nem is hozható fel ezen, az egész szentirás in-
spiratióját bizonyító külső érvek gyengítésére azon 
ellenvetés, hogy a szentírásban számtalan oly részlet 
található, mely nyíltan téves állítást tartalmaz s 
más helyekkel vagy a tudomány ujabb vívmányai-
val homlokegyenest ellenkezik. — Jól jegyzi meg 
ezen ellenvetésre már Jabn (Einl. I, 114.), hogy 
Jézus és az apostolok bizonyára jól ismerték a sz. 
könyvek tartalmát, s azokat mégis isteniekül hirdet-
ték. Bármily haladást tegyen is a tudomány, bár 
mennyire tökélyesbítse ismereteinek látkörét, mi n-
den ujabb felfedezés, az emberi művelődés minden 
vívmánya csak ujabb bizonyítékul szolgál a szent-
írásban foglalt elbeszélések hitelessége mellett. Ám 
szálljon le a geolog a föld mélyébe, olvassa meg 
annak rétegeit, hozza fel onnan az ásatagokat, mint 
az állati és növényi élet ősrégiségének meg annyi 
bizonyítékát, az évezredek, melyekre a tudomány e 
szerves maradványok korát teszi, beleillenek a te-
remtés történetének az ember előtti korszakába ; s a 
csillagászat, az élettan, szóval az összes természet-
tudományok egyetlen b e b i z o n y i t o t t tétele sem 
áll ellentétben a szent könyvekkel s a melyek való-
ban ellenmondást tartalmaznak csupán hypothesisek, 
melyek rövid uralkodás után más véleményeknek 
engednek helyet. A szent könyvek történeti hite-
lessége e mellett rendületlenül fenáll s a naponkint 
felfedezett emlékek, Babylon és Ninive ékiratai s 
Egyptom papyrus — tekercsei csak ujabb bizonyí-
tékul szolgálnak tekintélye mellett s minden ujabb 
kutatás csak megerősíti sz. Ágoston azon mondatát : 
„Ibi (in script, s.) si quid absurdum moverit, non 
licet dicere: auctor hujus libri non tenuit veritatem ; 
sed aut codex mendosus, aut interpres erravit, aut 
tu non intelligis" (cont. Faustum L. II. c. 5.) 

Igaz, hogy a szentirás több helye nyilt valót-
lanságot látszik tartalmazni, ezen helyeket azonban 
nem az a b s o l u t igazság, hanem az illető kor szem-



pontjából kell megítélnünk. Mert lehet valami a kor-
társak szempontjából, tehát r e l a t i v e igaz, anél-
kül, hogy absolut igazság volna. És az isteni igaz-
ságszeretet fogalmával ily dolgok felvétele épen nem 
ellenkezik ; ellenkeznék akkor, ha a Szentlélek oly 
dolgokat tüntetne fel a szerző' előtt természetfeletti 
világításban, melyek absolute tévesek s melyeket a 
relativ igazság színezete sem illet meg. Sőt épen az 
isteni böleseség s a szentirás tekintélyének megőr-
zése követelte, hogy sok helyütt csupán relativ igaz-
ság legyen feltüntetve. Nem említve azon tagadhat-
lan tényt, hogy a tudománynak számtalan oly tétele 
van, melyekben az absolut igazságról talán soha sem 
fogunk meggyőződhetni s melyekben ennélfogva 
azon hypothesis tekintendő igaznak, mely mellett 
az emberiség átalános meggyőződése tanúskodik, 
— bizonyos, hogy a szentirás az örök czélon kivül 
ideiglenes követelmények, bizonyos kor sajátlagos 
szükségleteinek kielégítésére is irányul. E körül-
mény szemmeltartása mellett okvetlenül szükséges, 
hogy a Szentlélek az emberi szerzők által bizonyos 
emberi dolgokról akként nyilatkozzék, hogy azon 
kor átalánosan uralgó nézeteivel megegyezzen s csak 
relatív igazságot tartalmazzon, ha t. i. az absolut 
igazság kimondása által a szerző hitelessége s a 
könyv megiratásának legközelebbi czélja veszélyez-
tetve lenne. Igy pl. ha Jozsue könyvének szerzője 
10, 13 e helyett: „megállt a nap az égbolt közepén" 
azt mondja vala, hogy megállt a föld tengelye kö-
rüli futásában, olvasóiban bizonyára kételyt támasz-
tott volna elbeszélése hitelét illetőleg, ha egy átalá-
nosan uralkodó nézetnek homlokegyenest ellenmon-
dott volna, habár állítása absolut igazság lett volna 
is. — Átalában a szentirásban említett természet-
tudományi s emberileg ismert dolgokat nem szabad 
a mai tudomány szempontjából megítélnünk. A szent-
irás nem csupán tudósok, hanem a tudományokban 
járatlanok számára is Íratván, lényegében vallási 
könyv s ha egyéb dolgokat emlit, azt mindenki által 
érthető módon s nem a nagy közönség előtt isme-
retlen s érthetlen tudományos rendszerek alapján 
kell tennie. Egészen természetes, hogy ekkor a leg-
több esetben a közönséges látszat s az emberek áta-
lános meggyőződése szerint kell beszélnie s nem az 
absolut, hanem relativ igazságot tanitania. Igy pl. 
a teremtés történetében, a nap mellett a hold mon-
datik a legnagyobb világitó testnek, noha nagy-
ságra számtalan égitest meghaladja s noha az emlős 
állatok teremtése a hatodik nap munkája volt, a 
bálnák, ámbár szintén emlősök, teremtése az ötödik 

napra tétetik. Es mindez nem ellenkezik az isteni 
igazságszeretettel ; mindezekért nem mondható a 
Szentlélek a hazugság szerzőjének, mert a szentirás 
minden egyes ily helye relativ igazságot bizonyára 
tartalmaz. Igy ha Lev. 11, 6. a nyul a kérődzők 
közé soroztatik, habár nincs is négy gyomra, ez azért 
történik, mert átalában minden állat, mely anélkül, 
hogy ennék, szájával majszolni szokott, kérődzőnek 
neveztetik.3) 

Szintígy nem szenved hátrányt a relativ igaz-
ság, ha valamely történetíró az egyes eseményeket 
nem valódi történeti egymásutánjok szerint, hanem 
vagy helyi, vagy belhasonlósági, vagy épen eszmé-
nyi szempontból rendezi. Az evangélistáknál oly 
gyakran mutatkozó látszólagos ellenmondásokat 
megoldanunk, a különféle helyeken s időben történt 
események s mondott beszédek összekapcsolását, a 
személyek számában vagy a leirás módjában ész-
lelhető különbségeket megértenünk s kiegyeztetnünk 
a nélkül,, hogy bármely evangelista tekintélyét fel-
áldoznók, csakis e szempontból lehetséges. — Igy 
például Máté nem vét a történeti hűség ellen, ha 
Urunknak különböző alkalmakkor mondott beszé-
deit4) az u. n. hegyi beszédben egybekapcsolja, s 
czéljához képest a 8—9 fejezetekben csodákat, a 
13-ban példabeszédeket halmoz össze. — Egyik 
evangelista sem vádolható a történeti hűség meg-
sértéséről, midőn például a Gerazenok földjén Máté 
(8, 28—34.) két, Márk (5, 1 — 17.) és Lukács (8, 
26 — 39.) csak egy őrdöngösről, vagy Jerichóban az 
előbbi (Mat. 20, 29—34) két, az utóbbiak (Mar. 10, 
46 — 52. Luk. 18, 35 — 43) egy vakról emlékeznek 
s míg e két első synoptikus a gyógyitást a város 
elhagyása utáni, addig a harmadik a bemenet előtti 
időre teszi. Ez utóbbi eltérés onnan magyarázandó, 
hogy Lukács, ki egyedül beszéli el Zachaeus törté-
netét, ezt nem akarván félbeszakítani, a gyógyítást 
előbbre helyezi, a nélkül azonban, hogy ezáltal tör-
téneti hitelét lerontaná, valamint 3, 19 — 20. nem 
rontja le azáltal, hogy elébb említi ker. János befo-
gatását, mint Jézus megkereszteltetését. A számok-
ban mutatkozó eltérést illetőleg pedig akár a régiek 
azon nézetét fogadjuk el, hogy Márk és Lukács azért 
említenek egyet, mert ez nevezetesebb volt,5) akár 

3) Egyébiránt figyelemre méltó, hogy a L X X . Lev. 
11, 5. így szól: rov ÖaavnoSa, OTI ovx dváyu F.OIQVXIOUOV 

Tovro. Csak Cod. A. hagyja el az ovx tagadó szócskát. 
4) V. ö. Langen, a bonni theol. Litt . Bl. 1866. 698 1. 
5) Igy Maidon, Corn, a Lap., Ivan, da Sylveira sz. 

Ágoston nyomán, ki (de cons. Ev. II, 65) így ír : Barti-
26* 
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pedig azt á l l í t juk, h o g y különös czéljok k iván t a 
így, 6 ) v a g y mivel az apostoli MjQvyfxu, m e l y n e k nyo-
m á n készül tek Márk és L u k á c s iratai, csak egye t 
említett ,7) v a g y végü l mivel Máté ké t kü lönböző 
e semény t kapcsol egybe , 8 ) a tö r téne t i h ű s é g egy ik 
esetben sem szenved csorbát , mi csak a k k o r tör tén-
he tnék , ha beb izonyí tha tó volna, h o g y e g y i k v a g y 
másik evangel is ta a személyek számát illetőleg ön-
m a g a is tévedésben lett volna. E z azonban nem mu-
t a tha tó ki.9) 

Mindezek n y o m á n tehá t mé l t án veté el a vati-
k á n i zsinat azon nézetet , m in tha az inspirat io a szent-
í r á s n a k pusz tán dogmat ika i részére t e r j edne ki s a 
ké rdés végleges megoldásá t e g y lépéssel előbbre 
v i t te k imondván , h o g y az inspirat io nem i ly érte-
lemben veendő, h a n e m a sz. k ö n y v e k „Spir i tu sancto 
insp i ran te conscripti , Deum h a b e n t auc to rem a t q u e 
u t tales Eccles iae t r ad i t i sun t . " Miként ér tendő azon-
b a n ezen utóbbi kifejezés, minő v i szonyban áll I s t en 
működése az emberéhez vagy i s az inspirat io m ó d j á t 
és minőségét illetőleg az e g y h á z közelebbről nem 
nyi la tkozot t s ezért t apasz ta l juk , h o g y a va t ikán i 

maeus notissimae et famosissimae miseriae fuit , qui non 
solum coecus, sed etiam mendicus erat. Hinc est ergo, quod 
ipsum solum voluit commemorare Marcus. 

6) Igy Grimm, Einheit, d. vier Evang. Regensb. 1868. 
388 és 577 1. 

7) Igy Schegg. Evang. nach Matth. I, 359. III , 79 1. 
8) Igy Ebrard. Wiss. Kritik der ev. Gesch. Frankf. 

1842. 380 1. és Wieseler, Chronol. Synopse. Hamb. 1843. 
332 1. 

9) Epen ezért elvetendőnek tartjuk, Hug, Gutachten 
üb. d. Leben Jesu. Neue Ausg. Treib. 1854. II, 19 és 28 1. 
véleményét, hogy mind az ördöngösök, mind a vakok szá-
mát illetőleg Máté tévedését, Márk megjavítja, a jerichói 
gyógyítás helyét illetőleg pedig mindkettő hibáját Lukács 
igazítja helyre. Hasonlóan merésznek tart juk Schegg (i. h. 
I , 360.) azon állítását, mintha Márk és Lukács csakugyan 
azt hitték volna, hogy a Gerazenok földjén csak egy ör-
döngös gyógyíttatott meg. — Igaz, hogy — mint fennebb 
láttuk — sz. Ágoston (de cons. Ev. II , 12.) és Jeromos 
(praef. in Philem.) az evangéliumokban egyes emlékezeti 
hibákat megengedni látszanak, hogy azonban szavaik csak 
az itt kifejtett relativ igazsággal bíró helyekről érthetők, 
eléggé kitűnik más helyeikből, hol a tévedhetés lehetőségét 
feltétlenül kizárják. — Sőt mi még Ap. csel. 7, 16. sem 
látunk emlékezeti hibát, hanem egyszerűen szónoki bra-
chyologiát, melylyel István vértanú két különböző, de ha-
sonló dolgot (Gen. 23, 16. és 33, 19. coll. Jos. 24, 32.) annál 
inkább is összevonhatott, mert az írásban jártas hall-
gatói a dolog valódi mibenlétét illetőleg nem lehettek két-
ségben. 

zsinat u tán megje len t m ű v e k b e n is a n n a k kü lönfé le 
foka i á l l í t t a tnak fel.10) Bainiss Gyula. 

(Folytatás köv.) 

Az egyház elválasztása az államtol. 

A modern liberalismus leghőbb vágya, követelmé-
nyeinek elseje az „egyház elválasztása az államtól." A sza-
badkőmüvesi páholy e „schlagwort"-ot a tömeg közé dobta 
és azt most az összes liberális tábor folyton száján hordja, 
különösen a liberális sajtó gondoskodik, nehogy az valami-
képen feledésbe menjen. Minden követ megmozgatnak, 
csakhogy az egyházi tekintély és a világi hatalom között 
uj összeütközést hozzanak létre, úgyannyira, hogy még 
csak lélekzethez sem hagyják egyiket sem jutni és ha csak-
ugyan valamely összeütközés, minden, ha még oly perfid 
eszközök által is létrehozatott, nemcsak, hanem élessé is 
tétetett, akkor az egész liberális táboron keresztül vissz-
hangzik a tétel „el kell az egyházat az államtól választani." 
Csak is az által lehet, — mondják, — ama fájdalmas össze-
ütközéseket elkerülni, ha az egyház az államtól elválaszta-
tik. Hogy a „nyilvános közvélemény" eme tervezett czéh-a 
„megdolgoztassák", az összes liberális sajtónak meg kell 
egyezni ama refrainbe és így végre a nyomás által a czélt 
létesíteni. Sőt, itt ott a kath. sajtóban is hallható volt ama 
felkiáltás „el kell választani az egyházat az államtól." Ezt 
csodálni nem lehet : mert ama folytonos összeütközések, 
melyeket a modern államban hatalomban lévő intriguák 
és erőszakosságok, az egyházi tekintély és az államhatalom 
között előidéznek, végre még a jóérzelmüekben is feléb-
resztik a gondolatot, hogy jobb, ha a két hatalom egymástól 
szétválasztatik és az egyiknek a másikhoz semmi köze sem 
volna. Legtöbben nem is gondolják meg, hogy e követel-
mény eredetileg a páholyból származott és hogy azt annak 
függeléke, a liberális párt hangoztatja; nem is gondolják 
meg, hogy e forrásból semmi jó sem származhatik, hogy 
mindaz, mi e forrásból jön, a kereszténység és egyház és 
így az állam valóságos érdekei ellen van irányozva és, 
hogyha valahol, úgy itt alkalmazhatók a költő szavai : T i -
meo Danaos et dona ferentes. 

A páholy és annak liberális függeléke, kezdettől fogva 
halálos ellensége a kereszténységnek és így az egyháznak, 
minek következtében ezen párt semmi maximái vagy köve-
telményeiben sem lehet bizni, még akkor sem, ha azok lát-
szólag az egyház, vagy akár az állam javára lennének i rá-
nyozva, A szép külszin alatt a kigyó mindig el van rejtve 
és kész a halálos szúrást megadni annak, ki meghagyja 
magát a külszín által csalatni és azt valóságként elfogadja, 
így van ez jelen esetünkben is. Az „egyház elválasztása az 
államtól, legyen e kifejezés még oly ingerlő is, ellene van 
az Isten által megállapitott rendnek, és már fogalmazási 
alakja szántszándékos csaláson alapszik és csakis az egyház 
és állam megrontására válhatik. Ezt a következőkben fog-
juk bebizonyítani. 

10) V. ö. Reusch, Einl. 4 Aufl. 1870. 181 1. Franzelin, 
tract, de div. Trad. Script. Romae. 1870. 297 kkl. hol már 
a vatikáni határozat is idéztetik. 
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Az egyház és állam azon két Isten által rendelt nagy 
intézmény, melyek által az emberek czéljokhoz vezéreltet-
nek. E czél kettős : az örök üdv és az annak alárendelt földi 
jólét. Ezért van o két intézmény. Az egyház czélja : az üdv 
tanitmányát az embereknek hirdetni, a megváltás kegyelmi 
eszközét kiosztani és őket ez által az örök, természetfeletti 
üdvre nevelni. Ellenben az állam feladata a társadalmi jog-
rendet fentartani és érvényesíteni a jog védelme és igazság 
gyakorlata által és ezáltal az emberek jólétét lehetővé tenni 
és eszközölni. 

Az egyház és állam társulatok és pedig tökéletes (per-
fecta) társulatok, mindennel kell tehát birniok, ami egy 
társulat lényegéhez tartozik : tekintélylyel, szervezettel és 
ezen szervezetnek megfelelő auctoritativ működéssel. És 
minthogy mindkét társulat lényegesen különböző czélra van 
irányozva, így egymástól mindkettőnek lényegesen külön-
böznie kell. De ha a dolog így van, úgy mindkettőnek meg 
van saját tekintélye, saját szervezete és czéljának, mi vé-
végett létezik, nemkülönben szervezetének, mely őt meg-
illeti, megfelelő auctoritativ működése. Állam és egyház 
sohasem olvadhatnak fel egymásba ; soha sem képezhetnek 
egy társulatot ; lényegesen különböző czéljaiknál fogva el 
vannak egymástól vállva és ezen elválásban mindig fen kell 
tartatniok. Ez csak azon feltétel alatt lehetséges, hogy e 
két társulat mindenike saját tekintélylyel saját szervezettel 
bír. Valamint egyház és állam között, úgy egyházi és állami 
tekintély, egyházi és állami szervezet között különbségnek 
kell lenni és, valamint egyházat és államot, úgy ezeket 
sem szabad összezavarni, hanem ellenkezőleg egymástól kü-
lönvállva kell lenni. Ugyanez áll az egyházi és állami mű-
ködésekről, mert ezek követik saját társulatuk czélját és 
szervezetét és részesülnek egyszersmind azok különfélesé-
gében. Mindkét társulat fel van tehát jogosítva, saját köré-
ben törvényeket hozni, melyek vonatkozással vannak a 
czélra, mely végett rendeltettek és joga van szabályozni 
tagjainak viseletét és tevékenységét ezen czélnak megfelelő 
irányban ; mindenik fel van hatalmazva czéljának és szer-
vezetének megfelelő positiv jogrendet alkotni ; mindenik 
bír tulajdon birói illetékességgel, melynél fogva, az egyik 
egyházi, a másik világi jogesetekben fel van hatalmazva, 
tekintélylyel kötelező határozatokat, büntetőítéleteket hozni 
és azokat végrehajtani. Röviden mind az egyházat, mind az 
államot megilletik a rendezett társulat minden tulajdonsá-
gai, mindeniket a saját czéljának és természetének megfe-
lelő módon. 

Az egyház és állam továbbá nemcsak egymástól kü-
lönböző, hanem egymástól független társulatok is. Mind-
kettő egymással szemben, saját körében autonom társulat, 
melyek lényegesen különböző czélok után törnek, azért 
egymástól mindenben különbözők, de épen ezért egymástól 
függetlenek. Ez áll átalában, következőleg áll az egyház és 
államról is, mert itt a hasonló előfeltételek megvannak. Az 
egyház és állam Isten által különböző czélok végett rendelt 
intézmény és valamint Istennek e két intézménynyel az az 
akaratja, hogy létezzenek, úgy az is az ő akaratja, hogy 
feladatát mindkettő az Isten által adott törvények szerint, 
saját körében egymástól függetlenül töltse be és így min-
denik a maga részéről hozzájáruljon az ember ideig és 

örökké tartó üdvéhez, melyet Isten akar. Ha egymástól 
függnének, úgy czéljaik sem lennének elválaszthatók, ha-
nem egybefolynának, úgy maga a két társulat is kénytelen 
lenne engedni elkülönzöttségéből és egy társulatba kellene 
összeolvadniok és pedig úgy, hogy az egyház és állam többé 
már csak két legfőbb tagját képezné egy fensőbb társulat-
nak, mely az ő egységöket képezné. Ez azonban ellene 
lenne Isten akaratjának és rendeletének, mely szerint az 
egyháznak az államtól és az államnak az egyháztól külön-
böző, önálló társulatnak kell lennie. 

Ha ez így van, úgy a következtetések önmaguktól 
folynak. Először is az állam soha és semmi feltétel alatt 
sem igényelhet magának uralmat az egyház felett. Amint 
az állam ezen végzetteljes lépest megtenné és az egyház 
függetlenségét annak körében megérintené, megzavarná 
mindkét hatalomnak Isten által adott rendjét; ezt téve az 
isteni rendelkezés ellen lázadna fel, rendellenes helyzetet 
követelne magának és ezen helyzetben, áldás helyett csak 
romlást idéz elő és pedig nemcsak az egyház, hanem az állam 
körében is ; mert a jogos rend megzavarása minden i rány-
ban csak rombolást idézhet elő. így az állam nincsen feljo-
gosítva főfelügyeleti jogot igénybe venni az egyház felett, 
annak törvényeket szabni, vagy rendeleteinek, vagy épen 
hithatározatainak érvényét saját „piacet"-jétől függővé 
tenni, nincsen feljogosítva az egyházat saját ténykedéseiben 
akadályozni, annak útjában állani és e ténykedéseket saját 
engedélyétől függővé tenni ; nincsen joga az egyház lénye-
ges, vagy törvényesen szerzett jogait sem megszüntetni, 
sem érinteni, vagy azok gyakorlata elé terhes akadályokat 
görditeni ; nincsen joga fellebbezést elfogadni, ha az egyház 
valamit saját jogkörén belül eldöntött ; — mindez meg-
semmisítené az egyház autonómiáját az állammal szem-
ben és magában foglalná az állam uralmát az egyház felett, 
így az állam kötelessége az egyháznak megadni a szabadsá-
got mind azokban, mi csak az ő hivatalához tartozik, köteles-
sége ezen szabadságot mint jogosan létezőt elismerni és nem 
szabadazt semmi vonatkozásban, semmi irányban érinteni. 

Ellenben másodszor az egyház sincsen feljogosítva, 
hogy mint ilyen magának uralmat követeljen az állam fe-
lett, ami ennek hivatásához tartozik. Itt is azon alapokok 
érvényesek, melyeket fentebb az állam-uralom igénybevé-
tele felől az egyház felett előadtunk. Isteni rendelet szerint 
az egyház egyedül a végből létezik, hogy az embereket ta-
nítás, nevelés és a kegyelem eszközei által az örök üdvre 
vezérelje ; az emberi nem földi jólétének előmozdítására, a 
társadalmi jogrend fentartása és érvényesítése által Isten 
egy másik társulatot rendelt és ez — az állam. Ha tehát maga 
az Isten szerzője az állami intézménynek ós ugyanannak 
jogkörét 0 maga határozta meg : úgy az egyház feladatán 
túl menne, haő, az ő tulajdonságában, mint egyház, uralmat 
igényelne az állam felett ennek körében. Az Isten által ha-
tározott rendet ő is megsértené és így saját működésének 
legtöbbet ártana. Ezért az egyház, az állam felett, ennek kö-
rében, sohasem igényelt és igényelni nem is fog uralmat. 
Az állam szabadsága saját körében az egyház előtt tehát 
épen oly érinthetlen, mint aminő féltékenységgel őrzi saját 
szabadságát, az állam uralmi vágyak ellenében. 

De ez még nem minden. (Folyt, köv.) 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST sept. 10. Az uj cultusminister. Nemcsak ha-

zánk átalános cultural, de specificus egyházi érdekei is kö-
vetelik tőlünk, hogy hazai lapjainkkal együtt, mi is meg-
emlékezzünk a változásról, mely néhány nappal ezelőtt a 
cultus-ministeriumhan végbe ment; tennünk kell ezt annál 
inkább, mert e változás oly időpontban állott be, midőn az 
országgyűlés kezdetét vette, melynek hároméves tartama 
alatt nom lehetetlen, hogy bennünket nagyon is közelről 
érdeklő, épen a cultusminister tárczájához tartozó ügyek 
fognak szőnyegre kerülni; közönyösek művelődési ügyeink-
hez nem lehetünk, annál kevésbé hallgathatunk pedig ott, 
hol egyházi ügyeinkről van szó. 

Atalánosan elismert tény, hogy Trefort A. uj cultus-
minister úr, mély belátású, tapasztalt és mint mondani szo-
kás, az európai műveltség színvonalán álló férfiú, ki egy-
szersmind, mint a lapok közlik, az elhunyt Eötvös b. egy-
kori cultusminister sógora. Eltekintve a rokonsági kötelék-
től, mely semmi kötelezettséget nem von maga után, az 
előszámlált tulajdonok, mindenesetre feljogosítanak ben-
nünket, hogy így cultusministerünktől közművelődésünk 
terén sokat várjunk. Nem szólunk iskolai rendszerünkről 
részletesen, melyet megvitatni szaklapokhoz tartozik, de 
szólunk minden műveltség alapjáról, a keresztény nevelés 
összhangzatos terjesztéséről. 

Azt tar t ják, hogy uj cultusministerünk ismori az el-
hunyt Eötvös b. intentióit e tekintetben is. Annál jobb ; de 
ma már ismerheti intentióinak következményeit is. Azon 
néhány év, mely alatt hazánkban is meghonosítatták a kö-
zös iskolákat , kézzelfoghatólag kimutat ta , nemcsak az 
ellenszenvet, melylyel iránta a hazai hitfelekezetek visel-
tetnek; de kimutatta azon véghetetlen csorbát is, melyet 
az erkölcsiségen és így a közművelődésen ejtett. Nem aka-
runk kételkedni, hogy az uj cultus-minister úr „mély belá-
tása" e pontra nézve, nemcsak a multat, de annál inkább 
a jövőt fogja tekintetbe venni, be fogja látni, hogy a közös 
iskolás nevelés, ha még néhány évig tart , nemcsak nem fog 
a jövő művelődés támpontjául szolgálni ; nemcsak nem 
képezendi az erkölcsi emelkedés emeltyűjét : hanem ellen-
kezőleg az egyöntetű, mindent átható ker. nevelést elvetve, 
aláássa a műveltséget az erkölcsiséggel együtt ; mort e kettő 
egymástól elválaszthatatlan. Mi a cultusminister úr mély 
belátása és tapasztalatára bátorkodunk hivatkozni, lehet-e 
ott biztositékát keresni a műveltség emelkedésének, hol 
annak alapja a rendszeres, összhangzatos keresztény nevelés 
tagadtatik meg ? Es épen ezen alapot tagadja a közös iskola 
eszméje, épen azért bátran ki lehet mondani, hogy mindaz, 
ki a közös iskolák mellett küzd, küzd egyszersmind a mű-
veltség, küzd az erkölcsiség ellen. Ezt, sem a hazafiúi érzet, 
sem a vallás, melyhez a minister úr tartozik nem engedi meg. 
Üdvözöljük a minister urat, ha e pontot, velünk egyetértőleg 
fogja fel és hogy úgy fogja fel a nemzet érdekében óhajtjuk. 

Ez az első pont, melyre ő excja figyelmét felhívni bá-
torkodunk ; nem azt mondjuk ezáltal, hogy talán kath, 
iskoláink elvonassanak az állami legfőbb felügyelet alól, 
hanem csakis, hogy a közös iskolák megszüntetése által 
megszüntettessék egy tényező, melytől ugyan a nemzet egy 

testté összeforradását várták, de tényleg annak megsem-
misítését idézi elő, mert megsemmisíti az egyedül Összetartó 
kapcsot, a vallást. 

A mult országgyűlés befejezése előtt kevéssel, Ghyczy 
K. képviselő úr társaival együtt benyújtotta az országgyű-
lésnek resultátumát vizsgálódásainak a vallásalap körül, e 
pont az, melyre továbbá nemcsak figyelmét, de igazságos-
ságát is felhívjuk a minister úrnak, nem kételkedvén, hogy 
a katholika egyház jóakarói az országgyűlés jelen folyama 
alatt fognak alkalmat találni, hogy ezen ügyet hajánál 
fogva a tárgyalások körébe vonják. Ide soroljuk továbbá 
egyetemünk sorsát melyet kathoholikus bőkezűség alapított, 
virágzásra emelt és fenntartott ; ide soroljuk egy szóval 
minden vallási érdekeinket, kath. alapitványainkat és bir-
tokainkat, melyek jogalapja, részint megtámadtatott, r é -
szint, az előzmények után itélve, bármennyire tiltakozzék 
is olleno a „Hon", a megtámadtatásnak vannak kitéve. Sok-
kal fontosabbak e pontok érdekeinkre nézve, hogysem el-
hallgathattuk volna azokat már az időpontban, midőn uj cul-
tusministerünk jövő tevékenységéről csaknem teljes ho-
mályban vagyunk, azon egyet kivéve, hogy lapjaink egész 
hangnyomatékkal emelték ki azon jelentőségteljes pillan-
tást, melyet uj ministerünk Eötvös b. arczképe felé vetett 
volna. 

Felemlítjük fentebbi pontokat nem azért, hogy mások 
iránt igazságtalanságot, nem azért, hogy részünkre méltá-
nyosságot, hanem igenis, h o g y r é s z ü n k r e i g a z s á g o t 
k é r j ü n k , k ö v e t e l j ü n k . A másét nem akar juk, ma-
gunkéval megelégszünk, ezt nem engedjük, de köve-
teljük. Ezért fordulunk e pontnál a minister úr igaz-
ságosságához, vizsgálja meg, még mielőtt tárgyalásra 
kerülne, ügyünket vizsgálja, meg az adatokat, nekünk pá r -
tatlan biró előtt , minőre számithatni hiszünk a minis-
ter úrban , nincs mitől fé lnünk, ezért hivjuk fel őt 
bá t ran , mert tiszta lelkiismeretünk megnyugtat , hogy 
a másét nem kívánjuk, csak sajátunkra tartunk számot. 
Higgadt , komoly , mély belátásunak mondják uj mi-
nisterünket és ezt mi örömmel halljuk, mert ily tulajdon-
ságok mellett, lehetetlen, hogy be ne lássa, mely részen van 
az igazság, váljon ott-e, hol az ügyvédi fogások minden 
neme igénybe vétetik ellenünk, vagy ott hol a tények á l lá-
sa, dönthotetlen adatokkal igazoltatik ; de lehetetlen, hogy 
be ne lássa azon következményeket is, melyek az ország 
lakóinak többségével szembon elkövetett téves, hogy ne 
mondjuk igazságtalan eljárásból, következnének. 

Ennyit véltünk előlegesen röviden olmondandónak és 
sorainkat ismét csak e szóval fejezzük be: igazság. © 

BOROSZLÓ. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k 
X X I I . n a g y g y ű l é s e . (Folyt.)1) Mielőtt a herczegpüspök-
nek valóban gyönyörű, mo3t már a gyorsirászati feljegyzé-
sek nyomán teljes terjedelmében előttem fekvő beszédét kö-
zölném, szeretném a gyűlésnek további menetét egészen a 
végleges befejezésig követni, hogy olvasóim ekként a gyű-
lésnek tökéletes képét nyervén, majd háborítatlanul élvez-
hessék a jeles főpapnak alakilag s tartalmilag egyaránt k i -
tűnő szónoklatát. 

') L. Religio 24. számában 190. 1. 
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Ezen szándékhoz képest folytatólagosan említem, hogy 
ezen első nyilvános ülésben zárszónokul Nake paderborni 
nagyprépost lépett fel, ki a Bonifácz egyletnek jótékony 
működéséről ertekezett. Az egylet immár 25 éve, hogy fen-
áll s azóta 550 állomás, részint megalapittatott, részint fen-
tar tatot t ; nevezetesen az utóbbi évben 19. Ha az egyletnek 
kiadásai már ezáltal is szaporodtak, úgy ez még nagyobb 
mérvben azon határozatnál fogva történt, hogy tekintve a 
nagy drágaságot, egyegy hitküldérnek évi fizetése 400, a 
tanitóké pedig 200 tallérban alapíttatott meg. Ez okból 
szónok eme jótékony s valóban áldásos működésű egyletet 
a tagoknak fokozódott jó akaratába ajánl ja. 

September 10-én reggeli 10 órakor, báró Franken-
stein elnöklete alatt a második zárt ülés tartatott. Válasz-
tatott két bizottság az egyik, mely a tudomány, a keresz-
tény művészet és a sajtóra vonatkozó kérdésekkel foglal-
kozott s melynek elnöke Kehler követségi tanácsos lett s 
egy második, a nevelészeti bizottság, Braun, boroszlói pap-
növeldéi igazgató elnöklete alatt. 

Heldorich egyleti tag, azután a Görres-egyletnek mű-
ködését ecsetelte, melynek feladata, jóirányú népszerű 
könyveket s egyéb iratokat terjeszteni a nép között, előadó 
szavaiból mogértettük, hogy az egylet a Rajna vidékén igen 
jótékonyan hat és a legszebb virágzásnak örvend. 

Utána Isenburg herczeg, a külső ügyekkel foglalkozó 
bizottságnak elnöke jelentést tesz, az ezen bizottsághoz 
beérkezett indítványokról. Ezek közt van Hoei-schel, k i -
tzingeni hitszónoké, ki azt javallja, hogy a nagygyűlés alá-
zatos feliratot intézzen a szentatyához azt kérelmezendő, 
kegyeskedjék ő szentsége a német püspöki karhoz intézendő 
körirat által a híveket katholikus egyletek alapítására fel-
szólítani, illetőleg ezen műben felbátorítása által megerősí-
teni. Ezen indítvány, tekintve, hogy a szentatya ilyféle egy-
letek alapítását külön apostoli breve által jóváhagyni mél-
tóztatott, elmellőztetett ugyan, mindazonáltal elismeri a 
nagygyűlés, miszerint felette szükséges, hogy a katholikus 
nép egy nagy politikai egyletté alakuljon, melynek jegocze-
pési pontjául a „mainzi egylet" tekinthető lenne. 

Annál örvendetesebben fogadtatott el a salzburgi sz. 
Mihály-fiókegylet képviselőjének Hagernak azon inditvá-
nya, hogy a nagygyűlés ezen egyletet saját tagjainak men-
tül melegebben ajánlja; mi meg is történik, mely alkalom-
mal Ballestrem gróf megjegyzi, miszerint az ismeretes szo-
morú események a szentatyának bevételeit ugyan tetemesen, 
kiadásait azonban semmiképen sem csökkentették meg. 
Említtetett azon körülmény is, hogy az egyletnek tagjai 
közt sokkal több a szegény, vagy legalább szerény módú, 
mint a gazdag, mi viszont Loë bárónak alkalmat adott né-
hány megjegyzésre arra nézve, miként lehetne jobb szerve-
zés által az egyletnek bevételeit tetemesen felebb rúgtatni. 
Ebhez tartoznék például, az egyletnek jobb és kisebb, a 
plébániákkal összeeső fióktársulatokba való felosztása, 
az adományoknak, vagy havi fizetéseknek a háznál való 
beszedése sat. 

A reichenbachi katholikus egyletnek indítványa, hogy 
főpapi engedély mellett átalános, hetenkint egyszer végbe 
menendő isteni tisztelet tartassék egész Németországban, 
azon szándékkal, hogy az egyháznak jelenlegi szorongatta-

tása mennél előbb végét érje, — elvettetik s helyette eme 
másik, a bizottság által fogalmazott fogadtatik el: „a 
naggyülés felszólítja a némethoni katholikusokat, hogy 
azon isteni tiszteletekben, melyek a szorongatott szentatyá-
ért s az egyházért tartatnak, ménnél számosabban részt ve-
gyenek;" — úgy szintén elfogadtatik Speil tudornak amaz 
indítványa is, mely szerint a nagygyűlés a Fuldában egybe-
gyűlt német püspökökhöz feliratot fog intézni, melyben az 
egyház- s pásztoraihoz való feltétlen ragaszkodásának k i -
fejezést adván s egyúttal a nagygyülési határozatokat velők 
közölvén, arra kérendi fel őket, méltóztassanak az egyletnek 
törekvéseit pártfogolni és lehetőség szerint előmozdítani. 

Egy további határozat a hitügyéri ügyet ajánlja a 
tagok figyelmébe; míg Jansen plébánosnak azon inditvá-
nya, hogy hitküldérek nevelésére külön intézet állíttassék, 
azon megjegyzéssel mellőztetik el, hogy a jezsuiták kiűzése 
által a külföldi missióról amugyis már eléggé gondos-
kodva van. 

Ugyan-e nap esti hét órakor a második nyilvános ülés 
tartatott. Ebben beszéltek Racke, mainzi kereskedő, a 
„liberalismus"-s a „felvilágosodottság"-ról. Wrodzek Op-
pelnböl lengyel nyelven értekezett azon gondos elővigyá-
zatról, melylyel a katholikusoknak a mai törvényhozásnak 
szüleményeit fogadniok kell. Porsch jogtanuló a német 
tanulóegyletek nevében szól s arról biztosítja a gyűlést, 
hogy ezek hiven ragaszkodnak az egyházhoz s tudományt 
hit nélkül képzelni nem tudnak. Kernes iskolaigazgató 
hosszabb beszédben az ausztriai népek hitéletéről értekezik 
Beszéde szűnni nem akaró helyeslési nyilatkozatokkal fo-
gadtatott. Ezek után még Moufang beszélt, kinek jeles beszé-
dét, ha helyünk megengedi, legalább kivonatban közlendjük. 

Szeptember l l -én reggel 10 órakor a harmadik zárt 
gyűlés tartatott, melyben egyéb, a Bonifacius-egylettel 
foglalkozó tárgyalások után, a s o c i a l i s k é r d é s is sző-
nyegre került. E tekintetben Moufangnak következő indít-
ványai fogadtattak el : 

1-ször a nagygyűlés, midőn a munkás osztályoknak 
számos bajait felismerné s mélyen sajnálná, ezúttal azon 
kivánatának ad kifejezést, hogy a katholikusok ezen ba-
joknak elhárítására tevékenyen közreműködjenek, és a 
szóban forgó komoly és bonyolódott kérdést mennél jobban 
tanulmányozzák, mely czélból az Aachenban megjelenő 
„Christlich-sociale Blätter" cziműfolyóiratot a tagok külö-
nös figyelmébe ajánlja. 

2-szor. Miután a fenforgó bajoknak alapos orvoslására 
az államnak s a törvénykezésnek közreműködése okvetle-
nül szükséges, azért a nagygyűlés azt ajánlja Némethon 
katholikusainak, hogy a törvényhozási testületekbe való 
választások alkalmával kitelhetöleg azon legyenek, misze-
rint csak oly férfiak választassanak meg, kiknek a munkás 
osztálj'nak sorsa szivökön fekszik. 

3-szor. Miután a socialis kérdésnek megoldására még az 
állami segély sem elégséges, azért a nagygyűlés továbbá 
azt is ajánlja, hogy mindenütt a helyi körülményekhez 
képest oly intézmények és intézetek léptettessenek életbe, 
melyek képesek a munkásokat s azoknak családait az el-
szegényedéstől megóvni, vagy azoknak a szükség beálltával 
segélyt és támogatást nyújtani. 
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Ezekhez Speil tudor a következő, szintén elfogadott 
pótjavaslatot te t te : 

4-szer. Ennélfogva a nagygyűlés azt indítványozza, 
hogy a munkás osztálynak, az uzsorások elleni megvédése 
czéljából, a keresztény Charitas alapján olcsó zálogházak 
alapítassanak ; 

mihez Pilz úr Prágából és Miarka Königshütteből e 
további, hasonlólag határozattá emelt kibővítéssel járultak : 

ö-ször. A nagygyűlés ezeken kívül igen sürgősen a 
takarékpénztári , fogyasztási, nyers anyagok beszerző és 
hasonló egyletek alakitását ajánlja ; továbbá arra is figyel-
mezteti a tagokat, hassanak oda, hogy oly egyletek is a la-
kuljanak, melyek bizonyos szükséges gépek közös megszer-
zését és használatát még a szegényebbeknek is lehetségessé 
tegyék, mert ez azon egyedüli eszköz, mely által a közép-
osztálynak hitele, de társadalmi fenállása is biztosíttatik. 

További határozatok a Rafael-egylettel foglalkoztak, 
melynek feladata a kivándorlókat anyagilag s szellemileg 
gondozni ; egy másik, a keresztény művészetnek terjesz-
tését s a középiskolákbani taníttatását mondja kívánatos-
nak s végre az ú j speyeri püspökhez, Haneberg tudorhoz 
üdvözlő távirat inditványoztatott és menesztetett; mivel 
aztán a gyűlés tizenkét órakor berekesztetett. 

Az ugyané napon estéli hét órakor 1720 tagnak je-
lenlétében tartott harmadik nyilvános ülésben Loö báró 
fényes előadást tartott, melyben a keresztény s a modern 
állam közti külömbséget fejtegette. Utána Kubinszky ka -
nonok s pápai praelatus a magyar katholikus hitéletről 
értekezett, kinek előadása nagy helyesléssel és köszönettel 
fogadtatott. 

(Vége. köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Bernard kiefersfeldi infallibilis plébános úr lemon-

dott plébániájáról s visszavonul „egészségi szempontból" 
s azon oknál fogva, mert „nincs kilátás reá, hogy a római 
decretumok elfogadását eredménynyel meggátolhatná." — 
Az az egészségi szempont tulajdonképen abból áll, hogy a 
kiefersfeldi katholikusok mindent megtagadtak tőle, még 
pénzért sem kap eledeleket stb. Belátnia kellett tehát az 
infallibilis plébános úrnak, hogy mégis nehéz sok ideig plé-
bánosnak lenni egy községben, — hivek nélkül. 

— Bonnban dr. Kall elnöklete alatt népgyűlés t a r t a -
tott, melyből a jezsuita-törvény életbeléptetése ellen, mi-
ként az történik, tiltakozás s a jezsuita-atyákhoz hálafel-
irat intéztetett. 

— A berni „egyháztörvény" meghalad minden eddigi 
rendszabályt, melylyel a kath. egyház békókba veretett. 
E törvény a cantonalis nagytanács jogaihoz tartozónak 
jelenti ki a plébániák felállítását, megszüntetését, feldara-
bolását, és a plebániaközségbeli gyülekezet jogköréhez tar-
tozónak a lelkipásztorok kinevezését, letételét. A, 6 - ikcz ikk 
c) és d) pontjai értelmében a plebániaközségbeli gyüleke-
zetet illeti a község valláserkölcsi kormányzása, valamint 

a jog az illető egyházi hatóságok által a hit, erkölcs, sőt a 
dogma tárgyában kiadott decretumokat, határozatokat, 
rendelkezéseket, elfogadni vagy elvetni ; ez utolsó esetben 
a gyülekezet kétharmadának szavazata döntő. A plébánia 
tanács, mely a plébánia 5 —13 legöregebb tagjaiból áll, a 
rendes hatóság, mely a plébániát vezeti legfőbb felügye-
lettel. A 21—24 czikkek a lelkészek választását határozzák 
meg egészen protestáns modorban Az átmeneti időszakban, 
míg t. i. ezen törvény értelmében az egyház egészen ren-
dezve (!) lesz, az államnak joga a cultus, az egyházmegye 
s theologiai tanfolyamok dolgait rendezni ; az állam itél 
afelett, váljon a decanusok közreműködjenek-e s mennyi-
ben a baseli püspök fentartására. A 48-ik czikkben Bern 
canton kijelenti, hogy az 1815 és 1828-iki egyezmények, 
melyeket a baseli püspökséggel kötött, reá nézve megszűn-
tek s így nem kötelezők. Minden egyházi hirdetmény pia-
cet alá vettetik. — íme, ez a szabad egyház a szabad ál-
lamban, a szabad s liberális Schveizban. Minden liberális— 
mus erre törekszik. S mégis tud kath. pap liberális lenni ! 

— Jaczint-Loyson abbé megházasodott. — De soká 
gondolkodott ; pedig ezt már régen megtehette volna keve-
sebb lármával. Avagy e lármával csak palástolni iparko-
dott eredeti czélját ? Alkalmasint. 

— A „Gazetta di Palermo" azon nevezetes eseményt 
említi, hogy a cefalói városhatóság Siciliában, sok adósság 
miatt nem levén képes sem a kamatokat, sem hivatalnokait 
fizetni, a püspökhez fordult segélyért, Ruggiero Blundohoz 
Ez meghallgatva a küldöttséget azt válaszolta : nekem van 
4 ezer f rank jövedelmem ; háromezret belőle a város ren-
delkezésére bocsátok. A város visszafizetheti, ha birja s 
akarni fogja. — Hiszen a papság pénzét szeretik a liberáli-
sok, de csakis azt. 

— Metzből szinte kiűzettek már a jezsuiták. Fá jda l -
mas volt a jelenet, midőn a szent-Kelemen- iskolában az évi 
vizsgák alkalmából a díjak kiosztattak. A jelenlevő püspök 
meghatottan búcsúzott el az atyáktól, megköszönve fárado-
zásaikat. Végül azt mondta: Szent-Kelemen iskolája ugyan 
üres, néma lesz, mint sírjaink, de e némaság nem a halál 
némasága, mert biztosan hiszszük a feltámadást, in spem 
beatae rosurrectionis. Búcsúzás alatt az egész közönség zo-
kogott. 

— A colmari katonai kórodának betegeit más rendes 
lelkész hiányában a colmari plébános és segédei látogatták 
s lát ták el a szentségokkel, vigasztaló szavakat intézve a 
többi boteghez is. Ezt nem tűrhette a porosz kormány. A. 
plébánosnak tudtára adatott, hogy a kórházba csak akkor 
szabad bemennie ha, mikor különösen hivatik, nem szabad 
más beteghez mennie, mint pusztán ahoz, melyhez az orvos 
hivatja s nem szabad mással egy szót sem váltania, mint 
avval, kit az orvos kijelel. — Hiszen szépen lesznek ellátva 
a szegény betegek, ha a protestáns, legtöbbnyire athoista 
orvostól függ meghatározni, ki részesüljön a hit vigaszai-
ban. A szegény katonát eszközzé teszik, de még arra is 
kényszerítik, hogy úgy haljon meg, mint az állat. 

— Florenczben megjelenik egy democratico-socialis 
lap, melynek czime „Ladro", rabló, lator. Czime igen érde-
kes. Le van rajzolva egy munkás, ki nyomorában kenyeret 
lop s elfogatik a questurinik, trabantok, által ; a kép másik 
fele egy kocsit ábrázol, melyben a király ül. Az aláírás 
pedig ez : „Ki kenyeret lop, az becstelen ember : ki a népet 
kifosztogatja, az galantuomo." — Éheznem kell commentár. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A szentírásra vonatkozó egyházi hatá-
rozatok. — A katholikusok kötelmei az egyház jelen szo-
morú napjaiban. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A szentírásra vonatkozó egyházi 
határozatok. 

Ibi discere oportet veritatem, 
apud quos est ea, quae est ab apostolis, 
Ecclesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26. 

Első közlemény 

A s z e n t i r á s i n s p i r a t i ó j a . 

(Folytatás.) 

III . 

Bármily eltérők legyenek is a szentirás inspi-
ratiójáról a vélemények; bármily érvekkel védel-
meztetik is annak egyenlősége vagy különfélesége 
minden vélemény és törekvés egy közös alapfoga-
lom, az I s t e n és e m b e r k ö z ö t t l é t e z ő t é n y -
l e g e s ö s s z e k ö t t e t é s , módja körül forog, mely-
nél fogva Isten minden külső jelenség és látható 
eszköz nélkül akként foly be az emberi szellemre, 
hogy ez mintegy önmaga fölé emelkedve oly fogal-
makat alkot s oly eredményeket hoz létre, melyek 
az ember természeti tehetségeihez viszonyitva, isteni 
eredetüekül tűnnek fel. 

Az átalánosságban ekként meghatározott isteni 
befolyás — inspiratio — azonban, tekintve az em-
ber különféle tehetségeit, melyekre gyakoroltatik, 
annak különféle hatásait és czéljait, többféle szem-
pontból fogható fel s így az inspiratiónak többféle 
faja különböztetendő meg. Mert történhetik ezen 
isteni befolyás oly czélból, hogy általa a fensőbb 
igazságot szomjazó, de korlátolt, emberi lélek annak 
ismeretére jusson s ez esetben az inspiratio úgy vi-
szonylik a kinyilatkoztatáshoz, mint eszköz a czél-
hoz s ezen okból annak történeti fejlődése a kinyi-

latkoztatás történetével párhuzamosan halad, ennek 
lényeges, elválaszthatlan, részét képezi, sőt, mint az 
emberi nem története mutatja, a kinyilatkoztatás alatt 
átalában maga ezen pusztán szellemi befolyás szo-
kott értetni. ') — Másnemű ezen befolyás akkor, ha 
általa az emberi elme a tér és idő korlátai fölé emel-
tetik, hogy a gondviselés titkos utait, az emberek 
legrejtettebb gondolatait és tetteit s egész nemzetek 
jövőjét mintegy jelenben tisztán láthassa, a mint ez 
a látnokoknál történt. — Végül, ha az inspiratio 
valakinek oly czélból adatik, hogy a lelki ajándé-
kokat, melyeket általa nyert, másokkal is közölje s 
hogy az ekként akár élőszóval, akár Írásban, hirde-
tett igazságok másoknak a hit és erkölcs dolgaiban 
forrásul szolgáljanak ; — ez esetben az inspiratio 
azon nemét értjük, mely az Istentől ihletett tanítók-
nak beszéd- és irásközben jutott osztályrészül.2) A 
lényeges különbség az inspiratio két első s ez utóbbi 
módja közt abban áll, hogy míg amott az isteni be-
folyás pusztán az értelemre,3) emitt az értelemre s 
akaratra együttesen gyakoroltatik s míg ott mindig 
i s m e r e t l e n d o l g o k k ö z l é s é r e 4 ) , itt a m á r 
i s m e r t e k e l é a d á s á r a szoritkozik. 

') Az inspiratio fogalmának történeti fejlődését s vi-
szonyát a kinyilatkoztatáshoz 1. (Drey) Grundsätze zu 
einer genauem Bestimmung des Begriffs der Inspiration. 
(Tübing. Quartalsch. 1820. 388 kkl.) 

2) V. ö. Drey, u. o. 1821, 613 kkl, ki még egy negye-
dik módot is vesz fel : die Inspiration des Erweckten zur 
Tugend und Gottseligkeit, — mely isteni befolyás azonban 
átalában az isteni kegyelem működésének tekintetik s mint 
ilyen tárgyaltatik. 

3) August. Super Gen. ad litt. X I I c. 9 : Cognitio 
prophetica maxime ad mentem pertinet. — Thom. Aqu. 
Summa 2. 2-ae. Qu. 176. a. 2 : Donum prophetiae consistit 
in ipsa illuminatione mentis ad cognoscendam intelligibilem 
veritatem. Cf. Qu. 173. art. 2. 

4) Summa 2. 2-ae Qu. 171. a 1: Prophetia primo et 
principaliter consistit in cognitione, quia videlicet prophe-
tae cognoscunt ea, quae sunt procul et remota ab hominum 



Ezen lényeges különbség elhanyagolásában 
véljük mi feltalálhatni annak okát, hogy a kath. 
tudósok a szentirás némely helyein az inspiratiónak 
olv nemét veszik fel, mely az emberileg ismert dol-
gok feljegyzésénél az irásra indításban, az anyag 
megválasztása s elrendezése körüli isteni segélyben 
s a hibázhatlanságban, a természetfeletti vagy az 
emberileg ismeretlen dolgokat tartalmazó részletek-
nél egyszersmind ezek természetfeletti közlésé-
ben, áll. 

A sz. könyvek átalában a végből Írattak, hogy 
számunkra a hit és erkölcs egyik forrásául szolgál-
janak s szerzőiket e végből ruházta fel Isten az in-
spiratio ajándékával. Ennek czélja sem lehet tehát 
az iró tanitása és útbaigazítása vagyis ismeretlen 
dolgoknak az iróval közlése, hanem a már bármi 
módon ismerteknek olynemű eléadása, mely Isten 
örök czéljának, tekintettel az olvasó közönségre, töké-
letesen megfeleljen. — Kétségbevonhatlan t é n y , 
hogy az irónak elébb tudnia kell azt, a mit le akar 
irni s csak azután irhát. Igy a sz. íróknak is mind-
annak, a mit leirtak, előlegesen határozott ismere-
tével kelle birniok. — Rájok nézve az ismeretszer-
zésnek hármas forrása volt: a közvetlen tapasztalat, 
a források tanulmányozása s végül az isteni kinyi-
latkoztatás, melynek, ha tárgyát az elrejtett, termé-
szetfeletti, i g a z s á g képezte, az inspiratio fentebb 
említett első, ha pedig az elrejtett v a l ó s á g , a jelen 
és jövő titka, képezte, annak második neme által 
lettek részeseivé. Mindkét esetben azonban a kinyi-
latkoztatásnak meg kelle előznie az irást5) s így 
ezen isteni befolyást is, mely irásközben nyilvánult s 
mely alatt tulajdonképen a szentirás inspiratiója 
értendő. — Szigorúan megkülönböztetendőnek tart-
juk ennélfogva a. tágabb értelemben vett inspiratiót 
a szentirás inspiratiójától, tekintve mindkettő tar-
talmát, czélját és az emberi lélekben létre hozott 
eredményeit. Amott az inspiratio tárgyát ismeretlen, 
— itt már ismert igazságok képezik. Amott az isteni 
befolyás az emberi lélekre akként történik, hogy az 

cognitione. — Art. 2 : Cum ergo prophetia pertineat ad 
cognitionem, quae supra naturalem rationem existit, con-
sequens est, quod ad prophetiam requiratur lumen intelle-
c t u a l , excedens lumen naturalis rationis. 

5) Bonfrere (Praelogu c. VIII . sect.) nyomán többen 
felveszik, hogy némely esetekben a kinyilatkoztatás irás-
közben adatik. Eltekintve azonban attól, hogy ez a szent-
irás egy helyén sem mutatható ki biztosan, ha annak igaz-
ságát megengednők is, még ez esetben is a kinyilatkoztatás 
1 o g i c e megelőzi az irást, mint ezt Bonfrere is u. o. be-
vallja. 

a vele közölt igazságokat isteni tisztaságukban, men-
ten minden emberi nézettől vagy előítélettől, töké-
letesen fogja fel ; — emitt az elme és akarat egyiránt 
úgy világíttatik és erősíttetik meg, hogy a helyesen 
megismert igazságot helyesen adja elé. Végül, amott 
a czél pusztán egyes emberre, ki a kinyilatkoztatást 
nyeri, szoritkozik ; — itt pedig egész nemzedékekre 
terjed ki, melyek a szentíráson épen azért csügg-
nek mint Isten szaván, mert fensőbb isteni befolyás 
alatt Í r a t o t t . S e különböző czél egyszersmind 
érthetővé teszi az inspiratio ezen nemei közt létező 
utolsó különbséget, mely azok időtartamát illetőleg 
nyilvánul. — Isten által a kinyilatkoztatás közegévé 
választott ember először a kinyilatkoztatás igazsá-
gait ismeri meg, midőn az isteni befolyás elméjét 
akként világítja meg s igazgatja, hogy benne azon 
gondolatok, fogalmak és eszmék támadjanak, me-
lyeknek ismeretét Isten eszközölni akarja. Az elme 
felvilágosítása képezvén az inspiratio ezen nemének 
egyedüli czélját, annak elérése után maga az isteni 
befolyás is megszűnik.6) Ámde, ha a kinyilatkoztatás 
egyes embereknek a végből adatik, hogy annak 
igazságai az egész emberi nem közkincsévé váljanak: 
az Isten által e végből kiválasztott tanitónak még 
további isteni segélyre is van szüksége, mely őt ta-
nitása közben, történjék ez akár élőszóval, akár Írás-
ban, — folytonosan kisérje s őt necsak a tévelytől 
óvja meg, hanem egyszersmind azt is eszközölje, 
hogy a megismert igazságokat hiven s az isteni aka-
ratnak teljesen megfelelően adja elé.7) 

6) Gregor M. Horn. 1. in Ezech : Aliquando prophetiae 
spiritus deest prophetis, nec semper eorum mentibus praesto 
est, quatenus cum hune non habent, se hunc cognoscant 
exdono habere, cum habent. — Thom. Aqu. Summa 2. 2-ae 
Qu. 171. a. 2 : Relinquitur ergo, quod lumen propheticum 
insit animae prophetae per modum cujusdam passionis vel 
impressionis transeuntis Sicut aer semper indiget 
nova illuminatione, ita etiam mens prophetae semper indi-
get nova revelatione. . . . Unde manifestum est, quod pro-
phetia, proprie loquendo, non est habitus. 

7) Talán nem tévedünk, midőn az inspiratio ezen 
utóbbi nemét az iskola értelmében habitusnak mondjuk. 
Igaz, hogy sz. Tamás (Summa 2. 2. qu. 174. art. 2.) — 
mint jelen czikkünk I. részében láttuk — azon isteni se-
gélyt is, melyben a hagiographok részesültek, prophetiának 
nevezi s szerinte a prophetia nem habitus. Midőn azonban 
ezen utóbbit bizonyítja, csak azon prephetiáról szól, melyet 
az előbbi helyen (2. 2. qu. 174. a. 2.) „prophetiam per ima-
ginariam et intellectualem visionem" név alatt ért s mely 
a természetfeletti vagy ismeretlen dolgok közlésében áll, 
mint ez kitűnik az utóbbi hely (2. 2. qu. 171. a. 2.) követ-
kező szavaiból: „Cum ergo prophetia pertineat ad cogni -
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Az ó szövetség szent irói szintúgy, mint az apos-
tolok és evangélisták, részben emberileg ismert dol-
gokat, részben pedig kinyilatkoztatott igazságokat, 
jegyeztek fel. Ámde sem a közvetlen tapasztalásból, 
sem az inspiratióból merített dolgok feljegyzésénél 
sem hagyathattak pusztán önmagokra. — Nem em-
lítve azon már fentebb érintett kettős nehézséget, 
hogy a pusztán emberi erővel feljegyzett dolgok 
miként felelhetnek meg Isten örök czéljainak s ez 
esetben miként mondható Isten a szentirás főszer-
zőjének, — csak arra utalunk, hogy a magára ha-
gyott ember a helyesen megismert dolgokat illetőleg 
is ki van téve a tévedhetés veszélyének. — Nem 
történhetett volna-e például az apostolokkal, hogy 
magokra hagyatva Urunk egyik vagy másik saját-
ságos tanát vagy életének valamely fontosabb ese-
ményét elfelejtették volna? A Krisztus Urunk által 
is gyakrabban megrótt előitéleteik folytán nem állt-e 
közel a veszély, hagy az Ur tanát egyoldalúan fog-
ják fel és saját nézeteiket és előítéleteiket is közbe-
vegyítsék? Vagy korlátolt műveltségöknél fogva 
nem történhetett volna-e meg, hogy az isteni tant 
oly alakba öntsék, mely azt nem adta volna vissza 
a maga fenséges igazságában s nem lett volna annak 

tionem, quae supra naturalem rationem existit" etc. s a 
prophetia csak ezen neméről mondja, hogy ez nem habitus. 
— A sz. irók inspiratiója mindenesetre gratia gratis data 
és mint ilyen lehet habitus a Deo infusus, a mint erre ana-
log példát ugyancsak sz. Tamásnál találunk. Sz. Pál (I-
Cor. 12, 10) szerint a nyelvek ajándéka gratia gratis data 
volt s azt sz. Tamás mégis habitusnak nevezi Summa 1. 2. 
Qu. 50. art. 4 : Quandoque ad ostendendam suam virtutem 
infundit (Deus) homini illos etiam habitus, qui naturali 
virtute possunt causari, sicut Apostolis dedit scientiam 
Scripturarum et omnium linguarum. Az ok pedig, mely 
miatt az inspiratio ezen nemét habitusnak tartjuk, abban 
rejlik, mert ugyanezen isteni befolyás alatt álltak az Isten-
től tanitókul küldött ihletett férfiak akkor is, midőn élő-
szóval tanítottak. Már pedig ki tartaná valószínűnek, hogy 
például az apostolok, midőn ugyanazon dolgot több izben 
tanították, minden egyes esetben külön-külön és csak addig 
részesültek isteni segélyben, míg beszéltek s valahányszor 
szájokat felnyitották vagy tollhoz nyúltak, mindig ujolagos 
inspiratióban részesültek, mely őket tüstént elhagyta, a 
mint az irást abbanhagyták. Pedig, ha az inspiratio ezen 
nemét nem tekintjük habitusnak, okvetlenül ezen követ-
kezményekre jutunk. Az inspiratio e nemét tehát az iskola 
értelmében ekként határozhatnék meg : Est habitus a Deo 
auctoribus ss. infusus, quo ad res sive revelatas, sive aliunde 
cognitas, secundum voluntatem Dei describendas ita ferun-
t u r , ut auctor princeps Scripturarum Deus dici possit. 
Ugyancsak habitusnak tekinti az inspiratiót Drey is Apo-
logetik. 2. Aufl. Mainz 1844. I, 218. 

teljesen megfelelő? — Igaz, hogy az egyének soka-
sága, kik Urunk tanainak és tetteinek közvetleu tanúi 
voltak s ezek kölcsönös közlekedése nagyban elő-
segité az események és tanok emlékezetben tartását 
s azok helyes felfogását, valamint Krisztus népszerű 
tanmodora megkönnyité az apostoloknak a külalak 
megválasztását is; — azonban irataik csak a fensőbb 
ihlet, az isteni befolyás, következtében válhattak 
ránk nézve hitforrásul, mert csak ebben látjuk az 
isteni tekintély zálogát. 

Mindezek nyomán tehát önkényt következik, 
hogy a szentirás inspiratiójának fogalmához nem 
tartozik a kinyilatkoztatás. Azt igenis mondhatjuk, 
hogy a szentirás némely részeiben az inspiratio be-
folyása alatt kinyilatkoztatott igazságok, másutt 
pedig tisztán emberi forrásokból ismert dolgok, je-
gyezvék fel; azt azonban nem állíthatjuk, hogy az 
inspiratio néhol a tartalom természetfeletti közlésére 
is kiterjeszkedik, mert ezen isteni befolyás a szerző 
lelkére csak akkor következvén be, midőn ez a már 
ismert dolgokat eléadni akarja, nem vonatkozhatik 
a tartalom megismerésére, hanem pusztán annak 
eléadására. 

Habár azonban ezen isteni segély az eléadásra 
vonatkozik is, nem szabad azt úgy felfognunk, mint-
ha az egyes szavak is k ö z v e t l e n isteni sugalma-
zásból erednének. A szóbeli inspiratiót nem enged-
hetjük meg sem átalában, a mint azt a régiek a 
szentirás minden egyes szavaira kiterjeszték, sem 
részben, mint ezt az ujabbkorú tudósok egyes ré-
szeknél felveszik.8) — Mellőzvén itt azon érveket, 
melyekkel a régiek által védett szószerinti inspiratio 
czáfoltatni szokott,9) — csak azt jegyezzük meg, 
hogy a szavak inspiratiójáról alkotott fogalom szo-
rosan egybefügg azon nézettel, mely a gondolatok 
sugalmazását egészen gépileg fogta fel s mely né-
zettől a fogalmak eredetének s alakulásának a böl-
csészet terén történt tisztázása után sem tudnak né-
melyek teljesen megszabadulni. És valóban, a ki 
megengedi, hogy az inspiratio által a gondolatok 
teljesen készen rakatnak le az ember elméjébe s nem 
az ember saját gondolkodó tehetsége által hozatnak 
létre, annak okvetlenül az egyes szavak inspiratió-
ját is el kell fogadnia, mert az emberi lélekben gon-

8) Reusck i. h. 181. 1. Fanzelin, ki i. m. 302. kl. noha 
megvallja, hogy a szavak sugalmazása nem tartozik az in-
spiratio fogalmának lényegéhez, azt a szentirás több helyén 
mégis felveszi. 

9) L. bőven Tholuck, Zeitschr. f. christl. Wiss. 1850. 
329. kkl. Reusch i. m. 180. 1. 
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dolatok szavak nélkül nem létezhetnek; a ki azokat 
létrehozza, az képezi ezeket is, mert a szó a gondo-
latnak nemcsak jegye és közege, hanem egyszers-
mind annak tökéletes meghatározása és megálla-
pítása is. 

Minden befolyás, melyet Isten az emberi lélekre 
gyakorol, ennek egy vagy több tehetségére irányul, 
melyek ezen befolyás következtében működésnek 
indulnak. Isten ezen közvetlen és természetfeletti 
befolyása az emberi szellem minden egyes tehetségét 
annyira fokozhatja ugyan, hogy ez a fogékonyság 
és tevékenység oly fokát éri el, mely a külvilág be-
hatása vagy a természetes önmegerőtetés által elér-
hető' fogékonyságot s munkásságot nagyban meg-
haladja; azonban a szellemi tehetségeknek általa 
eszközlött működése nem történhetik más, mint azon 
törvények nyomán, melyek szerint e tehetségek 
eredeti természetes szervezetük s berendezésűk foly-
tán működnek.10) Tökéletesen téves és lelkünk szer-
vezetének első legszükségesb fogalmaival homlok-
egyenest ellenkező nézet volna tehát azt hinni, mint-
ha az isteni befolyás esetében s általa az emberi 
szellem és tehetségeinek működése és tevékenysége 
megszűnnék. 

Az emberi elmében az értelmi megismerésnek 
két feltétele van. Először a megismerendő tárgynak 
értelmünk előtt bármi módon nyilvánulnia kell; 
másodszor pedig az értelemnek önmunkásság által 
a nyilvánuló tárgyat fel kell fognia s annak vissz-
képét önmagában megalkotnia.11) Oly alanyban, 
mely magát tisztán szenvedőleg viselné, ismeret nem 
támadhatna. Benyomás gyakoroltathatnék rá, de e 
benyomás soha sem változhatnék át tárgyismeretté, 
mi az értelmi tehetség önkénytes működése nélkül 
nem jöhet létre. Ennélfogva maga az ismeret nem 
helyeztetik mintegy készen az emberi lélekbe ; az az 
önmunkásság szüleménye, mely külbehatás által 
indíttatik működésre — a tárgyak szemlélete által, 
mint ez az érzéki és eszményi világ nyilvánulásáuál, 
vagy azon fogalmak szemlélete által, melyek a be-
szédben vagy Írásban bizonyos tárgyiasságot vesz-
nek fel, mint ez az oktatásnál történik. S e tétel 
igazságát eléggé bizonyítja azon körülmény, hogy 
bármily világosan adassék is elé valamely tárgy, 
a kiben hiányzik a tehetség, hogy önmunkásság 
által a tárgynak fogalmát és visszképét megalkossa, 
az soha sem bir a tárgynak ismeretével. 

10) V. 6. (Drey) i. h. Tüb. Quartalschr. 1821. 237. kkl. 
" ) V. ö. Stöckl, Lehrbuch, d. Philosophie 2. Aufl. 

Mainz 1869. I. 422. kkl. 

A kinyilatkoztatással együtt járó inspiratio 
az emberi értelemre a természetfeletti dolgok meg-
ismerése czéljából gyakorolt isteni befolyás lévén, 
az emberi szellem ezen dolgok ismeretére is csak az 
értelmi megismerés törvényei szerint juthat. Isten 
az inspiratio által vagy a természetfeletti világ va-
lamely t á r g y á t tárja fel az emberi lélek előtt 
vagy pedig beszéd vagy ezzel egyenértékű jelek 
által valamely f o g a l m a t közöl vele.12) Az első 
esetben az emberi önmunkásság a tárgyat szemlél-
vén, abból abstractio útján képzeteket és fogalmakat 
alkot; a másodikban pedig a fogalmat mintegy után-
képzi s ezáltal önmagában mintegy ujolag megal-
kotja. Az istenileg közölt tárgy vagy fogalom ek-
ként az embernek sajátjává lesz s ennélfogva a szavak 
is, melyek nélkül az emberi lélekben fogalom nem 
képzelhető, az embernek saját szavai s így lélekta-
nilag meg nem engedhető, hogy a szentirás bármely 
helyén is oly szavak volnának találhatók, melyek 
közvetlen isteni sugalmazásból erednének s Isten 
által a szerzőknek mintegy tollba mondattak volna. 

Bainiss Gyula. 
(Vége köv.) 

A katholikusok kötelmei az egyház jelen szomorú 
napjaiban. 

( V é g e . ) «) 

VIII. 
Szóljunk végül még néhány szót a katholikus ember-

nek kötelmeiről a sajtó iránt ; ámbár megvalljuk, hogy e 
tekintetben alig látható haszonnal már annyi mondatott, 
hogy többet nem is lehet mondani; hanem hát nunquam sa-
tis dicitur, quod nunquam satis discitur. 

Átalában azt lehet mondani, hogy a katholikusoknak 
mindenek előtt azon kellene lenniök, hogy erős, tekintélyes, 
befolyásos, sajtót teremtsenek magoknak. Ezt legelőbbb az 
által lehetne elérni, ha mindazon pénzt, melyet eddig az 
istentelen sajtónak támogatására s felvirágoztatására fordí-
tottunk, ezentúl a katholikusnak öregbitésére, megerősíté-
sére, forditanók. Ez utóbbiak mindig becsületes, megbíz-
ható, irányúak, rendesebben és jobban irvák s habár anya-
gilag gyengébb állásuk miatt tartalmilag is gyengébbeknek 
lenni kénytelenülnek, mindazonáltal sokkal lelkiismerete-
sebben szerkesztvék, mint az úgynevezett liberális lapok. 
Katholikus lapot minden ember bármikor kezébe vehet 
anélkül, hogy azon veszélynek tegye ki magát, miszerint ol-
vasmánya rászedi, bolonddá teszi, megcsalja, őt. Az apa, az 

12) A sz. irók, főleg a próféták, magok is a kinyilat-
koztatásnak ezen kettős módozatát ismerik, mert Isten aka-
rata s a jövő titka vagy látmányokban vagy Isten szavai 
folytán tárult fel előttök. 

i) L. Rel.,25. sz. 169. 1. 
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anya, bízvást leányainak, gyermekeinek, cselédeinek, ke-
zébe adhatja anélkül, hogy ezért ugyanezeknek hite, ártat-
lansága vagy hűsége iránt aggódnia kellene. Mindezt, mint 
kiki tudja, az u. u. liberális lapokról épenséggel nem lehet 
mondani, mert ezek mindig hazudnak és mindig csalnak s 
vagy káromkodnak vagy orkölcstelenkednek vagy mind a 
kettőt teszik egyszerre. 

De miben áll különösen az a támogatás, melyet a jó-
irányíl katholikus sajtó számára követelünk ? 

Három dologban, röviden megmondva abban, hogy 
az ember a katholikus lapokra s csak ezekre fizessen elő; 
hogy a katholikus lapokba és csak ezekbe irjon s harmad-
szor, hogy kiki a maga körében a katholikus lapokat és 
csakis ezeket terjeszteni minden becsületes eszközzel ipar-
kodjék. 

Első és alapfeltétel ez : csak katholikus lapra fizetni 
elő. Ne mondja senki, a mi lapjaink gyengébbek, üresebbek, 
mint a többiek ; ez az az örökös circulus vitiosus, melyben 
magunkat is, a szegény katholikus Írókat is, kergetjük. 
Hányszor kell a tisztelt katholikus publicum előtt még 
ismételni amaz úgyszólván örökké változhatlan igazságot, 
hogy lapot csak tömeges előfizetés által lehet jóvá, tekinté-
lyessé s befolyásossá tenni. Nincs is abban sommi koczkáz-
tatás. Mért a szerkesztő vagy laptulajdonos már az első 
hónap végén tudja, hogy áll az előfizetők dolgában. Ha 
látja, hogy sokan vannak, akkor lesz kedve is, tehet-
sége is, megfelelő szellemi erőkről gondoskodni s meg is 
fogja tenni, mert jól tudja, hogy ha nem teszi, a második 
félévben az előfizetők legnagyobb része elmaradand, mikor 
aztán a mit az első félévben helytelen takarékosságból 
nyert, a másodikban annál busásabban rá keilend fizetnie. 

Ha pedig a szerkesztő, — nem beszélünk pro domo, 
hanem értjük o mesterséget, mert hisz olegot vesződtünk már 
ilyféle dolgokkal, — ha pedig, mondjuk, a szerkesztő azt 
látja, hogy előfizetőinek száma alig elégséges arra, miszerint 
a nyomdai költségeket fedezze, akkor hát hogy és hol 
szerezzen annyi szellemi erőt azaz annyi munkatársat, 
hogy lapját mindazonáltal érdekessé, tanuságossá, hatá-
sossá, tegye ? Mert feltéve, hogy ő maga egészen ingyen 
dolgozik pour l'honneur, mint mondani szokás, ha mind-
járt tizenhárompróbás lángész is, még sem fogja lapját az 
egyoldalúságtól alig megkülönböztethető azon egyöntetűség 
ellen eléggé biztosíthatni, mely szükséges elhárithatlan kö-
vetkezménye annak, ha egy ember egy észszel, egy tollal, 
tele irja az egész lapot. De ha már ő, mint feltételeztük, 
ingyen dolgozik is, r e n d e s munkatárstól lehet-e kö-
vetelni, hogy ő is ingyen dolgozzék? Valamiből csak 
kell élni, kérjük szépen, a katholikus irónak is és ha az Írás-
sal nem tudja kenyerét keresni, kénytelen más becsü-
letes foglalkozás után látni és a vége az, mit jelenleg 
naponkint látunk és érzünk s a mi felett — de ver-
bis quantum vis, — eleget lamentálunk is, hogy a ka-
tholikus irodalom mezeje, legkivált pedig a katholikus 
napirodalomé, parlagon hever, míg a szomszédban a zsidók 
és szabadkőművesek vetése gyönyörűen áll, mert — mi 
katholikusok eléggé oktalanok vagyunk, hogy — előfizeté-
seink által — magunk szántsunk nekik. 

Ennyit a rendes munkatársakról. De van egy más 

neme is a közreműködésnek, melyet a rendkívüli munka-
társaságnak szeretnék nevezni s ez abban állana, ha min-
denki, ki tollat forgatni képes, helylyel közzel egyegy tu-
dósítást vagy dolgozatot küldene a lapba akkor, ha ideje 
engedi vagy ha vidékén, környezetében, közelében, olyasva-
lami történik, melynek köztudomássá hozatala a katholikus 
közügyre fontosnak vagy legalább érdekesnek látszhatnék. 

Akkor ragadjon tollat, aki hozzá ért s tudósítsa a la-
pot ; ha azt többen vagy sokan teszik, akkor egyeseknek 
csekély fáradságával legott érdekessé van téve a lap s mi 
még ennél is több, oly közös központtá válik azáltal, me-
lyen a nézetek és törekvések találkoznak s mely minden 
számában könnyű áttekintetű képét nyújtja mindazoknak, 
mik valamennyi olvasóra nézve érdekesek, sőt fontosak. 

Ezen levelezői szorgalom, összekötve azon öntudattal, 
hogy az ember ezzel nem a szerkesztőt szolgálja, hanem a 
közügyet, véghetlenül sokat lendíthetne lapjainkon. Né-
hány sor minden hónapban oly alakot s tartalmat adhat a 
lapnak, melyet a szerkesztő a legjobb akarattal sem szerez-
het meg neki; mert, eltekintve attól, hogy nem mindentudó, 
fájdalmas tény, hogy nálunk még a „tömeges" előfizetések 
is mindig „sokkal soványabbak, semhogy az ember még ren-
des levelezőket is tarthasson az ország különféle pontjain ; — 
pedig higyék meg, ha lehetne, a szerkesztők ezt is meg-
tennék. Nem tudják önök, mily drága kincs egy szerkesz-
tőre nézve ama lap, melynek végén az ő neve búskomor 
képpel gyakran inkább sötétlik, mint fénylik; — mit nem 
tenne az ember ily kincsért, mit nem áldozna ! De hiába, 
ha nem lehet ; — a hol nincs, ott ne keress ! 

Denique tisztelt olvasók vagy jobban mondva tisztelt 
nemolvasók, (mert nektek szólok, kik előnemfizetés és 
nemtámogatás mellett azt hiszitek, hogy eleget tesztek ka-
tholikus kötelmeiteknek, ha tétlenül egyre csak lamentál-
tok s összeszidjátok a szerkesztőket, miért nem teszik 
a lehetetlent) — denique a közügy iránti érdekeltséget nem 
lehet paragraphusokba önteni, a lelkesedést nem lehet 
commandirozni ; azt érezni kell s aki nem érzi magában, 
annak hiába beszélünk ; azért abba is hagyjuk s befejezésül 
még csak azt emlitjük, hogy Milanóban létezik egy társu-
lat, mely minden vasár- és ünnepnapon százával megveszi 
az „Osservatore Cattolico"-nak példányait s azokat a mun-
kások közt elosztja, nehogy ezek zsidólapokat vegyenek, 
melyek tudvalevőleg épen ezen napokon szokták a leg-
kirívóbb istentelenségeket hozni. Ez pedig annyit tesz, mint 
— terjeszteni a nép közt, a mi jó. 

Ettől ugyan még távol vagyunk. Örülnénk s örven-
deznénk, ha a mi embereink magok olvasnák a katholikus 
lapokat. — Domine, quando erit hoc? ! 

Ezek volnának a katholikusnak í'őkötelmei a jelen 
szomorú napokban. Teljesitik-e mindenütt ? Fogják-e tel-
jesíteni nálunk? Erre feleljen mindenki magának. Nos di-
ximus et salvavimus animam. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest sept. 24. A l e l k i g y a k o r l a t o k . Annyi kel-

lemetlen, annyi fájdalmas, ügyről irtunk már e rovat alatt, 
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hogy lelkünk valóságos túlvilági örömtől áradoz eperczben, 
midőn elhagyhatva visszautasítását az egyház ellen napon-
kint intéztetni szokott támadásoknak, gondolatunk néhány 
perczig azon téren mozoghat, mely a papi hivatás éltető 
eleme, az itt ott meglankadt, néha csaknem teljesen kihalt , 
egyházi szellemnek felfrissítő forrása, ért jük a lelkigya-
korlatokat. Mondjuk ki, hogy mi sem lephetett meg bennün-
ket kellemesebben egyházi állapotunk ziláltságának köze-
pette, roint azon tudósitás, hogy a főméltóságú herczegpri-
más rendeletére lelkigyakorlatok fognak tartatni. Nem ta r -
tóztathatjuk meg magunkat, hogy e téren is legmélyebb há-
lánkat ne fejezzük ki ő herczegségének üdvös kezdeménye-
zése miatt, mert hiszszük, hogy a példaszó szerint „a példa 
vonzani fog" másokat is és a lelkigyakorlatok megtartása 
visszhangra fog találni a kettős haza minden egyházme-
gyéjében. 

Ugy tekintjük mi e lelkigyakorlatok megtartását, 
mint hazai papságunk szellemi regeneratiójának hajnalpir-
ját ; egy jobb jövő fényét szemléljük benne, a szellemi élet 
szerény, de következményeiben dús, magvának elvetését lá t -
juk benne, mely százszoros, sőt ezerszeres, gyümölcsöt fog 
teremni. Ki nem örvendene ily siker kilátásának ! Szét va-
gyunk zilálva, az egység erejét a hitélet terén, az egyház 
megtámadtatásának visszaverésében, nom vagyunk képesek 
kifejteni ; omni vento doctrinao circumferimur, a liberalis-
mus által felállított csábszólamok, elhintett elvek, között 
az egyenes utat gyakran eltévesztettük, az egyensúlyt fen-
tartani gyakran nem tudtuk ; a sokszoros, néha talán túlsá-
gosan keresett és gyakori érintkezés által a világgal itt ott 
talán oly foltok tapadtak reánk, melyeket midőn világia-
kon a világ észre sem vesz, észrevenni nem akar, papi éle-
tünk zománczán mégis feltűnnek, kárára azon isteni 
tannak, melyet hirdetünk s elzárják előlünk a sziveket, 
csökkentik hitelünket, stb. Es mindennyi bajnak egyedüli 
gyógyszere a lelkigyakorlat. 

Mit nyerünk általa ? 
Hitünk megujulását, részben megerősödését és hiva-

tásunk öntudatát, egy szóval, megujulunk. E néhány szóvali 
úgy véljük, teljesen kifejeztük lényegében a lelkigyakor-
latokkövetkezményét ; mert mindaz, mi ezután következik, 
csak a fentebbiek kifolyása. Hi tünk megújulása és megerő-
södése a lelkigyakorlatok által az elvek elvtelensége kö -
zött ismét — hogy ugy mondjuk — lábra állit bennünket, 
lelki szemeinknek átható tekintetet kölcsönöz, mindent a 
természetfeletti hit szempontjából Ítélünk meg, melynek 
irányát éltünk pályáján követve, nem ingadozunk többé a 
korszellem beteges, legtöbbnyire halált hozó, eszméi között, 
hanem biztosan haladunk hivatásunk pályáján ; mi adunk 
irányt a világnak a természetfeletti hit váitozhatlan elvei-
nek alapján, nem pedig megfordivta fogadjuk el és követ-
jük minden perczben változó nézeteit. E ponton, hova a lel-
kigyakorlat által jutottunk el, emelkedünk hivatásunk ön-
tudatának magaslatára, hogy „forma facti gregis exanimo" 
legyünk és hogy „a rebus saeculi in alticrem sublati locum 
conspiciamur et in nos, tamquam speculum, reliqui oculos 
conjiciant et sumant, quod imitentur. (C. Trid. sess. 21.) Ez 
a lelkigyakorlatok két főeredménye. A hit megujulása, 
megerősödése, szüli a tántorithatlan ragaszkodást az egyház 

fejéhez, szüli a hit egységének öntudatát a társakkal, ezál-
tal a küzdelemre erőt kölcsönöz ; a hivatás öntudata esz-
közli, hogy úgy éljünk, ut, qui ex adverso est, vereatur, 
nihil habens mali dicere de nobis. Ily üdvös következmé-
nyek után ki nem üdvözölné hálával a pillanatot, moly a 
lelkigyakorlatok tartásának megkezdését sugallta ! mily 
jövő, a hitélet mily csudálatos emelkedése tárul, fel szemeink 
előtt, ha az üdvös kezdemény folytattatik, ha kellő ered-
ménynyol végeztetik ! Ezért egyesítsük imáinkat, ezért kér-
j ü k az Istent és akkor uj életre támadunk. 

Veritas. 
BOROSZLÓ. A n é m e t k a t h o l i k u s o k n a k 

X X I I . n a g y g y ű l é s e . (Vége.) sept. 12. reggeli 9 órakor 
tartatott Frankenstein báró elnöklete alatt a negyedik zárt 
ülés. 

Első örvendetes jelentésül Nacke prépost azt tudatta 
a gyülekezettel, hogy egy jobbmódu tagja késznek nyi -
latkozott egy hitküldéri állomásnak eltartására, mire éven-
kinti 600 tallért ajánlott fel, mi átalános köszönettel tudo-
másul vétetett. 

Ezután következett a nevelésügyi bizottságnak jelen-
tése Braun papnöveldei igazgató által. Az ott beérkezett 
indítványok közül a következők fogadtattak el : 

1) A nagygyűlés melegen ajánlja a katholikus anyák 
egyletét. 

2) Tekintve azon nagy veszélyt, melynek az ifjúság 
a jelen körölmények közt ki van téve, felszólítjuk a k a -
tholikus szülőket, főleg pedig a katholikus anyákat, őrköd-
jenek gyermekeik lelki üdve felett, főleg az által, hogy a házi 
erkölcsös fegyelmet még az eddig szokottnál is szentebbül 
megőrizzék, a gyermekeket otthon lelkiismeretesen tanítsák 
s a katholikus anyák egyletét belépésök által támogassák. 

3) Tekintve, hogy sok helyütt még a házi nevelés is 
minden vallásos alapot teljességgel nélkülöz, hogy a vallási 
közömbösség s az úgynevezett liberalismus már e téren is 
tetemes károkat okozni kezd, amennyiben már a tanítói 
karnak is nagy részét elrontotta ; — tekintve továbbá, hogy 
a divatos tanügyi törvénykezés a katholikusoknak gyerme-
keik jó neveltetése iránt sem kezességet, sem biztosságot, 
sem megnyugvást, nem nyújt : indítványozzuk, hogy a ka -
tholikus népnevelési egyletek a tavali mainzi resolutiók 
alapján mihamarább életbe lépjenek. 

A sajtóügyi bizottságnak indítványai leginkább azon 
móddal foglalkoztak, miként lehetne a jó könyveknek s la-
poknak a nép közti elterjedését előmozditani. 

Ugyanezen ülésben az újonnan átdolgozott tanácsko-
zási szabályzatnak felolvastatása után a jövőévi gyűlésnek 
helyéül Regensburg városa tüzetett ki. 

A 11 órakor tartott negyedik nyilvános ülésnek fény-
pontját Májunké, a berlini „Germania" szerkesztője, be-
széde képezte, mely a katholikus sajtó állapotával foglalko-
zott. (E jeles beszédet csak azért nem közöljük egész ter je-
delmében, mert lapunk ugyanezen kérdéssel más helyen 
amugyis eléggé bőven foglalkozik ; annyit mondhatunk 
azonban, hogy valamint mi a szónoknak nézeteit tökélete-
sen osztjuk, úgy meg vagyunk beszéde után győződve arról» 
hogy lapunknak érveléseit ő is kifogás és habozás nélkül 
aláirná.) 
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Erre Huhn müncheni hitszónok lelkes beszéde után a 
kővetkező resolutiók olvastattak fel : 

1. A közgyűlés mindonelött kötelességének tartja az 
igazságosság és vallás nevében ismételni a tiltakozást, me-
lyet Németország katholikusai a szentatya bűnös trónfosz-
tatása, az apostoli szentszék és az összes kath. keresztény-
ség jogainak ezzel összekötött károsítása miatt korábbi al" 
kalmakkor emeltek. 

2. A közgyűlés a római helyi kormány azon intéz-
kedéseit, hogy a rendek generalatusait, melyek a szentszék-
nek az Összes egyház kormányzatában fizetés nélkül szol-
gálatokat tesznek, lakhelyeikből kiűzi s ezzel e generalatu. 
seknak a pápával való összeköttetését megnehezíti, jogta-
an erőszaknak és az egyház feje isteni jogon alapuló 

^szabadságába és önállóságába való tűrhetlen beavatkozásnak 
nyilvánítja. 

3. A közgyűlés a jézustársaság elleni semmi által 
sem indokolt eljárásban üdvtelen intézkedést lát, mely a 
lelkiismeretek szabadságát és a kath. egyház jogait és ér-
dekeit, valamint feddhetlen állampolgároknak esküvel adott 
biztosítékait, a legmélyobben sérti, vallási viszályt idéz elő 
és a német haza javát, mely a vallás védelmén és a feleke-
zeti békén alapszik, jelentékenyen veszélyezteti. 

4. A közgyűlés tiltakozik a felállított állami iskola-
monopolium, mint a szülők, községek és egyház jogainak 
megsértése ellen és a kor. szülők számára azon szabadságot 
követeli, hogy gyermekeiket oly iskolákba küldhessék, 
melyek moggyőzödésöknek megfelelnek, következőleg a 
fenlevő keresztény és felekezeti iskolák és tanintézetek 
csorbittatlan tovább fenmaradását követeli. 

5. Minthogy a keresztények házassága szentség, mely-
nek kiszolgáltatása csak az egyházat illeti, a közgyűlés a 
kimondott nézetet, hogy Németországban az úgynevezett 
polgári házasság törvényesen és kötelezőleg behozattassék, 
csak a legmélyebben fájlalhatja, miután ezen intézmény a 
német nép vallási érzületével ellenkezik és arra épen semmi 
szükség sincsen. Az állam ezen intézmény által meggyen-
gítené a házasság szentsége és sérthetlensége iránti tiszte-
letet, alkalmat nyújtana oly összeköttetésekre, melyek nem 
igazi és érvényes házasságok és számtalan összeütközése-
ket idézne elő a lelkiismeretek és törvényhozás, a világi és 
egyházi hatóságok, közt. A közgyűlés a vallás és erkölcs, a 
családok közti béke szintúgy, mint az állam tekintélye, ér-
dekében tiltakozik ily törvény behozatala és az azzal össze-
kötött szándék ellen, hogy a házassági könyvek vezetése a 
lelkész-papságtól elvonassék. 

6. Minthogy a kath egyház Isten által alapitott, tel-
jes és saját jogterén egészen önálló, társaság ; miután az 
egyház elöljárói, a pápa és püspökök, magától Krisztustól 
nyerték egyházi kormányhatalmokat: — a világi hatalom-
nak nem áll jogában a szentatya és episcopatus jogható-
ságába vagy az egyházi fegyelemnek csupán azokat megil-
lető kezelésébe, az egyházi büntető és kizárási jogba, zava-
rólag bebeavatkozni vagy azok miatt a püspököket fele-
lősségre vonni. A közgyűlés minden ily kísérletben az 
államtól idegen térre való átcsapást, tehát az igazságos-
ság súlyos megsértését látja. 

7. A katholika hit szerint a pápa mind az örökös 

papságra, mind a tanitó és pásztori hivatalra, nézve a Krisztus 
Jézus által egyházának hagyott lelki hatalom egész teljét 
birja. Azért a pápaválasztásnak teljesen szabadnak és a 
canoni rendelvényeknek megfelelőnek kell lennie, melyben 
csupán az egyház érdekei lehetnek mérvadók. Következőleg 
semmiféle világi kormánynak,mint ilyennek,nem áll jogában 
a kath. egyház ezen legfontosabb ügyébe avatkozni. A köz-
gyűlés indíttatva érzi magát a világi hatalom illetéktelen 
beavatkozásának minden kisérlete ellen előre tiltakozni, 
miután, fájdalom, legújabb időben hangok emelkedtek, 
melyek nem tekintve a jog követelményeit és a történelem 
tanúságait, ily elletéktelen beavatkozást sürgettek. 

8. Tekintve a kath. vallás és egyház, intézményei és 
szolgái, valamint egész eddigi jogállása, elleni ép oly vá-
ratlan, mint gyakori támadásokat, a közgyűlés Német-
országnak a hit és egyház szeretete által lelkesült ka-
tholikusait felhívja , emlékezzenek Krisztus szavaira , 
hogy mindenki, aki vele nincs, ellene van; azért övezzék 
fel magokat bátorsággal, áldozatkészséggel é3 egyesüljenek 
az egész hazában a hasongondolkodásuakkal, hogy közös 
imában és az apostoli szentszékhez való szilárd ragaszko-
dásban minden törvényes eszközzel a fenyegető támadások 
visszaverettessenek és a jogon alapuló béke uj szilárd ala-
pon visszavivassék. 

9. Minthogy az igaz hitnek a szeretetben tevékenynek 
kell lennie, a közgyűlés kimondja, hogy a munkásosztályok 
szükségállapotaiban a legőszintébben részt vesz és tehet-
sége szerint azon van, hogy azok eltávolítására közremű-
ködjék. Azért a katholikusoknak szivére köti, hogy min-
denki a maga körében és a rendelkezésére álló eszközökkel 
oda működjék,miszerint mind a törvényhozás és államsegély, 
mind egyesek igazságossága és szeretete által oly állapotok 
jöjjenek létre, melyek a derék, szorgalmas és erkölcsös 
munkásnak elégedett és biztos existentiát adni képesek. 

10. A kiszámithatlan befolyás mellett, melyet a sajtó 
a népek érzületére és a közviszonyok alakulásaira gyako-
rol, a közgyűlés nem tartózkodhatik Németország katho-
likusait a leghatályosabban a politikai és bármily tartalmú 
destructiv lapoktól óvni, ellenben oly lapok és iratok ter-
jesztését, melyek a vallási, állami és polgári téren az ese-
ményekről igazsághüen értesítenek és azokat a vallás 
és igazságossság elvei szerint megvitatják, a legmelegebben 
ajánlja. Midőn a közgyűlés a kath. lapok azon szerkesztő-
ségeinek, melyek eddig az egyház ügye mellett küzdöttek, 
érdemlett köszönetet mond, azon óhaját és reményét fejezi 
ki, hogy ezen nagyobb lapok mindinkább elterjedjenek^ 
fenmaradásukban biztosíttassanak és mellettök egyes kerü-
letekben kisebb és olcsóbb helyi lapok keletkezzenek, hogy a 
kath. népesség minden köreiben a napi események helyes 
megítélése eszközöltesssék. 

Erre az elnök és Wlodarski felszentelt pű3pök rövid 
zárbeszédet tartottak. Utóbbi a jelenvoltakra áldását adta s 
a közgyűlés emelkedett hangulatban oszlott szét. 

LONDON. A z a n g l i k á n h i t v a l l á s n a k k é r -
d é s e , illetőleg az anglikanismusnak szétbomlása, naponkint 
égetőbbé kezd válni. Shaftesbury lord nem régen a canter-
buryi és yorki anglikán érsekeknek egy 7000 világi által 
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alájegyzett emlékiratot nyújtott á , melyben azt követeli, 
bogy az isteni tiszteleten az Athanázféle hitvallásnak elol-
vasása ezentúl elmaradjon. Az érsekeknek válaszirata im-
már elkészült. Elismerik, hogy ezen hitvallásnak elolva-
sása már régen „sok hi vőnek botrány kövül szolgált" (!) s 
hogy már korábbi időkben odairányuló egyes kísérletek 
tétettek, hogy ezen felolvasás elmaradjon, mert az ott elő-
forduló „kiátkozási" szólamok sokakra kellemetlenül ha -
tottak. Ezen kísérleteknek egyik eredményeül tekintendő, 
hogy a parlamentnek szertartási bizottsága (!) a maga ide-
jén azt indítványozta, csatoltassék a hitvalláshoz egy további 
olyértelmü declaratio, miszerint ezen kiátkozások mindannyi 
szigorú s komoly intelmeknek tekintendők, melyeknek 
czélja a híveket a katholika hitnek akaratos visszaveté-
sétől óvni. Egy másik, az oxfordi anglikán hittudósoktól 
származó, indítvány azt javasolta, jelentossék ki, miszerint 
az egész hitvallásban semmit sem szabad olykép érteni, 
mintha ezáltal azok kárhoztatnának, kiket önkénytelen tu-
datlanság vagy — mirabile dictu — l e g y ő z h e t l e n 
e l ő í t é l e t akadályoz abban, hogy a hirdetett hitet (értsd 
a katholikust) elfogadják. 

Tagadhatatlan, hogy az angol lapoknak igázok van, 
midőn az érsekek emez iratáról szólván akként véle-
kednek, miszerint az egyik indítvány époly keveset ér, 
mint a másik, amennyiben mindkettő oly értelmet erősza-
kol a hitvallásnak szóban forgó kitételeire, minővel ezek 
épenséggel nem birnak. A „legyőzhetlen előítélet "-re vonat-
kozólag az „Independent" igen helyesen azt jegyzi meg, 
hogy ha minden előítélet már magában véve kárhoztatandó 
dolog, ugy annál nagyobb mérvben az, minél nyakasabb 
és legyőzhetlenebb. 

Az érsekek válasziratuk végén azon reményt fejezték 
ki, hogy nem lesz lehetetlen mindenkit kielégítő meg-
oldást találni, miben kiválólag hivataltársaiknak, a többi 
anglikán püspöknek, szíves közreműködésére számítottak. 
Ezek azóta már egyszer össze is gyűltek e kérdés felett ta-
nácskozandók, de a gyűlésnek tárgyalásaiból csakhamar 
az derült ki, hogy a papságnak igen nagy és tekintélyes 
része e téren foganatosítandó minden változtatástól idegen-
kedik s irtózik ; mert minden ilyféle reformban csak kez-
detét látja egy messzire kiható újítási s átalakítási mozga-
lomnak, melynek vége aligha lenne más, mint a dúsgazdag 
anglikán papságnak, mely a legtétlenebb testület az egész 
világon, dethronizálása azaz jövedelmeinek megnyirbálása, 
mert csakhamar kisülne, hogy az anglikán hierarchia alig 
bir az országban a hitre nézve egyetértő egy tuczat hí-
vővel. 

Ekként az Athanazianum megmentetett s ezentúl 
csakúgy, mint eddig, tizenháromszor fog egy esztendőben a 
szószékről felolvastatni. 

V E G Y E S E K . 
rr 

— Személyzeti. O felsége a veszprémi székesegyházi 
káptalanban Bogcha Ferencznek, a Szent Mihály főangyal-
ról nevezett hantai prépostnak és székesegyházi főesperesnek 
az őrkanonokságra, Pribék István zalai főesperesnek a 
Szt.-Mihály főangyalról nevezett hantai prépostságra és 
székesegyházi főesperességre, Markovics János somogyi 
főesperesnek a zalai főesperességre, Németh József pápai 
főesperesnek a somogyi főesperességre, Tallián Lázár se-
güsdi főesperesnek a pápai főesperességre, Udvardy Ignácz 
első mesterkanonoknak a següsdi főesperességre, Csecsino-
vics Ferencz második mesterkanonoknak az első mesterka-
nonokságra és Plosszer Ferencz harmadik mesterkanonoknak 
a második mesterkanonokságra való fokozatos előlépteté-
sét jóváhagyván, az ez által megüresedett harmadik mes-
terkanonokságra Polák József karádi plébánost és esperest 
nevezte ki. 

— A salzburgi herczegérsek egy köröz vényben tu -
datja papságával, hogy az érsekmegye paphiányban kezd 
szenvedni. Felhívja azért papságát, hogy oda hassanak, mi-
szerint a gyermekseminariumba adják a szülők gyermekei-
ket, igy lehetvén talán segíteni a bajon. — Bizony különös 
hivatás és bátorság kívántatik ahoz, hogy valaki pappá 
legyen napjainkban, midőn minden zsidógyerek büntetlenül 
bántalmazhatja a papot. 

— Az ermelandi püspök a marienburgi százados em-
lék alkalmából hódolati feliratot akart intézni a német 
császárhoz, de elutasittatott a császár által azzal : csak a k -
kor fog ily,feliratot elfogadni, ha előbb a püspök az állam-
törvényeknek egész terjedelemben engedelmeskedni fog. — 
No persze, nincs is egyéb kötelessége a katholikusnak, mint 
minden államtörvénynek engedelmeskedni, legyen az bár a 
legroszabb, legistentelenebb. Lám, a jezsuiták és szerzetesek 
tökéletes engedelmessége nem tetszik ezen uraknak, hanem 
azt követelik, hogy az ember nekik vakon engedelmesked-
jék, engedelmességből tagadja meg Istenét, hitét, egyházát, 
kötelességeit stb. No persze. 

— Falk porosz cultusminister az egyház s állam közti 
viszony rendezése tekintetéből egy enquetet hívott össze, 
melynek feladata a nevezett czélra előmunkálatokat készí-
teni. Ezen bizottság egyik legkitűnőbb tagja Friedberg lip-
csei egyházi jogtanár, a katholicismusnak halálos ellensége. 
A tudós tanár úr egy dolgozatában, melynek czime: Das 
deutsche Reich und die kath. Kirche, nyiltan kimondja, 
hogy a mostani üldözés nem a jezsuitákat illeti, hanem a 
kath. egyházat s nem kíván egyebet, mint hogy a kötelező 
polgári házasság behozassék, az anyakönyvek vezetése a 
papságtól elvétessék, az egyház az iskolától elválasztassék, 
a szegényügy világi kezekbe tétessék, a papnöveldék, papi 
vizsgák, állami felügyelet s ellenőrködés alá helyeztessenek, 
az egyházi büntetések polgári kihatásaiktól megfosztassa-
nak, a jezsuiták elűzessenek, egyházi rendeket csak az 
állam helybenhagyásával szabadjon állítani stb. A tudós t a -
nár C3ak ezt kívánja. Hanem azt szóval sem érinti, hogy 
az egyház az államtól elválasztassék. Ellenkezőleg épen 
azt óhajtja, hogy az egyház az állam által elnyelessék 
vagyis legyen nemzeti egyház. — Egyébiránt a berlini 
enquettere is rámondhatjuk : Homo proponit, Deus disponit. 

Felelős szerkesztő CSEJJCA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A szentírásra vonatkozó egyházi hatá-
rozatok. — Az egyház elválasztása az államtól. — Egy-
házi tudósítások. — Vegyesek. 

A szentirásra vonatkozó egyházi 
határozatok. 

Ibi discere oportet veritatem, 
apud quo a est ea, quae est ab apostolis' 
Ecelesiae successio. 

S. íren. adv. Haer. IV, 26. 

Első közlemény 

A s z e n t i r á s i n s p i r a t i ó j a. 

(Vége.) 

Nem is találunk a szentírásban egyetlen helyre 
sem, mely e nézetet igazolná. Mert az érvül felho-
zatni szokott azon helyek, melyekben Isten szavai 
egyenesen idéztetnek, csak azon esetben bizonyít-
hatnák az egyes szavak inspiratióját, ha kétségtelen 
volna, hogy Isten ezen szavai rögtön, mintegy mon-
datolás után, Írattak le s az isteni akarat nyilvánu-
lása időben nem előzte meg az irást. Ellenkező eset-
beű, ha t. i. a leirás csak később következett be, az 
emberi szerzőnek a fogalmat el kelle sajátítania s 
azt saját szavaiba öltöztetnie. S a sz. könyvek jelen 
alakja átalában azt bizonyitja, hogy azok nem rög-
tön a kinyilatkoztatás pillanatában, hanem későbben 
Írattak. így Arnos próféta látmányai és azok leirása 
közt legalább is két év folyt le (Am. I. 1), Jeremias 
az Urnák hozzá intézett beszédeit csak később iratta 
le Baruch által (Jer. 34, 4) s az Apocalypsis első 
fejezete világosan mutatja, hogy János titkos látá-
sait akkor jegyezte fel, midőn azok már véget értek. 
Ehhez járul, hogy az Isten az emberhez háromféle-
kép beszélhet: tagolt s a külérzékre ható hangok 
állal, képzeletileg, midőn az emberi képzelet mintegy 
hallani véli a beszédet s végül tisztán szellemileg, 

a külérzék és képzelem mellőzésével. *) A sz. irók 
pedig a legtöbb esetben nem mondják, hogy Isten 
mily módon szólt hozzájok s igy nem lehetséges-e, 
hogy a legtöbb esetben nem tagolt hangokon, hanem 
képekben vagy a szavakkal egyenértékű jelekkel 
beszélt az emberi lélekhez ? — s ez esetben a „haec 
dicit Dominus" s a többi formulák nem azt jelentik, 
hogy magok a szavak közvetlenül Isten szájából 
erednek, hanem hogy bennök Isten akarata és pa-
rancsa nyilvánul. 

Csak azon helyek teendők itt bővebb vizsgálat 
tárgyává, hol a sz. irók egyenesen kimondják, hogy 
a szavakat h a l l o t t á k , főleg pedig azon helyek, 
melyekben a hallottak f e l í r á s á r a vonatkozó 
egyenes parancs foglaltatik. Mert ha a külérzékkel 
haliák a szavakat, mi sem akadályozhatta őket azok 
rögtöni leírásában, főleg ha az rögtön meg is paran-
csoltatott; s ezen esetben az ily töredékesen készített 
jegyzetek, a későbbi szerkesztésnél a könyvbe bele 
illesztetvén, csakugyan Istentől közvetlenül bemon-
dott szavakat tartalmaznak. 2) Itt is azonban meg 
kell különböztetnünk azon helyeket, melyekben a 
hallott szavak közvetlenül nem idéztetnek, azok-
tól, melyekben ez utóbbi történik. Mert hol csak az 
mondatik, hogy a próféta átalában mindent Isten-
től hallott (pl. Ex. 34, 32. Isai. 21, 10; 28, 22 stb.), 
e szó átvitt értelemben a kinyilatkoztatást jelenti és 
nem a külérzék által eszközölt hallást. U g y szintén 
azon helyek, melyek csak átalános parancsot tartal-
maznak, melynél fogva egyes dolgok feljegyeztetni 

') V. ö. Schräm, Inst. theol. mysticae. Paris. 1868. II. 
k. 236 1. Locutio divina extraordinaria vocalis est, quae 
fit verbis expressis externo sensu auditus perceptis. — 240 
1. Altera locutio divina est imaginaria, quae fit verbis sola 
imaginatione, sive in vigília, sive in somnio perceptis. — 
244 1. Est locutio pure intellectualis illa, quae fit verbis 
solum intelligibiliter perceptis, independenter a sensu ex-
terno auditus et interno phantasiae, seu imaginationis. 

2) Ezt állítja pl. Hatala, Egyh. lapok. 1868. 600 1. 
28 
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rendeltetnek, pl. (pl. Ex. 34, 27. D.ut . 27, 3. 8. Isai. 
30, 8. Jer. 30, 2 ; 36, 2), lényegesen különböznek 
azoktól, melyekben az írásban indító parancs után 
tüstént a leírandó szavak is idéztetnek, mert csak 
ezeknél áll a valószínűség, bogy az irás a kinyilat-
koztatással egyidejűleg történt. 

Á szentírásban egyedül Num. 7, 89. Isai. 6, 8. 
Ezech. 2, 1 — 2; 43, 6. Dan 8, 13. 16; 10, 9; 12, 7 
— 8 azon helyek, hol a próféták által h a l l o t t 
s z a v a k i s i d é z t e t n e k, egyszersmind az írásra 
történő felhívással csak Isai. 8, 1. és az Apocalypsis 
számos helyén. Sz. Ágoston szerint azonban a szent-
irás azon szavai, melyek szerint Mózes az Urat „fa-
cie ad faciem" látta s vele „os ad os" beszélt, nem 
akként értendők, mintha ezen közlekedés Isten és 
Mózes között a külérzékek által történt volna, ha-
nem tisztán lelkileg, extaticus állapotban, azonban 
minden kép közvetítése nélkül, visio intellectualis 
által. 3) Midőn tehát Num. 7, 89. az mondatik, hogy 
Mózes hallá az Úr szavát, szintén nem veendő anyagi 
értelemben, hanem az u. n. locutio pure intellectua-
lis értendő, melyről sz. Grergely (moral. 1. 28. c. 2.) 
igy szól: „Cum per semetipsum loquitur Deus, de 
verbo ejus s i n e v e r b i s a c s y l l a b i s cor docetur." 
— A többi idézett hely mind látmányokat tartal-
maz, melyekben a szerzők extaticus állapotban 
részesültek,4) márpedig az extasisnak ismertető jele, 
hogy a külérzékek elvesztik működésőket 5) s ennél-
fogva mindaz, a mit az ember ily állapotban szól, 
hall vagy cselekszik, csak a képzeletben történik, 
nem pedig az anyagi világban s ekként az extasis 
fogalmával ellenkezik azon állítás, mintha a sz. szer-
zők látmányaik közben tüstént jegyzeteket készitet-

3) De Gen. ad litt. XII. 26 : Neque enim hoc secundum 
substantiam corporis, quae carnis sensibus praesentatur, 
intelligendum est In illa specie, qua Deus est, longe 
ineffabiliter secretius et praesentius loquitur locutione inef-
fabili, ubi cum nemo videns vivet vita ista, qua mortaliter 
vivitur in istis sensibus corporis : sed nisi ab hac vita 
quisque quodammodo moriatur, sive omnino exiens de cor-
pore, sive ita aversus et alienatus a carnalibus sensibus, 
ut merito nesciat, sicut Apostolus ait, utrum in corpore vei 
extra corpus sit, cum in illam rapitur et subvehitur visionem. 

4) Kitűnik ez a próféták saját nyilatkozataiból, pl. 
Ezech. 2, 2; 43, 5. Apoc. 1, 10, továbbá a sz. atyák sza-
vaiból; v. ö. Aug. de Gen. ad litt. XII . 2. 

5) Aug. ad Simplic. 1. 2. q. 1 : Extasis est mentis alie-
natio a sensibus corporis, ut spiritus hominis divino spiritu 
assumtus, capiendis atque intuendis imaginibus vacet. így 
határozzák meg átalában a mysticusok is, v. ö. Schram, i. 
m. II, 309. 

tek volna. 6) — Egyetlen helynél sem lévén ekként 
valószínű a hallott szavak rögtöni feljegyzése, multán 
mondhatjuk, hogy egyetlen hely sem tartalmaz 
I s t e n t ő l k ö z v e t l e n ü l b e m o n d o t t szavakat. 

Az egyház tanitása szerint a szentirás főszer-
zője maga az Isten. Valamint azonban ehhez nem 
szükséges, sőt — mint láttuk — meg sem engedhe-
tő, hogy az egyes szavak is tőle eredjenek, szintúgy 
nem tart juk szükségesnek, hogy Isten a szerzőket 
természetfeletti módon indítsa írásra. Noha e nézet 
jelenleg átalánosan uralkodó 7), annak alkalmazásá-
ban némi következetlenséget látunk, midőn egyrész-
ről a természetfeletti módon történt irásra inditás 
követeltetik az inspiratio fogalmához, másrészről 
pedig megengedtetik, hogy Isten sok esetben tisztán 
természetes eszközöket használ a szerzők irásra indí-
tásánál, mint ezt pl. Franzelin (i. m. 307. 1.) teszi. — 
Isten a prófétákat és apostolokat az emberi nem ta-
nítóiul választá ki s mint ilyeneket különös isteni 
küldetéssel ruházta fel. Mindaz, a mit e küldetés pil-
lanatától kezdve akár élőszóval, akár Írásban, mint 
isteni tant hirdettek, Isten szava volt, mindannak 
főszerzőjeül maga Isten tekintendő. Hogy szavaik 
isteni tekintélyt nyerjenek, szükséges volt e még u j 
megbízás is? és ha a szentirás csak akkor mondható 
Isten szavának, ha annak megírására a szerzők ter-
mészetfeletti módon indíttattak, nem ugyanez áll-e 
az élőszóval történt tanitásról? és váljon mégis ki 
fogja állithatni, hogy az Istentől küldött tanitók 
minden egyes esetben természetfeletti módon indít-
tattak a predikálásra ? Bizonyos ösztönzésre, hogy 
írjanak, mindenesetre volt szükségök; de ezt bőven 
feltalálták a külviszonyokban, a mint valóban az u j 
szövetségnek egyetlen könyve sincs, a mely nem ily 
viszonyoknak köszönné létrejöttét ; erre azonban nem 
volt szükséges az inspiratio. 8) 

6) E nézeten látszik lenni Márkfi is, ki Intr. II, 253 an-
nak bebizonyítására, hogy az Apocalypsis Patmosban íratott, 
még pedig rögtön a látmányok közben, 10, 4-re hivatkozik, 
holott e hely egészen más érteménynyel bir. V.ö.R.h.Schr.e.h. 

7) Reusch i. m. 181 1. Die Inspiration umfasst bei allen 
Theilen der h. Schrift a) die übernatürliche Anregung des 
Schriftstellers zum Schreiben. — Franzelin i. m. 297 1. 
Ut quis per alterum tanquam per causam instrumentalem 
ratione tamen et voluntate agentem libri auctor sit, necesse 
est, ut alter ipsomet suggerente ad scribendum monte 
concipiat et ipsomet movente feratur voluntate ad scriben-
dum ea omnia et sola, quae pertinentia ad formalem ratio-
nem talis libri ipse tanquam auctor princeps scribenda prae-
conceperat. Neque enim si horum unum deest, auctor libri 
esse poterit. — Szintigy Kaulen, Gesch. der Vulgata 31 1. 

8) Epen ezért helytelen Kaulen i. h. következő állítása : 
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Egészen más, ha az állíttatik, hogy a szentirás 
szerzőjének csak akkor mondható Isten, ha az em-
beri szerző csak azt és ugy irja le, amit s a hogyan 
Isten akarja. És szerintünk ezzel ki van fejezve az 
inspiratiónak teljes fogalma. Mi a szentirás inspira-
tiója alatt I s t e n n e k a z e m b e r i s z e r z ő l e l k é -
r e g y a k o r o l t o l y n e m t í b e f o l y á s á t é r t j ü k , 
m e l y n é l f o g v a a z e l m é j é b e n m e g v i l á -
g í t v a s a k a r a t á b a n m e g e r ő s í t ve a r é s z -
b e n k i n y i l a t k o z t a t á s b ó l , r é s z b e n t i s z -
t á n e m b e r i l e g i s m e r t , d o l g o k m e g v á l a s z -
t á s á b a n , e l r e n d e z é s é b e n és e l é a d á s á b a n 
a k k é n t j á r el, h o g y m ű v e n e m c s a k m i n -
d e n t é v e l y t ő l m e n t m a r a d , h a n e m a z o n 
i d e i g l e n e s és ö r ö k c z é l n a k , m e l y e k e t á l -
t a l a I s t e n e l é r n i a k a r , t e l j e s e n m e g f e l e l . 

Tekintettel a sz. könyvek ezen kettős czéljára, 
nem lesz nehéz meghatározni az isteni befolyás mi-
benlétét, melyet a szentirás inspiratiója alatt értünk, 
annál is inkább, mert, mint láttuk, annak lényegé-
hez sem az előleges irásra inditás, sem a kinyilat-
koztatás, sem a szavak bemondása, nem tartozván, 
az a szentirás minden helyén egyenlő. 

Az inspiratio oly isteni kegyelem lévén, mely 
az emberi iratot a hit forrásává teszi, a szentirás is 
azon örök czélból Íratott, hogy nekünk zsinórmér-
tékül és épületül szolgáljon, melyhez hozzá fűződik 
minden egyes iratnak ideiglenes, a korviszonyokban 
keresendő, czélja. E kettős szempontból érthető min-
den egyes részlet felvételének, azok elrendezésének 
s a külalak megválasztásának oka. A sz. Íróknak 
azonban mind két czél elérésére természetfeletti se-
gélyre volt szükségök. Nem emlitve az örök czélt, 
melyet a magára hagyott emberi erő soha sem érhe-
tett volna el, az egyes sz. könyvek ideiglenes czélja 
is átalában a nép valláserkölcsi oktatása volt, mely 
dologban a sz. irók az emberi gyarlóság folytán is-
teni segély nélkül a tévedhetés veszélyének szintén 
ki voltak téve. Miértis az inspiratio által Isten a 
szerzők elméjét akként világitá, akaratjokat pedig 
akként erősité meg, hogy iratukba csak oly dolgo-
kat vettek fel, melyek e kettős czél szempontjából 
fontossággal birtak s azokat oly természetfeletti vi-
lágításban szemlélték, hogy elrendezésök és eléadá-
8uk által a létrejött mű kettős czéljának a legtökéle-
tesebben megfelelt. Es a szentirás inspiratiója csakis 

Da eB sieb bei den h. Schriften um Erlangung eines über-
natürlichen Gutes durch den Glauben handelt, so würde den 
bibl. Schriftstellern ohne jene Anregung Gottes die erfor-
derliche rechtmässige Sendung fehlen. 

mint ilyen természetfeletti megvilágítás fogható fel, 
mert mellette az ember szabadsága sértetlenül fen-
marad. Az emberi szerző eszköz ugyan Isten kezé-
ben, de öntudatosan s szabad akarattal működő esz-
köz; ha tebát Isten ily eszköz által természetfeletti 
czélt akar elérni, azt az emberi léleknek általa 
megállapított változatlan törvényei folytán csak 
ugy eszközölheti, ha a czél elérésére irányuló dolgo-
kat akként világítja meg az emberi lélekben, hogy 
ez azokat sajátjává tehesse s mint ilyeneket önaka-
ratulag adja elé. — Nem is tagadhatjuk ily szellemi 
megvilágitás lehetőségét pusztán azon okból, mert 
annak módját be nem látjuk. A véges emberi elme 
a végtelen Isten titokteljes működését soha sem fog 
hatja fel, de nem is kutathatja, legfeljebb azon ered-
ményeket mérlegelheti, melyeket ily isteni befolyás 
az emberi lélekben létrehoz. — Az sem bizonyítja 
ily szellemi megvilágitás lehetetlenség ét, hogy az 
ember nem bir annak mindig tudatával s így sok 
esetben csak öntudatlan eszközül tűnik fel. Hogy 
az ember öntudatosan működjék, nem szükséges, 
hogy szavainak és tetteinek horderejét okvetlenül 
felfogja és belássa, amint ezt eléggé bizonyitja Kai-
fás példája, ki azon bizonyára öntudatosan kimon-
dott szavainak : „expedit vobis, ut unus moriatur 
homo pro populo," horderejét s a Szentlélek által 
czélozott teljes értelmét nem fogta fel. (V. ö. Ján , 11 
49—52.) Az inspiratio ajándéka az emberi szerzők-
kel nem önmagokért, hanem másokért közöltetvén, 
egészen természetes, hogy irataikörök, egyedül Isten 
által ismert, czéljának a legtöbbször nem birtak tu-
datával; mindazonáltal a tárgyak megválasztásában, 
elrendezésében és eléadásában teljes öntudattal és 
szabad akarattal jártak el, habár az egyes részek 
vagy szavak vonatkozását az örök czélra nem is ér-
tettek s azok horderejét nem fogták fel. Igy pl. Mó-
zes tudta, hogy Izsák feláldozása az Isten iránti en-
gedelmesség folyton élő példája leend; hogy azonban 
egyszersmind az Üdvözítő halálát jelenti, nem is-
merte. A húsvéti bárány, az engesztelés napjának 
szertartásai, az érczkigyó jelképi jelentése, átalában 
ismert vol t ; Krisztusra vonatkozó előképi értelmök 
sem a zsidó nép, sem az ezen dolgokat bizonyára 
öntudattal leiró Mózes, előtt nem volt világos. Ha-
sonlóan a Messiásra csak előképileg vonatkozó zsol-
tárok s a próféták irataiban gyakran található nexus 
opticus csakis ily szellemi megvilágitás létezéséből 
magyarázható. A látnokok tudták, hogy a fogságból 
való visszatérést a Messias országának boldogsága 
és dicsősége fogja követni ; a szellemi megvilágitás 
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által azonban mintegy az isteni mindentudásnak vál-
ván részeseivé,mely előtt ezer esztendő, mint a tegnapi 
nap (Zsolt. 80, 4), ezen két egymástól évszázadok 
által elválasztott eseményt közvetlen összeköttetésbe 
hozzák a nélkül, hogy ez által hitelök csökkenne, 
mert e látmányok nem az igéret, hanem a teljesülés 
kora számára Írattak. 

Azonban ezen természetfeletti megvilágítás nem-
csak a leirandók anyagára,hanem egyszersmind alak-
jára, a szavakra, is- kiterjed. Következik ez azon szo-
ros összefüggésből, melyben a fogalom és az azt 
alkotó szavak az emberi lélekben egymáshoz álla-
nak. Midőn Isten a szerző elméjét akként világítja 
meg, hogy a leírandó anyagot az isteni czélnak s 
akaratnak megfelelően fogja fel, a fogalmakat alkotó 
s körvonalozó szavaknak is okvetlenül ezen termé-
szetfeletti megvilágítás befolyása alatt kell létre-
jönni ök. Óvakodnunk kell azonban a külalak meg-
választásában nyilvánuló isteni befolyásnak olynemtí 
felfogásától, mely az emberi szabadságot korlátolná. 
— Ezen befolyás a külalakra egyrészt az emberi 
nyelv törvényei szerint, másrészt pedig az egyén 
ismeretkörének határain belül, történhetik csak. Azon 
szervi összeköttetés a fogalom s az azt jelelő hang 
között, mely a tökéletesség állapotában az emberi 
nyelv tulajdona volt s melynélfogva az ősnyelvben 
minden fogalomnak szükségkép csak egy, absolut 
értékű, kifejezése volt,9) a bűnbeesés folytán meg-
szűnt, mert az első ember az őt jellemző értelmi 
tökéletes belátást a dolgok lényegébe elveszté.10) — 
Az összeköttetés a fogalom s a kifejezés között ek-
ként feltételessé változván s az emberi beszéd egyé-
ni felfogáson alapulván, a kifejezés csak részben 
tünteti fel a fogalmat s ugyanazon fogalom a külön-
féle egyéni felfogás folytán többféle kifejezéssel is 
birhat. A kifejezések ily többfélesége esetében azok 
valamelyikének megválasztása tisztán az emberi sza-
badság műve, mely az illető egyén tárgyismeretétől 
s nyelvkezelési ügyességétől feltételeztetik. Tévedés 
volna ennélfogva azt hinni, mintha a természetfeletti 
megvilágítás a fogalom s a szó közt létezett eredeti 
viszony visszaállítását czélozná, melynél fogva a sz. 
irók által használt kifejezések az egyedül helyesek 
és szükségképiek volnának, mert ez a történeti nyel-
vek ismert törvényeivel homlokegyenest ellenkez-
nék. De szintoly téves volna azt hinni, mintha ezen 

9) V. ö. Kaulen, Sprachverwirrung zu Babel. Mainz 
1861 70—106 1. 

10) Gen. 2, 19—20 ; v. ö. Kaulen Sprachverw. 94 kkl. 

megvilágítás által Isten az emberi szerzővel oly ki-
fejezéseket közölne, melyek előtte azelőtt ismeretlenek 
voltak. E megvilágitás nem az iró, hanem az olvasó 
kedvéért történvén, közvetlen czélja is nem abban 
áll, hogy az íróval ismeretlen dolgokat közöljön, 
hanem hogy az irott mű a hitforrás tekintélyével 
bírjon ; miértis a szentírási kifejezések csak viszony-
lag, tekintve egyrészt az iró, másrészt az olvasó kö-
zönség szellemi műveltségét, nem pedig feltétlenül 
a leghelyesebbek. — A szentirás külalakjára vagyis 
nyelvezetére tehát a Szentlélek csak annyiban gya-
korolt befolyást, hogy a z i r ó k e l m é j é t a k k é n t 
v i l á g i t á m e g , m i k é p a z o k o l y k i f e j e z é -
s e k e t h a s z n á l t a k , m e l y e k a z I s t e n á l t a l 
1 e i r a t n i sz á n d é k o 11 d ol g o k a t s f o g a l m a -
k a t a m a g o k e r e d e t i t i s z t a s á g á b a n s a z 
i s t e n i a k a r a t n a k m e g f e l e l ő e n a d t á k 
v i s s z a . 1 1 ) Hogy az ugyanazt jelentő de különböző 
kifejezések közöl melyiket válaszszák, azt egészen 
az irók szabadságára bizta, kik e tekintetben tisztán 
emberileg jártak el, midőn az általok ismert kifejezé-
sek közöl azt alkalmazták, mely tekintettel az olvasó-
közönség műveltségére legczélszerűbbnek látszott.— 
Csak ha ekként fogjuk fel az inspiratiót, egyeztet-
hetjük azt össze az egyes könyvekben nyilvánuló 
sajátlagosságokkal, mert csak ily felfogás mellett, 
ha t. i. Isten, ki előtt az iró egyénisége teljesen is-
mert, tekintettel ennek egyéni tulajdonaira, világítja 
meg elméjét, lehet az emberi szerző az isteni aka-
ratnak öntudatosan ós szabad akarattal működő esz-
köze. Az inspiratiónak csak ily fogalma alkalmaz-
ható a szentírásra átalában s csak ily fogalom 
mellett nem kell az egyes helyeken oly kivételeket 
megengednünk, melyek az átalános fogalmat le-
rontják. 

Nem tartozik tehát a szentirás inspiratiójának 
fogalmához sem a természetfeletti dolgok kinyilat-
koztatása, sem az egyes szavak egyenes sugalma-
zása, mint a mely esetekben a szentirás különböző 
helyein az inspiratiónak többféle foka lenne; de 
szintúgy nem tartozik oda az iró természetfeletti 
irásra indítása, ami szintén nem alkalmazható 
átalánosságban a szentírásra. Ennek daczára is azon-

u ) Ennélfogva téves Franzolin azon nézete (i. h. 296), 
mintha a külalakra gyakorolt befolyás csak puszta assi-
stentia volna: Unde facta distinctione inter inspirationom et 
assistentiam, illa ad veritates et verbum formale, haec etiam 
ad signa et verba materialia necessario pertinuisse dicenda 
est; v. ö. 307 1. 
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ban megmarad Isten a sz. könyvek szerzője, mert 
azok összes tartalma és külalakja oly természetfe-
l e t t i megvilágítás alatt jött létre, melynélfogva az 
az emberi szerzők Isten akarata szerint irtak le min-
dent. Miből egyszersmind kiviláglik, bogy az inspi-
ratio nem pusztán a tévedhetés megakadályozásában 
áll s nem egyedül a hit- és erkölcstani részekre ter-
jed ki; miértis a vatikáni zsinat e nézeteket elvetvén 
tökéletesen helyesen járt el s határozata semmi olyast 
nem tartalmaz, a mi az emberi ész szabadságának 
rovására esnék. Bainiss Gyula. 

Az egyház elválasztása az államtól. 
( F o l y t a t á s . ) 

Az egyház és állam autonom állása nemcsak azt 
hozza magával, hogy e két társulat közül egyik sem igé-
nyeljen magának uralmat a másik fellett, hanem ugyanaz 
meg is tiltja, hogy egyik a másik társulat jogkörébe jog-
talanul beavatkozzék. I t t van helye a be nem avatkozás el-
vének. Az állam ennek következtében nem tulajdonithat el 
magának oly jogot, mely lényegesen egyedül az egyházat 
illeti meg ; semmi oly tényekedést nem igényelhet magá-
nak, mely egyedül az egyházhoz tartozik ; főleg nem sza-
bad neki az egyház szentélyébe törni, hogy profán kezek-
kel illesse istenileg kölcsönzött jogait és tulajdonságait. A 
„Jus circa sacra", melyet a modern állam, mint lényeges 
attribútumainak egyikét, magának igényel, csak kisérlet 
juridicus forma által igazolni az állam jogtalan beavatko-
zását oly dolgokba, melyekhez semmi köze. Ez az állítóla-
gos „jog" nem egyéb, mint egy láncz, melybe az állam be 
akarja erőszakolni az egyháznak Isten által adott szabadsá-
gát. Az egyház jogköre független az államtól ; azért köte-
lessége visszatartani kezét ezen szentélytől, vagy mint a 
nép erőteljesen kifejezi, „a sekrestye az egyháznak ha-
gyandó." — Ellenben az egyháznak sincsen joga az állam 
tulajdonképeni jogkörébe magát beavatni és a világi hata-
lom ténykedését magának eltulajdonítani. Az egyház 
ennek öntudatával bir és sehol sem létezik valamely nyi-
latkozat , mely által az egyház mint ilyen a „jus cir-
ca profana"-t lényeges tulajdonságai egyikéül követelte 
volna, mint azt a modern állam a „jus circa sacra"-
val tette. Magok a pápák, kik egyesítve tart ják közök-
ben a lelki hatalmat az egyház és a világi hatalmat az 
egyházi állam felett, kormányukban mindig pontosan elvá-
lasztották a világi és egyházi osztályokat és ezek tényke-
déseit egymástól szorosan elkülönözték. Jogtalan beavat-
kozás idegen jogkörben mindenütt szomorú következmé-
nyekkeljár , mert ez a rend felforgatása; legkártékonyab-
ban hat azonban akkor, ha az Isten által rendelt két nagy 
jogkörben történik, t. i. az egyházi és állami jogkörben. 
Mindkettőnek szigorúan elvállva kell egymástól maradni. 

Bizonyára megtörténhetik, hogy kölcsönös megegye-
zés által vagy más tényleges jogczimen, melyet az egyház 
és állam elismer, bizonyos jogok, melyek az egyházat ille-
tik, az állam hatalomra ruháztatnak vagy hogy megfor-
dítva egyházi méltóságok mint ilyenek alkotmányos jogo-

kat nyernek bizonyos államban, melyek alapján határozott 
befolyást gyakorolnak az illető állam törvényhozására és kor-
mányzatára. Igy ruházott az egyház némely önmagában 
véve egyházi jogot az államok fejére concordatumok által 
szerződésszerűen, részint, hogy az államfők iránt barátsá-
gos előzékenységet tanúsítson, részint, hogy megengedett 
úton elmellőzze az összeütközéseket, mindig azonban azon 
feltevéssel, hogy az illetők, kikre jogait átruházta, azokat 
az egyház javára és szabadságára, nem pedig kárára, fogják 
használni. Másrészt a középkorban az állami viszonyok 
történelmileg úgy alakultak, hogy az egyházi méltóságok 
viselői, a püspökök, tekintve mint testület, azon alkot-
mányszerü jogot birták, hogy a törvényhozásban részt vettek 
és más állami ténykedést is gyakoroltak. Megjelentek biro-
dalmi gyűléseken és döntő szavazattal bírtak, ha arról volt 
szó, hogy átalánosan törvényes határozatok hozassanak, az 
államháztartásra szükséges eszközök szereztessenek vagy 
császár választassák stb. Ezen egykori jognak némi töre-
déke egész a legújabb időkig megmaradt, amennyiben a 
modern alkotmányos államokban a főtáblánál, az első kam-
rában, püspökök is ülnek és fel vannak jogosítva részvételre 
annak szabadalmaiban. Igy itt az állam és egyház jogkö-
reibe bizonyos beavatkozás, belenyúlás, tűnik ki ; a világi 
fejedelem részesül egyházi, az egyházi méltóságok pedig 
állami, jogokban és valamint az utóbbiaknak kötelességök 
az állami jogokat, melyekkel birnak, az állam javára hasz-
nálni: úgy a világi fejedelmeknek is kötelességök a kezökbe 
letett egyházi jogot az egyház javára gyakorolni, hogy így 
egymást az emberi nem jólétének előmozdításában kölcsö-
nösen segítsék. De mindezen kölcsönös jogrészvét csak 
történelmi, tehát esetleges, jogczimen nyugszik; egy-
átalában nem alapszik e két társulat lényegében. És 
ez jól megfigyelendő. A világi hatalom részvéte az egy-
házi jogokban az egyházi tekintély által a világival kö-
tött szerződésen (concordatum) alapszik ; az egyházi mél-
tóságok részvéte az állami jogokban ellenben ezelőtt törté-
neti tényeken nyugodott, melyek az illető államok alkot-
mányai alakulásának és fejlődésének alapjául szolgáltak 
és mainap az alkotmány positiv határozatain nyugszik. 
Tehát itt mindig csak positiv és így esetleges joghatároza-
tokkal van dolgunk és e két társulat közül egyik sincsen 
felhatalmazva, hogy azon jogokat, melyekkel a tőle idegen 
jogkörből bir, úgy tekintse, mint melyek őt lényegesen 
megilletik vagy hogy azokat mint lényeges attribútumát 
magának igényelje. Ezáltal az egész állás, melyet viszonyo-
sán birnak, megszűnnék és szükségképen azon következ-
ménye lenne, hogy folyton megfejthetetlen összeütközések 
támadnának, melyek mind a két társulatnak, mind a bennök 
létező népeknek, csak kárára szolgálnának. 

Igy tehát az egyház és állam mindenütt mint két egy-
mástól különböző és autonom társulat állanak egymással 
szemben. De eltekintve ezen kölcsönös különbség- és függet-
lenségtől, másrészt mégis a legbensőbb és feloldhatlan ösz-
szeköttetésben állanak egymással. Semmi sem áll a világon 
egészen és pusztán, egyedül, önmagában ; minden folytonos 
összeköttetésben és változási működésben áll mindennel ; mert 
az isteni világterv és az annak megfelelő világrend egy 
egységet képez és így nem létezhetik semmi, ami ezen egy-
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ségba felvéve és ennek következtében a világrend minden 
többi létrészével mindenoldalú összeköttetésbe helyezve 
nem lenne. Annyival inkább állani kell ennek az erkölcsi 
világrend két nagy ágával, molyeket az egyház és állam 
képvisel. E két intézmény egyikét sem lehet képzelni a 
legbensőbb vonatkozás nélkül a másikhoz, épen azért, mert 
ők az egy erkölcsi világrendnek csak ágai. És ez annyival 
inkább, mert e két intézmény czéljai nem ágaznak el egy-
mástól ellentétes irányban, hanem sokkal inkább összehajló 
czéljai vannak, a mennyiben mindkettő az emberi nemben 
találkozik, melynek örök üdvét az egyház, földi jólétét 
pedig az állam, czélozza. Az a kérdés tehát, miben áll az 
egyház és állam között ezen kölcsönös összeköttetés és 
összefüggés ? 

Hogy ezen kérdést megfejtsük, a megváltás átalános-
ságának szempontjából kell kiindulnunk. A Krisztus által 
végbevitt megváltás kiterjeszkedik nemcsak az egyesekre, 
hanem az erkölcsi világrend Összegére is, sőt ezáltal még a 
physicai rendre is. Az ember eredetileg természetfeletti 
erkölcsi rendben és részére teremtetett, amennyiben részére 
természetfeletti czél tüzetett ki Isten szemléletében. A vé-
tek által e természetfeletti rendből kilépett és oly állapotba 
jutott, mely Isten akaratával ellentétben volt. Minek kö-
vetkezménye az lett, hogy ez időponttól kezdve az emberi 
nem egész földi léte nem fejlődés volt amaz eredeti Isten 
által kitűzött czél felé, hanem inkább mindinkábbi eltérés. 
Az Isten által alkotott rendből kilépve, nemcsak az egyes-
nek kellett az isteni harag gyermekévé lenni, hanem szük-
ségképen a társadalmi, politikai és népélet egész alkata is 
megfordított, az isteni eszmével ellentétes, irányban haladt. 
Igy a megváltás nem más volt, mint visszaállítása az ere-
deti természetfeletti rendnek, mint visszavezetése az emberi 
nemnek ama természetfeletti rendbe, melyből az első em-
berek a vétek által kiléptek. Kr. által a természetfeletti 
rend ismét helyreállíttatott. 

De lia a természetfeletti rend egész terjedelmében 
helyreállíttatott: úgy a megváltásnak ki kellett terjedni az 
erkölcsi rend minden területén ; egyet sem lehet ez alól ki-
venni ; hacsak egy is kivül állana a megváltás befolyásán, 
úgy nem lenne áz egész erkölcsi rend eredetiségébe vissza-
állítva és ha igy lenne, úgy egyátalában semmi helyreállí-
tás nem történt volna; mert az erkölcsi rend csak egy és ha 
így nem egész teljében helyre van állítva, úgy sehogy 
sincs helyreállítva. Igy tehát a megváltásnak az állam 
és társadalom, a népek állami és társadalmi, életére is 
ki kell terjeszkedni ; az állam és társadalom, az állami 
és társadalmi élet, is fel van a megváltás által a ter-
mészetfeletti rendbe véve és mostantól fogva csak ezen 
természetfeletti rend keretén belül képes és kell fejlődnie és 
alakulnia. A megváltás által a természetfeletti czéltól el-
hajlás befejeztetett és általa ismét a természetfeletti czél felé 
haladásra irányoztatott. Már pedig az egyház, a Krisztus 
által rendelt amaz intézmény, mely által a megváltás kin-
cseinek mindenhova elterjesztetni és így a természetfeletti 
rendnek, melyet Krisztus helyreállított, minden téren, hova 
az erkölcsi rend kiterjed, átvitetni és megvalósíttatni kell. 
Következésképen, minthogy az állam a természetfeletti 
rendbe szinte felvétett, neki is összeköttetésbe kell lenni az 

egyházzal, hogy tőle kapja a természetfeletti áldás kincseit. 
Valamint az egyes üdvét csak az egyházban és az egyház 
által nyerheti el, tehát összeköttetés nélkül az egyházzal a 
helyreállított természetfeletti rend áldásait nem élvezheti : 
úgy, amennyiben az állam is egy tagja, egy része, az erköl-
csi rendnek, nem felelhet meg rendeltetésének, ha nincsen 
összeköttetésben az egyházzal, mert csak ebben és ezáltal 
vétetett fel a természetfeletti rendbe. Keresztény szempont-
ból tekintve tehát, az állam összeköttetése az egyházzal 
szükséges é3 feloldhatatlan ; az állam csak azon feltétel 
alatt felel meg eszméjének, ha az egyházzal összekötte-
tésben van ; e kötelékből feloldása szakítás saját eszméjé-
vel, rendeltetésével, épen oly módon, mint az egyes szakí-
tása az egyházzal elszakadás a természetfeletti rendtől, 
saját örök rendeltetésétől. Az államnak szükségképen ke-
reszténynek kell lenni, ha teljesen meg akar felelni saját 
eszméjének, rendeltetésének. 

Ezen alapelveket előre bocsátva, önkényt következik, 
miben áll azon összeköttetés, melybon az állam az egyház-
zal létezik. Három pontban lehet azt összefoglalni. *) 

(Folytatás köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
BÁTH-MONOSTOR. Sept. 12. C o r o n a . Az idei 

őszi conferentia e helyen tartatott meg. Szent mise hall-
gatása, illetőleg a Szentlélek segítségül hivása, után össze-
jött e kerületbeli papság a paroehialis épületben. Esperes 
vir megnyitván a gyűlést, felszólította a jelenlevő papságot, 
hogy octóber hónapban a Kalocsán tartandó gyűlésre az 
érsek úrnak kibocsájtott rendelete értelmében követet vá-
lasztanánk. Ennek megválasztása után az alpapság részéről 
kérelmek terjesztettek elő, melyek jegyzőkönyvbe felvé-
tetvén, meghallgatás végett az érsek úr elé felterjesztettek. 
Kérvényeztetett, hogy a káplányok dotatiója igazságosabb 
alapra fektettessék ; továbbá, hogy megyei zsinatok tartas-
sanak. A kérvények közül egyik igen fontos és életbevágó. 
Előterjesztetett ugyanis, hogy, tekintve a ferenezrendi szer-
zetesek csekély számát, kik egyik másik plébánosnak aka-
dályoztatása esetében nem igen képesek segítséget nyúj-
tani : e n g e d t e s s é k m e g v a s á r - és ü n n e p n a p o -
k o n k é t m i s é t m o n d a n i , m i d ő n az e g y i k p a p 
b e t e g s é g á l t a l a k a d á l y o z v a v a n . A theologusok 
három esetben vélik megengedhetőnek a kétszeri misézést, 
1) ha a plébánosnak kell ellátni két plébániát és a hivek az 
egyikből a másikba el nem mehetnek és nincs áldozár, ki a 
másikban misézhetnék ; 2) midőn a hivek távol vannak az 
anyaszentegyháztól, de könnyen bejöhetnek egy másik 
templomba ; 3) midőn egy népes község híveit egy szük 
egyház be nem fogadhatja és nincs pap, ki másik misét 
mondhatna. Ezen esetekben a püspök a plébánosnak meg-
engedheti, hogy ugyanazon templomban kétszer misézhes-
sék. Tekintve tehát, hogy a papok száma mindinkább fogy 
és hogy oly helyeken, hol csak egy pap van, némely hivők 
éveken át alig hallgatnak misét vasár- és ünnepnapokon, 

*) Világosan megjegyezzük, hogy a következőkben esak az elve-
ket veszsziik szemügyre, de nem érintjük a positiv jogi viszonyokat a 
különböző felekezetek között. 
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— tekintve ezen égető szükséget, hiszem, hogy érsek ő ex. 
ezt meg fogja engedni. 

RÓMA. A p á p a i h i t e l p a p í r o k ; b e l á l l a p o -
t o k . A pápai hitelpapírok érdekében felszólittatnak a ka-
tholikus lapok a következő tudósításnak közzétételére : Igen 
gyakran történik, hogy az I860—64-iki, továbbá a Blount-
féle s végre a Rothschildféle pápai kötvényeknek tulajdo-
nosai itt Rómában tudakozódnak, van-e s minő árkeletje e 
háromféle hitelpapírnak? Ez azért történik, mert a zsidók 
és „liberálisok" nem engedik, hogy e papírok más tőzsdén, 
mint a rómain, jegyeztessenek, nehogy a világ lássa, misze-
rint mindig sokkal jobban állanak, mint a rè galantuomo-
nak soha be nem váltandó kötvényei. 

A fentemiitett kérdésre tehát azt feleljük, hogy e 
pápai papirosoknak igenis van árkeletjök s pedig sokkal 
kedvezőbb, mint az olasz papiroké, mint azt a tegnapi (sept. 
19.) hivatalos tőzsdejegyzék mutatja, mely szerint 

az olasz 5 % rente 73'82 
a pápai 1860—64 kötvény . . . . 75'30 
a Blountféle kölcsön 74'40 és 
a Rottschildféle 73-95-en 

állottak. A pápai papírok csak közvetlenül Róma elfogla-
lása után estek némileg, néhány hét múlva azonban ismét 
emelkedni kezdtek s azóta folyvást jól tar t ják magokat, 
míg az olasz papirok ép oly következetesen buknak. 

Ma két esztendeje, hogy a „liberális erkölcsösség és 
polgárisodás" a porta Pián át berontott hozzánk. Ezen két 
esztendő alatt 500 gyilkosság követtetett el Rómában s 
valami 400 agyonütötte magát, leesvén oly alkotványokról, 
melyek a házak feldíszítése alkalmából minden rend és elő-
vigyázat nélkül felállíttattak. A szegénység, a nyomor és 
egy sereg előbb méghirből is alig ismert betegségek teleped-
tek le Rómában, erkölcsileg és testileg pusztítván a pápák 
örök városát. A városi képviselőtestület, mely a legitim 
kormány alatt minden perczben néhány százezer lirával 
rendelkezhetett, ezen két év alatt harmincz milliónyi adós-
ságot csinált anélkül, hogy a város szépítésére vagy egész-
ségesebbé tételére bármit, csak a kezdetnek kezdetét is, tett 
volna. A börtönök zsúfolásig telvék még pedig úgy, hogy 
az ártatlanok hónapokig sinlődnek, míg a gazok, a tolvajok 
és gyilkosok szabadon sétálnak. A becsületes ember nem-
csak a rendőrségnek, hanem még a legalávalóbb csőcselék-
nek is, zsarnoki uralma alatt áll, védelmet pedig akár an-
nak. akár ennek túlkapásai ellen sehol sem talál. Szóval, 
az állapotok tűrhetetlenek. 

Azértis a mai hivatalos ünnepély igen hideg és szá-
raz volt. Agyulövések és harangzugás ugyan nem hiányzott, 
a katonák kirukkoltak, a buzzurrik itt ott ordítoztak, de 
római dialectust nem lehetett hallani sehol, hacsak ide nem 
számítjuk ama tájszólást, melyen a Ghettó piszkos utczái-
ban az idegent rászedik ; mert ez természetesen fölös szám-
mal volt képviselve. Ellenben az estéli isteni tisztelet alatt 
zsúfolva voltak a templomok s alig hiszem, hogy az ott 
ajtatoskodóknak imája mást kért volna az egek urától, 
mint mihamarábbi felszabadulást ezen állapotokból, me-
lyekben egyebet sem láthatunk, mint volt bűneinknek ne-
héz de igazságos büntetését. 

BERN. A k o r m á n y á l n o k e r ő s z a k o d á s a i -
n a k egyik leghangosabban szóló bizonyítéka azon bizott-
ság, melyet a nagy tanács a végből küldött ki a maga ke-
beléből, hogy az uj egyházi törvényt megvizsgálja s aztán 
jelentést tegyen róla. Ebben, hogy t. ilyféle törvényt hozni 
szándékoznak, áll az erőszak; az álnokság pedig abban áll, 
hogy ezen bizottságba három katholikus papot is választot-
tak, kiknek jelenléte által a katholikus népnek bosszús 
gyanúját elaltathatni vélték. De a három pap nem hagyta 
magát jégre vezettetni, hanam ugyancsak a tanácshoz a kö-
vetkező tiltakozást intézte: 

„Alulirottak, Rais József kanonok és courrendlini es-
peres-plebános, Hornstein Xaver, purntruti esperes-plebá-
nos és Chèvre Fidelis szent-ursanei esperes-plebános, kik 
meghivattunk, hogy a berni canton számára hozandó uj val-
lásügyitörvényfelettitanácskozásokban részt vegyünk, ki-
jelentjük, amint következik : 

1-ör, hogy nem vagyunk illetékesek a cultusügyek 
uj szervezése felett tanácskozni, amennyiben erre sem püs-
pökünktől ; sem a szentszéktől, semmiféle megbizást vagy 
felhatalmazást nem nyertünk ; — pedig a katholika 
egyház szervezete szerint egyedül az egyházi hatóság az, 
mely ily tárgyak feletti határozathozatalra vagy egyma-
gában vagy egyetértésben az illető világi hatóságokkal 
illetékes. Miből következik, hogy sem szent vallásunknak 
alapelvei, sem lelkiismeretünk, sem egyéb papi kötel-
meink, nem engedik meg nekünk a szóban forgó tanácskoz-
mányban bármi módon részt venni. 

2-or. Ezt annál kevésbbé tehetjük, minthogy ugyan-
csak ezen törvényjavaslat beható átvizsgálása után azon 
meggyőződésre jutottunk, hogy az oly elvekből indul ki, 
melyek a katholika egyházra nézve sérelmesek s mert fel-
forgatók, egyszersmind veszélyesek is. Láttuk, hogy ezen 
törvényjavaslat a katholika egyháznak lényeges és isteni 
rendelésen alapuló szervezetét tagadja, annak alaptörvényeit 
felforgatja s egyátalán oda czéloz, hogy azon keresztény 
hitet, melyben mindnyájan, papok, mint világi hivek, élni 
és halni akarunk, aláássa és megsemmisítse. Mély fájdalom-
mal tehát s egyedül lelkiismeretünk sugallatát követve 
visszavonulunk ezen ügytől s tiltakozunk a fenforgó tör-
vényjavaslat ellen nemkevésbbé, mint azon alapelvek ellen, 
melyeket ennek látszólagosan törvényes tárgyalásból netán 
meríthetni." 

Ezen három bátor és meggyőzödéshü papnak eljárása 
teljes elismerést és dicséretet érdemel. A kormány ennek 
daczára is megteendi azt, ami szándékában van, mert az 
övé a hatalom; de nem mondhatja legalább, hogy üzelmei 
„számos felvilágosodott jó, de szabadelvű, katholikus" ré-
széről elismerést nyertek, mit bizonyosan mondana, mihelyt 
csak egyetlen egy igazi katholikus eléggé vigyázatlan 
leendett pharizaikus tanácskozmányaiban részt venni. Sze-
rencse, hogy e három derék pap, felismerve a nekik vetett 
tőrt, elég ügyességgel s bátorsággal birtak azt kikerülni. 

V E G Y E S E K . 
— A berlini „Germania" egymásután kétszer Ítélte-

tett el 100 tallér pénzbirságra, mert a kath. ügyet erélye-
sen védte s az első sorban támadókat kímélet nélkül lerakta. 
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— A trieri jezsuita-adresset aláiró 41 világi pap s 
tanár ellen a hatóság vizsgálatot rendelt el. 

— A limburgi püspök tudtára adta a kerületi ható-
ságnak, hogy a marienthali búcsújáró helyen alkalmazott 
három jezsuita mint káplány van alkalmazva, tehát ott 
maradhatásukat sürgeti. — Alkalmasint eredmény nélkül. 

— Midőn a jezsuiták Strassburgból távoztak, a nép 
tömegosen tódult azon utczákba, melyeken keresztül men-
tek. Majdnem az egész tömeg sírt. Másnap házoknak ajtaja 
koszorúkkal volt diszitve, a mellett levő ablakokban nagy 
virágbokréták s az ajtón franczia nyelven egy czédula volt 
látható, melyben fájdalom volt kifejezve ezen igazságtalan 
rendszabály ellen s a remény, hogy a „szentatya tiszteletre 
méltó granátosait" mihamarább fogják látni. 

— Kopp káplány s az au-külvárosi elemi iskolák 
hitoktatója Münchenben tanítványait intette, hogy a Gas-
teig-tompiomba, hol az ókatholikus schwindlerek tar t ják 
istentiszteletöket, ne menjenek. E miatt feladatott a kor-
mánynál, mely ez ügyben a következő rendeletet adta k i : 
„A marc 30-án beterjesztett okmányokból, valamint máj. 
15-éről kelt nyilatkozatából Kopp káplánynak, kitűnik, 
hogy nevezett, mint az au-külvárosi elemi iskola egykori 
hitoktatója, tanítványait intette, illetőleg nekik megtiltotta, 
hogy a Gasteig-templomban tartatni szokott istentiszteleten 
megjelenjenek. Ezen eljárása a kormánynak az ókatholi-
cismus ügyében elfoglalt álláspontjával ellenkezik s azért 
nyilvános népiskolában nem türethetik. A nevezett hitok-
tató tehát most a kormány nevében rendre utasittatik azon 
kijelentéssel, hogy ismétlés esetében ellene erélyes rendsza-
bályok fognak életbeléptettetni. Minthogy azonban Kopp 
hitoktató azon nézetben van, hogy a népiskolákban adandó 
hitoktatásra nézve a világi hatóságnak semmi köze s azért 
e tekintetben a hatóságnak ő nem is felelős: azért tudtára 
kell adni, hogy mindaz, ki nyilvános népiskolában tanít, 
a legitimatiót (felhatalmazást?) erre az államtól kapja. Es 
hogy ámbár a világi hatóságnak egyátalán nem hivatása 
a vallás tekintetéből bizonyos előadandó tárgyakat (Untor-
richtstoff) elöirni, mégis az államhatóságok kötelessége a 
nyilvános iskoláktól oly tanítást távol tartani, mely az 
államhatalom által határozottan kimondott elvekkel ellen-
kezik s az ezek ellen cselekvő tanerők magoknak tulajdo-
nítsák, ha az állam által az országos iskolák számára ada-
tott legitimatio tőlök visszavonatik." — Ez világosan van 
mondva. 

— A berlini kormány utasítása nyomán az egyes 
tartományi s városi hatóságok most azzal foglalkoznak, 
hogy kimutassák, melyik szerzetes rend vagy congregatio 
van rokonságban a jezsuitákkal s minő fokban áll ezen 
rokonság. Természetes, hogy a rokonsági fokokat maga a 
kormány határozza meg. A leguja, b utasítás szerint ott 
van rokonság, hol a különféle rendek s congregatiók czél-
jaikban s az ennek elérésére szánt eszközökben megegyeznek 
— In specie azonban a berlini kormány körvonalozta a 

jézustársaság czélját s ez szerinte az ultramontamsmus, 
melyet népmissiók,lelkigyakorlatok,congregatiók szervezése 
s vezetése, feltétlen engedelmesség egy külföldön élő főnök 
iránt, mint ugyanannyi eszköz által iparkodik terjeszteni. 
— Már hiszen akkor minden szerzet felett a Bismarkkard. 

— Midőn Essenből a jezsuiták kiűzettek, a városban 
nagy zavar, rendetlenség, támadt. Katonaságnak kellett 

közbelépnie, valamint katonaság tartotta megszállva a 
pályaudvart, midőn távoztak. A jezsuiták s a buzgó katho-
likusok csendesítették a tömeget, tiltakoztak a kihágások 
ellen s most utólagosan kisült, hogy a rendetlenség vagy 
parancsolva csináltatott vagy legalább ellenséges indulatból 
a jezsuiták ellen. Perszo azt akarnák, hogy a jezsuiták 
rendzavarásokat idézzenek elő s így mintegy ujjal muta t -
hassanak államveszélyességökre. 

— A „Times" egy czikkben igen roszalja a belfaesti 
protestánsok intolerantiáját s a kormányt felhívja erélyes 
rendszabályokra, hogy jövőben ily botrányok ne történjenek 
s tanácsolja, hogy jövőben a kormány katonasággal védje a 
katholikusok ajtatossági gyakorlataik biztonságát, még, ha 
kell, sortüzeléssel is. — Hanem azért mégis mindig a k a -
tholihusok az intoleransok. 

— Sokat bajlódtak s folyton bajlódnak a német lapok 
a pápaválasztással, sőt most azt híresztelik, hogy a Berlin-
ben találkozott három fejedelem e tárgyban is értekezett, 
hogy közös megállapodásra jussanak. Igen szépen felel 
minderre a „Voce della Verita " A szentatya, hála Istennek, 
a lehető legjobb egészségnek örvend s oly jól érzi magát, 
hogy még sokszor fog a nap a rák és kecskebak közt meg-
fordulni, míg öt elvesztjük. 2) A szentatya által kinevezett 
s még kinevezendő bibornokok mind oly férfiak, kik sem 
Poroszország, sem senkifia fenyegetéseitől meg nem ijednek 
s annak idejében oly főt fognak az egyháznak adni, minőre 
ily mozgalmas időkben szükségünk van. 3) A pápaválasz-
tók a választásnál egyedül saját lelkiismeretüket fogják 
megkérdezni és sem a távirdáktól, sema diplomatiai kartól 
nem fognak tanácsot kérni. 4) Es ha azok, kiknek joguk s 
s kötelességök az egyháznak főt adni, pápát választottak, 
tökéletesen közönyös dolog, váljon a magas diplomatiának 
tetszik-e ez u j pápát elismerni vagy sem. A hivők fogják 
tudni, kire hallgassanak a pápaválasztás fontos kérdésében, 
püspökeikre-e vagy politikai hatóságokra? 5) A diplomatia 
által felállitott ellenpápa napjainkban inkább nevetséges, 
mint veszélyes személyiség lenne. 6) Végre Isten, ki egyhá-
zát a vérengző római császárok, az eretnekek és szakadárok, 
a frank s német császárok, a Napoleonok stb. ellenében t i -
zennyolcz századon át meg tudta védeni, meg fogja tudni 
védeni Victor Emmanuelék v. a Hohenzoller.ek ellen is. Ez 
a mi szilárd hitünk. A porosz s egyéb liberális könyv s 
ujsággyártók,valamint diplomaták, a katholikusokat, neve-
zetesen a római s más papokat s egyházfőket, aljas, pénz-
szomjas, megvehető népnek tekintik. Ha a jó Istennek te t -
szik reánk bocsátani a kisértést, Isten segélyével be fog 
bizonyulni, hogy igen csalódtak." 

— A római községi választásról a „Times", tehát nem 
gyanús lap, azt irja : „Minden hivatalnok s katonatiszt beirt 
választó állásánál fogva. Van pedig ilyen Rómában 3, 570. 
Ezek nem rómaiak s mégis Rómában szavaztak a kormány 
jelöltje mellett. Már most vegyük figyelembe, hogy azon 
kormányjelölt, ki legtöbb szavazatot kapott, Anieni volt 
5,340 szavazattal. Ebből tessék levonni a fentebb nevezett 
idegeneket, marad 1770. Torlonia, a katholikusok jelöltje 
kapott 1820 szavazatot, tehát a rómaiaktól 50-nel többet, 
mint a kormányjelölt. Ilyen vol ta plebiscitum is 1870-ben." 
— Hanem azért a liberális világ mégis azt kürtöli, hogy a 
rómaiak hivták s óhajtották Victor Emmanuelt. Mundus 
vult decipi, ergo decipiatur, gondolják az olasz s más nép-
boldogitók. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR, 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A pápa és az egyházállamok közötti 
viszony. — Az egyház elválasztása az államtól. — Egy-
házi tudósitások. — Vegyesek. 

A pápa és az egyház államok közötti 
viszony. 

Senkinek sem kerülheti ki figyelmét azon izga-
tott, lázas és gyülöletteljes tevékenység, mely min-
dent, a mi c a t h o l i c u m , elsepréssel fenyegetve, 
elleneink részéről a legravaszabb számitással s oly 
rohamos módon megindult. A katholicismust már 
régebben sokan oly intézménynek tekintették s je-
lenleg tekintik még többen, mely elvei által magát 
a társadalomból vagy jobban mondva e századból 
száműzve, a világegyetem polgáraira nézve befolyá-
sát tökéletesen elvesztendi. — Ezt minél inkább elő-
segíteni magok az egyház ellenei siettek. Terveket 
gondoltak ki az egyház befolyásának megsemmisí-
tésére, mert a liberalismus ősszülői minden időben 
ettől féltek legjobban ; az egyház e befolyása volt 
szemökben a „lapis offensionis." Az idő, a kor, vagy 
katholikus módon beszélve, a z i s t e n i g o n d v i -
s e l é s megsemmisité e terveket, miként azt a tör-
ténelem minden századon át fényesen bizonyitja. 
Tér t engedett ugyan e terveknek egy időre, de csak 
azért, hogy az egyház hiveit éberekké tegye. Azon-
ban az egyház ellenei hallatlan szívóssággal s pél-
dátlan kitartást tanúsítva, nem szűntek meg rend-
szeres terveket készíteni az egyházi hatalom meg-
buktatására. E tervek sikeres végrehajtásától várták 
czéluk elérését, melyben őket a pápa s annak hatal-
ma eddigelé folyton akadályozák. 

Mit tettek? 
Van e világon egy magasztos, dicső, ősrégi és 

szent szövetség, melynek áldástosztó hatalma előtt 
tisztelettel és csudálattal hajlott meg mindenkor a 
nagy világ még nagyobb része; de félelemmel, bizal-

matlansággal és gyűlölettel viseltetik iránta egy oly 
rész, mely a népboldogitás zászlója alat ta legkülön-
félébb s egyúttal legveszedelmesebb elveket hirdet-
ve, e szent szövetségben ellenlábasát leié. E szövet-
ség pedig a keresztények szövetsége, melynek köz-
pontja, feje, a p á p a . Elleneink nem tudták kita-
lálni, hol rejlik az a titokteljes, bámulatra méltó, 
erő, mely bennünket összetart s egygyé olvaszt. 
Sejtették, hogy ez erő a f ő b e n van s azért e pontra 
irányiták támadásaikat. 

Amióta a pápák a történelemben mint világi 
fejedelmek szerepeltek, tagadhatlan, hogy ez idő óta 
hatalmok és befolyásuk a népekre s azok sorsára 
mindinkább nőtt és gyarapodott. A világi fejedelem-
ség e mentő s a veszélyekben annyiszor segélyező 
kezét a pápák részéről egyetlen nemzet sem tapasz-
talá oly mértékben, mint épen a m a g y a r n e m -
zet . 1 ) E világi fejedelemséget, melyet egy franczia 
uralkodó szerzett s a pápának í r á s b a n biztosított, 
quae, — mint Anasztáz irja, — u s q u e h a c t e -
n u s in a r c h i v o S. e c c l e s i a e r e c o n d i t a t e -
n e t u r , 2 ) e világi fejedelemséget, mondom, megdön-
teni volt czéljok egyházunk ellenségeinek századok 
óta, azt gondolván, hogy a pápa világi fejedelem-
ségének bukásával megszűnik az összetartó erő, en-
gedni fog e hatalmas kapocs s így bukni fog maga 
ez ősrégi szövetség is, a k a t h o l i c i s m u s . 

E számitás tetszett a szabadkőművességnek. 
Már annak lehetőségén is, hogy pápa bukni fog s 
vele a katholicismus, előre ujjongott a szabadkőmű-
vesek tábora, mert azt hitte, hogy a pápa Róma 
nélkül elveszti szellemi hatalmát az egyház fe-
lett; mert ő e hatalmat egyenesen a világi ha-
talomtól tette függővé; azt hitte, hogy a világi 

») Lásd Horváth Mihály „Magy. Tört." — Karcsú 
Arzén „A római pápák tört." stb. — Dr. V. Gröne „Die 
Papstgeschichte." 

2) Anast. Vitae Pont. Steph. II. 
24 



2 2 6 

hatalom elvesztésével elvesztendi a tekintélyt is, 
melynek hiányában a népek őt nem fogják elismerni 
f ő p á s z t o r u k n a k , felmondandják nekiaz engedel-
mességet s nem lévén többé központ, az egyház, aka -
tholicismus, felbomlásnak induland. 

E szabadkőműves! terv alapja némileg a tények 
által igazolva van. A pápa tettleg megfosztatott vi-
lági fejedelemségétó'l. Váljon igazolva leendenek-e a 
tények által a szabadkőművesek által kiszámitott 
következmények is? — Soha! Harczoljon bár a vi-
lág végéig a szabadkőművesek minden nagy és kis 
mestere, gondoljon pokolinál pokolibb terveket, 
az egyházat magát, mint isteni intézményt, a katho-
licismust, megsemmisíteni, tönkre tenni, soha, a pá-
pának, mint a k a t h o l i c i s m u s f e j é n e k s k ö z -
p o n t j á n a k s z e l l e m i h a t a l m á t és f ö l é n y é t 
elrabolni és szélnek ereszteni soha sem foghatják. 

Ez állitásunk isteni Ígéreten, oly csalhatatlan 
biztositékon, alapszik, melyre nézve az őszintén igaz 
és hitbű katholikus e szavakban : „tu es Petrus et 
super hanc petram aedificabo ecclesiam meam et 
portae inferi non praevalebunt adversus earn" tö-
kéletes és teljes megnyugvást találhat. 

Csak az a sajnos, hogy számosan léteznek, kik 
magokat katholikusoknak s még hozzá j ó katholi-
kusoknak lenni állítják s mégis, látva a fájdalmas 
tényként szereplő eseményeket, az isteni, csalhatlan, 
igéret iránt b i z a 1 m a t l a n o k s abban a jövőre 
nézve teljes megnyugvást találni nem akarnak. — 
Megtörténhetik ugyan, hogy a h i t v i l á g a t ő l ü n k 
e l v é t e t i k s m á s o r s z á g n a k a d a t i k , ez min-
denesetre méltó büntetés leend reánk nézve; de azért 
az egyház maga f e j é v e l együtt létezni fog, meg-
maradand az a földön pápájával együtt mindaddig 
míg csak a föld föld lesz. 

Sokan azt hiszik, hogy az a szikla, melyen a 
katholikusok erős hite s biztos reménye nyugszik, 
emberi számitások, működések és fondorlatok által 
megtörethetik. Csalatkoznak ! E balhiedelemnek oka 
kettőben rejlik: a hit szilárdságának hiányában s 
azon téves véleményben, mely szerint sokan a pápa-
ságot tökéletesen azonosnak lenni gondolják a világi 
fejedelemséggel. 

A mi a hit szilárdságát illeti, ez korunkban 
azon feltűnően tapasztalható hidegség miatt, mely 
a vallásos téren annyira uralkodóvá vált, nagyon 
megingott s még olyanokat is ingadozni látunk, kik 
különben másokat épen a hitben megerősíteni s buz-
dítani hivatvák. Szomorú jelenség, de tény! Már 
maga a hit isteni ajándék lévén, az abbani szilárd-

ságot, öregbedést is, csak Istentől nyerhetjük meg 
ajtatos ima s a kegyszerek használata által, mert 
csak ő képes megadni a „lumen fidei"-t, mely felül-
ről jön. — De a mi azon balhiedelmet illeti, mintha 
a pápaság a világi fejedelemséggel elválaszthatlan s 
lényegileg szoros összeköttetésben lenne s így e kettő 
azonos volna oly formán, hogy ha a világi fejede-
lemség megdőlne, tekintélyét vesztené a pápa s meg-
buknék s akkor, mert „peroutiam pastorem et di-
spergentur oves,u megsemmisülne a katholicismus is, 
ez oly vétkes bizalmatlanság az isteni Ígérettel szem-
ben, melyet menteni nem lehet, de jóvá tehetni a 
dolog mély megfontolásával, elmebeli kutatással s 
tanulmánynyal . 

Igaz ugyan, hogy a világi fejedelemség, mint 
századokon keresztül létezett intézmény, régisége 
miatt külsőleg szorosan egybeforrt a pápasággal 
úgyannyi ra , hogy midőn világi fejedelemségről 
szólottunk, értettük ez alatt a pápaságot is s viszont, 
midőn pápaságról volt szó, mellé gondoltuk annak 
világi fejedelemségét is, minthogy e kettő egy sze-
mélyben összpontosult. Egynek tekintettük tehát e 
kettőt bizonyos tekintetben mi is és pedig a személy 
miatt s csak külsőleg, nem pedig lényegileg. — 
Egyiket a másiktól elválaszthatónak hittük, mint-
hogy a világi fejedelemség csak a történelem fej-
leményeként praedominált a pápa személyében; de 
a kettőt együtt folyton szükségesnek3) állítottuk s 
így a fentebb kifejezett balhiedelem alappal nem bir 
s legfeljebb csak akkor birhatna, ha az,mint történelmi 
tény, bevitatható volna, miszerint „a pápaság a vi-
lági fejedelemséggel kezdődött s így ezzel egykorú 
isteni intézmény." 

Különbenis a pápa világi fejedelemsége és a 
pápaság közötti viszony kérdésének megfejtése nem 
oly felette nehéz. 

Ugyauis Krisztus Urunknak azon Ígérete : „te 
Péter vagy stb.", nem Rómára vonatkozik, hanem 
Péterre; nem Róma a kőszál, melyen az egyház 
épült, hanem Péter; nem Róma a folytonlétezés Ígé-
retének oka és alapja, hanem az egyház ; nem Róma 
tette Pétert pápává, hanem Péter tette Rómát fő- 08 

3) Hogy miért? azt megmondja Wonter, midőn irja: 
„peculiarem divinae providentiae dispositionein in hoc quis-
que perspiciet, qui attenderit, quanti a d l i b e r a m 
e c c l e s i a e a d m i n i s t r a t i o n e m r e f e r a t , u t e j u s 
P o n t i f e x n u l l i u s i n t e r t o t d i v e r s o s o r b i s 
p r i n c i p e s d o m i n a t i o n i s i t o b n o x i u s . " Hist, 
eccl. Tom. I. pag. 512. — Lásd. Cenni „Monumenta domi-
nationis pontificiae." — De Maistre „A pápáról." 
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állandó székhelyévé. Azt bizonyosan tudjuk, hogy 
sz. Péter még mieló'tt Rómába jött volna, már akkor 
pápa volt. O pápa volt már akkor, midőn Antiochiá-
ban székelt s mint ilyen elnökölt a jeruzsálemi 
elsó', apostoli, zsinaton. Épen olyan pápa volt ő ek-
kor, mint midőn székét Rómába helyezé s épen olyan 
pápa maradt akkor is, midőn Rómában lánczokba 
verve megkötöztetett s fogságba vettetett. 

Miután Péter Rómában martyrhalált szenvedett, 
a pápai méltóság a római püspöki székkel egye-
sítve lett s így az ő utódja L i n u s nemcsak 
mint római püspök, hanem egyszersmind mint pápa 
is, követé őt s így volt ez folytonosan a pápák hosszú 
során keresztül napjainkig. 

Az üldözések idejében többször megtörtént, 
hogy a pápák Rómából elűzettek vagy pedig elfogva 
tar tat tak; de mindezeknek daczára az egyház ben-
nök szakadatlanul a legfőbb pásztort, a martyrpá-
pát, tiszteié s őket ilyenekiil tekinté. 

Ha tehát a pápai méltóság lényegileg nem Ró-
mához van kötve, annál kevésbbé tehető a világi 
hatalomtól, az egyházi államok feletti uralkodástól, 
föggővé, melynek gyakorlásához őt történelmi okok 
segiték. Egész 754-ig, midőn P i p i n II. I s t v á n 
pápának ajándékozá a római területet,4) egyetlen 
talpalatnyi földet sem birt a pápa, mely felett világi, 
uralkodói, hatalmat gyakorolt volna s mégis szám-
talan bizonyítékokkal birunk minden századból an-
nak kimutatására, miszerint a pápa addig is mint 
a katholicismusnak feje ismertetett el. Ebből vilá 
gos, hogy a pápaság korosabb, mint a világi fejede-
lemség s így ez nem a pápasággal kezdődik. 

A későbbi századokban a pápák mint az egy-
házi államok uralkodói nemcsak lázongó alattva-
lóiktól, de idegen uralkodóktól is, épen pápai hiva-
taluk miatt államaikból többször kiűzettek, idegen 
országban fogva tartattak, némelyek száműzetésben 
haltak meg a nélkül, hogy ezért Pétertől örökölt 
szent jellegüket, mint az egyház fejei, csak egy pil-
lanatra is elvesztették, vagy az csak kérdésbe is ho-
zatott volna. Mindnyájan római püspökök s így 
p á p á k maradtak, habár üldözőik nem ritkán ellen-
pápát választattak is. 

A XIV. században a pápai szék 71 éven át volt 
Rómától távol, Rómából Avignonba, Francziaor-
szágba, helyeztetett át. Ezen korban Francziaor-

4) „Per scriptam paginam omnes civitates, quas 
occupaverat, B. Petro et romanae ecclesiae seu ejus Ponti-
ficibus i n p e r p e t u u m possidendas donavit." — Wonter 
loco cit. 

szágban választattak s koronáztattak a pápák, itt 
uralkodtak s haltak meg, de azért az egyház hívei-
től szüntelen mint római püspökök az egyete-
mes egyház főpapjaiul ismertettek el. 

A franczia köztársaság idejében 1798-ban maga 
Róma is respublicának declaráltátott s az elfogott 
VI. P i u s Francziaországba vitetett, hol 13. havi 
szenvedés xitán meg is halt. Féléven át sikerült a 
francziáknak az u j pápaválasztást megakadályozni, 
de ez végre is létrejött. — Az ujon választott pápát, 
VII . P i u s t 1809-ben Napoleon szintén elfogatta, 
országától megfosztá, Francziaországba viteté s há-
rom éven át tartá nehéz fogságban ; az egyházi álla-
mokat pedig Francziaországhoz csatolá s 1811-ben 
Napoleonnak újszülött fia Róma királyának nyilvá-
níttatott. S az isteni gondviselés által megengedett ily 
változások és körülmények között is a pápa p á p a 
maradt s a katholika egyház főnökéül ismertetett el. 

Azt hiszszük, miszerint eléggé megmutattuk, 
hogy a pápai méltóság sem az egyházi államok 
vagy más országok birtoklásához, sem pedig a pá-
pának Rómábani tartózkodásához, nincs kötve s azok-
tól legkevésbbé függ. A pápa bárhol tartózkodjék 
is, mindig Rómának püspöke leend és mint ilyen 
az egyház feje maradand s utódja, mint Rómának 
püspöke, pápa is leend. Igen, azt biztosan állítjuk, 
hogy ha a sz. város a hitetlenektől elfoglaltatnék is 
és a kereszténység Rómából száműzetnék s a pápá-
nak Európából messzevilágrészekbe kellene mene-
külnie: azért folytonosan a pápaság személyesitője 
maradna s mint ilyennek, halála után szakadatlanul 
utódai lennének, habár Péter széke Rómából min-
denkorra eltávolíttatnék is. 

Ha kevésbbé fontos püspöki székhelyek más 
helyre áttétetnek, azt tapasztaljuk, hogy a püspök a 
leggyakrabban a régi püspöki székhelynek nevét 
megtartja s habár más székhelyen lakik is, azért 
mégis a réginek nevéről neveztetik. Erre hazáikban 
is van példa. 

Az első keresztények régi püspökségeire, me-
lyek most a hitetlenek kezei között vannak, most is 
neveztetnek ki folytonosan püspökök, kik aztán czi-
meiket más országokban is megtartják s így ezen 
egyházakban is megvan a főpásztorok szakadatlan 
egymásutáni következése ; — mennyivel inkább 
szükséges tehát, hogy — a fentebb emiitett esetben 
— ugyanez történjék a legkitűnőbb egyházzal is, a 
a rómaival, mely egyház főpásztorainak szakadatlan 
egymásutáni következéséhez (successio non inter-
rupta) vau kötve maga a primátus! 

29 * 
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Minden ka tho l ikus püspök jól t u d j a , h o g y csak 
a d d i g számi tha t ja m a g á t a k a t h . egyház t ag ja i közé, 
m í g tö rvényes főpásztorával , a római pápáva l , kö-
zösségben él s vele összeköttetésben á l l ; h a t ehá t 
e g y i k v a g y más ik — a p á p á n a k Rómábó l i elüzetése 
a l k a l m á v a l — h i tgyengeségbő l v a g y épen világi 
é r d e k e k b ő l a pápá tó l e l szakadna , ez ál tal önmagá t 
t a g a d n á ki az egyházbó l s m e g s z ű n n é k a n n a k egy ik 
t a n i t ó t ag ja lenni. E g y é b k i n t ilyesekre, nem hisz-
szük, h o g y vá l l a lkoznék püspök . S h a az ta lán mégis 
tö r ténnék , h o g y egyes főpásztorok h íve ikkel e g y ü t t 
a pápá tó l i ly szomorú esetben k ü l ö n v á l n á n a k , az 
b i zonyosan nem azon okbó l tö r t énendnék m e g , 
m i n t h a ők a pápai mél tóságot m e g s z ű n t n e k s a n n a k 
f é n y é t k i a l u d t n a k tek in tenék , h a n e m egészen más 
okokból , me lyek t öbbny i r e a k ö r ü l m é n y e k b e n lelik 
m a g y a r á z a t u k a t s m e l y e k n e k fejtegetése je lenleg hoz-
z á n k nem tar tozik . 

Valódi val lásos meggyőződésse l , a tör ténelem-
ben csak kevés já r tasságga l , biró egyet len ka tho l ikus 
ember sem fog a pápá tó l e lszakadni csak azért, mer t 
az az e g y h á z i á l l amok feletti u r a lkodás tó l , t ehá t a 
v i lági fejedelemségtől , megfoszta to t t s t a r t s o n b á r e 
megfosz ta tás századokig, mi t az is teni gondvise lés 
m e g e n g e d n i nem fog, a h i t hű ka tho l ikus a k k o r sem 
fog ké te lkedni Kr i sz tus U r u n k e szava iban : „ T u es 
P e t r u s et supe r h a n c p e t r a m aedif icabo ecclesiam 
m e a m et por tae inferi non p raeva l ebun t adversus 
earn." Udvary Ignács. 

Az egyház elválasztása az államtól. 
( F o l y t a t á s . ) 

Először : a keresztény államnak kötelessége a ker. 
hit elveit úgy, mint azokat az egyház hirdeti és Isten törvé-
nyeit úgy, mint azokat Krisztus kinyilatkoztatta és az 
egyház által mint Krisztus törvényei hirdettetnek, minden 
auctoritativ ténykedésénél irányadóul elfogadni és azok 
szerint magát múlhatatlanul irányozni. A ker. hitet és ker. 
törvényt, amint azokat az egyház képviseli, nem szabad az 
államnak,illetőleg az állami ténykedéseiben,mint valami kö-
zönyös dolgot tekinteni, mintha az őt nem is érdekelné. Az 
állami tekintély az ő auctoritativ ténykedéseiben nincsen a 
keresztény hit és törvény körén kivül helyezve ; épen úgy 
érvényes mindkettő reá nézve, mint az egyesre ; mert vala-
mint az egyes, úgy a tekintély is, meg van váltva vagyis 
a természetfeletti rendbe fel van véve és valamint ebből az 
egyesre azon kötelem háramlik, hogy higyen a keresztény-
ség igazságaiban, amint azok egyház által előadatnak és min-
den tetteiben a keresztény törvényt irányadóul vegye : úgy 
ugyanazon alapon a tekintély részére is azon kötelem há-
ramlik, hogy a ker. igazságokat mint olyanokat elismerje 
és akker. törvényeket auctoritativ ténykedéseiben irány-
dókul tekintse. Nemcsak az egyesnek, hanem az államnak 

is, hivőnek kell lenni. Valóban észellenes lenne, ha — előre 
feltéve a kereszténység isteniségét és igazságát — elfogad-
nók, hogy az egyes kötelezve van hinni és elismerni ezen 
isteni igazságot gondolatban,szóban és cselekedetben,a tekin-
tély azonban, melyet maga az Isten rendelt, fel lenne mentve 
ezen kötelezettség alól és saját tetszése szerint gyakorol-
hatná auctoritativ hatalmát ellanmondásban a keresztény-
ség igazságaival és törvényeivel. Ez annyit jelentene mint az 
egész ker. rendet megdönteni és a manichaeismus uj nemét 
behozni. 

Másodszor : kötelessége az államnak, illetőleg az ál-
lami tekintélynek, saját területén a ker. törvényt saját 
auctoritativ ténykedése által azoknál keresztülvinni és 
érvényre juttatni törekedni, kik az ő hatalmának alá van-
nak vetve. Az állami tekintély minden törvényhozói tevé-
kenysége alapjában nem más, mint az isteni örök törvények 
alkalmazása azon különböző társadalmi viszonyokra , 
melyek az emberi tekintély részéről szabályozást követel-
nek. Az állam Istentől rendelt intézmény, következésképen 
neki is az Isten törvénye alatt kell állania és az a tekintély 
dolga, hogy ezen isteni törvényt, mely az átalános szabályt 
magában foglalja, a különféle viszonyokra saját törvény-
hozása által alkalmazza és ezt ily módon az isteni törvény-
nyel megegyezőleg alakítsa. Következésképen e törvényt az 
államnak az egyház kezéből mint ker. törvényt kell fogadnia 
és azután ezen ker. törvényt saját törvényhozása által azok-
nál, kik hatalma alá vannak vetve, társadalmi vonatkozásai-
ban gyakorlatilag keresztül kell vinni. Igy az egész állami 
törvényhozásnak ker. szellemtől kell áthatva lennie és ha ez 
így van, úgy ezen szellemnek az igazságszolgáltatásra is át 
kell mennie; mert ha a törvényhozást, úgy annak keresztülvi-
telét is, ugyanazon szellemnek kell átlengeni, hacsak nem 
akarjuk, hogy az auctoritativ ténykedések közé feloldhatlan 
zavar hatoljon Ily módon, de csak is ily módon lesz az 
állam kereszténynyé és ilyennek lennie kell, ha a termé-
szetfeletti erkölcsi rend körében akar maradni. Ha törvény-
hozásában a ker. törvényektől eltekintene vagy ha épen oly 
törvényeket hozna, oly rendeleteket adna ki, melyek ellen-
mondásban vannak a ker. törvénynyel, úgy magát azon 
rend körén kivül helyezné és vagy magával vonná hozzá-
tartozóit a szakadásba vagy összeütközésbe hozná őket sa-
ját ker. lelkiismeretökkel, ami őket az apostol azon szavaira 
figyelmeztetné: „oportetDeo magis obedire, quam hominibus. 
De ezzel önmaga felett ki is mondaná az Ítéletet. 

Harmadszor : az állam összeköttetése az egyházzal 
követeli, hogy az állam az egyház hitét és jogait védelmezze-
Az államnak kötelessége mindenekelőtt az egyház és hoz-
zátartozói hitét védelmezni. E védelem nem abban áll, 
hogy az állam netalán kényszerítse a különvéleményüeket 
erőszakkal a ker. hit elfogadására vagy hogy benyúljon 
egyesek lelkiismeretének szentélyébe és azokat benső meg-
győződésök végett üldözze. Mi sem lenne viszásabb ós a ker. 
szellemnek ellenmondóbb, mint ily eljárás. Hanem védenie 
kell a ker. hitet annyiban, hogy ne tűrje a ker. hit nyilvá-
nos kigúnyolását, a téves tanok nyílt vagy titkos terjesz-
tését és a hatalmában lévő eszközökkel megakadályozza, 
nehogy a hit egysége, hol az a nép között létezik, ellen-
séges befolyás által széttépessék ; hogy a nyilvános is-
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tenkáromlást, a ker. szentélyek megszentségtelenitését, meg-
büntesse és főleg oly rendeleteket hozzon, melyek alatt az 
alattvalók hitük nyilt megvallásának és gyakorlatának ör-
vendhessenek. Hogyan lehetne valamely állam keresztény, ha 
nyugodtan szemlélné, miként támadtatik és sértetik meg 
nyiltan alattvalóinak ker. hite vagy ha talán e törekvést 
önmaga hasznosnak tanusitaná? Ez az! egyház tagjainak bi-
zonyára kárt okozna,de még nagyobb kár háramlanék belőle 
az államra, mert ezáltal feloldaná összeköttetését az egy-
házzal, ellenmondásba helyezné magát a természetfeletti 
erkölcsi renddel, ami csak az ő kárára üthetne ki, mint a 
rend bármely felforgatása. Valamint a hitet, úgy köteles 
védeni az állam az egyház jogait is. Az állam lényeges 
feladatához tartozik mindenkinek jogát védelmezni ; az 
egyház jogai sem vehetők innen ki. Az egyház nem bir 
physicai hatalommal ; ezt az ő lényege és rendeltetése ki-
zárja ; hanem az állam kezébe van letéve a „kard" vagyis 
a physicai hatalom és pedig azon czélból, hogy mindenki 
jogát védelmezze és igazságot szolgáltasson. Kötelessége 
tehát az egyház részére is nyújtani a külső jogvédelmet, 
mert nélküle ez nem birna jogvédelemmel. 

Ezekben előadtuk a főbb vonatkozásokat, melyek 
szerint az állam lényeges összefüggésben van az egyházzal. 
De megfordítva az egyház is a legbensőbb összeköttetés-
ben van az állammal és ha kérdezzük, miben áll ezen 
összeköttetés, úgy ezt is három főmomentumra vihetjük 
vissza. 

Először: az egyház kötelessége az államot mint i s t e n i 
r e n d e t elismerni és pedig mint olyat, mely nem á l l a 
természetfeletti ker. rend körén kivül, hanem mely abba 
szintén felvétetett és azért kötelessége vele is közölni a ker. 
áldás kincseit, melyeket keblében hordoz. Ezen alapszik a 
királyok felkenetése és koronázása akár az egyház feje, 
akár a püspökök, által. Midőn az egyház a fejedelmeket a 
felkenetésbon és koronázásban részesíti, egyrészről elismeri, 

hogy az állami tekintély Isten által rendelt hatalom ; más-
részt közli annak tulajdonosával a ker. áldást, hogy hiva-
talát Isten akaratja szerint, ker. szellemben, bölcsen és 
hatalmasan, viselhesse. Az egyház a fejedelmek felkenését 
és koronázását mindig egyházi szentelménynek tekintette 
és minden szentelménynyel actualis kegyelem van össze-
kötve, melynek az elfogadó érdemének mértéke szerint lesz 
részesévé. Igy itt is. Az egyház részéről a felkenetés és 
koronázás tehát megpecsételése annak, hogy a fejedelem 
és az általa képviselt állam be van illesztve a természet-
fel' tti rendbe és azért az egyház a fejedelmeket mindig 
megszentelt személyekül tekintette és Isten házában ré-
szökre mindig a clerus között jelelt ki helyet. 

Másodszor : az egyháznak erkölcsi, a kereszténység 
által parancsolt, kötelme az állami tekintély iránt alattva-
lóinak engedelmességet hirdetni és parancsolni, mig csak 
rendeletei a ker. törvénynyel nem ellenkeznek. Az állami 
tekintély saját rendeletei iránt engedelmességet csak külső-
leg erőszakolhat ki, mert hatalmi küleszközeivel a bensőkbe 
soha sem képes hatni. De ez teljesen hasztalan lenne, hacsak 
a lelkiismeret benső hatalma is nem intené az alattvalókat 
engedelmességre ; mert az ember értelmes erkölcsi lény, 
mely felett külső hatalom által uralkodni és őt a rend hatá-

rai között tartani soha sem lehet. De a lelkiismeret erkölcsi 
hatalma az egyház vezetése és befolyása alatt áll. Az Ö 
dolga tehát pótolni azon hiányt, mely az állami hatalomhoz 
tapad, mert ő foly be az alattvalók lelkiismeretébe és az 
állami tekintély iránti engedelmességet mint lelkiismereti 
szent kötelmet ő állitj a nekik élő és parancsolja. Azért az 
egyház kárhoztat minden forradalmi lázadást a világi ha -
talom ellen, sőt még akkor is eltiltja az erőszakos önsegélyt, 
ha a világi tekintély hatalmával alattvalóinak kárára 
és elnyomására visszaél ; ö inkább megnyugvást hirdet 
Isten akaratjában és bizalmat igazságossága iránt, ki végre 
mindig segélyt hoz és az isteni törvény megvetőjét, még ha 
oly magasan áll is, képes elérni. Csak a passiv ellenállást 
engedi meg jogosultnak. Minden másban azonban, ami az 
isteni törvénybe nem ütközik, feladatához képest engedel-
mességet akar és hirdet a fensőbbség iránt, megemlékezve 
az apostol szavaira: „Omnis potestas a Deo." — De semmit 
sem ismerhet el engedelmességre kötelezőnek, ami az isteni 
törvénybe ütközik ; igen, itt letiltja az engedelmességet, 
épen tekintettel az apostol szavára: „oportet Deo magis 
obedire, quam hominibus. 

(Folytatás köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, sept. 30. E x e r c i t i a s p i r i t u a l i a d e d i -

s t i n o b i s D o m i n e ! Deo gratias. Szives olvasóink tud-
ják, hogy ő főmlga, Magyarország herczegprimása, Septem-
ber hónap 24, 25 és 26-ára lelkigyakorlatokat hirdetett az 
érsekmegye papsága számára Esztergomba. Nincs szándé-
kunkban a lelkigyakorlatok hasznos, sőt szükséges, voltáról 
értekezni. E tekintetben a Religio már nem egyszer fel-
emelte a legújabb időben is szavát. De szándékunk itt a 
nyilvánosság terén ünnepélyesen hálát rebegni a kegyes 
főpásztor iránt, ki lelkünk üdvösségét szivén viselve, ily 
lelkigyakorlatokat tartatott s azokban velünk elejétől végig 
részt vett. Retribuere dignare. Szándékunk ünnepélyes há-
lát rebegni a lelkigyakorlatok igazgatóinak, ft. Klinkov-
ström Miksa s Vervact Julián atyáknak, kik e gyakorla-
tokat oly önfeláldozással, bölcseséggel, tapintattal s — ki-
mondjuk — gyengédséggel vezették. Retribuere dignare. 

A főpásztori atyai szózatra 126 pap sietett Eszter-
gomba, hogy a szent gyakorlatokban részt vegyen. Ha meg-
gondoljuk, mily roppantkiterjedésü a főmegye, meglep 
ezen szám s csak azt mutatja, hogy papságunk tud és sze-
ret főpásztorára hallgatni, hívásának eleget tenni. Ez jó jel. 
Ennek alapján méltán lehet reményleni, hogy a dissolutio, 
melylyel a papság sokszor vádoltatik, a scopae dissolutae, 
ha ügyes orvosi kéz vezeti a műtétet, testületünkből eltá-
volítható. A lelkigyakorlatokban résztvevők a főpásztorral 
együtt az érseki papnöveldében voltak az egész idö alatt 
elhelyezve s minden tekintetben jól ellátva. Fogadja a pap-
növeldéi elöljáróság fáradozásaiért őszinte hálánkat 

A lelkigyakorlatokat megnyitó s bezáró allocutiókat 
kegyelmes főpásztorunk tartotta a vele született határozott-
sággal s kenettel. De semmi sem hatotta meg a figyelmes 
hallgatóságot annyira, mint midőn ő herczegsége a zárbe-



230 

szédbeu ezeket mondotta : quousque hanc sedem tenebo, 
singulo anno exercitia spiritualia servabo ; hoc debeo meae 
saluti, saluti vestrae et saluti fidelium vestrorum. Nem egy 
ajakról lebbent le e szavak hallatára a Deo gratias s min-
den jelenlevő szivében megzendült e kivánság, legyen az 
a quousque minél hosszabb. 

A mi magát a lelkigyakorlatok rendét, melyet alább 
egész terjedelmében közlünk , illeti , megjegyzendőnek 
tartjuk, hogy az nem volt túlszigoru, sok szabad időt 
engedett s így a kényszer helyett alliciált az Önmunkáló-
dásra. 

Az elmélkedéseket Klinkovström Miksa atya tartotta. 
Csak levonnánk ezen meditatiók érdemeiből, ha azokat 
dicsérgetni akarnók. Az éles, vaslogica megragadta az 
ember figyelmét s ki nem eresztette, míg az elmélkedő ki 
nem ejtette a befejező áment. Nem arra látszott czélozni az 
elmélkedő atya, hogy a képzelő tehetséget graphicus leírá-
sokkal felcsigázza, a kedélyt felizgassa s megrémítse a 
hallgatót, hanem arra, hogy eszét felvilágosítsa s a logica 
vaskövetkeztetéseivel tandem oda vigyo, miszerint belássa 
az illető az ajánlott cselekedetnek helyes, üdvös, szükséges, 
voltát s belátva az elmélkedés végén önmaga felsóhajtson: 
Uram ! igy akarok tenni s nem máskép. Például hozzuk csak 
fel, hogy megértessünk, egy elmélkedését a bűnről, de pec-
cato.Itt nem a bűn utálatosságát,borzasztó következéseit stb., 
ecsetelte, hanem logice kimutatta, hogy minden peccatum 
stultitia s ezt oly szigorúan logice, hogy az elmélkedés vé-
gén minden hallgató azt mondotta az elmélkedővel : stultus 
esse nolo, adeoque non peccabo. 

S mi őszintén megvalljuk, nekünk ezen elmélkedési 
modor sokkal jobban tetszik s azt üdvösebbnek tartjuk, 
mint a szigorún asceticus elmélkedéseket. Mi ugyan egy-
átalán nem akarjuk magunkkal elhitetni, sem másokkal, 
hogy ily logicai conclusio után az ember nom fog máskép cse-
lekedni, mert hisz emberek vagyunk; de ily philosophicai 
deductiók megragadják az észt s belőle nem oly könnyen 
repülnek el, mint az indulatok a szivből. Öntudatlanul is 
fel-felmerülnek ily logicai egymásutánok az emlékezetben 
adandó alkalommal s ha megfigyeltetnek, lehetetlen, hogy 
benyomást ne gyakoroljanak a szivre. 

Különösen fokozta hatását ezen elmélkedéseknek s 
conforentiáknak az, hogy az illető atyák nem olvasták 
elmélkedéseiket s conferentiáikat, hanem, mint mi magya-
rok mondjuk, könyvnélkül mondották. Az elmélkedő atya 
mintogy hangosan elmélkedett maga magában s csak néha 
látszott a hallgatósághoz fordulni, hogy deductióinak helyes 
voltáról quasi meggyőződjék. 

Nem mellőzhetjük annak felemlitését som, hogy az 
elmélkedő atya rövid néhány napot felhasználva elmélke-
déseiben oly magaslatra emelkedett, melyről figyelmét 
mondhatni minden egyes pontra irányozhatta. Nem hagyta 
ő a papi élet egyetlen egy pontját sem érintetlenül, oly 
magasra emolkedett mindig, hogy lehetséges volt neki e 
magaslat alá a legtöbb pontot összevonni. És mily gyen-
gédséggel. Sok dolgot csak indigitált úgyszólván s a hall-
gatóság megértette s elmondhatjuk, ezen távolról való mu-
tatás üdvösebben hatott, mint dörgelmes expectoratiók. A 
logicai vaskövetkeztetés tönkre tette az embert s ily meg-

semmisülés mellett jól esett a megszégyenült észnek a 
gyengéd érintetés. Midőn a logicával leverte az ember cse-
lekvési modorát átalánosságban, akkor nem fogta a papot 
nyakon s oda vágta a falhoz, hogy az emberben a lélegzet 
is megszorult, hanem gyengéden megsimítva tovább ment s 
ezen gyengédség a megszégyenült észnek és szivnek jobban 
esett s reá jobban hatott, mint a szokásos expectoratiók. 

Hát mit mondjunk a szentírásnak alkalmazásáról ! 
Boldog Isten, mily kincsbánya az a szentirás s mi nem 
ismerjük s mert nem ismerjük, nem értjük, nem tudjuk, 
nem alkalmazzuk. Mily kifejezések, mily értelmek, re j -
lenok a szentirás egyes tételeiben, ezt csak most láttuk s 
megrémülve bámultuk Klinkovström maditatiói alatt. 
Mennyire ismeri ő a szentírást, mennyire jártas benne s 
hogy tudja alkalmazni ! Valóban ezen verbum Dei kate-
xohen nála penetrabilius volt omni gladio ancipiti. 

Fratres, kedves paptársak, forgassuk a szentírást s 
tanulmányozzuk, van abban theologia, philosophia, politica, 
morális, oeconomia, vita socialis stb. stb. Forgassuk a szent-
írást s elmélkedjünk. 

Míg Klinkovström elmélkedései a belső élettel, addig 
Vervaet conferentiái a külélettel foglalkoztak. I t t is ugyan-
azon emelkedettséget, tapintatot, gyengédséget, kell ki-
emelnünk, mi az elmélkedéseket oly kedvesekké tette. 
Szivből beszélt, szivhez szólt s hiszszük, megértetett. 

Retribuere dignare Domine nobis bona facientibus. 
Sept. 26-án volt a gyónás s 27-én az ünnepélyes áldo-

zás, mely után a jelenlevő paptársak testületileg búcsúztak 
el a lelkigyakorlatokat tartó atyáktól s kegyelmes főpász-
torunktól, megköszönvén az élvezett testi s lelki jókat. 
Érzelmeinket Szabó József felszontelt püspök úr ő mlga 
tolmácsolta. Nem tehetjük, hogy a herczegprimás ő fmlgánál 
tett bucsúzásból ki ne emeljük azon jelenetet, midőn ő hgsége 
válaszolva a hálaszavakat tolmácsoló püspök úrnak, figyel-
meztetett azon súlyos harczokra s küzdelmekre, melyeknek 
most kitéve van a kath. papság; intett s kért, hogy álljunk 
szilárdan a hitben s a most feltett jó szándékokban. Exem-
ple et zelo vestro filii hic congregati aodificabar ; — tovább 
nem folytathatta, mert sürü könyek fojtották el a hangokat 
s az egész testület, az atya a fiakkal együtt sürü, könyeket 
hullatva néma kézszorítással váltak el egymástól. E könyek 
s e néma kézszoritás többet mondottak, mint bármily ékes 
szavak. 

Igy folytak le az esztergomi lelkigyakorlatok. 
Fogadja ismételve ő hgsége, a lelkigyakorlatokat 

vezető atyák s a papnöveldei elöljárók hálás köszönetünket. 
Ad revidere anno futuro ! 
A lelkigyakorlatok rende ez volt: 
Ordo diurnus sub spiritualibus Exercitiis observandus. 

Feria II. Ad campanulae signum ante horam sextam omnes 
et singuli convenient ad Sacellum Seminarii Archi-Eppalis. 

Hora 6-a. 1) Cantatur hymnus „Veni Creator Spiritus." 
2) Allocutio Archi-Episcopi. 3) Dein meditatio praeparatoria. 

8-a Coena, sub qua lectio sacra. 
3/é 9-a Preces Vespertinae in Sacello. Dein quies. 
Feriis III. IV. V. Hora 6-a Surrectio. 
V, 7-a Praemisso signo campanulae preces matutinae 

in Sacello. Meditatio. Dein Missa, quam célébrât Archi-
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Episcopus, cui omnes interesse debent. Sequitur alia Missa, 
cui, qui voluerint, interesse possunt. 

% 9-a Jentaculum in Refectorio. Tempus liberum. 
% 10-a Horae minores in Sacello ; Meditatio cum 

Reflexione earn soquente. Tempus liberum. 
Hora 3/4 12-a Examen conscientiae privatim insti-

tuendum. 
12-a Prandium, sub quo lectio sacra. Dein brevis Visi-

tatio SSmi. Tempus liberum. 
2-a Vesperae et Completorium in Sacello. Conferentia. 

Tempus liberum. 
4-a Matutinum cum Laudibus in Sacello. Meditatio. 

Reflexió. 
7-a Coena. Dein Visitatio SSmi. 
1 /2 9-a Preces vespertinae cum Litaniis de SSmo 

Nomine Jesu vei Lauretanis. Dein quies. 
Feria VI. Hora 5-a Surrectio. 
1 / j 6-a Preces matutinae in Sacello. Missa, sub qua 

Communio. Preces pro lucrandis Indulgentiis. Allocutio 
finalis. „Te Deum Laudamus." 

Notanda. 1. Quamvis Sacerdotes SS. Exercitiis se 
impendentes sub bis Missam celebrare possint, non expedit 
tamen, cum ne ordo praestitutus, qui est anima rerum, tur -
betur, tum ut hâc etiam per dies aliquot abstinentiâ, spiritum 
bumilitatis et animum contritum contestentur. 

2.Tempus liberum impendendum est imprimis discussioni 
conscientiae seu examini status animae et tarn necessariao 
praeparationi ad SS. Confessionem peragendam ; dein vero 
etiam lectioni spirituali vel orationi vocali, v. g. recitationi 
Coronae B. M. V. et similibus. 

3. Quum teste Spiritu Sancto Tkren. 3. 26. „bonum 
sit praestolari cum silentio salutare Dei," per totum SS. 
Exercitiorum tempus divini bujus effati omnes et singuli 
memores sint et silentium observent, est necesse. 

4. Ut officium divinum, prout debet ac decet, persolvi 
queat, in recitatione eiusdem ad asteriscos pausae observen-
tur et respirium sumatur. Strigonii, die 23-a Septembris, 
1872. Joannes mp. Archi-Episcopus. 

Szabadjon ezek után azon reményünknek adni kifeje-
zést, hogy a lelkigyakorlatok valamint ezentúl Esztergom-
ban évenkint: úgy meg fognak tartatni más érseki s 
püspöki megyékben is. Minden lelkigyakorlat után ugyan 
nem fogunk tiszta szentekké válni ; hibáink, gyarlóságaink, 
meg fognak maradni, bűnökbe fogunk esni ezentúl is ; de 
nem fogunk a bűnben fetrengeni, mert lelkiismeretünk 
felébresztetik, a bűnből kitisztulunk s a nyert malasztok 
által reménylenünk szabad a gratia finalist. Nem megve-
tendő haszon a lelkigyakorlatokból az sem, hogy a papság 
összejön, találkozik, habár röviden, megismerkedik, együve-
tartozását látja, megismeri. Erre pedig napjainkban nagy 
a szükség s azért ismételve mondjuk: 

Exercitia spiritualia dona nobis Domine ! 
Szabadjon továbbá ezen alkalomból még némit el-

mondani. 
Nem ártana a lelkigyakorlatokat nagykiterjedésű 

megyékben két, három, helyen tartani , például augustus 
hónap első felében Esztergomban, másik felében Nagy-
Szombatban; mert, hiába, a távolság, a hiányos közlekedés, 

lelkipásztori gondok, sokakat visszatartanak a távolabbi 
helyekre való utazástól. 

Vagy talán lehetne Pesten tartani a lelkigyakorlato-
kat az egész ország papsága számára egész augustus hónap-
ban ugy, hogy minden héten más 2—300 pap tartana exer-
citiumokat. Igaz, hogy mindez költséggel járna, de e kö l t -
ség nem lenne oly nagy, megbírjuk s ezerszeres hasznot 
hozna. Ezen esetben a nm. püspöki kar megegyeznék a gya -
korlatoknak Pesten tartásába, a költség megosztatnék s ez 
csak első évben lenne jelentékenyebb, midőn beszerzésekről 
volna szó. Lehetne Pest valamely külvárosában közköltsé-
gen — még van miből — egy házat venni, azt pro exerci-
tiis teljesen berendezni, hogy in perpetuum készen álljon. 
Ily domus exercitiorum valóban domus aurea lenne s dúsan 
kamatoznék az egész ország papságában. Pesten az egész 
ország papsága találkoznék, megismerkednék. Pedig ez 
igen üdvös lenne. S e tekintetben még van egy ész-
revételünk. Alakitsunk mi papok egy megyéből vagy 
az egész országból egy quasi társulatot, melynek czélja 
a hitélet előmozdítása, tagjai a katholikus papok, e l-
nöke egyes püspök. E társulat évenkint egyszer ösz-
szejön bizonyos helyen s lelkigyakorlatokat tart, mint 
más egyletek közgyűléseket. A kidolgozandó rövid alap-
szabályokat be kell terjeszteni a kormánynak s azután a 
társulat elöljárósága folyamodik a vasutak s gőzhajók 
igazgatóságaihoz leszállított árakért. Ezt meg fogja kapni s 
igy annál többen jöhetnek. Egyleteket alakítottak az isko-
lamesterek, középtanodai tanárok, természetvizsgálók, pro-
testánsok, összegyülekeznek s feleáron utaznak. Miért-na 
alakitsunk mi papok egyletet hitünk élesztésére, remé-
nyünk edzésére, szeretetünk felbuzditására ? S miért-na 
éljünk mi az egyleteknek adni szokott feleárakkal ? A 
protestánsok egyesültek protestáns reform egyletté, hogy a 
hitet sarkaiból kiforgassák ; Pesten gyűléseznek s féláron 
utaznak. Hát mi miért-ne egyesülnénk a hit szilárdítására, 
miért-ne gyülekeznénk lelkigyakorlatokra s miért-ne u taz-
nánk feleáron ? 

Ajánljuk e dolgot t. paptársaink s az illetők figyel-
mébe. Czélunk nemes, szent. Buzduljunk tehát. Talán a 
lelkigyakorlatok, a kölcsönös találkozás, felkelt mély tespe-
désünkből. Azért könnyítsük meg a lelkigyakorlatok meg-
tarthatását. 

PARIS. R e f o r m o k és v í v m á n y o k a t a n ü g y 
t e r é n . Jelentettük a maga idején, hogy a keresztény nép-
nevelési ogylet átalános congressust tartani készül, sőt 
ennek programmját is közöltük. Most azt jelenthetjük, 
hogy ezen congressus már megtartatott s hogy alatta és 
azóta a közoktatásügy terén több nevezetes esemény adta 
elő magát Francziaországban, Kiváló figyelmet gerjesztett 
a párisi érseknek a congressus utolsó ülésén tartott beszéde, 
melyben erős és éles vonásokkal azon borzasztó szeren-
csétlenséget ecsetelte, melyet a forradalom behozta vallás-
talan nevelési s oktatási rendszer Francziaországra vont. 
„Egyedüli oka azon mély megaláztatásnak, mely nemze-
tünket érte," — mondá többi közt, —az , hogy mielőtt még 
a fegyverek ereje által legyőzettünk volna, már a becsület-
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érzés, az erkölcsösség s ama magasztos törekvések tekinte-
tében legyőzve voltunk, melyek a francziát hajdanta nagy, 
dicső és hatalmas néppé tették. Ha hazánk és nemzetünk 
még a régi leendett, úgy sok és keserű megpróbáltatás- és 
megaláztatástól meg maradt volna kiméivé. Vagy mikép 
történhetett volna egyébként, hogy mi, k ik hajdanta kis 
hadseregekkel nagy tartományokat hódítottunk meg, most 
százszorta nagyobb s jelesebb készültséggel saját földünket 
sem tudtuk megvédeni ? Bizonyos tekintetben talán jogo-
sult büszkeségnél fogva minden áron ugyan azon vagyunk, 
hogy megverettetésünknek valódi okát elpalástoljuk s azért 
beszélünk annyit a rosz fegyverekről, katonáinknak az 
ellenségénél sokkal csekélyebb számáról és sok efféle do-
logról ; a főok mindazonáltal azon nevelésben keresendő, 
melyben ifjúságunk hetven vagy nyolczvan esztendő óta 
részesült." 

A congressusnak határozatai közül emiitjük a követ-
kezőke t : 1. Az egyetemi monopolium eltörültessek s szabad 
egyetemek megalapíttatása engedélyeztessék úgy,hogy ezek-
nek is joguk legyen tudományos fokozatokat osztogathatni. 
2. A szabad egyetemeken nyert tudori fokozat hasonrangu 
és egyenjogú azzal, melyet az állami egyetemek osztogat-
nak. 3. A szabad főiskolák jogi személyeknek tekintesse-
nek. 4. Mindazon törvények, melyek az egyházat s a 
szerzeteseket a tanítói működéstől e l t i l j ák vagy abban 
akadályozzák, eltörlendők. 

Ezen követelések körülbelül mindazt tartalmazzák, 
mit a katholikus közvélemény és az ezt szolgáló sajtó évek 
óta sürget s mi a franczia körülményeknél fogva mindenek-
előtt szükséges is. A tökéletesen hitetlenné vált állami 
egyetem (e név alatt Francziaországban egyátalán az ál-
lami tanügy elméleti s gyakorlati összletét értik) régóta 
türhetlenné vált ; a tudomány felette sokat veszített általa 
s a mindennapi tapasztalás hangosan tiltakozik ellene. 
Tagadhatatlan, hogy mióta ezen állami monopolium a kö-
zép és alsóbb tanitás körül némileg megszorittatott, 
azóta ezen intézetek s az egész népművelődés, de a gymna-
sialis tanitás is, előbb soha sem tapasztalt felvirágzásnak 
indult. Előrelátható, hogy e monopoliumnak tökéletes meg-
szüntetése, miáltal a felsőbb tanitás is felszabadulna, e téren 
is csak a legszebbb sikert eredményezendi. Mint lapunk 
már régebben jelentette, több püspök, különösen pedig az 
angersi, Freppel, máris huzamosb idő óta egy katholikus 
egyetem alapításával foglalkozik. Freppel erre különös 
engedélyt s felhatalmazást nyert a szentatyától s a volt 
lyoni bibornokérsek mgr. Bonald ugyané czélra tetemes 
összeget hagyott. 

(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti : O felsége Szeifritz István püspöki t i t -

ká r t és szentszéki ülnököt a pécsi székesegyház kanonokává 
nevezte ki. 

— Zalka János győri püspök ő mlga a január 21-én 
kihirdetett megyei conferenciákat oct. 22-én tar t ja papsá-
gával Győrött. Hasonló conferenciákat tart octóber hónap-
ban a kalocsai érsek ö exja. 

— A Szent-László-társulat IX rendes közgyűlését 
oct. 10-én tart ja a szent-istván-társulati helyiségben reg-
geli 9 órakor. 

— Piry Czirjék volt pesti zárdafőnök, jelenleg szer-
zettartományi főnök, nyilvános köszönetet mond azon ke-
gyes jótevőknek, kik a pesti zárdatemplom orgonájának 
helyreállítására adakoztak. Bejött összesen 1166 ft. 71 kr. 
és 1 es. k. arany. Az orgona már teljesen helyre van állítva. 

— Beküldőitek : 1) Schweizi képek stb. irta Masz-
laghy xav. Ferencz. Esztergom, 1872. Ára 50 kr. Kapható 
szerzőnél a papnöveldében. Igen érdekes, vonzó s tanúságos 
leirás. A tiszta jövedelem péterfillérül ajánltatik fel. 2) 
Über das Gebet und den Gesang Annas, der Mutter Sa-
muels. Eine Exegetische Abhandlung von Dr. Johann 
Mally. Wien 1871. 3) Őrangyal, énekes imakönyv a kath. 
if júság használatára. Szerkesztette Huszár Károly. V ki -
adás. Székesfehérvár. Klökrter Péter tulajdona. Ara 40 kr. 
kötve. 4) Ringende Mächte. Ein socialer Roman aus der 
Gegenwart von Philippus Laicus I. II. Bände. Mainz 1872 
F . Kirchheim. Ara 2 ft. 80 kr. Kapható Sartorinál Pesten. 
5) Előfizetési felhivás a „Népiskola" oct.—dec. folyamára. 
Szorkeszti dr. ZafFery Károly. Megjelenik ezentúl Szat-
martt. 6) Előfizetési felhivás A kath. egyház szertartásai-
nak régészeti és magyarázati kézikönyve czimü műre. 
(Archaelogico-liturgica.) Kiadja Németh Lajos budavizi-
városi káplány. A 14—15 ívre terjedő mű ára 70 kr. Mái-
sajtó alatt van. Súlypontjait képezik e műnek Magyaror-
szág egyházi szertartásai, személyei, ereklyéi, készletei, 
szokásai, ünnepei, koronája stb. stb. 

— A protestáns egylet e napokban tartá Pesten köz-
gyűlését. Az egész hitet kireformálják. Ha a beszédek 
előttünk lesznek, vissza fognak térni ez egylet működésére. 

•— A bajor liberális lapok nagy lármát ütöttek, hogy 
a beuerbergi apáczazárdában egy idegen jezsuita tar tóz-
kodik. S horribile dictu ! csakugyan volt ott egy jezsuita, 
hogy az iskolaév végén szokásos lelkigyakorlatokat meg-
tartsa az apáczákkal s tanítványaikkal. — Ez liberális 
szemben crimen laesi liberalismi. — D e midőn Loyson abbé, 
a liberális expater, Münchenben a museumban a nők szá-
mára tartott ókatholikus expectoratiókat, akkor hallgattak, 
mert természetesen malmukra hajtotta a vizet. A nőket 
vallástalanokká tenni a liberalismus fogalma szerint szabad 
s üdvös : hitökben megerősíteni, buzgókká tenni, bűnös 
merénylet. 

Szeretetadományok a szorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, szániára. 

Összeg a 19-dik számból : 41 f r t 40 kr . 260 f rank 
aranyban, 7 es. k. $ 1 ezüstforintos és 2 szász tallér. 

A bocskói s trebusai hivek 10 fr , 10 frank aranyban 
s 40 kr. 

Kegyes adakozás. 
Talabér György ta,szári plébános a franczia árvák szá-

mára . . . . . . . . . . 2 f r t . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 í't. 

LIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incencle, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, oct. 12-én. M . II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Lelkipásztorsági élmények. —Az egy-
ház elválasztása az államtól. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Lelkipásztorsági élmények. 

A derék Kerschbaumer Paterfamilias czimű 
könyve a magyar irodalom terére átültetve igen 
kedvező' fogadtatásban részesült. Miért? azért, mert 
már igen régi és mindig igaz a bölcsnek azon mon-
data : „Longum iter per praecepta, breve et efficax 
per exempla." A tbeorizálás, mint mondják, száraz, 
fárasztó és hosszadalmas; a gyakorlati életből merí-
tett példák ellenben a megbocsátható kíváncsiság 
némi érzetével olvastatnak, az emlékezetben híven 
megőriztetnek s igy nagyobb hatást, több hasznot, 
idéznek elő. Legyen szabad tehát megkérnem a 
tesóvéri szeretetteljes tisztelet bizalmával a ft. lelki-
pásztorokat, méltóztassanak a fiatalabb papság ta-
nulságára és a mi kedves ,Religió'-nk élénkítésére 
r ö v i d e n és e g y s z e r ü e n l e i r n i 1 e l k i p á s z -
t o r s á g i é l m é n y e i k e t , azon elvet tartva szemeik 
előtt : Adde parum modico, magnum cumulabis 
acervum. Ez élményekből csakhamar egy uj és 
hazai viszonyainkhoz alkalmazottabb paterfamilias ' 
fog szerkesztethetni, mely még a késő nemzedéknek 
is hasznos és kedves olvasmányt fog szolgáltatni-
Megkezdem tehát a jó Isten legszentebb nevében ! . . . 

* * 
* 

D o m i n e , d i l e x i d e c o r e m d o m u s T u a e . 
Ki lenne, ki lehetne, azaz Isten hazának szentségétől 
áthatott papok, söt világi hívek, közül is, ki nem 
szeretné és mozdítaná elő annak diszét?! Szent, sőt 
legszentebb, e hely, hol az isteni szeretetnek a szenve-
dések vad töviseitől elborított rózsabokra az oltári 

szentségben folytonosan ég, hol a szolga az ő egyedül 
fenséges Urával, a gyarló teremtmény az ő minden-
ható Teremtőjével, a gyermek az ő végtelen szerető 
mennyei atyjával, a leggyengédebben társalog, — 
az Atya Isten egyszülött Fiának, az Ur Jézusnak, 
közbenjárásával. E szent helyet viszonszeretetünknek 
gazdagon ragyogó fénye vagy legalább szerényen 
mosolygó csinja, disze, kell, hogy körülvegye. Vezess 
be a gondozásodra főpásztorilag bizott templomba, 
kedves testvér és körülbelül meg fogom súghatni ne-
ked a közlékeny sziv egyszerű bizalmával, hogyan áll 
benső életed?! Mert ubi est thesaurus tuus, ibi estet 
cor tuum, oh, ott minden megvan ! 

Mentegeted magad, hogy templomod i g e n -
i g e n s z e g é n y , pl. évi biztos jövedelme 20 f. 50 
kr., mint az enyémnek. Értem. Nem lehetnek tehát 
aranyból és ezüstből sz. edényeid, drága ruháid, pom-
pás oltáraid, fényárban uszó csilláraid. De váljon 
kell-e azért mindennek piszkosnak, rongyosnak, 
lennie? . . . A tisztaság, a csin, vagy épen semmibe 
vagy csak igen kevésbe kerül. Ismerek én szegény, 
rendkívül szegény, templomokat, melyekben az 
illető lelkész mégis a legőszintébben mondhatja az 
U r Istennek : „Dilexi decorem domus Tuae." Csak 
szeretni kell az Isten házát, — a többi azután mint-
egy magától jön. De e szeretetnek nem szabad a 
szegénység feletti merő lamentatióból és üres fohá-
szokból állnia, hanem tényeken alapulnia, tevékeny 
életben nyilvánulnia. Itt is valósul: „Non diligamus 
verbo et lingua, sed opere et veritate." — Láttam 
templomokban, fájdalom! oly piszkos, oly rongyos, 
ruhákat, milyenekben csak kissé műveltebb ember 
bizony nem merne emberek közé menni — és az ilyen 
ruhák in Sancto Sanctorum tűretnek meg ! ! . . Vál-
jon a plébános úr nem változtatja-e fehér ruhá já t ? 
Oh igen; és miért? mert az egészség s ildom köve-
teli. Es a templomi ruhának tisztaságát nem követeli 
e fönhangon a lélek egészsége és az ildom? . . Ki 
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használja, ki szennyezi be, a templomi ruhát ? A pap, 
a plébános. Midőn tehát saját ruháját mossák, mos-
hatnák egyúttal csekély, alig érezhető, fáradság 
mellett a templomét is Míg egyetlen jó test-
vérem élt, a templomruha javitásaért, mosásaért, 
soha egy fillért sem fizettem ; mióta árván itt hagyott, 
azóta sem fizettem semmit, — legalább miudekkorig. 
Tisztasághoz szokott hiveim magok ajánlják fel 
szolgálatukat, elkérik a beszennyezett templomi 
ruhát, visszahozzák nem csekély örömemre gyönyö-
rűen kimosva, kijavítva ; ők az Ur Jézus számára 
mosnak s e gondolat, hiszem, nekik is örömet okoz... 
Ha van valami varrni való templomom számára, 
elviszem egész bizalommal majd ehez majd ahoz a 
hivemhez és mondhatom, hogy a lelkiatyának ezen 
bizalma is jól esik nekik, legalább nem egyszer 
mondotta nekem panaszhangon egyik másik hívem, 
hogy már rég nem varrattam vele semmit sem. Csak 
egyszer történt velem 7 évi lelkipásztorságom alatt, 
hogy bizonyos hivem néma pirulással fogadta el a 
munkát és miért? a munkát csak pár nappal 
valamelyik nagyobb ünnep előtt adtam neki át, 
azon sürgető kéréssel, hogy azt az ünnepre készitse 
el, nem gondolva meg, hogy szegénynek ilyenkor 
sok dolga lehet, amint valóban volt is. Okkal móddal 
még a legszegényebb helyen is elérhetjük a tiszta-
ságot ! 

Azonban a ruha még csak megjárná, hanem a 
templombani rend és csín fentartása az e g y h á z f i 
ü g y e t l e n s é g e miatt igen nehéz. Megengedem. 
Az én egyházfim és harangozóm egy személyben 
talán maga is bevallaná, egész naivsággal hozzá téve: 
Hja, amilyen a fizetés! . . . Ez emberek az albát, 
hozzá még sokszor piszkos kézzel, össze-visszagyű-
r ik ; a casulát vagy a pornak kitéve hagyják a 
szekrényen vagy a szekrénybe dobják, gyömöszölik ; 
az olttárteritőket, gyertyatartókat, canontáblákat, 
lefolyó viaszcseppekkel eléktelenítik; az ampullákat, 
még ha tán tiszták is, kezeikbe fogva beszennyezik ; 
ah ! a sok és alapos panasznak vége hossza sincs. 
Hogy kell már e bajon segíteni? Ahol az egyházfi 
dotálva van, ott az orvoslás nagyon egyszerű; ha 
többszöri szelíd, de beható, intés, útbaigazítás, mit sem 
használ, más lelkes egyházfiról kell gondoskodni; 
ahol pedig a szegény plébános örülhet, hogy mégis 
egyházfia van, ott nein marad egyéb hátra, mint 
arról emlékezni meg, hogy hisz magam vagyok az 
acolythus és subdiaconus, tehát magam készítem el 
a kelyhet, (ezt még gazdagabb egyházfira sem bíz-
nám soha !) nem dobom le Csáky szalmájaként a 

casulát, az övet, az albát, hanem szépen, rendesen, 
szent ruhához illőleg, összeteszem, ezalatt is a szent 
mise utáni hálaimámat mondva; az ampullákat, kéz-
törlőt, oltárteritőket, sat. gyakrabban megnézem s 
az egyházfi által mindig c s a k l e t a k a r t o l t á r -
n á l gyújtatom meg és oltatom el a gyertyákat . . . 
A canontáblákat pár év előtt bearanyoztattam ; 
ugyancsak tetszett az egyházfimnak is, kit meg-
kértem, hogy a gyertyákat vigyázva gyújtsa meg; 
azonban néhány hónap múlva már a canontáblák 
egyike viaszszal becseppegtetve volt; meghökkent 
az én harangozóm, neki ment és fájdalom, a cseppe-
ket levakarva, a eanoniáblát még inkább eléktelení-
tette ; nem szóltam semmit, csak kedvetlen voltam 
pár napig; — ő is hallgatott és igen jól elértve ked-
vetlenségem okát, azóta nagyon vigyáz. 

A tisztaság fentartásában okvetlenül megkíván-
tatik a hetenkinti söprés! — Ismerek egy tisztán 
kath. nagy helyet, hol a templom ta la ja , — a 
többiről nem is szólok, — oly sáros, piszkos, volt, 
hogy a kövezet, legalább a hajóban, a szó szoros 
értelmében látliatlanná lett. Amint a lelkes plebános-
utód a templomba lépett, azonnal megkérte híveit, 
hogy a kövezet közös erővel mosassék fel és heten-
kint rendesen leányok által söpörtessék. Jöttek tüs-
tént nagy számmal hajadonok, sőt jöttek éltes nők 
is és miután mindent csinosan rendbe hoztak, ő k 
m a g o k k ö s z ö n t é k m e g p l é b á n o s u k n a k , 
hogy a templomot általok rég nem látott csinbe 
helyeztette. Oh, a nép szereti, nagyon szereti, az 
Isten házának diszét ; csak lelkésze jó példával 
menjen mindig elő, tisztaságszeretetével serkentse, 
buzdítsa, lelkesítse, őt. — Ismerek egy szegény 
falusi plébánost, kinek az anyaegyházban csak két 
kath. gazdája és néhány zsellére van. Midőn e 
plébániába jött, a harangozó azon szomorú hirrel 
lepte meg, hogy itt legfelebb a harangozó söpri ki 
néha a templomot, nem igen találkozván arra való 
kath. leány. A plébános azonnal a templom csinosí-
tásának hálás munkájához fog (egy párszor bizony 
saját kezeivel söpörte ki a szentélyt, azzal vigasz-
talva magát, hogy hiszen sok szegény missionarius-
nak mindent magának kell végezni !) és híveihez is 
lelkesitőleg szól; a nép látja, hogy plébánosa az 
Isten házának diszét szivén hordja s a harangozó-
nak nem kell többé a panaszos söprést végeznie. 
Találkozott azonnal egy jó leányka, ki az Isten 
házát rendesen hetenkint söpri ki s a hálás bár 
szegény plébános ezért hol keresztecskét, hol képet, 
olvasót, érmet, ad neki emlékül és buzdításul. Hát 



2 3 5 

ha e leányka férjhez megy vagy meghal, quid tunc? 
Dominus providebit, mondja egy öreg úr, csak a 
lelkész diligat decorem domus Domini! . . . Az éven-
kint nagycsütörtökön, Úrnap és még legalább egy 
ünnep, pl. egyház napja, Nagyboldogasszony, sat. 
előtt végzendő átalános tisztogatás, utánmeszelés, 
súrolás, könnyebben eszközölhető. 

Denique a fő, a legfőbb, dolog, hogy a plébános 
szeresse „opere et veritate" az Isten házának diszét! 
Az „ama, ut ameris" elv ugy is fejezhető ki : Ama 
domum Dei, ut ametur ! f f 

(Vége köv.) 

Az egyház elválasztása az államtól. 
( F o l y t a t á s . ) 

Harmadszor : Kötelessége az egyháznak az állami te-
kintélynek ténykedése felett ellenőrködni és szavát bizo-
nyos rendeletek vagy törvényszerű határozatok ellen fel-
emelni,ha azok az isteni tör vénynyel ellonmondásban állanak, 
hogy így az államot helyes útjára ismét visszavezesse. 
Napjainkban a keresztényellenes liberalismus az egyház-
nak leginkább ezen felhatalmazását illető kötelmét t á -
madja meg. Pedig e kötelem magából a kereszténység alap-
elveiből következik. Valamint az egyháznak lényeges fel-
adatánál fogva oda kell törni, hogy a ker. törvény min-
denütt tiszteletben tartassék : úgy arról is gondoskodnia 
kell, hogy ezen törvényt az állami tekintély se sértse meg. 
Ez az ő joga és kötelme épen azért, mert vele együtt az 
állam is felvétetett a természetfeletti rendbe, melynek gya-
korlati keresztülvitele és érvényesítése őt illeti. És vala-
mint egyeseknél kötelessége minden eltérést a ker. tör-
vénytől, minden megsértést, megfeddeni és szükség esetében 
egyházi büntetéssel kell fellépnie: lígy az emiitett okból 
ugyanazon joga és kötelme van az állammal szemben is; 
sőt itt annyival inkább, mert a keresztényellenes törvények 
és rendeletek nemcsak a tekintély birtokosát terhelik ne-
héz bűnnel Isten előtt, hanem még az alattvalók lelki 
üdvének, a ker. hit- és erkölcsöknek is, kárára szolgálnak, 
sőt további következményében magát az államot megront-
ják. Ha tehát az egyház oly törvények és rendeletek vagy 
tettek ellen feddő szavát felemeli, melyek ellenkeznek a 
ker. hittel, törvénynyel és az egyház jogaival ; ha ezeket 
keresztény szempontból elitéli, sőt szükség esetében azok 
szerzői ellen az egyházi büntetést is igénybe veszi : úgy 
csak egyik lényeges, öt megillető, jogával él és csak eluta-
sithatlan kötelmeinek egyikét teljesiti. Ha magát ezek 
ellenében közönyösen viselné, úgy nem lenne többé a ter-
mészetfeletti erkölcsi rendnek hordnoka. Az egyház ezen 
összeköttetéséről az állam mai soha sem mondhat le, ha-
csak nem akarja elismerni, hogy az állam a természetfe-
letti renden ki vül áll. A középkorban a p o s i t i v államjog 
ily esetekben az egyház fejét azon hatalommal ruházta fel, 
hogy a fejedelmet az isten i törvény megvetése miatt bün-

tetésül hatalmától megfoszthassa és az alattvalókat a hűség 
esküjétől felmenthosse. Ezen positiv jog ma nem létezik ; 
de az egyház soha sem mondhat le azon jogáról, hogy fedd-
jen, elitéljen vagy egyházi büntetéssel járjon el akkor, ha 
az isteni törvény az állami tekintély által megsértetik ; ez 
az ő elidegenithetlen jogai közé tartozik. 

Az eddigiekből kitűnt, hogy és miként áll egyrészt 
az állam az egyházzal és másrészt az egyház az állammal 
összeköttésben mindaddig, míg csak a kereszténység elvei 
nemcsak a magány, de a nyilvános életre is irányadók. E 
két intézmény lényeges összeköttetéséhez járul a másik, 
melyet e s e t l e g e s n e k nevezhetünk, mert az nem szük-
ségképen foly a kereszténység elveiből és e kettős intéz-
ménynek azáltal feltételezett természetéből, hanem eredete 
csak esetleges tényekben és történelmi jogczimekben van. 
Ez a fentebb már érintett kölcsönös j o g r é s z e s ü l é s -
b e n az egyház és állam között, tehát abban áll, hogy 
az állami souverain az egyháztól bizonyos önmagában egy-
házi jogot nyer gyakorlásra és megforditva, az egyházi 
méltóságok jogot nyernek az államtól részvételre a tör-
vényhozásban és állami ténykedésekben. Ezen összekötte-
tés, mivel nem lényeges, nem is változhatatlan, nem fel-
oldhatlan, azért kezdettől fogva a legkülönbözőbb változá-
sokon ment keresztül ; e kölcsönös jogrészesülés majd 
többé, majd kevésbbé, volt kiterjesztve, egészen meg is szűn-
hetett anélkül, hogy a lényeges összeköttetés az állam és 
egyház között megzavartatott volna. Az ujabb időben e 
viszony tudvalevőleg oda alakult, hogy az egyház, a béke 
kedveért, a concordatumokban jóval több egyházi jogokat 
engedett által az állam fejeinek, mint viszont az állam az 
egyházi méltóságoknak. Ha a fejedelmek ozan jogokkal 
őszintén és lelkiismeretesen élnek, úgy azok az egyház javára 
vagy legalább nem kárára szolgálnak. Máskép történnék ter-
mészetesen, ha a fejedelmek ezen jogokat egyedül hatalmuk 
emelésére vagy pártczélokra használnák. 

Ez a keresztény nézet azon összeköttetésről, mely az 
egyház és állam között létezik. Ez ellen, mint minden ke-
resztény nézet és alapelv ellen, támad fel a modern libera-
lismus egész hatalmával és a neki sajátos hatalmaskodással 
és követeli az egyház elválasztását az államtól. Minden 
törekvése ezen elválasztásra van irányozva és addig nyu-
godni nem fog, míg akaratát keresztül nem vitte. Min-
denekelőtt tehát azt kérdezzük, mit ért a liberalismus „az 
egyház elválasztása alatt az államtól"? 

Midőn a liberalismus az egyház elválasztásáról beszél 
az államtól, nagy csalódás lenne elfogadni, mintha evvel 
csak azon szándéka lenne, hogy felbontsa azon összekötte-
tést, mely az egyház és állam között létezik és melyet fen-
tebb csak e s e t l e g e s n e k neveztünk, vagyis, mintha ő 
csak azt akarná, hogy a kölcsönös jogrészesülés szűnjék 
meg az egyház és állam között, hogy tehát az egyház az 
államnak és ez viszont az egyháznak élvezhetésre átadott 
jogokat visszavonja. Mi sem forgatná fel jobban a kérdés 
állását, mintha ezt elfogadnók. Épen azáltal, hogy ezen 
feltevést elfogadták, sokan a jóérzelmüek közül és némely 
hangok a kath. sajtóban is tévútra hagyták magokat ve-
zettetni és szólni kezdettek a liberalismus követelménye, 
az egyház elválasztása mellett, az államtól. Azt vélték, 
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hogy jobb lenne, ha ezen kölcsönös jogrészesülés az egyház 
és állam között megszűnnék, mert akkor az állam nem 
lenne azon helyzetben, hogy a fejedelemnek átengedett 
egyházi jogokkal az egyház kárára visszaéljen és az egyházat 
kevéssé érdekelheti, birnak-e püspökei állami előjogokkal 
vagy sem. Hanom ez, mint mondtuk, nagy csalódás. Midőn 
a liberalismus az egyház elválasztását követeli az államtól, 
azon lényeges összeköttetés feloldását követeli, mely 
az egyház és állam között létezik. 0 azt kivánja, hogy az 
állami tekintély szűnjék meg auctoritativ ténykedéseiben a 
ker. hitet és törvényt irány- és szabályadóul tekinteni ; azt 
óhajtja, hogy az államnak ne legyen többi czélja az egy-
ház által képviselt ker. törvényt a különféle társadalmi 
viszonyokhoz alkalmazni, melyek szabályozást igényelnek; 
hogy, ellenkezőleg, minden tekintet nélkül az isteni örök 
törvényekre., melyeket a liberalismus úgy som ismer el, — 
alakuljon; azt óhajtja, hogy az állam a ker. törvényekkel 
és az egyház jogaival mit se törődjék és az állam védelmét 
tőle vonja meg ; szóval azt kivánja, hogy az állam szűnjék 
meg keresztény lenni, hogy a ker. szellem belőle egészen 
száműzessék és az állam atheus legyen. E szólam : „az egy-
ház elválasztása az államtól", alapjában helytelenül van 
fogalmazva ; annak inkább így kellene hangzani : „az állam 
elválasztása az egyháztól", mert ez az, amit a liberalismus 
akar. Még azt is követeli, hogy az állam feje az egyház 
által többé ne kenessék fel, ne koronáztassék meg, mert ez 
már az egyház elismerése lenne az állam által ; különösen 
követeli azonban, hogy az egyház ne merészelje soha és semmi 
feltétel alatt elvetni az állami törvényekot vagy rendelete-
ket, melyek az isteni törvénynyel ellenkeznek ; ne meré-
szelje ezeket nem kötelezőknek nyilvánítani vagy az en-
gedelmességet és közreműködést tiltottnak mondani. Ezt ő 
„illetéktelen beavatkozásnak nevezi az állami körbe" és a 
hol ez történik, ott felszabadítja azon vad dümoni szenve-
délyeket, melyek követőinek keblében szunyadnak és az 
egyház támadására űzi. Gyalázat, hazugság, rágalom, 
minden felhasználtatik, hogy az egyház „benyulását" a 
világi térre megakadályozzák. Szóval, az egyháznak le 
kell mondani egyszer mindenkorra minden vonatkozásról 
az államra nézve. Csak egy engedtetik meg neki kegye-
lemből és ez azon kötelesség, hogy engedelmességet hir-
dessen az állam és törvényei iránt. Annyi józan észt mégis 
megőrzött a liberalismus a maga részére, hogy belássa, mi-
szerint a puszta physicai erővel nem érheti be; még a 
mellé igénybe kell venni a lelkiismeret hatalmát is, hogy a 
„misera plebs contribuens"-t engedelmességben tarthassa. 
Es mivel tudja, hogy ő állati athoismusával a lelkiisme-
retre befolyással nem bír, azért itt az egyház befolyására 
hivatkozik és követeli tőle, mint kutya kötelességét, — mint 
a nép mondja, — hogy a népnek az állami törvények és ren-
deletek iránt, melyek felett a liberalismus uralkodik, enge-
delmességet és pedig feltétlen engedelmességet hirdessen és 
parancsoljon. J a j az egyháznak, ha nem akarna ezen kötelem-
nek eleget tenni vagy ha azon igénynyel lepne fel, hogy előbb 
megvizsgálhassa azon törvényeket, melyek iránt engedel-
mességet hirdetni kelljen és megítélhesse, váljon van-e ő 
azon helyzetben, hogy ezen engedelmességet csakugyan hir-
dethesse. A józan ész szempontjából ily ítélet jogosultsága 

ugyan oly természetes, hogy ezt csak az esztelenség vagy 
pokoli hatalomvágy akadályozhatná ; de a liberalismus az 
egyházzal szembem sem jogot, sem józan észt, nem ismer í 
itt egyesegyedül csak a gyűlölet irányadó és ez mindenre 
képes, még arra is, a mit a legegyszerűbb elme is nevetsé-
gesnek találna és a legközönségesebb jogérzet is mint jog-
talant kénytelen elvetni. 

(Folytatás köv) 

EG-YHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZOMBATHELY, oct. 1-én 1872. I s k o l a m e g -

á l d a t j a , A mily nagy volt Szombathely város buzgó 
katholikusainak szívfájdalma, midőn szent vallásunk ellenei 
a kath. egyház isteni jogait sértve, a szombathelyi római 
kath. főelemi tanodát tiltakozásuk daczára közössé változ-
tatták s belőle szent hitünk jelvényét, a szent keresztet, 
szent képeket és kath. imákat, száműzték: ép oly nagy lett 
öröme, midőn a szombathelyi egyházmegye lángkeblü fő-
pásztora, méltóságos Szabó Imre püspök úr, az egyház és 
haza nagyreményű csemetéinek javára roppant áldozattal 
egy diszesépületű s művészein rendezett, kellőleg felszerelt, 
róm. kath. főelemi tanodát, mely — mondhatom — édes 
magyar hazánkban ritkitja párját, épittetni kegyes volt. 

A buzgó katholikusok a határtalan öröm- s a lel-
kes főpap iránti hálaérzetöknek october hó 1-én, a midőn 
az uj tanoda, mint Szombathely városnak egyik fődisze s 
jólétének lényeges foltétele, megáldatott, kifejezést is 
adtak. 

A reggeli 8 órakor tartott isteni tiszteleten, melyet a 
Szentlélek segitségül hívása előzött meg, az 500 tanonczon 
kivül a lelki szép tehetséggel bíró hat kath. tanitó és a 
szülők nagy számmal jelentek mog, együttosen kérvén a 
jó Istent, hogy a minden jó- és nomesért hevülő főpapnak 
áldásdús életét az emberi kor legvégsőbb határáig nyújtani 
méltóztassék. 

A szeplőtlen szent mise áldozat bemutatása után nagy-
ságos Kopsz János kanonok úr, egyházmegyénk egyik ki-
váló diszé, a népnevelés lelkes barátja és hatályos előmoz-
dítója, ki derék kanonok társaival 26 ezer forintnyi áldoza-
tot tett le a kath. népnevelés szent oltárára, megáldotta 
az uj tanodát. 

A szent szertartás végeztével a monumentális épület-
nek egyik kitűnően felékesített nagy termében nagy és 
nagyrészt müveit hallgatóság jelenlétében csengő hangján 
megszólalt a mézajku szónok, megyés püspök úr ő méltó-
sága. Valóban lángoló szeretetet tanúsító édesatyai szózata 
hatályosan buzdította a szülőket, hogy a tanítóknak gyer-
mekeik ideiglenes és örök javára czélzó törekvéseit otthon 
saját tekintélyök súlyával s épületes példájok vonzerejével 
őszintén támogassák ; — a tanitókat pedig intette, hogy az 
egyháznak és hazának gondjaikra bizott csemetéit jó pél-
daadás és ernyedetlen szorgalommal párosított tanitás által 
az egyháznak és hazának díszére, az emberi társadalom 
javára, lelkiismeretesen neveljék. 

Ö méltóságának remek beszéde, melylyel az uj tano-
dát megnyitottnak nyilvánította, rezgésbe hozta szivünk 
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húrjait, örömkönyeket csalt szemünkbe s kiirthatlan be-
tűkkel véste a mai napnak s atyai jóságának emlékét szi-
vünkbe. Fen is marad ez, míg szivünk dobogni meg nem 
szűnik s valahányszor e tanodában megjelenni szerencsések 
lehetünk vagy mellette elhaladunk, hálás szivünk hő óhaja 
mindannyiszor e néhány szóban nyilvánuland : 

Isten áldja meg és éltesse sokáig méltóságos Szabó 
Imre püspök atyánkat ! 

Tegyey Ferencz. 

PARIS. R e f o r m o k és v í v m á n y o k a t a n ü g y 
t e r é n . (Vége.) Ha a jelek nem csalnak, úgy a franczia 
katholikusok nem sokára fogják ebbeli törekvéseiknek 
gyümölcseit élvezni, mert a törvényhozó gyűlés hajlandó-
nak mutatkozik a fenjelzett követeléseknek nagy részét, 
sőt többé kevésbbé tökéletes tanszabadságot, engedélyezni. 
Igy aztán a katholikusok ismét egy lépéssel előrehatoltak. 
Lajos Fülöp alatt a népoktatás szabadságát vivták ki ma-
goknak ; az 1848. köztársaság a középtanitásnak szabadsá-
gát adományozta nekik és a jelenlegi köztársaság aligha-
nem a felsőbb oktatást szabaditandja fel. Nevezetes, hogy 
a katholikusok mindig csak köztársasági kormányoktól 
nyernek némi engedélyeket, míg a monarchicus kormá-
nyoknak nincsen sürgősb teendőjök, mint a katholikusok-
nak kedvező szabadságot elnyomni s e helyett minden sza-
badosságot korlátlanul neki ereszteni, a melyről tudják 
vagy legalább hiszik, hogy a katholicismusnak ártalmára 
lehetne. De azért Lajos Fülöp csak úgy, mint III. Napo-
leon, csúfosan taszíttattak le azon trónról, melyet ilyféle 
üzelmek által bemocskoltak. 

A nemzetgyűlés kevéssel elnapolása előtt egy bizott-
ságot küldött ki a maga kebeléből azon megbízással, hogy 
a felsőbb tanítás szabadságát illetőleg kimerítő törvényja-
vaslatot dolgozzon ki. E bizottságnak előadója Laboulaye. 
Javaslatának első czikkelye röviden do sokat jelentőleg 
ekként hangzik: „A magasabb tanítás szabad." A mi kö-
vetkezik, csak arra való, hogy ezen szabadságnak haszná-
latát szabályozza, biztosítsa s hatályosabbá tegye. Teljes 
polgári becsületet élvező minden franczia, minden egylet 
vagy társulat, tarthat vagy tartathat előadásokat s nyithat 
intézeteket a magasabb tudományos oktatás számára ; elég, 
ha ebbeli szándékát bejelenti, a tanárok névjegyzékét s a 
tartandó előadások programmját az állami legfőbb tanügyi 
hatósághoz beküldi. Egy szabad főiskola igazgatóságának 
legalább három személyből kell állania. 

A szabad főiskolának neve az ott tanított tárgyak 
szerint különböző : „Szabad bölcsészeti, jogi sat. kar." Ha 
ilyféle iskolát valamely város vagy kerület a maga pénzé-
ből alapit, akkor az ekként keletkezendő intézet ennek 
megfelelő melléknevet kap. Ily iskola jogi személynek te-
kintetik és ezen minőségében vagyont is szerezhet és bir-
hat, mely jogot csak törvény által vesztheti el. (Ez kissé 
kényes pont, minthogy köztapasztalásból tudjuk, hogy 
semmisem könnyebb, mintegy 19. századbeli törvényhozó-
testülettel „törvényt" csináltatni, főleg ha arról van szó, 
hogy ez által valami katholikus intézet vagyonától meg-
fosztassák.) 

A szabad karoknál nyert tudományos fokozatok a 
következő feltételek alatt hasonérvényüek az államiakkal : 
1) ha az illető szabad főiskola legalább két karból áll ; 2) 
ha a tanári székeknek az állam által meghatározott mini-
muma megtartatott, mely alkalommal megjegyzendő, hogy 
a tanszékek száma nem lehet nagyobb, mint az állami ha-
sonnemü intézeteknél ; 3) a vizsgák tudori fokozattal biró 
egyének előtt kell hogy tétessenek. Ezen feltételek alatt a 
szabad karoknak bizonyitványai hasonérvényüek az állami 
intézetekéivel. 

Ezek Laboulaye javaslatának főbb pontjai, melyek, 
mint látjuk, meglehetősen megegyeznek azzal, mit a katholi-
kus congressus a tanügy szabadságának tekintetében kö -
vetolt. Ne higye azonban senki, hogy Laboulaye talán 
„ultramontán" ; ő nagyon is liberális, de mellette müveit 
ember, ki belátja, hogy azon liberalismus, mely a katholi-
kusokat minden szabadságból kizárni akarja, nagyonis — 
zsidózamatu s azért illetlen, a 19. századba nem való. 

KÖLN. Az i t t e n i k a t h o l i k u s n é p k ö r n e k 
g y ü l é s e é s a z ó k a t h o l i k u s c o n g r e s s u s . A 
kath. népkörnek sept. 19-én tartott ülése még a szokott-
nál is látogatottabb volt, mivel a jóeleve kiadott programm 
többrendbeli igen érdekes felolvasásokat és előadásokat 
jelentett. Ezek közt első helyen említendő Röckerath uré» 
ki az államnak a kath. egyházhozi viszonyáról értokezett, 
mely felotte korszerű thoma annyi hallgatóságot gyűjtöt t 
össze, hogy városunk egyik legnagyobb terme, az úgyne-
vezett császárterem, zsúfolásig megtelt. Röckerath ekként 
hangzó tételét: „Az államnak javáról csak akkor van 
kellőleg gondoskodva, ha ö maga nem kevésbbé, mint az 
egyház, saját hivatása körén belül marad" — jeles módon 
fejtegette s védte. A történet vezérfonalán megmutatta., 
hogy az állam mindannyiszor csak saját szerencsétlenségét 
mozdította elő, valahányszor az egyházat elnyomni igye-
kezett. Mutatja ezt Róma, Byzanz, a középkornak nem egy 
feudális állama, a reformatiónak korszaka, az utolsó Bour-
bonok sorsa, I. és végre III . Napoleon. Némethonnak 
jelenlegi kormányzója is egy nap be fogja látni, minő hata-
lom rejlik a kath. egyházban. Ezután átmenvén a socialis 
kérdésre, azt fejtegette szónok, hogy az u. n. liberalismus, 
miután a bajt előidézte, segíteni rajta soha sem leend képes, 
hanem hogy erre a sikernek reményével sőt biztosságával 
csak az állam vállalkozhatik, de — vállvetve az egy-
házzal. 

Egyéb szónokok közül emiitjük Hildener urat, ki az 
uj protestánsok congressusáról szólva, nagy elmésen azt 
jegyezte meg, miszerint ezen gyyülekezettől „igen sokat" 
vár, azt t. i.,hogy bizonyítsa már be végre valahára, miszerint 
a pápa csalatkozhatlanságáról szóló tan valóban tévtan. Ha 
az uraknak sikerülend ezt bebizonyítani, mondá, akkor én 
— nem ókatholikussá, hanem — pogánynyá leszek. 

Az ókatholikusok gyülekezetéről legjobb akarat mel-
lett sem irhatok érdekest. Hogy az urak a kötelező polgári 
házasságnak behozatalát felette sürgősnek decretálták (a 
S e p t e m b e r 21-én tartott h a r m a d i k ülésben), az talán a jelen-
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volt excoinniunicált papok működésének köszönhstő. To-
vábbá decretálták azt is, hogy leendő plébánosaiknak és püs-
pökeiknek az állam köteles legyen dotatiót kivetni. Fogja-e 
ezt tenni az „állam", az eleddig több, mint kérdéses; 
megjegyzendő, hogy az egyik inditvány szerint legott 
kellett volna püspököt választani; az inditvány azonban 
olvettetett, meglehet azért, mert Anton Alajos akkor még 
Bécsben be volt zárva. Azonban épen most jut eszembe, 
hogy ez nem lehet oka, mert a „RheinischeMerkur" szerint 
Anton az ókatholikusok részéről úgyszólván excommuni-
cáltátott, ámbár nem tudom miért, mert a hol Jácint 
atya ülhet feleségestől, ott talán a még nem egészen meg-
házasodott Anton is elfér. A jelenvoltak közt feltűntek 
Hasenclever, a socialista forradalmár és Bluntschli, a pro-
testánsok hirhedt feje ; ezenkivül természetesen ott voltak 
Schulte, Maassen, Hubor, Reinkens, Michelis, Knoodt, 
Friedrich, az öregebb Florencourt, Döllinger ; továbbá 
Lutherbeck, egy már több mint 25 év óta felfüggesztett 
katholikus pap és volt gieszeni tanár, abbé Michaud Páris-
ból, Kiregeff és Janyscheff urak az orosz „felvilágosítási 
egylet"-nek tagjai, Wodworth lincolni anglikán püspök sat., 
szóval, a társaság nagyon kevert volt ; tárgyalásaiknak ered-
ménye azonban, mint előrelátható volt, azonos a semmivel 
s mindazon egyezkedési s testvérülési humbug, mely az 
ókatholikusok közt egyrészt és másrészt az anglikán, orosz 
és jansenista „egyházak" közt lejátszatik, arra való, hogy 
ezt a semmit a profán nép szemei előtt kissé elpalástolja. Azt 
csak nem hiszi senki, hogy ezek a felfuvalkodott német 
doctorok, kik Rómától elszakadtak, néhány orosz pópával 
vagy anglojansenisticus prédikátorral szövetkezni fognak. 
Ezek az emberek csak a negatióban egyeznek meg a Róma 
elleni harczban ; a negatiónak természete pedig az, hogy 
csak rontani tud, de épiteni nem. 

AMERIKA. P r o t e s t á n s h a n g o k az e u r ó p a i 
j e z s u i t a - ü l d ö z é s r ő l . Szabadjon ez egyszer egy 
amerikai protestáns lapnak, az ismeretes, tekintélyes, 
„New-York Heraldnak", egyik czikkét ismertetnem, mely 
azon üldözésekkel foglalkozik, melyeknek a katholika egy-
ház jelenleg Olasz- és Németországban kitéve van. Az 
amerikai lap határozottan az üldözötteknek védelmére kel 
s főleg a szerzetesrendeket veszi pártfogása alá. Elismeri, 
miszerint Victor Emmanuelnek és Vilmos császárnak eljá-
rása épen nem olyan, mely nekik a civilizált népek rokon-
szenvét megszerezhetné. „Ez nem politikai rendszabály", 
— mondja a Herald — „hanem nyilt vallási üldözés. Ha-
talmas tiltakozások hallatszottak mindenfelől oly békés 
szerzetesek erőszakos kiűzetése ellen, kikről senki sem 
tudott roszat mondani. S nemcsak a katholikusok azok, kik 
ilyetén eljárás által mélyen megsértve érzik magokat, 
hanem e tekintetben még a jobblelkü protestánsok is egyet-
értenek velők és Byeriug atya, előkelő orosz pap New-
Yorkban, legújabban egy társaságban akként nyilatkozott, 
hogy Bismarknak eljárását a műveltebb osztályok Orosz-
országban csak ugy kárhoztatják, mint bárhol polgárisult 
népek közt. 

Hogy a világnak legpolgárisultabb nemzetei mit gon-

dolnak Bismarknak jelenlegi kormányzati rendszeréről, azt 
legújabban Londonban a Nordfolki berezegnek elnök-
lete alatt tartott meeting ugyancsak köztudomásra hozta. 
Tudnivaló, hogy az angolok, kiknek nincs semmi okuk a 
birodalmi kanczsllárnak nyilvános és titkos rendőrségétől 
félni, oly módon nyilatkoztak, mely Bismark füleiben aligha 
jól hangzott. 

A „Herald" az ott ejtett nyilatkozatokat teljesen 
helyesli, mert nem tartozik azon bolond fanatikusok közé, 
kik a katholicismustól még a létezési jogot is eltagadják 
s ezeket teszi hozzá : 

„Az egyháznak üldözői nincsenek többé divatban s 
az uralkodók jól teszik, ha még a külföldi népeknél nyilat-
kozó közvéleményre is figyelnek. A közelégületlenség nőt-
tön nő Németországban és Olaszhonban ; pedig egyik 
országnak kormánya sem oly erős, hogy népe boszuságát 
közömbösen vehetné. 

Furcsa, hogy épen akkor, midőn Japan a keresztény 
hitküldérek előtt megnyilik, magokat civilizáltaknak hir-
dető európai kormányok ugyanezen hitküldéreket üldözni 
kezdik. Váljon ez azon eredmény, a miért Németországot 
és Olaszországot egyesíteni kellett, mely egyesülés után 
a liberálisok a maga idején oly hőn esengtek? Jegyezzék 
meg, hogy a szabadság nem alapulhat türelmetlenségen és 
vallási proseriptión ; a szabadság törvényszerető, a törvény 
pedig egyforma mindenkire nézve. 

Ha bármely szerzetesrendnek tagjai az illető állam-
nak törvényei szerint büntetésre méltók, ám büntettessen ek 
meg. Köztük és egyéb vétkesek közt ne legyen semmi 
külömbség. Hanem megbüntetni őket anélkül, hogy kihall-
gattattak, hogy biró elé állíttattak, volna ; száműzni, minde-
nüktől megfosztani őket, az igazságtalan !" 

Elfogadjuk a „Herald" szavait annál szivesebben, 
mivel protestáns tollból származnak ; hisz hasonló méltá-
nyosságot európai protestáns irónál hiába keresnénk. 

ALEXANDRIA. K a t h o l i k u s i s k o l á k . Míg 
Európából egyre érkeznek a szomorú hirek azon semmi 
által sem igazolható erőszakoskodásokról, melyeket az 
ottani kormányoknak egynémelyike nyiltan s legtöbben 
titkon a katholika egyházon elkövetnek ; míg legújabban 
Poroszország és Schveiz a szerzetesek ellen dűhöngenek : 
addig innen Afrikából oly diadalról irhatok, melyet az 
üldözött szerzeteknek egyike, jobban mondva, a keresz-
tény iskoláknak társulata, melyet a schveizi köztársaság 
legújabban területéről kiűzött, itten Alexandriában ült. 

Augustus 17-kén volt a testvérek iskoláiban azon 
ünnepélyes nap, melyen a szokott évenkinti jutalomdijak 
kiosztattak. A kinek alkalma volt ott lehetni, a ki azt a 
tömeget láthatta, mely a terjedelmes háznak nemcsak min-
den zugát betöltötte, hanem még a körülfekvő utczákon is 
hullámzott, — annak fogalma lészen arról, minő rokon-
szenvet élveznek a testvérek az itteni nemcsak keresztény 
lakosság részéről, mely a művelt európai népeknél jobban 
tudja, mi a vallási türelem s mennyi érdem fekszik abban, 
ha valaki egész életét azon szerény, de fárasztó, munkára 
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fordítja, hogy a kisdedeket a haza javára s az egyháznak 
dicsőségére nevelje. 

Az ünnepély egy színjátéknak előadásával kezdődött, 
melyet egy igen kedves magánelőadás követett. A felvoná-
sok közt ugyancsak a tanonczok zenekara mulattatá a jelen-
levőket. 

A kitűnőbb vendégek közül emiitjük Urahim basát, 
az alkirálynak legifjabbik fiát, Cherif basát, a belügymi-
nistert, Zulkifat basát, alexandriai helytartót, Abdallali-JBey 
rendőrfőnököt s Sabba-Beyt, a csendőrök parancsnokát. To-
vábbá ott voltak az apostoli provicarius, a szentföldi biz-
tos, több consul és számos egyéb előkelő egyéniség nem-
csak magából Alexandriából, hanem a körülfekvő vidék-
ről is. 

BOROSZLÓ. A h e r e z e g p ü s p ö k n e k b e s z é d e , 
melyet a német katholikusoknak nagygyűlésén tartott, kö-
vetkezőleg hangzik : 

Dicsértessék a Jézus Krisztus ! Tisztelt gyülekezet ! 
Johannesbergi kastélyomból, megyém osztrák területén 
levő részének emez ősrégi püspöki székhelyéről, ide siettem, 
hogy székesegyházunkban annyi tiszteletre méltó püspök s 
mindenekelőtt feledhetlen elődömnek sirja mellett az önö-
kével egyesítsem a magam imáját is, azt esdve az Úrtól, 
hogy önök egyesült tanácskozására és működésére legma-
gasabb áldását adja. 

Midőn szemeimet annyi jeles, Némethonnak minden 
vidékéről ide összesereglett, katholikus férfiaknak eme 
gyülekezetén végig járatnám, eszembe jut azon első katho-
likus gyűlésnek képe, mely a forradalmi 1848-iki évben 
Mainzban tartatott s melyet akkor én is a frankfurti tem-
plomból átrándulva több kitűnő férfiúnak társaságában 
meglátogattam s újra feltámadnak bennem azon érzetek, 
melyek, midőn ott a választó fejedelmek ősalaku termében 
ültem, keblemet mélyen megindították. Mindamellett azon-
ban nem tehetem, hogy a német katholikusoknak második 
átalános gyűlésére is vissza ne emlékezzem, melyet egy év-
vel későbben itt Boroszlóban megtartottunk. A városban 
akkor a nyílt forradalom dühöngött és a képviselők az 
utczai harcz közepette vonultak be. Midőn a térparancs-
noktól a gyűlés megtarthatására engedélyt kértünk, azt 
nyertük válaszul : „Bár-az egész város egy ilyen gyűléssé 
válnék!" — s megtartottuk azt szabadon minden rendőri 
ellenői-zet nélkül, mert illető helyen jól tudták, hogy min-
denekelőtt az egyház volt azon tényező, mely az állam jo-
gainak érdekében félelem nélkül sikra szállt, mely az adó 
megtagadóinak e szavakat kiáltá füleikbe: „Adjátok a csá-
szárnak, mi a császáré s mely a lázadás, a harcz és zaj 
közepette is békére és rendre inté a népeket. Ezt magasabb 
és legmagasabb helyen is elismerték és ennek következté-
ben sok korábbi balfogás után — főleg Poroszhonban 
oly jogi rend alakult, mely az állam és egyház közti békét 
húsz esztendőre s csakugyan nem amannak kárára biztosí-
totta ; mert ezen idő alatt az állam egyes részeinek egy bi-
rodalommá való szerves egyesülése bevégzett ténynyé lőn s 
Németországnak további egybeolvadása előkészíttetett. 

Azóta a helyzet, fájdalom, megváltozott s az utolsó 
véres háború óta, melynek dícsőségteljes győzelmei a leg-

szebb reményekre jogositának fel minket, az egyháznak 
békéje annak homlokegyenesti ellentétévé lőn. 

S miért lett ez így? Talán mi katholikusok nem tel-
jesítettük kötelességeinket az állam iránt minden tekintet-
ben és megingathatlan hűséggel ? Talán a katholikus ka -
tonák nem úgy véreztek s vérzettek el a hazáért, mint a 
többiek? Nem vetélkedtünk-e többi testvéreinkkel mind-
azon nehéz áldozatok meghozásában, melyeket a háború 
tőlünk követelt? Nem küldtük-e ki papjainkat, szerzete-
seinket és apáczáinkat a csatatérekre, hogy a haldoklókat 
vigasztalják, a sebesülteket és betegeket ápolják, szóval 
mindenütt s minden módon, hol és miként lehetett, segítsenek 
s a köznyomort enyhítsék? S ezek nom tették-e mindezt any-
nyi odaadással és önfeláldozással, a mennyi még elleneinknek 
elismerését, is kierőszakolta ? S mindennak daczára hontala-
noknak, a haza ellenségeinek, az egységes Németország ellen-
zőinek s, hogy még a legszélsőbb esztelenség se hiányozzék, 
— a commune titkos barátainak kiáltatunk ki s alig van az 
a politikai vétség, melyről a fékvesztett sajtó ne vádolna 
bennünket. Azóta, hogy a katholikus papság elleni kivéte-
les törvény hozatott és a cultusministerium katholikus osz-
tálya feloszlattatott, minek folytán a közigazgatás ma-
gasabb rétegeiben a katholikus hangok végképen elné-
multak, — azóta az egyházra csapás méretett csapás 
után, míg utoljára a jezsuita-törvény jött, mely oly k i -
terjedésben alkalmaztatik, hogy érvényesítése azonos még 
ama rendtagokuak egyenes száműzetésével is, kik porosz 
honfiak, annak daczára, hogy mindnyájan nem kevésbbé 
azon önfeláldozás által kitűnők, melylyel papi kötelessé-
geiket teljesitik, mint raagokviselete tisztasága és feddhet-
lensége által s annak daczára, hogy kivétel nélkül az állami 
tekintélynek épen ugy támaszul szolgáltak, mint az egy-
házinak. — Azonban épen ez az, mi ellenségeik szemében 
megbocsáthatlan bűn ! 

Mindezzel azonban korunk „liberális" szóvivői meg 
koránsem elégesznek meg. Minduntalan uj rendszabályok-
kal és törvényekkel fenyegetödznek a mindenki által elha-
gyatott, mindenütt üldözött, egyház ellen; — oly rendsza-
bályokkal és törvényekkel, melyeknek czélja semmi egyéb, 
mint az, hogy bennünket az egyház hajóján akaratunk 
ellenére alkalmazott matrózokká tegyenek, míg akormány-
rudat mások kezelik, kik a pápánál és püspököknél jobban 
tudják, mi a catholicum. 

Ez jelenlegi helyzetünk, tisztelt gyülekezet. Azt 
mondják nekünk, az egyház maga ennek oka, miért ta r -
totta az utolsó zsinatot s miért hozta az ott hozott határo-
zatokat. Azonban igen csekélymérvü éleslátás kívánta-
tik hozzá, hogy az ember átlássa, miszerint a zsinat s 
annak határozatai nélkül is helyzetünk ugyanaz leendett, 
aminthogy oly ellenségeink nem ritkán találkoznak is, kik 
eléggé becsületesek, hogy ezt elismerjék. Mások ismét azt 
mondják : a középtöredéknek (Centrumsfraction) alakulása 
és fellépése az, mi e viharokat előidézte. De hát mit tettek 
ezen férfiak? Talán mint felekezeti párt léptek fel, k i -
zárván a magok kebeléből minden más elemet? avagy nem 
inkább belépésre felszólítottak, megbivtak, másokat is? 
Vagy olyasmit kértek s követeltek-e, mi kizárólagosan a 
katholikusok javára leendett s nem inkább olyan dolgokat, 
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mik valamennyi felekezetnek javát mozdították volna elő? 
Valóban, ha van, akinek a fogalmak jelenlegi zavarának 
közepette is sikerült a tényleges viszonyokról tiszta 
nézetet alkotni, az be fogja látni, mily igazságtalanok 
ezen vádak s hogy csak azért költettek, valamint ezer meg 
ezer czáfolat után is épannyiszor ismételtetnek csak azért, 
hogy azon lépéseknek mentegetésére — s, ha ez lehetséges 
lenne, igazolására szolgáljanak, melyek az egyház szabad-
sága ellen jelenleg intéztetnek ; hiszen régi szokása 
az ellenségeinknek a katholika egyházzal szemben régi 
előítéleteket soha sem feledni s kényelmetlen igazságokat 
soha sem tanulni meg. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A porosz kormány az ermelandi püspöknek java-

dalmaztatását beszüntette. 

— A katholikusok Londonban több helyütt meetin-
geket tartottak, hogy szervezkedjenek s ezáltal egyöntetű-
séget hozzanak müködésökbe, midőn a szentatya védelmé-
ről, péterfillérgyüjtésről, az Angolhonban létező szerzetes 
rendek védelméről, választásokról, iskolákról, fogházakról, 
stb, van szó. — Már hisz az igaz, hogy a katholikusok leg-
nagyobb baja az egyet nem értés, az erőnek szétforgácso-
lása s így a folytonos leveretés. Egységet a működésbe 
Angolhonba s máshova is és mindjárt jobban fogunk állni. 

— A német püspökök Fuldában ismét összejöttek é r -
tekezletre. Ezen értekezlet nem a rendkivüli körülmények-
nek köszöni létét, hanem az összes német püspökök meg-
egyezésének, mely szerint minden két évben rendesen t a r -
tanak Fuldában értekezletet azokon kivül, melyeket a 
rendkivüli körülmények miatt máskor is keilend tartani. 
— És mi lá t juk, mily üdvös eredménye van annak, ha egy 
nemzet püspökei együtt éreznek, együtt gondolkodnak s 
cselekesznek. Ennek elérésére pedig ily értekezletek múl-
hatlanul szükségesek. 

— A szászországi protestáns consistorium folyó év 
május 29-éről egy utasítást menesztett a vegyes házasságok 
ügyében a protestáns lelkészekhez, melyben mondatik, 
hogy a körülmények tekintetbe vételével a vegyes házas-
ságokat tűrni kell, de kell ügyelni, hogy a szülők, különö-
sen az atya, joga gyermekei neveltetése felett rendelkezni, 
sértetlenül fentartassék. A protestáns egyház ezenkívül 
arra tartozik felügyelni, hogy a protestáns fél hitéhez hü 
maradjon s a protestáns atya legalább figyermekeit nevel-
tesse vallásában. Ha ellenben a protestáns férfi leendő vagy 
már meglevő gyermekeit a katholika egyháznak adja át, 
az ilyen hitetlensége s az adott botrány miatt fegyelmi 
eljárás alá esik s a hívek imáiba ajánltatik. Eltiltatik in 
specie a keresztapaságtól protestáns gyermekeknél, kizára-
t ik a hitközségi hivatalok viseléséből és a körülmények 
szerint az úrvacsora is megtagadandó tőle, míg az adott 
botrányt jóvá nem teszi. A protestáns nő azonban, mely ily 
esetben az atya iránti tekintetből gyermekeit a kath. val -
lásban nevelteti, ha ezt nem teszi könnyelműen, nem esik 
fegyelmi eljárás alá, hanem a lelkipásztor különös gondvi-

selésébe ajánltatik. — Nálunk a katholikusok vannak több-
ségben ; de ha egy kath. apa ellen, ki gyermekeit protes-
táns vallásban akarná neveltetni, ily eljárás ajánltatnék 
vagy parancsoltatnék a püspök által, lenne zaj s lárma a 
liberális Izraelben. 

— Emiitettük, hogy Midhat basa a katholikus örmé-
nyek küldöttségét szivesen fogadta s megígérte, miszerint 
ügyöket tisztába hozni fog iparkodni. Utólagosan tudósíta-
nak, miként nyilatkozott Midhat meghitt körben az ör-
mény ügyről. „Miért kényszeritenők, ugy mond, a keresz-
tényeket olyasvalamire, amit mi magunk sem akarunk 
tenni. En jó muzulmán vagyok ; de ha egy chiita mozlém 
papnak kellene kezet csókolnom, nem tenném, habár a 
legnagyobb ideiglenes előnyöktől fosztanám meg magamat, 
mert a chiitákat eretnekeknek tartom. Es mo3t arra akar ják 
az örményeket kényszeríteni,hogy oly patriarchát ismer jenek 
el, kitől lelkiismeretben idegenek, mert szemeikbnn eretnek ! 
Az igazság csak ogy lehet, miként a nap is csak egy s ezt 
ne feledjük el." — E szavakat nem ártana Bismai'knak és 
sok más liberális államférfinak megküldeni. 

— A lyoni praefectus hatóságilag elrendelte, hogy a 
keresztény iskolatestvérek az általok kezelt congrogatio-
nalis iskolákba ismét bevezettessenek. E tény a mult na -
pokban történt, de nem anélkül, hogy a feluszitott csőcse-
lék rendzavarásokat nem idézett volna elő. Rf".d a k -
kor lett, midőn a hatóság fegyverrel lépett közbe. 

— A münsteri fiatalok s fiatal kereskedők marianus 
congregatióihoz a hatóság azon kérdést intézte : mily rokon-
ságban vannak e társulatok a jezsuitákkal ? — Természe-
tesen a vége e kérdezősködéseknek a feloszlatás. 

— Mazzininak hátrahagyott iratai közt két memoran-
dumfélét találtak, melyek egyike 1867. november 17-éről, 
másika november 28-káról kelt s a porosz kormányhoz, 
illetőleg Bismarkhoz, van intézve. E levelekben tudatja Maz-
zini, hogy Napoleon háborúra készül Poroszország ellen 
s Olaszországot szövetségesül kérte fel 60 ezer ember se-
gédsereg kiállítására. M. ígéri, hogy ámbár a király h a j -
landó a segédsereget kiállítani, ő azonban minden erejéből 
ellene fog dolgozni, ha kell, fegyverrel is, mire nézve kér 
Bismarktól egy millió frankot s 20 ezer gyutüs puskát. A 
másik levélben ismétli az előbbiben mondottakat, csak azt 
teszi hozzá, hogy Napoleon concessiókat tett Victor Emma-
nuelnek Rómára nézve, hogy őtet a szövetségnek meg-
nyerje s az olaszokat elaltassa. Rómára nézve azt mondja, 
hogy a pápa világi fejedelemségének megszüntetése Napo-
leon s Victor Emmanuel között kicsinált dolog. Mindezek-
ről azt mondja M., hogy nem tudná Írásban bebizonyítani, 
de ágensei által biztos tudomása van e dolgokról. — Sok 
ebből a tanúság, a) az olasz király közelében vannak titkos 
republicanusok. b) Napoleon már 67-ben elhatározta a há-
borút Poroszország ellen, c) elhatározta, hogy az egyház-
államot megszünteti, d) Poroszország három évig előre 
készülhetett, e) Poroszország biztos volt, hogy Olaszország 
nem fogja Napoleont segiteni. S mindennek következtébe . 
Napoleon bukott, bukott gyalázattal s bukását megérde-
melte. 

Szeretetadományokaszorongatott szentatya, 
a jubiláris pápa, számára. 

Összeg a 19-dik számból : 51 fr t 80 kr . 270 f rank 
aranyban, 7 cs. k. ft 1 ezüstforintos és 2 szász tallér. 

Czentner Franciska — f t . 20 kr . 
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TARTALOM. Lelkipásztorsági élmények. —Az egy-
ház elválasztása az államtól. — Egyházi tudósitások. — 
V egyesek. 

Lelkipásztorsági élmények. 
(Vége.) 

A 89 f o r i n t o s t o r o n y . A közszeretetben 
részesült k-i esperes-plebános sokszor állt bús gon-
dolatokba merülten toronynélküli temploma előtt 
és törte azon fejét, hogyan lehetne szép temploma 
elé illendő tornyot is varázsolni. Végre abban álla-
podott meg, hogy hivei közt e ozélra gyűjtést ren-
dezni fog. És mi lett a gyűjtés eredménye? A legjobb 
gazdák csupán per 10—20 kr. adakoztak ugy, hogy 
különféle ajándékokkal együtt csak 89 ft. jött be. 
„Igy ugyan soká kell élnem, gondolá magában, ha 
toronyra szert tenni akarok." Mindamellett is meg-
kezdette a toronyépítést, bizva az isteni Gondviselés 
kegyes támogatásában. A jövő évben uj gyűjtést 
rendezett és gazdáitól nem többé pénzt, hanem 
gabonát, kért ; adtak is és pedig 1 — 2 mérőjével^ 
miből már tekintélyes pénzösszeg került ki úgy, 
hogy a párját az egész környéken ritkitó torony 3 év 
alatt elkészült s a beavatottak által „89 ftos toronyi-
nak hivatik. — Az én szegény templomomnak van 
ugyan tornya, de, fájdalom! nincs köszönet benne. 
Bold, elődöm támoszlopokkal és vaspántokkal vétette 
körül ; azonban mind hiába ! az építészek véleménye 
szerint „baufällig", sőt „höchst gefährlich" az. Tisz-
tában vagyok azzal, hogy tornyomat így hagynom 
nem lehet, nem szabad; szemem előtt lebeg a 89 
frtos torony, de más részről meg a sz. í rásnak azon 
helye is, melyben isteni Üdvözítőnk a megfontolat-
lan toronyépítőről szól. Mit tegyek tehát? . . . Kath. 
gazdáim száma csupán háromra m e g y , a többi 
zsellér és cseléd s ide járul még 105, mondd : száz öt 
czigány; váljon lesz-e ilyen auspiciumok mellett 

tornyom ? . . . Templomom igen-igen szegény, magam 
is az vagyok; kéregetni kezdettem tehát s e szégyen-
lős úton 103 frtot kaptam, ami templomom rosz 
fedelének és a főoltár kijavitásának költségét sem 
fedezte. Harmadfél éven át pangott tornyom ügye, 
habár itt is, ott is, lépéseket tenni, főkép pedig ezt az 
oltár zsámolyánál az Ur Jézusnak ajánlani, el nem 
mulasztottam. E s i m e ! nem csalt meg reményem; 
az idei évben a jó Isten jó lelkei által 750 ftot és 
torony keresztet is küldött ! Deo gratias . . . Nem 
szabad soha elcsüggednünk ! . . . Es lebt ja noch 
der gute alte Gott! El még a régi jó Isten ! 

* * 

M é z - e v a g y e c z e t ? Szalézi sz. Ferencz 
classicus Philotheájában fordul elő azon találó meg-
jegyzés, hogy egy kanál mézzel több legyet lehet 
fogni, mint 100 hordó eczettel vagyis, hogy az em-
ber szép, szelid, szavakkal többre megy, mint össze-
húzott szemölddel, fanyar beszéddel, haragos dorgá-
lással. Példa erre nézve a Philotheánek szelidlelkü-
letu irója, ki arra is késznek nyilatkozott, hogy 
ha valaki az egyik szemét kivájná, a másikkal mégis 
szelíden tekintene reá és ki e törhetlen szelídsége 
által annyi ezer eltévedt lelket vezetett vissza az 
igazság és erény útjára. Valóban csudás lelkület, 
melyet eléggé bámulni nem tudok, tudván saját 
tapasztalásomból, mily nehéz e kifogyhatlan bárány-
türelem, mely azonban minél több önmegtagadásba 
kerül, annál bővebben gyümölcsözővé lesz. — Én 
eddig, ugy hiszem, mindig megbántam, valahány-
szor haragosan jár tam el szent kötelmeimnek telje-
sítésében ; ellenben pedig mindig szivemből örültem, 
ha a különben keserű igazságokat czukorba burkol-
tan nyújtot tam szegény betegeimnek. Mindent lehet 
megmondanunk ; de meg kell figyelnünk az időt, a 
helyet, megválogatnunk a szavakat, nem hogy tán 
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az igazságot elferdítsük, elhomályosítsuk, — ettől 
ments Isten ! — hanem hogy az igazságnak a szívbe 
könnyebb bejutást eszközöljünk s azt minden kese-
rűsége daczára megkedveltessük; — főleg pedig 
arra kell ügyelnünk, hogy felhevülésben, hacsak 
lehetséges, soha se beszéljünk, mert a felhevülés, a 
harag,az embert mintegy megrészegíti s ily állapotban 
még a legokosabb ember is igen könnyen mondhat 
és mond is oly dőreségeket, melyeket a kijózanodás 
után igen szivesen vonna vissza. A harag a sziveket 
rendesen bezárja előlünk, a kitartó szeretet pedig 
sokszor az éveken át elzártakat is megnyitja. 

De azt mondod, k. o., hogy néha a legjobb 
akarat mellettt sem vagy képes fékezni igazságos 
boszankodásod kitöréseit, pl., ha az Ur Isten nevét 
káromoltatni hallod, ha kétszínű emberrel állsz 
szemben, sat. s e haragos feljajdulásod sem más, 
mint józan szeretetednek kissé hangosabb nyilvánu-
lása. Elhiszem, tudom is, hogy e felindulás néha 
menthető; de azt kimenteni épen nem lehet, ha én, 
tudva azt, hogy hi veim valamelyike felindulásom 
következtében neheztel reám, oda nem törekszem, 
hogy a hibám folytán létrejött feszültebb viszony 
megszűnjék vagy legalább enyhittessék. De hogyan? 
A lelkiatya tekintélyével csak nem fér össze, hogy 
lelki gyermekeitől bocsánatot kérjen ? ! Ha hibázott, 
igazságtalanul róva meg valamelyik hivét, ugy a bo-
csánatkérésnek nagyonis helye van s az ezen esetben a 
lelkiatya tekintélyét nemcsak nem csorbitja, hanem a 
rajta ejtett csorbát inkább kiegyengeti a hi bát lehetőleg 
jóvá teszi; ha pedig csupán a megrovás módját hibázta 
el, akkor iparkodjék mielőbb a rosz benyomást 
szelid, szeretetteljes, de az igazságot el nem mosó, 
szavakkal ellensúlyozni, mi is a haragosan rendre-
utasitottnak nagyon jól esik s őt lelkipásztorához 
közelebb hozza. Saját és mások tapasztalása után 
szólok . . . Ismerek egy különben igen szelid plébá-
nost, kit egy izben bizonyos boszuálló asszonynak 
féktelensége olyannyira ingerültté tett , hogy a 
kezében levő pálczával rajta végig húzott. Az asz-
szony a facie irae et indignationis elfutott s a sze-
gény plébános is tűnődve ment haza. Sajnálta felhe-
vülésének oly csattanós végét és addig nem nyugo-
dott , míg az asszonynyal találkozva, meg nem 
kérdezte őt, váljon neheztel-e reá? És mi v o l t a 
válasz?! „Dehogy neheztelek, tiszt.^atyám'; hiszen 
én csak azt kaptam, amit érdemeltem". . . . Nem 
lesz minden hivünk oly gyermeteg őszinte, mint e 
nő és nem is fogja mindegyik e nő válaszának másik 
felét legalább nyilt szóval ismételni; de ha az első 

szavak kiejtésére megfognak nyilni ajkai, megnyílik 
számunkra egyszersmind szive is, mely a haragos 
feddésre bezárult. 

Ellenveted tán azt is, k. o., hogy az Úr Jézus 
is egyszer, mintegy kikelve határtalan szelidségéből, 
ostort font s azzal űzte ki Atyjának házából az 
árusokat és vevőket, asztalaikat pedig felforgatta. 
Ezzel szeretem én is vigasztalni, mentegetni, magam, 
ha az úgynevezett t ú l b u z g ó s á g néha elragad ; 
azonban azt kellene és kell is itt meggondolnom, hogy 
az Úr Jézus a mennyei Atya dicsőségeért lángoló 
hevének semmi szenvedély által el nem fátyolozható 
isteni bölcseségével parancsolni tudott; én pedig, 
szegény bűnös, ha egyszer féken eresztem az indu-
latosságot, ennek az észt kábitó hatása alatt nem 
tudom hol és miként fogok megállhatni A 
kezdetben oly csekély és mindinkább óriásilag nö-
vekvő lavinának pusztitó rohanása jelképe azon 
rombolásnak, mely a tomboló haragnak útját jelöli. 
Könnyebb nem haragudni, harag közben nem be-
szélni, eltávozni, vagy, ha ez nem lehetséges, a jó 
Istenhez csendes röpimát mondani, mint a haragban 
kellő mértéket tartani ; a kitört harag lavinája 
perczenkint nő, pusztításai sokszor kiszámithatlanok. 
En heveskedésemet, haragomat, ugy hiszem, min-
denkor megbántam ! Vigyázz tehát magadra, kedves 
testvér, mert „Felix, quem faciunt aliéna pericula 
cautum." — De legkivált őrizkedjél minden kifaka-
dástól, minden haragtól, a gyóntatószékben; erre 
összetett kezekkel kérlek s ovakodjál a heveskedés-
től a szószéken is! Jegyezd meg jól egyik tudósunk-
nak azon classicus megjegyzését, hogy valakit jóvá 
szidni vagy épen nem vagy csak igen igen bajosan 
lehet. 

* 
* * 

A l e l k i p á s z t or l á t o g a t á s a i . Hogy a 
lelkipásztornak hi veinél tett szívélyes látogatásai 
átalán véve kedvesek és üdvösek is, az tagadhatatlan. 
Nem egyszer hallottam egyikmásik hívemnek sze-
retetből származott azon szemrehányását, hogy itt is, 
ott is, plane a szomszédban is, voltam és őtet még1 

sem látogattam meg ; váljon miért kerültem el házát? 
neheztelek talán valamiért? . . . E látogatások 
alkalmával a lelkipásztor nem fog prédikálni, de 
nemis csupa adiaphorákról beszélni; kérdezősködni 
fog a gyermekek, a cselédek, magaviselete felől; 
részvéttel fogja meghallgatni a házbeliek panaszát ; 
a betegeknek kitelhetőleg jó tanácsot fog adni ; a 
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szemérmes házi szegényeket pártolása alá fogja 
venni sat. sat. Ezer alkalom nyilik ily látogatások 
alkalmával hol tanácsadásra, hol buzdításra, feddésre, 
vigasztalásra, szóval a lelkek gondozására 
Ébren kell azonban lennünk, nehogy ott, hol épiteni 
akarunk, meggondolatlanságunk által többet ront-
sunk. Roszhirű házba a lelkipásztor soha se lépjen 
egyedül ; habeat semper testem vitae, vigye magával 
tanitóját, harangozóját, vagy más feddhetlenéletu 
hivéi. De még különben tisztaerkölcsíí oly csalá-
doknál se jelenjen meg gyakran, — legalább ne 
gyakrabban, mint másoknál, — hol őtet könnyen, 
habár csak a procul is, lehetne gyanúsítani, mely 
suttogó gyanúsításoknak senki sincs a világon oly 
mértékben kitéve, mint a kath. pap. — A segédlel-
kész de regula sehol se tegyen látogatásokat plébá-
nosa nélkül, nem értve természetesen a betegeknek 
ugy a papra mint egyebekre nézve is oly üdvös 
látogatását, mely minden papnak szent kötelessége. 
— E barátságos látogatásokra azonban nagyon 
illően alkalmazható azon arany mondat: Ne quid 
nimis ! Szerintem átalános, kivételeket ki nem záró, 
szabályul vehető, miszerint évenkint 2—3-szor egy 
családnál megfordulni elég. 

* 

K i s a p o s t o l s á g . Az Isten háza után isko-
lánkra kell kiváló gondot fordítanunk ; ott kell 
szorgalmasan idomítanunk a gyermekek hajlékony 
szivét, fejlesztenünk fogékony eszét, képeznünk 
egyházunk és hazánk számára a jövő nemzedéket. 
Panaszkodunk néha a tanitó hanyagsága ellen; 
kérdezzük meg magunkat lelkiismeretesen, num 
piscis a capite non foeteat ? Eljárunk-e mi az iskolába 
kellő szorgalommal? . . . A plébános nálunk egy-
szersmind iskolaigazgató és catecheta; mint ilyen-
nek gyakran — hetenkint legalább 3-szor — kell 
az iskolában megfordulnia, a gyermekek bármely 
tantárgybani előmenetele iránt meleg érdekeltséget 
tanusitania, átalában az iskolaügyre buzditó hatást 
gyakorolnia. E hatást a tapasztalás egyhangú tanús-
kodása szerint nagy mérvben mozdítja elő kisebb 
ajándékoknak érdemleges osztogatása. Igen ám, de 
ez ajándékok pénzbe kerülnek ! . . . Ha csak 1 frt. 
20 krt. lész szives, k. o., ily ajándékokra évenkint 
áldozni, iskolaügyednek e csekély összeg, mely még 
tőlünk szegényektől is bizony kitelik, bőven fog 
kamatozni. Ennyire megy ugyanis azon évi járu-
lék, mely a Donin Lajos bécsmegyei áldozár és 

szentszéki ülnök buzgó vezetése alatt Bécsben fen-
álló „Kis apostolság" czimű egyletbe fizetendő, 
honnan csaknem meséssokaságu, iskolás gyerme-
keknek való, könyveket, (magyar és német nyelven; 
szláv nyelven vannak-e? nem tudom,) sz. olvasókat, 
érmeket, feszületeket, gyönyörű képeket, kapnak 
negyedévenkint a tagok. A póstaköltség, ha 3—4 
összeáll, kevésbe kerül. Fordulni kell ez ügyben an 
Seine Hochwürden Herrn Ludvig Donin, Domcurat 
am St. Stephan, Consistorial-Assessor, weih bischöfli-
cher Ceremoniär, Wien, Stephansplatz, Nro 3. Aján-
lom ez üdvös társulatot a lehető legmelegebben igen 
t. paptársaim becses figyelmébe. f f 

Az egyház elválasztása az államtól. 
( F o l y t a t á s . ) 

Ez tehát az, mit a liberalismus „az egyház elválasz-
tása alatt az államtól" ért. Szűnjék meg a lényeges össze-
köttetés, mely a ker. elvek szerint az egyház és állam kö-
zött létezik; szakadjon el az állam egészon az egyháztól és 
a kereszténységtől ; ne legyen többé keresztény, hanem 
atheista. Ne csaljuk meg magunkat! Ez és nem más a czél, 
hova az egész mozgalom irányul és törekszik. Azért ezen 
követelményt nyomban másik követi, t. i., hogy az állam 
minden keresztény és nem keresztény felekezet irányában 
magát egészen közönyösen viselje; a vallási indifferentismus 
ezen álláspontja az egyedül helyes álláspont, melyet az állam 
a liberalismus szerint a különféle vallási nézetekkel szemben 
elfoglalhat és elfoglalnia kell; az állam, mint teljesen földi in-
t ézmény iem bir organummal, hogy vallási kérdések felett 
Ítéljen ; előtte tehát minden hitvallásnak tökéletesen közö-
nyösnek kell feltűnni, legyenek azok keresztények vagy nem 
keresztények. Az állam maga Isten- és vallásnélküli. Igy fog-
lalja magában az egyház elválasztása az államtól, amint azt 
a liberalismus akarja, az összes keresztény világrend taga-
dását ; az állam ne álljon többé a természetfeletti erkölcsi 
világrend keretén belül, amint az Krisztusban a megváltás 
által helyreállíttatott ; alakuljon ő azon kivül, sőt ne is is-
merjen el ily természetfeletti rendet, hanem szabadítsa ki 
magát abból egészen. Ha épen az egyháznak úgy tetszik, 
megmaradhat ily természetfeletti erkölcsi világrend mel-
lett és álláspontot foglalhat benne ; de — az államra nézve 
az nem létezik, ő az Istentől és kereszténységtől teljesen 
felszabadított, önmagán nyugvó, rend. Egyháznak és állam-
nak egymáshoz semmi köze ; e kettő között egy „chaos ma-
gnum" van ; nem létezik egy pont sem, melyen e kettőt 
egymással érintkezésbe lehetne hozni. 

Ezen elmélet, mint az könnyen belátható, lényegesen 
keresztényellenes; de valamint a liberalismus minden száu-
déklataira bir csillogó szólammal, melynek leple alatt 
azokat a közönség közé dobja, hogy azokat elfogadhatókká 
és jogosakká tegye, úgy itt is. E szólam így hangzik : „sza-
bad egyház a szabad államban." Az egyház elválasztásá-
nak az államtól azon következménye lenne, mondják, hogy 
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mindkettő, állam és egyház, teljes szabadságuk birtokába 
lépjenek és hogy ez mindkettő emelkedésének alapfeltétele. 
Ha az egyház birtokában van teljes szabadságának, úgy 
akadálytalanul kifejtheti tevékenységét és eddig nem is 
álmodott virágzásra juthat ; és ha az állam teljesen szabad, 
úgy az anyagi fejlődés terén ő is óriási léptekkel haladhat 
előre. Az összeütközések egyház és állam között megszűnné-
nek és eltűnnék egy főakadály, mely most mindkettőt gá-
tolja előhaladásában.— De ezen csillogó szólam, „szabad egy-
ház a szabad államban, mely által némelyek megcsalattak 
és tévútra vezettettek, ha a dolognak mélyebben alapjára 
tekintünk, nem egyéb, mint egyike azon nagy hazugságok-
nak, melyekkel a liberalismus az itéletképtelen vagy köny-
nyenhivö világot fel szokta ültetni. Ha az állam az egyház-
tól elválik, igaz, hogy akkor „szabad" lesz; de minő sza-
badság ez ? ez a mindenkori isteni törvénytől való szabad-
ság, mely az ő tevékenységének bizonyos dologban irányt, 
mértéket és határt szabhatna ; ez az örök fensőbb ellenőr-
zéstől való szabadság a törvényhozásnak erkölcsi jel-
lege felett ; ez a szabadság mindent tehetni és rendelni, 
amit akar, mindent tekintet nélkül a ker. morál követel-
ményeire ; szóval, ez a törvényenkivüliség szabadsága, a 
despotia szabadsága. Váljon fognak-e az államhoz tartozók 
ily szabadságból igazi hasznot húzni ? Ha az állami hatalom, 
tulajdonképen a liberális párt, mely e hatalmat kezében 
tartja, mindent tehet és rendelhet, ami neki tetszik; ha a 
nép semmi erkölcsi ellenőrzés által sincsen védve eme párt 
önző velleitásától : váljon nincsen-e akkor az önkénynek 
áldozatul oda dobva, mely a nép romlását szükségképeu 
maga után vonja ? A despotia a népnek soha sem vált 
hasznára, soha sem mozdította elő a nép jólétét, hanem 
ellenkezőleg hanyatlásra vezette, míg végre tökéletesen 
elnyomta. Váljon a liberalismus despotiájának más resul-
tatuma lenne ? Senki sem fogja ezt hinni és nem is hiheti, 
ha a jelenlegi társadalmi állapotot szemügyre veszi, ha az 
óriásilag előhaladó adóigára tekint, mely alatt a nép nyög 
és ha látja a népnek naponkint növekvő szegénységét. Mi 
haszna van abból a népnek, ha az uralkodó hatalom, külö-
nösen, ha az a liberálisok kezében van, „megszabadítja" őt 
minden terhes korláttal, hogy önkénye szerint tehessen ? 
Igen, ha az uralkodó hatalom ama „szabadságával" együtt 
a nép szabadsága is megadatnék : úgy birhatna a nép részére 
is valami ingerrel ; de épen az ellenkező áll, A libera-
lis[|párt despotismusa nem tűri a népszabadságot. O feltét-
lenül és minden tekintet nélkül uralkodni akar ; a nép ré-
szére, mely csak azért létezik, hogy az uralkodó párt ér-
dekeinek biztositására eszközül szolgáljon, nem marad 
egyéb hátra, mint minden késedelem nélkül engedelmes-
kedni. O szabadságot csak a maga részére akar, minden 
másnak pedig szolgaságot. És ez az első nagy hazugság, me-
lyet e liberális szólam, „szabadegyház a szabad államban", 
magában foglal. 

De ez csak az egyik hazugság, a másik még sokkal 
nagyobb. Ha a liberalismus komolyan venné e szólamot : 
szabad egyház a szabad államban : úgy, miután az elvá-
lasztás befejeztetnék, az államnak le kellene mondani az 
egyházi jogokról, melyeket az egyház neki átadott gya-
korlásul; ezeket az egyháznak vissza kellene adnia. Az állam 

részéről meg kellene szűnni a részvételnek az egyház jogai-
ban ; az álja m ezen „esetleges" összeköttetésének az egy-
házzal azonnal meg kellene szűnni, miután a lényeges ösz-
szeköttetés feloldatott. Hanem, aki azt várná, hogy a libe-
ralismus eme természetes következtetést elismeri, az nagyon 
csalatkoznék. Semmit sem akar kevésbbé, mint ezt. A jogo-
kat, melyeket az állam az egyháztól kapott, semmi áron 
sem akarja feladni. Kezét folyton az egyházon ta r -
tani, hogy az semmi olyat ne tegyen, mi neki nem tetszik. 
Es e czélra mint legalkalmasabb eszközök ama jogok szol-
gálnak. Sőt még több. Oda irányul minden törekvé-
se, hogy ama jogok körét mindjobban kiterjeszsze, tör-
ténjék ez akár azáltal, hogy azokat az egyháztól elperelje, 
akár hogy azokat usurpálja. Az egyház oly hatalom, mely 
az atheus államra nézve veszélyes lehetne ; azért az állam 
vaskara által körül kell vétetnie, hogy minden önálló 
mozgásra képtelen legyen. Azért kell mindjobban ki ter-
jeszteni az állam jogait az egyházban és az egyház felett ! 
Azért a mindenoldalú gyámkodás, mintha gyermek lenne, 
melyre saját sorsának vezetését még nem lehet bizni ! De 
még ez nem minden ; a liberalismus még tovább megy. Azt 
akarja, hogy az egyháztól kapott vagy épen usurpált 
egyházi jogokat az állam ne tekintse egyházi jogokul, 
hanem mint állami, elidegenithetlen, koronajogokat pro-
clamálja. Tagadtassék meg és pedig elvileg, mintha 
azok az egyházhoz tartoznának és állami elidegenithetlen 
jogokul nyilatkoztattassanak. Hogy ez rablás és pedig mé-
lyebbenható rablás, mint az egyházjavaké, az világos. De 
mit törődik evvel a liberalismus. Ö nem ismer fensőbb tör-
vényt saját akaratánál és önzésénél és mit lehet és kell itt 
várnunk, mint minden jognak letiprását, mely útjában áll, 
különösen, ha e jog az általa annyira gyűlölt egyházé! 

íme, ez a „s z a b a d e g y h á z " a szabad államban. 
Egy hazugság, nagyobb, mint minőt még feltalálni lehetne. 
Igy kellett megélnünk, hogy a liberalismus ugyanazon 
lélekzettel proclamálta a szabad egyházat a szabad ál-
lamban és tapsolt egy minister azon nyilatkozatának, 
hogy a jog theologiát tanitani az állami fő elidege-
nithetlen koronajogához tartozik. Igy kellett megélnünk, 
hogy egy lélekzettel követelték az egyház elválasztá-
sát az államtól és a hitdecretumok érvényességére és köte-
lező erejére nézve igénybe vették a királyi placetumot. Az 
egyház szakittassék el az államtól, legyen szabad és mégis 
a püspökök kinevezése maradjon az állam kezében ! De 
miért hozzuk elő ezen ellenmondásakat ; hiszen a liberalis-
mus maga a megtestesült hazugság. Szép szavakra van 
szüksége, hogy istentelen terveit eltakarhassa; de ugy lá t -
szik, hogy az idő közeledik, melyben senki sem engedi 
magát elámittatni a csillogó külsővel tervei felől. A tények 
oly hangosan beszélnek, hogy hangját nem hallani lehetlen. 
Nevezetesen ugy látszik, hogy ravasz szerepét különösen az 
egyházzal szemben nem sokára lejárja. Nem hagyjuk ma-
gunkat többé szép szavak által megcsalatni, melyek a 
hazugságot elfedik, sem szép álcza által, mely alatt a pokoli 
gyűlölet van elrejtve. Mindaz, mit nekünk a liberalismus 
nyújt, méreggel van keverve ; nem fogjuk többé ezen mér-
get bevenni, távol fogjuk ezt tartani tudni az egyháztól. 

A liberalismus eljárása, melyet fentebb jeleztünk, el-
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lenmondásban van ugyan szólamával, „szabad egyház a sza-
bad államban"; másrészt azonban mégis szükséges következ-
ményeazelvnek: „elkell választaniaz egyházat az államtól." 
Ha az állam az egyháztól és ker. szellemtől elválasztatott és 
atheussá lett : úgy a dolog természetében fekszik, hogy ma-
gát azon Isten helyébe ülteti, kit megtagadott, magát abso-
lutnak nyilvánítja és, mint Hegel mondja, „a földön abso-
lut hatalom"-nak proclamálja. Az állam elválasztásának 
elvéből az egyháztól következik szükségképen a másik elv : 
„az állam absolut, az állam mindenható, az állam minden 
jog forrása." És ha egyszer az állam Önmagát öntudatosan 
vagy öntudatlanul absoluttá tette : akkor lehetetlen, hogy 
maga mellett egy másik egyenjogú hatalmat tűrjön. Az ö 
törekvésének lényegesen oda kell irányulni, hogy egyedü-
liségét mindenhol és minden irányban keresztülvigye és 
ennélfogva magában mindent elnyeljen, ami eddig mellette 
önállósággal birt. Ha a modern atheus állam ezen irányt 
követi, ha minden társulati Önállóságot megsemmisít és 
mindent bureaucraticus kényszer ruhájába akar dugni : úgy 
afelett nem csudálkozhatunk ; csak azt teszi, mit tenni nem 
mulaszthat el. De épen ezért nem hagyhatja meg az egyhá-
zat sem maga mellett, mint önálló hatalmat ; törekvésének 
ezen irányban is oda kell menni, hogy az egyház szabad-
ságát és függetlenségét megsemmisítse és azt magába beke-
belezze, hogy az az ő czéljára és törekvéseire neki eszkö-
zül szolgáljon. És ezt annyival inkább teszi, mert az egy-
ház lényeges rendeltetésénél fogva oda van utalva, hogy az 
állami absolutismus ellen működjék és a n é p e k s z a b a d -
s á g á t v é d j e . Innen van a modern atheisticus állam azon 
törekvése, hogy az egyháztól adott jogokat görcsös feszült-
séggel magánál megtarthassa ; innen azon törekvése, hogy 
minél több ily jogot usurpáljon ; innen van azon törekvése, 
hogy az egyház minden életerejét lekösse, azt minden ön-
álló mozgástól megfoszsza és őt kancsuka alá hajtsa. I t t is 
csak azt teszi, amit tennie kell, mit nem engedhet el. Ha-
nem épen azért a ravaszság remeke, ha a liberalismus ezen 
viszonyok mellett még „szabad egyház"-ról beszél a sza-
bad államban. Annyi ostobaságot feltehet ugyan saját felei-
nél, hol ily ravaszságon nem látnak keresztül ; hanem akit 
a liberális phrasisok még ostobává nem tettek, az utálattal 
fog ily erkölcstelen ravaszságtól elfordulni. 

Az egyház elválasztása tehát az államtól a sokfelé 
elágazó liberális rendszernek csak egyik ága, mely átalá-
nos irányában oda megy ki, hogy az egyházzal és benne a 
kereszténység megsemmisíttessék és helyébe az anyagelvi 
atheismus tétessék. Az állam feloldja kötelékét az egyház-
zal és hitetlen módra alakul ; de eme hitetlen, istentagadó, 
állam ugyanazon időben hatalma alá veti teljesen az egy-
házat, hogy azt terveinek eszközeül használhassa. De még 
ez csak az egyik átmeneti stadium. Mert mit tesz oly állam 
az egyházzal, mely Istent és a megváltást az Isten Fia 
által vallja, midőn ő mindezt tagadja? Az egyházat csak 
azért használja, mert az adott viszonyok között szükséges, 
hogy a népet, melyben még a ker. lelkiismeret hatalma 
uralkodik, ez<jn ker. lelkiismeret hatalma által engedelmes-
ségben megtartsa. Ha majd ezen hatalom a szivből eltűnt, 
akkor nem lesz többé az egyházra szüksége,akkor azt egészen 
eltaszitja magától és minthogy az egyház saját létéről ön-

kényt le nem mond, igyekezni fog az állam a ravaszság, 
kétszinüség és erőszakosság által, melyeket az atheista lel-
kiismeretlenség rendelkezése alá bocsát, — legyünk erről 
meggyőződve, — az egyházat kiirtani. 

(Vége köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 3. A „ P e s t e r L l o y d " és az ó k a -

t h o l i k u s o k . Minél inkább távozunk az ókatholikus 
mozgalom megindításának időpontjától, annál inkább meg-
győződünk ama szánandó helyzetről, melybe az úgyneve-
zett ókatholikusok vezéreikkel együtt jutottak. Ez máskép 
nem is lehetett ; ide nem jutniok nem lehetett, mihelyt meg-
elégedtek egyszerűen az infallibilitas tagadásával, megtart-
ván a többi kath. tanokat, illetőleg a 7 első egyetemos zsinat 
határozatait. Minden nap ujabb bizonyságot szolgáltat azon 
állitás mellett, hogy a modern liberalismus, ha pártfogá-
sába vesz is valamely mozgalmat, mely az egyház ellen 
i rányul , rögtön felmondja neki szolgálatát, ha csak 
kevéssé catholizál is, mert az ő pártfogására senki más 
nem érdemes, csak az, aki kész vele együtt nem egy-
két dogmának, hanem az összes kereszténységnek hadat 
üzenni. Ez. tapasztalhatták számtalanon a liberalizálok 
közül, tapasztalhatta legújabban az ókatliolicismus. Minő 
dicséneket zengett kezdetben a többek között a „P. Ll." 
liberális írója az ókatholícismus mellett ; de nap nap után 
múlván, eljött a kölni ókatholikus gyűlés és mert ott a 
nagytudományu, de elszéditett, — sciontia inflat —, Schulte 
kinyilatkoztatta, hogy ő „a positiv hivő kereszténység 
alapján áll és nevezetesen, hogy ö az egyház hét egyetemes 
zsinatának határozatait elfogadja", e nyilatkozatra a 
„Pester LI." az egész ókatholikus mozgalmat elveti, sőt e 
mozgalom három corypheusát szerintünk is helyesen meg-
leczkézi. Teljesen igaza van a Lloydnak, midőn kérdezi, 
honnan veszik ők a jogot épen a vatikáni zsinat dogmaticus 
határozatának megbirálására, midőn követőiktől a 7 egye-
temes zsinat határozatainak elfogadását feltétlenül követe-
lik? pedig ezt teszik a triumvirek — Schulte, Maassen és 
Döllinger, „mely sajátságos conclavenak, — mint a Ll. gú -
nyosan hozzá teszi, — két tagja az útat a legridegebb ultra-
montanismustól az egyetemes zsinat elleni fellázadásig meg-
tette, a harmadik pedig egymásután protestáns, a jezsuiták 
támasza, végre ókatholikus lett." 

íme, mennyire becsüli a liberalismus azokat, kik neki 
szövetségüket felajánlották ; hosannával fogadta az ajánla-
tot, ma gúnyosan utasítja el őket magától ; a kezdetnek ör-
vendett, mert azt vélte, hogy a következetes haladás az 
ókatholikusokat teljesen az ö karjaiba fogja vezetni, hol a 
hitetlenség által elnyeletnek ; hanem mivel megállapodtak 
vagy legalább megállapodni látszanak, mint bélpoklosok, a 
megvetésnek adatnak át és ma, ha szabad azt mondani, ég 
és föld között függnek, a liberálisok által megvetve, a katho-
likusok által nem becsültetve, az egész világ által kinevet-
tetve, önmagokra hagyatnak; semmit, mint a gyalázatot, az 
egyház elleni lázadás bélyegét, igen, csak ezt tarthatják meg 
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emlékül homlokukra sütve. Nem ultramontán, hanem libe-
rális, lapok alapján ma már bátran kimondhatjuk, hogy 
volt egy secta, mely az egyház ellen fellázadva, a liberális 
lapok által örömujjongás között üdvözöltetve, liberális pén-
zen két évig tengette életét, két év múlva ugyancsak libe-
rális gúnykaczaj között bevégezte életét. 

Hanem mindamellett halála után is üdvös tanúságot 
vonhatunk belőle. 

Azok az ui'ak, kik az ókatholiku3 mozgalmat megin-
dították, nem egyszerre lettek azzá, aminek őket jelenleg 
lenni szemléljük; a szomorú szakitást az egyházzal nem 
pillanatnyi felhevülés után hajtották végre, hanem a liba— 
ralismussal kaczérkodva, sensim sine sensu elvesztették az 
egyházi szellemet, mit annak köszönhetnek, hogy a száz-
szemü liberális sajtó észrevéve hiuságukat, azt mindjobban 
táplálta és fokozatosan hajtotta őket a meredeken azon 
mélységig, hol most vésztőkét találták. Miből az a tanúság 
hogy kath. papnak veszedelmes a liberalismus syren hang-
jára hallgatni és azt követni, mert bizonyos szakításra 
vezet az egyházzal. 

A liberalismus jól tudja, hogy neki nincsen veszedel-
mesebb ellensége a katholicismusnál, azért mindenekelőtt 
papságát igyekszik az egyházzal meghasonlásba hozni, — 
más felekezetek papjaival nem törődik ; — ha ez sikerül, t á -
mogatja, míg csak vele halad eg :sz a hitetlenség örvényéig ; 
ha magával ide ránthatja, üdvözli, mint nagy szellemet ; ha 
nem, úgy sorsára bízza ; elég, hogy az egyháztól elszakí-
totta ; a kevélység soha vagy csak nehezen törik meg és a 
liberalismusra az is nyereség, míg a megtérés küzdelme 
tart , ha ugyan megtér az eltévedett. Fiat applicatio. Exem-
pla sunt odiosa, sed copiosa. 

Nem, valóban kath. pap és liberalismus között nem 
létezik semmi közösség épen úgy, mint a viz és tüz között. 
A liberalismus kioltja a papban az egyházi szellem tüz-
lángját ; megszűnik az lenni, minek leunie kellene; romboló 
eleme lesz az egyháznak és magával talán ezreket a gyá-
szos szakadás örvényébe ragad. A liberalismus ígéretében 
hazug, szövetsége vészes és megbizhatlan, czéljaiban aljas, 
mert attól fosztja meg az emberiséget, mi reá legüdvösebb, 
a kereszténység áldásaitól. Működhetik-e közro ily czélra 
kath. pap? Nem, bizonyára nem, hacsak hivatásáról meg 
nem felejtkezett, hacsak hitét a természetfelettiekben tel-
jesen el nem veszitette és magát a vallás terén is az emberi 
ész halványan pislogó fényére nem bizza ; de ekkor már 
megszűnt valóságban kath. pap lenni, o nevet csak — bito-
rolja és azok által is, kik öt becsülni látszanak, megvette-
t ik, kigúnyoltatik, míg az egyházához hü papot ellenfelei 
is mindig tiszteletben tar t ják . Q 

ALSÓ-SZEMERÉD, oct. 5. L e l k i g y a k o r l a t o k . 
Melyikünk az, ki a nagy közönség elé állva önmagára 
alkalmazni merészelné az Isten egyszülöttjének szavait: 
„Quis ex vobis arguat me de peccato?" — Oh ! mi az em-
ber ? „Quid est homo?" Széltől ingatott nádszál ; . . . sok-
szor annál szomorúbb módon végzi be életét, minél maga-

sabb fokán állt egykor a tökélynek . . . „Quomodo cecidisti 
de coelo Lucifer ?" 

„Et si haec in viridi, quid in arido ?" Ha a s z e n t is 
megbotlik: mi fog történni azzal, kit csupán j ó n a k lehet 
mondani ? s még inkább, mily sors vár a l á g y m e l e g r e , 
sőt épen a r o s z papra ? . . 

Hogy a lágymeleg jóvá, a jó szentté, a szent pedig 
még szentebbé váljék s a rosz megtérjen és éljen : e magasz-
tos czél elérésére leghathatósb eszköz a lelkigyakorlatok. 

E meggyőződéssel váltunk el egymástól mindannyian, 
kik a mult hónap 24-ik s köv. napjain Esztergomban tartott 
lelkigyakorlatokban részt vettünk s mindnyájunkban meg-
van a szándék, ha Isten engedi, máskor is részt venni 
azokban. 

Pillantsunk vissza e szent gyakorlatokra s a medita-
tiók anyagának rövid átnézése után csakhamar látandjuk, ' 
mily alapos ama meggyőződés és mennyire okadatolt eme 
szándék. 

Midenekelőtt tisztába jővén a l e l k i g y a k o r l a -
t o k c z é l j a f e l ő l , — mely a szív megújulásában össz-
pontosul , — vizsgálatunk tárgyává tettük az e m b e r 
v é g c z é l j á t s ezzel kapcsolatban az akadályt , m e l y e 
czél elérésében gátul szolgálhat, a bűnt. A bűnről elmélked-
vén, azt egyrészt mint l e g n a g y o b b o k t a l a n s á g o t , 
másrészt mint felette s z á n a n d ó f e l e d é k e n y s é g e t , 
állítottuk szemünk elé. Következett a „Redde rationem 
villicat.ionis tuae", ama s z á m a d á s meggondolása t. i., 
mely nyomban követi a halált. E számadás meggondolásá-
ból támadt üdvös félelemnok súlya alatt meggörnyedve 
találkozánk az Isten bárányával, ki elveszi a világ bűneit, 
ki i r g a l o m t e l j e s e n tekint Péterre, ki őt megtagadá, 
s az Isten Anyjára tekintve, ki s z i l á r d a n á l l a kereszt 
alatt, míg sz. Fia elvérzik, mi is megerősödénk hitünkben, 
megszilárdulánk reményünkben és ujabb erővel lángolt fel 
szivünkben a szeretet, a „vinculum perfections." 

így elméikedénk három napon át, mialatt a conside-
ratiók folyamában egy-egy pillantást vetettünk papi és 
lelkipásztori kötelmeinkre, a breviárium elmondására, a 
hitelemzésre, az Isten igéjének hirdetésére stb.,tápot nyervén 
úgy értelmünk- mint szivünkre nézve. 

E rövid s csak futólagos áttekintés is nem eléggé 
feltünteti-e a lelkigyakorlatok hasznát, sőt szükségét reánk 
papokra nézve ? Am, aki ezt kétségbe vonni akarja, állitsa 
azt is, hogy a természetvizsgálók vagy orvosok stb. gyűlé-
sei is haszontalanok vagy hogy a hadigyakorlatok fölösle-
gesek ! 

De ha hasznosak sőt szükségesek a lelkigyakorlatok 
nekünk papoknak, bizonyára még hasznosabbak és szüksé-
gesebbek azok a v i l á g i a k n a k . Ezeknél, sokszor épen a 
műveltebbeknél, vallási tekintetben mily gyakran észlel-
hető tudatlanság a legfontosabb hitágazatokra nézve is ! A 
tudatlansággal karöltve j á r aztán az erkölcstelenség, 
így értelem és akarat rosz útra tereltetik. A hitetlenség és 
erkölcstelenség napról napra nagyobb mérvben terjeszke-
dik . . . Mi segíthet a bajon ? A népmissiók ! 

Exercitia igitur spiritualia dona nobis Domine! kiál-
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tuiik fel a „Religio"-val és hozzáadjuk: Missiókat a nép 
számára et renovabitur facies terrae ! Amen. 

Fábián János. 

BOROSZLÓ. A h e r c z e g p ü s p ö k b e s z é d e . 
(Folyt.) Azonban mindezen elmélkedések kevés hasznunkra 
vannak; a harcz immár megindult és sokkal szükségesebb 
ily körülmények közt azt kérdezni magunktól : „mit kö-
vetel, mit tanácsol, a keresztény eszély ?" S itt mindenek-
előtt arra szeretném önöket kérni és figyelmeztetni : Ne 
ismerjük félre a veszélyt és ne kicsinyeljük azt, mint azok 
teszik, kik bizonyos elbizakodott biztonsági érzettel mindig 
csak az egyháznak közellévő győzelméről beszélnek s arról, 
hogy ellenségeit nem sokára megverni és szétszórni fogja. 
Nagyok és hatalmasak azon szellemi és anyagi erők, me-
lyekkel szemben állunk s ama baj, mely felett jelenleg pa-
naszkodunk, sem nem mai, sem nein tegnapi ; sőt azon üldö-
zések, melyeket jelenleg szenvedünk, régóta készíttettek 
elő. A korszellemnek áradata több mint ogy század óta az 
emberi nem elkereszténytelenitése felé visz s a napjaink-
ban dühöngő harcz egyenesen az ég és föld ura ellen visel-
tetik. S azért gyűlölik és üldözik az egyházat s azért akar-
j á k rablánczra fűzni, mivelhogy az egyedüli hatalom, mely 
ezen áradattal szembe szállni mor. Távol legyen tőlem, 
hogy bárkinek is Isten iránti feltétlen bizalmát megzavarni 
vagy azon meggyőződését akarnám megingatni, hogy az 
egyház utóvégre is győzni s jelenlegi megszorultságunkat 
és üldöztetésünket a béke s üdv uj korszaka követendi. 
Jól tudom, valamint önök mindnyájan jól tudják, hogy 
az Isten útjai nem a mi útjaink, hogy az ő gondolatjai nem 
a mieink, hogy a mindenható egy intéssel lecsillapíthatja a 
viharokat és a hullámokat s hogy ismét egyszer, mint már 
gyakran tevé, igazságossága helyett irgalmas voltát éreztet-
heti velünk. De, kedves barátaim, emberileg nézve a dol-
gokat s elfogulatlanul tekintve a jelenségeket, melyeket 
naponkint szemeink előtt látunk, lehetetlen meg nem val-
lanunk : az idő beteg s a betegség nemcsak külsőleges, ha -
nem hogy a nemzedéknek már vérébe is átment ; hogy azon 
rosz szellemek, melyek eléggé hosszú idő óta s eléggé me-
részen idéztettek, most, miután megjelentek, semmi emberi 
hatalom által vissza nem üzhetők többé. Már most régi 
igazság, hogy az erkölcsi betegségekkel úgy áll a dolog, 
mint a testiekkel ; hol gyenge szerek nem használnak, ott 
erősebbeket s végre a legerősebbeket kell alkalmazni, — a 
kést és a tüzet. De a kinek szeme van, az láthatja, hogy a 
gondviselés épen most késziti ezen szereket, mert szokása s 
az üdvözülésünket előmozdító isteni cselekvésnek egyik 
eszköze iigy vezérelni az emberek tetteit, hogy vakságok-
ban magok büntessék meg egymást. Azon bűzhödt rotha-
dásnak lovaterjeszkedése, mely jelenleg az emberi nem 
testén rágódik, magasabb, azt szeretném mondani, csudákat 
művelő, tényezők közbelépése nélkül csak a legkeserűbb 
szorongattatások által gátolható meg. S e szorongattatás 
felé közeledünk. Egy megrázkódtató katastropha előestéjén 
állunk, mely nehéz, hallható, léptekkel közeledik felénk, de 
mely egyszersmind utolsó eszköznek tekinthető arra, hogy 
mindazoknak szemei, kik Isten s az örökké valóságbani hit 

nélkül élik napjaikat s anélkül, hogy meggondolnák, miért 
léteznek itt e földön, — hogy mindezeknek szemei ismét 
fölfelé fordíttassanak s hogy a világ igazságos és minden-
ható kormányzójának működését felismerni s Őt ismét tisz-
telni és imádni tanulják. (Folyt, köv.) 

/ 

ROMA. A z i n t e r n a z i o n a l e ; á l l a p o t o k é s 
k i l á t á s o k . Városunk jelenleg király nélkül van, ma jd -
nem egészen ministerek nélkül, katonai parancsnok nélkül, 
praefectus és rendőrigazgató nélkül, végül még országos 
képviselők és senatorok nélkül ; mindezon tiszteletreméltó 
személyek távol időznek tőlünk, mulatnak, vadásznak, 
sétálnak, fürödnek, szóval szabadságon vannak és nyugod-
nak anélkül, hogy velünk és ügyeinkkel törődnének, melyek 
azonban, hála Istennek, azért nem mennok roszabbul, mint 
amúgy szoktak ; mert jelenleg nálunk ama bizonyos 
aránylagos csend uralkodik, mely nem ugyan a rendo3 
törvényes nyugalom, nem is kecsegtet hosszú tartammal ; 
de mégis csend, mint például az, mely a vihar közeledtét 
jelenti. 

A titkos társulatoknak földalatti munkája azért nem 
nyugszik, sőt mondhatni, hogy serényebben és szélesebb 
mérvekben foly, mint egyébkor. A folvétolek, a beeske-
tések, szüntelenül folynak s a páholy oly kevéssé kényes 
tagjainak megválasztásában, hogy a bagnóknak katonai 
fegyenczei legújabban igen keresett czikké lőnek, mert 
ezeknek rendeltetése, mint a minap egy telivér demokrata 
mondá, — a legközelebbi forradalomnak gránátosáivá lenni. 
Valóban sokra vitte azon társadalom, melyben maholnap a 
mai gályarabok fogják az első szerepet játszani ! 

Ezek nem képzeleti dolgok avagy költött veszélyek, 
melyeket egyvalaki talán azért gondolt ki, hogy a népekre 
ráijeszszen. Ezek tények, olyannyira gyakorlati tények, 
hogy még kormányunkat is figyelmessé tették, s hogy 
legújabban kézzel lábbal azon dolgoznak, hogy elejét 
vegyék azon véres socialis forradalomnak, melynek előesté-
jén állunk, mint azt egy csomag igen fontos iromány 
kideritette, mely néhány legujabbi befogatás alkalmával 
a piemonti kormány kezeibe esett. 

A dolog abban áll, hogy az internazionalonak sikerült 
a börtönökben és a bagnókon összeköttetéseket szerezni. 
Hogy ez egyébiránt nem lehetett nehéz dolog, az magától 
érthető ; elég az hozzá, hogy az összeköttetések megvannak 
s hogy minden előkészület meg volt téve arra, hogy bizonyos 
meghatározott napon az ország valamennyi börtönében a fe-
gyenczek egyszerre fellázadván, kivülről segittessenek és ki-
szabadittatván a bőséges mennyiségben készen tartott gyil-
kokkal, baltákkal és petroleumos fazekakkal kezökben a 
városokra s mindenre rohanjanak, a mi proletarius a szónak 
legundokabb értelmében. 

A pokoli terv, hála Istennek, ez egyszer még ideje-
korán felfedeztetett s a kormány most minden erővel azon 
van, hogy a jövőre nézve, ha lehet, elháritsa a'veszélyt. 
Eleinte a hivatalos lapok nem csekély hajlamot mutattak 
az egészet eltagadni ; de a dolog csakhamar közhirré vált 
ugy, hogy jobbnak lá t ták legalább azzal nyugtatni a kö -
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zönséget, hogy erősen állitják, miszerint minden megtör-
ténik, mi hasonló összeesküvések keletkezését a jövőre 
nézve lehetlenitse. A börtönöknek főigazgatósága „erélyes" 
körleveleket intézett valamennyi aligazgatósághoz ; ezek 
hasonlót irtak tovább lefelé et sic porro pro coronide pedig 
a belügy minister beutazza valamennyi börtönt ; — váljon 

' sikerülond-e neki a szép Italiát biztosítani az iránt, hogy 
egy szép reggelen ne találja magát a gyilkosok, gyujtoga-
tók és útonállók hatalmában? 

V E G Y E S E K . 
rr 

— Személyzeti. O felsége Dulánszky Nándor eszter-
gom-főmegyei áldozárt, hittudort s m. k. egyetemi hi t ta-
nárt osztálytanácsossá nevezte ki a cultusministeriumhoz. 

— Halálozás. Pellet Sándor székesfehérvári kanonok, 
ő szentsége t. káplányja, szentszéki ülnök és egyházmegyei 
tanfelügyelő, élete 55-dik évében meghalt Székesfehérvá-
rot october 11-én. Az ö. v. f. n. 

— Beküldettek. 1) Egyházi beszéd Radnich Imre szé-
kesfehérvári apátkanonok aranymiséjére 1872. September 8. 
Mondotta dr. Pellet Ödön székesfehérvári esperes-plébános 
stb. 2) Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek Ma-
gyar - s Erdélyország minden bucsúnapjára s minden lelki-
pásztor kodási alkalomra. Ir ta Huszár Károly, esperes-plé-
bános, II. füzet. T a r t a l o m : Szent Bernát, Bertalan, Bor-
bála, Boroméi Károly, Demeter, Dénes, Domonkos, Donát, 
Dorottya, Eduard, Egyed, Emerám, Erasmus napjára. Be-
tegápoló apácza beöltözésekor, békekötéskor, bérmáláskor, 
községi biró és tanács választásakor, boldoggá avatáskor, 
búcsújárás alkalmával. I l l - i k füzet is már elkészült s egy 
hónap múlva IV-dik füzettel egy boritókban szétküldetik 
a megrendelőknek. Bolti ára a négy füzetnek 2 ft. 40 kr . 
A ki egyszerre négy füzetet megrendel s kifizot october 
végéig két forinttal, a megjelent s megjelenendő füzeteket 
bérmentve kapja meg. A megrendelőknek azonfelül feleáron 
szolgálok a következő munkákkal : 1. Bibliai történet lel-
kipásztorok, hitelemzők stb. számára. I., II . köt. 4 f t . he-
lyett 2 ft . 2. Történetekkel felvilágosított egyházi beszédek 
minden vasár- s ünnepnapra. I I I - i k évfolyam. 2 ft.-helyett 
1 ft. Valamennyit meg lehet rendelni vagy p ó s t a i l e v e -
l e z é s i l a p által s a könyv átvételekor az illető postán 
lehet kifizetni vagy a pénzt p ó s t a i u t a l v á n y n y a l 
hozzám küldoni s egyúttal azon megrendelni a könyveket. 
Zsámbék, Buda mellett. 

— A schveizi nuntius által a szövetségtanácshoz be-
adott tiltakozás igy hangzik: „Szövetségi elnök úr, t. 
szövetségtanács ! Az apostoli szentszéknek a schveizi köz-
társaságnál levő alolirott ügyvivője Antonelli bibornok, ő 
szentsége államtitkára, közvetítése által kötelességszerűen 
magas tudomására hozta a szentatyának a genfi canton 
nagytanácsa által f. é. február 3-án a genfi cantonban s 
városban levő vallásos társulatok ellen hozott törvényét, 
valamint az államtanács határozatát, melylyel a genfi nagy-
tanács által hozott törvény junius 29-én elfogadtatott s 
végrehajtásnak adatott át. Jelenleg kötelessegealolirottnak 

a magas szövetségtanácsnak tudomására hozni, hogy ő 
szentségét nagyon megszomoritotta annak látása, miszerint 
Genfnek hatósága, nem tekintve a katholikus és sok pro-
testáns schveizieknek ellentaondását, nem tekintve VII . 
Piusnak 1819. sept. 20-án kelt Inter multiplices brevéjét s 
ugyanezen év october l-jén kelt decretumát*, melyeket 
Genfnek kormánya önkényt s egész terjedelemben elfoga-
dott, a nevezett törvény és rendelkezés által az egyház s a 
genfi katholikusok szabadsága ellen fellépett. Ezen oknál 
fogva ö szentségének alolirt ügyvivője ő szentségétől azon 
rendeletet vette, hogy a szövetségi hatóságoknál azon tör -
vény s a vole járó rendelkezések ellen tiltakozék, amint ezt 
ezennel teszi, feutartván magának a szentszék a katholikusok 
érdekeinek védelmére életbe léptetni mindazon rendszabá-
lyokat, melyeket szükségeseknek fog látni. Kéri alolirott a 
a nagy szövetségtanácsot, adja tudtára a genfi cantonalis 
hatóságoknak ezen tiltakozást. Bern 1872. aug. 16. J . B. 
Agnozzi. 

— Bollanden Konrádnak „Barbarossa" czimű kétkö-
tetes regénye magyar forditásban a pécsi növendékpapok 
Sz.-Pál-társulata által kiadva 1870-ben jelent meg; teljes 
példányok nevezett társulatnál 1 frt . 50 krjával , levelezési 
lapon, utánvét mellett, megrendelhetők. 

— Francziaországban tiltvák lévén épen azon szerze-
tek, melyek kiválólag népmissiókkal foglalkoznak, leg-
újabban azon hasznos és üdvös szokás kezd a világi papság 
közt lábra kapni, hogy hat vagy hét szomszéd plébániának 
papsága szövetkezve, felváltva minden évben más köz-
ségben tart népmissiót, melyek igen látogatottak s a leg-
jobb eredménynyol működnek. — Denique a jó papságból a 
buzgóság kiirthatlan és a franczia papság igen jó és hithű, 
hisz már eleget nyomták apraját nagyját egyaránt. 

— A német katholikusok egylete már 190,000 tagot 
számlál. Czélja, úgylátszik, az O'Connelféle működés a jelen-
leg porosz-német egyházpolitikai rendszer ellen. A lehető 
legnagyobb sikert kívánjuk neki s irigységgel tekintünk rá. 

— Görz városa a közelmúlt napokban nagyszerű l á t -
ványnak volt szemtanuja. Isteni tisztelet tartatott a szoron-
gatott szentatyáért fényes processióval, melyben több mint 
40,000 ember vett részt. Magából Triesztből több mint 
2000 ajtatos hivő jött át ezen alkalomra. 

— Klagenfurtban a hitfelekezetnélküli iskolamesterek 
gyűlést tar tot tak, melyen természetesen sok mindenféle 
zöldséget „határoztak;" nevezetes azonban az, hogy a testi 
büntetésnek eltörlését nagy bajnak és — reactiónak decla-
rá l ták ! 

— Míg Németországban a jezsuitakat üldözik, addig 
ő szentsége F a b e r atyának boldoggá avattatásával 
foglalkozik. Faber az első jezsuita volt, ki 1540-ben német 
földre lépettt ; ő nyerte meg a szerzet s ezáltal a jó ügy 
számára Canisiust, az első német jezsuitát. 

— A cseh katholikus-politikai egylet 172,000 alirás-
sal ellátott kérvényt intézett a ministeriumhoz, melyben az 
iskolai törvények megváltoztatása kérelmeztetett. A ké r -
vény elintézetlenül érkezett vissza és ez természetes ; mert 
meddig szabadkőműveseket választunk képviselőknek, ad-
dig hiába lamentálunk az ezektől függő ministeriumok 
előtt. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A hit s tudomány közti viszony — A z 
egyház elválasztása az államtól. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

A hit s tudomány közti viszony. 
Beszéd, mélyet az 1872— 3-ik évi tanszaknak a magyar kirá-
lyi egyetemnél oct. 6-án tartott ünnepélyes megnyitásakor azon 
egyetem nagg dísztermében mondott Dr. Bita Dezső, a hittu-

dományi kar dékánja. 

Tisztelt gyülekezet ! A világ békéje a szavak, 
eszmék s tárgyak összbangzásában áll. S épen 
ennek hiányában látszik korunk sinleni a majd 
mindenütt észlelhető eszmezavar uralma alatt, mely 
ferde irányba tereli az elméket, a tévelyt igazságnak 
mondva. „Vera rerum amisimus vocabula", jajdult fel 
már az ókori classicus költő. Nagy visszaélés a szép 
szavakkal, az emberi nyelv e nemes ékességeivel ! 

Ismeretesek a most fennen hangoztatott jel-
szavak , melyek gyakran nem egyebek ugyan 
szónoki üres ködöknél, mert végelemzésökben a 
komoly ész előtt nem birnak semmi jelentőséggel; 
de azért kapósak, mert a közvélemény tetszetős 
ruhájába burkolva áruitatnak. Vagy talán a közvé-
lemény mindig a higgadtság s becsületes meggyő-
ződés szüleménye ? A ki azt hiszi, az nem él, az alszik. 
Tiszteletreméltó a közvélemény, ha az az igazság, 
jog s erkölcs védője, a gyenge ótalma, a bűn és 
önkény ostora ; de amit ma közvéleménynek hivnak, 
ellenkező szellemi romlottságra törő irányt követ. 

A közvélemény a világ királyja, hangoztatja a 
sajtó s vele a tömeg ; s csakugyan, ámbár néha 
bizony csak különféle szinezetű felhő az, melyben 
kiki szemei hordereje és tisztasága szerint különféle 
tárgyakat lát, hatalom az, mert végre Döllinger 
szerint a hazugságban is hatalom rejlik, melynek 
épen azért oly nagymérvű uralma a lelkeken, mert 
a tévely az igaz orzott fényével kérkedvén, eredeti-

leg igaz fogalmat is szegődtet szolgálatába s a kor 
rokonszenvének, hajlamai- s hibáinak is tökéletesen 
megfelel, sőt hizeleg. 

A ferdeirányu közvéleményről van szó, melyet 
ugy készítenek, mint más kézmüvet, melynek műhe-
lye a nyomda; de azért nagy hatalom, mely előtt 
néha kormányok is kénytelenek meghajolni s a 
világnak volt alkalma e hatalom nagy voltáról 
szomorú öntapasztalata után meggyőződni. Koránt-
sem azért hangsúlyozom azonban néha bizony erő-
szakos hatalmát, hogy előtte szolgailag meghajoljunk, 
hanem, hogy minősítésére befolyjunk, mi csak 
belülről kifelé hatólag lehetséges; újjászületése csak 
lassankinti tanítás által eszközölhető. Azért, kinek 
hivatás jutott, hogy a közönség érzelmére s gondol-
kodásmódjára hatással legyen, annak lehetlen e 
roppant szellemi forradalom közömbös vagy szenve-
dőleges nézőjének lenni, mert a történet tanúsága 
szerint, kik az igazság és tévely harczában együtt 
küzdők nem akarnak lenni, azt, hogy együtt szen-
vedők ne legyenek, megakadályozniok lehetlen. 

Az egyetem, mint főculturintézet, hivatása, hogy 
a kiválóbb szellemi erőket összpontositva magába, 
befolyjon ép azokra, kik a nemzet közvéleményét 
fogják irányozni idővel s kik az államnak s egész 
társadalmi életnek egykor vezetői lesznek; tehát a 
nemzet jövőjének egy részét tartva kezében, alakot, 
irányt, ad a jövő nemzedék gondolkodásmódjának, 
egész szellemének s e részben ép ugy lehet a jövőbe 
bevilágító vezérfáklya, mint mocsárba vivő lidércz-
fény. Tapasztalat szerint gyakran a legtudósb férfiak 
is csalódásnak vannak alávetve, kiknek pedig tekin-
télyét a fiatalság oly feltétlen hódolattal szokta 
fogadni ; mely feltétlen utánmondásnál azonban még 
veszélyesebb ama ragaszkodás, melylyel az ifjúság 
a napi ephemer vélemények s uralkodó nézetek iránt 

') v. ö. Döllinger 1845. jan. 11. egyet, beszéd 
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viseltetik mindamellett, liogy azok oly véznaéle tiiek, 
miszerint a ma teljesértékü pénz gyanánt fogadott 
állitásokat holnap többnyire már csak mint szónoki 
játékjegyeket használhatni. 

Tudományareopagunk az uralkodó korszelle-
met ugyan kell hogy mindig éber szemmel kisérje, 
jó, egészséges, vivmányait tudományossága tárhá-
zába szivesen sorolja; de önméltóságát tagadná meg, 
ha ama korszellem naponkint változó szeszélyeinek 
szolgai lélekkel alávetné magát ; az ő tiszte inkább 
az irányeszmék alakulását megelőzni, nem hagy-
hatván magát az uralomra kapott nézetek árjaitól 
elragadtatni, hanem a korigény látszatával birókat 
elfogulatlan birálat alá venni, hogy azokat, ha a 
tudomány fóruma előtt megállnak, átalános elisme-
résre juttassa vagy megczáfolja s halomra döntse, 
lia a bírálatot ki nem állják. 

A korigény czége alatt keringő s átalános ura-
lomra törekvő előítéletek közt gyakori az is, hogy 
a s z a b a d m e g g y ő z ő d é s és t u d o m á n y l e -
h e t l e n o t t , h o l a t a n a l a p j á t t e k i n t é l y 
k é p e z i , m i v e l a h i t a t u d o m á n y n y a l 
ö s s z e f é r h e t i e n s így az isteni tekint élyen ala-
puló hittudományban nincs helye a szabad gondol-
kodás- és kutatásnak, minthogy a tudomány fejlő-
désében nem tűr semmi korlátot s felszárnyalásaiban 
ugy mint elmélyedéseiben teljesen szabad. 

Sajnos, hogy e nem tűrhető korláta tudomány-
ban egyedül csak az Isten tekintélye; mintha Isten 
más volna eszméiben, mint müveiben ! Nagy el-
fogultsága az emberi értelemnek ! Isten lehelte a 
lelket az emberbe, hogy éljen s létének öntudatára 
jöjjön; ő tevé néma ajkaira a szót, hogy a szellem, 
a gondolat, az anyagi világban is érvényt nyerjen s 
ezáltal tökélyesedését előmozdítsa. Es ime, e gondolat, 
e szó, miután teremtője folytonos ápoló kegyeiben 
megerősödött, képzelődésében az ég felé szárnyalva 
önhittségében megtagadá szülőjét mondván : „nolo 
amplius vocari filius tuus." 

Sajátságos gyengéje az észnek ! A szenvedett 
hires szellemi hajótörések még most sem győzték 
meg a világot arról, hogy a hitnek s tudománynak 
szövetségesekül kell lenniök ; pedig e szövetség 
lenne az újkor történeti diadala s vívmányainak 
mintegy koronája. 

Igen, a hit s tudomány harmóniája volt mindig 
s lesz is a világ békéje azon mértékben megvalósítva 
e földön, melyben ezen eszmény inkább s inkább 
megközelittetett s előttem tisztán áll, mikép a hit s 
világi tudományok közti meghasonlás által meg-

rendített lelkiismeretek s társadalmak nyugalma 
csak ugy adatik vissza, ha a kettő közti összhangzat 
visszaállittatik. 

r 
Epen ez összhangzat, illetőleg a hit s tudomány 

közti viszony, körül akarnék én, t. gyülekezet, 
némely eszméket fejtegetni ma, midőn az egyetemi 
karok sorrendje szerint a hittudományi kar dékánja 
van tiszténél fogva hivatva arra, hogy beszéddel 
nyissa meg az egyetemi tanévet. A tárgy fontosságán 
kivül feladatom súlyját érezteti velem azon tudat 
is, hogy egy hatalmas szellemárral állok szemben, 
melynek megállítása kísérletén gyenge erőm meg-
törik ; de tudom azt is, hogy néha az igazság győ-
zelme már akkor állapittatik meg, midőn az kimon-
datott; meglehet, leverik sokan egyidőre, de sok 
szívben megmarad nyoma; ott éledni, erősödni, fog 
az eszme s végre diadalmaskodik. 

Haladó korunkban minél magasabb fokon áll 
a tudományok fejlődése, annál inkább érvényre 
emelkedve látjuk a munkafelosztás elvét. Míg a 
tudományok ki nem fejlődve jobban az átalánosságok 
körül forgolódtak, a tudós inkább encyclopaediai 
ismeretekre s átalános tájékozottságra törekedett. 
Ma az egyszerű műveltség követelménye az, mi 
egykor a tudományosságé volt : áttekintéssel, átalá-
nos fogalommal, birni a tudományokról. Ma a tu-
dósnak, ki e névre szert akar tenni, szaktudósnak 
kell lenni. Még ugyanazon egy tudományág 
részletében sem emelkedhetni mindig a tudás szín-
vonalára, mert az is annyi kisebb országra oszlik 
el, hogy azok csak egyikének fejlődésével is folyvást 
lépést tartani egy egész élet munkája, mert az em-
beri ész korlátolt s az egyes, bármily lángész legyen 
is, ha egy tudományágban felemelkedhetik a tudás 
lehetséges magaslatára s birja azt, ami abban az 
egyben tudható, már elég. 

A szellemi küzdelem s haladás e korában, mely-
nek elve, hogy a szellemek országában megállapo-
dásnak nincs helye, mert ez a szellemi halálra 
vezetne, sajátságos jelenség, hogy az ismeretek ha-
ladtával nemcsak nem jár karöltve az ismeretek 
legfontosbjainak, a vallásiaknak, haladása, hanem 
az úgynevezett értelmiség nagy részéből ugyszólva 
eltiint s mégis talán soha sem nyilatkoztak azokról 
oly önhittséggel; mintha a tudatlanság a tévelyt 
feljogosíthatná ! 

Azon köteles becsülésből, melylyel az emberi-
ségnek szivesen szoktam hódolni , hiszem, hogy 
bárminő igazsággal való ellenkezés nem annyira a 
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megvesztegetett akaratból, mint a száz meg száz 
fogalom által zavart értelem eltévedtébó'l származik. 
Nagyon kevesen varrnak nézetem szerint, kik az 
igazságot mint igazságot gyűlölik, sokan ellenben, 
kik azt azonnal készek elfogadni, mihelyt fogal-
maikhoz képest terjesztetik elő. Tény ugyanis, hogy 
csak az igaznak szine alatt hagyják magokat az 
emberek tévelyve csábittatni. Ez egyrészt nyilt ta-
núja annak, hogy lelkünk eredetileg csakis az igaz 
iránt fogékony; de másrészt nagyjelentőségű a világ 
állapota s eseményei megítélésében; mert a ki ezt 
szem elől táveszti, annak teszi ki magát, hogy fel-
adja magát az igazságot a hazugságért, mely amazt 
eszközül használja. 

A fenjelzett tünemény, a hitigazságok ismeret-
hiányának oka, többi közt a tudomány tovább vitele 
egyetlen útjában, a szaktanulmányozásban is, főleg 
pedig a positiv keresztény igazság amaz eléggé meg 
nem figyelt sajátságában látszik rejleni, hogy mind-
amellett, miszerint mindig ugyanaz marad, mégis 
az emberi értelem fejlődéséhez alkalmazkodik s 
annak azon mértékben több bizonyitékot s viszonyt 
fedez fel, a mint az értelem annak megértésére ké-
pesebbé lesz. Midőn tehát az igazság az elmében 
folyton uralkodik, az annak minden tehetségével 
együtt fejlődik, az elmébe beható minden ismeret-
kincs által felvilágosodik, a benne képződő gondo-
latok egész súlyával erősbödik s ha lehetséges volna, 
hogy az ember természetszerinti ismeretei állapotán 
túllépjen, az azon az emberrel együtt túllépne, mert 
az az értelemnek végetlen pályát képes nyújtani. 
Ellenben, ha azon igazságot, melyet valaki gyermek-
vagy ifjúkorában ismert, félretéve, az elme minden 
egyéb tekintetbeni felvilágosodását, művelését, foly-
tatja s csak a hitismeret maradt ugyanazon ponton : 
lígy ezen ismeret, habár azon korszakban, melyben 
művelése félbenhagyatott, elégséges volt, megszűnik 
az lenni, mert a haladás, melyet az elme ezen isme-
ret nélkül tett, nincs vele összhangzatban ; elszegé-
nyedik, eltörpül, az az értelem más kincsei s fejle-
ményei arányában s az ismeretből, a mi volt, nem 
ismeretté lesz, ámbár az maradt vagyis inkább, mert 
az maradt, a mi volt. Ekkor előhaladt igénynyel itél 
oly ismeret felett, mely előbbi állapotában maradt 
vagyis azt annál kevésbbé ismeri, minél tudósabb s 
jártasabb más igazságokban. Igy jő létre a viszony-
lagos tudatlanság, mely roszabb a teljes tudatlan-
ságnál ; mert az nem ismerve önmagát, nem magát a 
tárgyat, mégis hiszi, hogy fel van jogosítva a pro-
fán tudományok magaslatáról a hit felett Ítéletet 

mondani. Es szerencsétlenségre a hitismeret épen 
azon korszakban tétetett félre, melyben az elme 
meggazdagodván az uralma alatt összegyűjtött kin-
csekkel, a felfedezések s emberi ismeretek mezejére 
rohant. Igy történt, hogy a felvilágosodás százada a 
vallásigazság tekintetében a tudatlanság százada 
lőn. Ez értelemben mondá Nicolas : nem a hit vak, 
uraim, hanem a hit tudatlansága.2) SÉha a tudomány 
hitellenesen lép fel, azt nem azért teszi, mintha a 
tudomány s hit egyátalában nem volnának össze-
egyeztethetők, hanem mivel önmagától s valódi 
alapelveitől eltért vagy pedig azok ismeretére még 
el sem jutott. Ki azt mondja, hogy tudjunk, a hitet 
s hogy higyünk, a tudományt, kell feladnunk, ép 
oly helytelen fogalommal bir a hitről, mint a tudás-
ról ; mert ha a tudomány a hitnek ellenmond, nem 
tudományos alaposságból teszi s nem a tudomány 
van harczban a hittel, hanem a tudatlanság a tudo-
mánytalansággal 3). 

Ha szellemünk lényegét elfogulatlan figyelem-
mel szemléljük, két alapirány észlelhető annak ter-
mészetében : a h i t s t u d á s u t á n i v o n z ó d á s . 
E két ikertestvér, melyek az emberi szellem kebe-
lében szunyadoznak s az öntudat beálltával egy-
idejűlegszületnek, egymást gyámolitva vándorolnak 
az élet ösvényén. Ugyanazon egy gyökből sarjadzó 
két virág, ha elszakítják egyiket a másiktól, mind-
kettő elhervad. A hit az elme elhatározása más 
tekintélye miatt, elvonatkozás minden megelőző iga-
zolásától magának a dolognak, mely a hitelv köz-
vetlen tárgyát képezi. Az emberi ész igazság utáni 
vágya kiolthatlan szomjaként jelentkezik a léleknek 
minden emberben különbség nélkül, noha abban, mit 
igaznak tartanak, igen nagy különbség észlelhető. 

Az értelem bizonyosságra törekszik s drága 
kincs előtte az igazság, melyet akár maga talál fel 
saját körében, akár pedig más vezérli annak ismere-
tére, csak teljesen megnyugtató, kétségkívüli s felüli 
legyen. Bizonyosnak tart juk azt, minek valóságáról 
elég okból meggyőződtünk. B i z o n y o s s á g r a 
s z e r t t e h e t n i h i t s t u d o m á n y á l t a l . H a 
valamely igazságról bizonyos vagyok saját tapasz-
talatom-, tárgy vizsgálat-s belátásomnál fogva, akkor 
azt tudom; ha másnak hiteles tanúsága által szerzek 
róla bizonyosságot, hiszem azt. Mindkét esetben 
megvan a bizonyosság, a lélek ama megnyugvása, 
hogy a tárgyról szerzett tudomás okszerű kételyt 
kizár. E bizonyosság nem ismer fokozást vagy csök-

2) Etudes philos, sur le Christianisme Tom. I I I 528. 
3) Deutinger Renan und das Wunder 53. 
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kenést, mert az a birt igazságból szerzett azon ér-
telmi nyugalom, mely nem hányatik többé a téve-
dés félelmétől. 

A tudás és bit közti különbség tehát nem a bi-
zonyosság különféle fokában alapszik, — különben 
ha félbizonyosság volna, annak tárgya igaz is 
lenne, nem is, mi lehetlen, — hanem a bizonyossá-
got szülő indokokban, amennyiben a tudás bizonyos-
ságát benső, a hit külső indokokból meríti. 

(Folyt, köv.) 

Az egyház elválasztása az államtól. 
(Vége.) 

Az atheista állani törekvése oda van irányozva, 
hogy a népből a ker. lelkiismeret hatalmát kioltsa. Azért 
törekszik az állam az egyház jogosult befolyását az isko-
lára megszüntetni és az iskolát teljesen saját hatalma alá 
hajtani. Ezen állam vagyis ennek pártja nagyon jól tudja, 
hogy míg az egyháznak befolyása van az iskolára, a ker. 
szellem is fentartatik a fiatal nemzedékben és ennek kö-
vetkeztében a lelkiismeret hatalma is rendületlenül marad 
a népben. Azért kell az iskolát az egyháztól elvenni és az 
atheista állam hatalma alá terelni, hogy abban közegei által 
oly nemzedéket neveljen, mely szabad legyen a ker. lelki-
ismeret „bilincseitől" vagyis, mely hitetlen legyen, mint ő 
és alkalmas eszközül szolgáljon a materialis állam vagyis 
ezen párt képviselői terveinek keresztülvitelére. Akkor 
nem lesz többé szükség az egyházra, hogy eszközül szolgáljon 
a czélra ; akkor megjött az idő is, hogy támadólag lépjen fel 
az egyház ellen és megkezdje kiirtását. Igaz, hogy állam-
iskolai egyedáruság és a vele összekötött iskolai kényszer 
által a szülők joga a nevelésre korlátoltatik, sőt egészen 
megsemmisíttetik ; de hát mit törődik avval a liberális párt? 
Váljon egy joggal kevesebb vagy több tapodtatik-e lábbal, 
mi különbség van abban ? A liberális párt minden áron 
hatalmat akar a maga — és szolgaságot a nép részére ! Mit 
érdekli őt a nép jog ? Ha a nép nem akarna önkényt jogairól 
lemondani és azokat a liberális molochnak feláldozni, úgy 
biztos lehet, hogy az államtörvény elleni „rebellió", láza-
dás, vádját vetnék szemére. A liberalismus pártjához oly 
magától érthetőleg tartozik az uralom, hogy ő azt meg sem 
foghatja, mikép lehet ez ellen feltámadni vagy csak tilta-
kozni is. tís így a liberális hitetlen állam, ha az iskolai 
kényszer által bitetlen nemzedéket nevelt fel, az egyház ellen 
is fogja fegyverét irányozni és törekedni fogni e gyűlölt in-
tézményt megbuktatni, hogy annak romjai fölé korlátlan 
uralmának zászlóját kitűzze és a minden jogából és szabadsá-
gából kifosztott népet teljesen ahelóták sorsára juttassa; ha 
e törekvés czélt érne, gyümölcse a vas despotismus lenne. 

De kérdjük tovább, miként fogja magát az egyház e 
törekvéssel szemben, hogy őt az államtól és ezt tőle el akar-
j ák szakítani, viselni ? Mily állást fog e törekvéssel szemben 
elfoglalni? Nemri tkán azon nézet mondatott ki a kath. 

sajtó részéről, hogy ha az állam minden áron elszakadni akar 
az egyháztól, úgy hagyja át őt az egyház saját sorsának ; 
hagyja őt kiköltözni azon házból, melyben eddig lakott és 
keressen magának más lakást; az egyház képes a maga 
lábán megállani és nem szorul az államra ; lássa az állam, 
mily sorsot készített magának elválása által az egyháztól ; 
az egyház ezt közönyösen szemlélheti. De mi ezen nézetet, 
teljesen tévesnek és kereszténytelennek tartjuk. Tökélete-
sen igaz, hogy az egyház képes a maga lábán is megállani 
és nem szorul az államra ; évszázadokon keresztül az állam 
nélkül, sőt az állam által üldöztetve, létezett és létezése jö-
vőben sincsen veszélyeztetve, még akkor sem, ha a modern 
atheista állam az üldözés minden zsilipjeit kinyitja ellene. 
De más kérdés az, váljon megfelelne-e az egyház feladatá-
nak, betöltené-e kötelességét, ha az állam elválasztását 
tőle nyugodtan és közönyösen szemlélné? Es ezt tagadnunk 
kell. Az egyház feladata a természetfeletti rendet, melyet 
az üdvözitő a kereszten megalapított, illetőleg helyreállí-
tott, az élet minden viszonyain és területén keresztülvinni 
és megvalósítani. Neki nem szabad megelégedni azzal, hogy 
a megváltás áldásait, a megszentelést, egyeseken végrehajtja; 
neki kötelessége ezeket az államra, a társadalomra is, ki-
terjeszteni, mert a természetfeletti rendbe ezek is felvétet-
tek és beillesztettek. Hűtlen lenne lényeges feladatához, ha 
ez utóbbi kötelessége teljesítésétől vissza akarna vonulni és 
gondját csak egyesekre korlátolni. Megtagadná a ker. meg-
váltás universalitását, ha nyugodtan akarná szemlélni, mi-
kép helyezi magát az állam a természetfeletti renden kivül 
és mikép sülyed el az atheismus iszapjában. Váljon közö-
nyös lahet-e az egyház előtt, ha az egyes kilép a kegyelem 
és üdv fényköréből és a halálos vétek, a hitetlenség, sötétsé-
gébe lép? Bizonyára nem ! Mint szerető anya utána fog 
menni eltévedt gyermekének és nem fog nyugodni, míg az 
elveszett gyermeket ismét meg nem találta és anyai karjaira 
nem vette. Vál jon lehet és szabad-e ennek az államnál más-
kép történni ? Ezt senki sem fogja állithatni. Mihez hozzá 
járul, hogy, mint megjegyeztük, az állam elválasztása az 
egyháztól nemcsak az államnak árt, de árt a népnek, az 
egyház gyermekeinek, a hívőknek. Mert ezek nemcsak 
jogaik- és szabadságaikban fognak az atheista állam által a 
legvégsőkig megkárosittatni, hanem az atheista államiskolák 
által az Istentől is elszakittatnak és az egyháztól elidege-
nittetnek. Ez az egyház előtt soha sem lehet közönyös. Az 
egyház tehát semmi esetre sem lesz részvétlen nézője „az 
egyház elválasztásának az államtól", sőt kötelessége ezen 
törekvésnek teljes erejéből ellenszegülni; tiltakoznia kell és 
fog is minden oly törekvés ellen, mi oda van irányozva ; a 
leghatározottabban el fogja vetni és ítélni, ha az állam e 
lépést megteszi és ezzel csak azt teljesiti, a mi kötelessége, 
mit nem mulaszthat el. Es ha az elválasztás valóban tény-
uyé leendett, nem fogja magát az egyház az államtól feszesen 
visszavonni, hanem mindent fel fog használni, hogy az ösz-
szeköttetést megújítsa; valamint nem nyugszik, míg a ha-
lálos vétek és hitetlenség által elveszett gyermeket ismét 
meg nem találja : úgy utánamegy a megszentelt viszony-
tól elszakadt és az atheismusnak áldozatává lett államnak 
és szeretetének, önodaadásának, minden hatalmát odafordi-
tandja, hogy ismét a keresztény világrend magaslatára, zc 
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elhagyott anyával való egyesülésre visszavezesse. Csak ez és 
egyedül ez lehet az állás, melyet az egyház a liberalismus 
követelményeivel szemben,tekintettel az állam elválasztására 
az egyháztól, elfoglal és elfoglalnia kell. Es csakugyan, csak 
szemeinket kell felnyitnunk és megfigyelnünk ama maga-
tartást, melyet az egyház gyakorol a liberális támadások-
kal szemben a nevezett ponton és a mondottakat megelé-
gedésünkre megerősítve fogjuk találni. Bár mennyit kell-
jen is szenvednie az állam túlkapásai és gyámkodása miatt; 
bármily irtózatos károkat is szenvedett általa jogai- és j a -
vaiban, az összeköttetést az egyház még sem akarja vele 
feloldani, nem nézi közönynyel, hogy athoisticus útakon 
járjon ; ismét oda nyújtja kezét a kiengesztelődésre és in-
kább a legvégsőbb lemondást akarja gyakorolni, csakhogy 
emez elválasztást megakadályozza. Ez bizonyára figyelmez-
tetés és intés reánk nézve, hogy ne hagyjuk magunkat meg-
csalatni ama szinleges előnyöktől, melyek az egyházra az 
elválasztásból háromolnának és no emeljünk szót eme libe-
rális velleitas mellett, hanem mint az egyház, egész elhatá-
rozottsággal küzdjünk ellene és törekedjünk a normális vi-
szonyt az egyház és állam között fentartani vagy ott, hol 
az már megzavartatott, ismét helyreállítani. 

Nem kételkedünk, hogy ezen figyelmeztetésnél Ejszak-
amerika példájára fognak bennünket utalni ; ott, mondják, 
a mint már sokszor mondották, az egyház az államtól el 
van választva és mindkettő igen jól érzi magát e helyzet-
ben. Az egyház a maga hivatalát, az állam szintén a magáét, 
végzi ; egymással nem törődnek és nem akadályozzák egy-
mást. Ily viszony mindkét részre igen kívánatos lehet. 
Azouban, eltekintve attól, hogy ily esetleges és átmeneti álla-
potok, tények, a kereszténység örök elveit nem forgathat-
ják fel, ezen ügy megítélésében oly fontos okok fordulnak 
elő, melyeket nemcsak nem szabad elmollőzni, hanem nagyon 
is tekintetbe kell venni. Először is a modern liberalismus 
pártja, mely a páholyok által vezéreltetve, a vén Európá-
ban minden nyilvános és állami viszonyok felett csaknem 
feltétlenül uralkodik, Éjszakamerikában még nem bir oly 
erős talappal, hogy ott szintén egyeduralomra juthatott 
volna. Azért az auctoritativ körökben az öntudat még ker. 
elvektől van áthatva; az állam elméletben ugyan atheista, 
de nem tényleges működésében. Hiteles tudósítások és köz-
lések e felett semmi kétséget sem hagynak. A ker. öntudat 
az állami életből még nem tűnt el teljesen; az összefüggés a 
ker. eszmékkel és alapelvekkel a valóságban még nincsen 
tökéletesen feloldva és az állam elválasztása az egyháztól, 
illetőleg a kereszténységtől, még nem olyan, minőt az euró-
pai liberalismus szándékol. Természetesen, ha ez ott is fel-
tétlen uralomra jut, akkor az állam összeköttetésének ezen 
szála a kereszténységgel majd széttépetik; akkor azonban 
ott is megkezdődik az egyház üldöztetése ; ez oly bizonyos, 
mint hogy az égen csillagok vannak. Másodszor, ki kezeske-
dik nekünk afelől, hogy az állam, elválásában az egyház-
tól, magát oly nagyon jól érzi? A borzasztó polgárháború, 
mely Ejszakamerikában néhány év előtt dühöngött, a poli-
tikai viszonyok egészséges alakulásának semmiféle bizonyi-
tékát nem nyújt ják. És ha az ottani uralkodó körökben a 
borzasztóságig menő szédelgésekről és csalásokról olvasunk, 
épen nem valami különös tisztelet ébred bennünk az ottani 

állami állapotok iránt; ellenkezőleg azt kell vélnünk, 
hogy ott a corruptio a fensőbb állami körökben már mélyen 
elharapódzott és irtózatosan kiterjedt. És harmadszor a mi 
fődolog, épen ott, hol Éjszakamerikában az állam nemcsak 
elméletben, de tényleg is, atheista, épen ott van annak 
achillesi sarka. Ér t jük államiskola-intézményét. It t tény-
leg, gyakorlatban, az atheismushoz szegődött, mert iskolái-
ból minden vallást és minden vallásos kiképeztetést kizár. 
De épen itt van, mit mondottuk, Achilles-sarka ; iskoláiban 
atheista, istentagadó és erkölcstelen nemzedéket nevel, a mi 
annak idején kiszámithatlan rosznak lesz okozója. Ejszak-
amerikában még semmi sincsen befejezve, még minden 
csak vájudó állapotban van ; az ottani állapotokat tehát 
irányadókul nem tekinthetjük ; még előbb meg kell várnunk, 
mi minden fog ott történni. Es minden jel oda mutat, 
hogy az állam atheista iskoláival önmagának és a népnek 
sírt ás , melybe annak idejében mindketten beesnek. 
Mindazonáltal, mint már megjegyeztük, ott még az európai 
liberalismus nem jutott teljes uralomra; azért ott még 
nem létezik államiskolai egyedáruság és iskolai kényszer ; 
még ott az állam el bir bizonyosfoku szabadságot tűrni ; ő 
hagyja az egyházat saját körében tenni, amint akar, nem 
nyúl erőszakos kézzel jogaiba, azok gondtalan élvezetében 
hagyja őt, nem tiltja meg, hogy az egyház maga részére 
iskolákat emeljen és moghagyja a szülők azon szabadságát, 
h°gy gyermekeiket oda küldhessék és vallásosan neveltet-
hessék ; — röviden, az állam ott még az európai liberalis-
mus értelmében nem teljesen atheus. És ezért, nem pedig 
amiatt és annak következtében, hogy az egyház az államtól 
el van választva, érzi itt magát az egyház viszonla-
gosan jól és áldásteljes működését akadálytalanul folytat-
hatja. Váljon ez így fog-e maradni, az természetesen más 
kérdés. Mert ha egyszer a páholy által vezérelt liberalis-
mus a hatalmat itt is magához ragadja, akkor félünk, hogy 
az ügyek helyzete itt is ugy fog alakulni, mint jelenleg 
Európában. Az egyház szabadsága és vele a nép szabad-
sága megsemmisíttetik és a liberalismus nehéz igáját ott is 
épen ugy a nép nyakára fogja tolni, mint azt Európában 
teszi. 

Bizonyára az egyház elválasztása az államtól hason-
lít a trójai lóhoz; a liberalismus felajánlja ezen danai a ján-
dékot, de nem azért, hogy az egyháznak szabadságot adjon, 
hanem hogy azt megsemmisítse. Az elv belopódzik csillogó 
külszin alatt ; de ha félretoljuk a fátyolt, szükségképen 
szemünkbe ötlik annak lényegesen keresztényellenes magva. 
Hiszszük, hogy ezt az eddigiekben bebizonyítottuk. És ez 
az alapja, miért Ítélte és vetette el feltétlenül, teljes elhatá-
rozottsággal, az egyház feje, IX. Pius szentséges atyánk, 
a liberalismus által annyira gyűlölt Syllabusban az egy-
ház elválasztásának elvét az államtól. „Ecclesia a Statu 
Statusque ab Ecclesia sejungendus" etc. — így, ahogy 
hangzik a liberális tétel, — a sz. atya azt feltétlenül 
elvetette. *) Midőn a Syllabus megjelent, némelyek nem 
tudták ezen tétel elitéltetését magoknak megfejteni. Azt 
hitték, hogy az egyháznak csak hasznára válnék, ha az 
államtól, amint az a liberalismus befolyása alatt kifejlett, 

') Thesis 55. 
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elválnék és ezt azért vélték, mert ezen liberális tétel értel-
mét és alapgondolatát nem látták át. De ott, hol Péter 
sziklája, hol az igazság sziklája, áll, ott átlátták a dolog 
magvát ; ott nem rejthette el magát a farkas a bárány bő-
rébe ; levették ezt róla és ő megmérgezett ajándékával 
együtt, melyet hozni akart, az egyház szentélyéből elűze-
tett. IX. Pius a ker. igazságnak itt is rendületlen őréül 
bizonyította be magát, olyanul, kinek Ítélőszéke előtt a 
tévely, még ha a legcsillogóbb külszín alatt is jelenik meg, 
meg nem állhat. Az ő pápaságának legfényesebb bizonyíté-
kát épen a Syllabus képezi, melynek mély bölcseségét annál 
jobban belátjuk, minél inkább tanulmányozzuk és a részre-
hajlatlan történelem épen e liberális tételek elitélésének 
ténye miatt fogja homlokára tűzni az elévülhetlen hírnév 
dicskoszorúját, mert épen ezáltal bizonyította be, hogy ő 
valóban Krisztus helytartója. Dilexisti justitiam et odisti 
iniquitatem, propterea unxit te Deus, Deustuus oleo laetitiae 
prae consortibus tuis." a) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST. A S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t kegyeletes 

ténynyel nyitá meg f. évi october 10-kén gr. C z i r á k y 
J á n o s elnöklete alatt tartott választmányi ülését, ünnepé-
lyes felolvasásával azon apostoli levélnek, melyet IX. P i u s 
p á p a ő szentsége válaszul küldött a Szent-István-társulat 
ezévi közgyűléséből hozzája intézett hódoló feliratra. A 
választmány, mint az egyház engedelmes fiaihoz illik, fel-
emelkedvén helyéből, felemelkedett lélekkel hallgatá a 
szentatya kegyteljes igéit s szerencsés auspiciumnak vevé 
az apostoli áldást, melyet jóváhagyása és szeretete zálo-
gául a hivek atyja küldött rendületlen hűségű fiainak mű-
ködéséhez. 

Egyesektől és intézetektől a társulat által részökre 
ajándékozott könyvekért béérkezett köszönő iratok tudo-
másul vétetvén, az ugyanily czélból benyújtott ujabb ké-
relmek teljesítését a választmány elrendelé. 

H ű l i F e r e n c z kanonok és muraszombati plébános 
előterjesztése a v e n d - s z l á v t a n k ö n y v e k iránt a 
mélt. szombathelyi püspök úrral közöltetni s iránta az ő 
főpásztori véleménye kikéretni határoztatott. 

T á r k á n y i B é l a alelnök örömmel jelenté a társu-
lat által kiadott n é p i s k o l a i k ö n y v e k és t a n s z e -
r e k iránt folyton emelkedő részvétet, mely az imént be-
állott iskolaév kezdetén sürü megrendelésekben mutatko-
zik ; ez valamint legszólóbb jele az illető lelkipásztorok és 
tanodaigazgatók buzgalmának, melyet a népoktatás terén 
kifejtenek, úgy másrészt legjutalmazóbb méltánylása a 
társulat azon tevékenységének, melynélfogva az iskolai 
könyveket és tanszereket e g é s z t e l j e s s é g b e n készen 
tartja ügynökségében s haladék nélkül küldi az illető meg-
rendelőkhöz, kik ezelőtt különféle helyekre kényszerültek 
fáradni különféle tanszerekért, melyeket most e g y h e l y e n 
a társulat ügynökségében megszerezhetnek. 

«) Ps. 44. 9. 

Az alelnök továbbá bemutatá a „Házi könyvtár" 
VIII. füzetét „Az e m b e r s z á r m a z á s á r ó l " Sidney 
Herbert Laing „Darwinism refuted" czimü tanulmánya 
után fordítva — s a IX. füzetet, mely F r a n k i V i l m o s -
t ó l „A m a g y a r n e m z e t t ö r t é n e t e " czimü munká-
nak árpádkorszaki részét tartalmazza s ezt nem sokára a 
többi két rész fogja követni tagilletményül a társulati tagok 
részére. 

A választmány jóváhagyá a társulat könyvtárában 
nagyobb számmal létező munkákból u j t á r s u l a t i t a -
g o k részére tett ajándékozásokat. 

Az alelnök inditványozá a társulati ol v a s ó t e r e m -
n e k és h i v a t a l s z o b á k n a k kizárólag saját költsé-
gén leendő oly á t a l a k í t á s á t é s b e o s z t á s á t , mely 
az egyenes hozzájutást mindenik helyiséghez lehetővé tegye 
s azáltal az alelnöki hivatalszoba melletti helyiség a vá-
lasztmány által meghatározandó bérletfizetés feltétele alatt 
alelnöki lakásul átengedtetvén, a társulat szellemi czéljaira 
különben is szükséges pénzerő néhány száz forinttal szapo-
rittassék; — továbbá a t á r s u l a t i k ö n y v t á r iránt is 
kérdés tétetvén, — mindkét ügy megvizsgálásával s az er-
ről adandó jelentéstétellel a választmány azon küldöttséget 
bizta meg, mely mult évben az építkezési felügyelettel 
foglalkozott. 

Végre a pénztárnoki jelentés és az ügynökségi üzlet-
forgalom kimutatása fejezte be az érdekes választmányi 
ülést. 

KÖLN. A l e g u j a b b i ó k a t h o l i k u s s p e c t a -
c u l u m n a k végkimenetével senki sem lehet annyira meg-
elégedve, mint — az ultramontanismus. 

Annak daczára, hogy az ókatholikus urak oly szigo-
rúan őrködtek afelett, miszerint az ülésterméből semmiféle 
vigyázatlan szó se hatoljon ki a profán világba, mégis 
azt veheti észre minden szemlélő, hogy a tárgyalásnak 
veres fonalát e g y m é l y e n h a t ó , m e r t e l v i , e l l e n -
t é t képezte, melynek erőszakos kitörését ezúttal csak 
Döllingernek esdeklő intései és Reinkensnek elodázó jobbit-
mányai akadályozhatták meg nagynehezen. 

Ha már most azt kérdjük, a többnapi tanácskozmá-
nyoknak váljon mi képezi voltaképeni eredményét ? ön-
kénytelenül is ezt kell felelnünk, s e m m i . 

A csak félig éber figyelő szemét nem kerülheté el azon 
körülmény, miszerint az egész tanácskozmányon két nagy 
áramlat vonult végig; egyik inkább a positivismus felé 
hajló, melyet Döllinger és a görög-anglikán hittudósok 
képviseltek, s egy másik radikalisabb, melynek zászlóvivői 
Huber, Kaminski éd Michaud voltak. 

A ki tudja, mily kiáltó ellentétben áll e két pártelv 
egymással, az minden bővebb fejtegetés nélkül Í3 felfogja, 
miszerint e két áramlatnak egymással való kibékítése 
lehetetlen. Innen van, hogy az ókatholikus congressus min-
den elvi kérdést gondosan került s a melyeket már el nem 
kerülhetett, azoknak megoldását egy jobb jövőre bizta. 

Reusch és Reinkens véleménye szerint az egyháznak 
„alkotmányszerű közegei" volnának azok, melyeknek a leg-
fontosabb fegyelmi szabályok iránt majd döntőleg intéz-
kedniük keilend. De kik vagy mik legyenek eme „közegek" 

v 
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s mily tekintélyt élvezzenek, azt, ugy látszik, a congressus-
nak többsége maga sem tudja annak daczára, hogy a neve-
zett két tanárnak véleményét elfogadta és magáénak 
vallotta. 

Nézzük csak eme „közegekének működését egy gya-
korlati esetben. 

Jáczint „atya" megházasodott. Neje kissé gyengélke-
dőnek látszik, — aminthogy a Tangermann által mondott 
mise alatt el is ájul t ; — mindazonáltal előreláthatólag 
mégis csak fog talán legalább addig élni, míg azon kérdés : 
érvényes-e az ő házassága vagy som? az „alkotmányszerü 
közegek" fóruma elé kerül. 

Tegyük már most fel azon esetet, hogy e közegek a 
szóban forgó házasságot érvénytelennek, mert törvényte-
lennek, nyilatkoztatják ki, váljon Jáczint „atya" ez 
Ítéletnek alávetendi-e magát ? Azt hiszszük , hogy 
nem. S ebbeli vonakodását váljon az ókatholikusok 
többsége roszalandja-e? Ismét azt hiszszük, hogy nem. 
Mert ha igaz is, hogy a congressusnak többsége, főleg Döl-
lingernek sürgetései következtében, e z ú t t a l Reusch 
és Reinkens javaslatait elfogadta, — nagyon kétes, váljon 
egy év múlva el fogja-e még fogadni? sőt, mi több, in 
praxi elfogadná-e már most is? alávetnék-e magokat bár-
mily „alkotmányszerü közeg" Ítéletének már most is? 
„Nem közösitünk ki senkit", mondá az ujprotestansoknak 
főközlönye, a „Deutscher Merkur", miután Jáczint „a tyá t" 
szcrelmeskedése miatt alaposan megkorholta volna s ép 
ezért nem hiszszük, miszerint az uj sectának többsége meg-
ongedné, hogy Jáczint „atya" egy „alkotmányszerü közeg" 
által kiközösittessék. A ki a „római kiközösítés" ellen oly 
nagy hangon tiltakozik, az csak nem fogja e gyűlölt rend-
szabályt saját szűkebb táborába átvinni. 

A püspökválasztást illetőleg sem történ : megállapo-
dás. Elvben elfogadtatott ugyan, de az időnek meghatá-
rozása azért halasztatott későbbre, mert, mint Schulte mon-
dá, a kezdet nehézségein az utrechti érseknek szivélyessége 
segitette át a felekezetet. Nevezetes, hogy az ókatholikusok 
ezáltal legalább in thesi k ü l f ö l d i egyházfőt ismernek el, 
mi idővel Bismarknak szemeiben még „államveszélyes" 
szint kölcsönözhetne nekik. 

Szóval, az „igen tiszteletreméltó gyülekezet"-nek j e l -
lege a ziláltság volt. 

Még a „positivek" se tudtak egymás közt egységre 
jutni. Az anglikánusok azt mondták, hogy ők a valódi 
ókatholikusok, míg viszont a görögök e czimet magoknak 
követelték, mert az anglikánusok nem kevésbbé mint Döl-
linger a „filioque"-t vallják, mi már nem tartozik a tiszta 
ókatholicismushoz. 

Kár, hogy Mohamed táborából is nem jött Kölnbe 
egy szál „hivő", talán tárt karokkal fogadták volna őt is, 
mert hisz a pápa tévmentességét ő sem ismeri el. Feltűnő 
az is, hogy Ronge ez idén hiányzott, pedig tavai oly jól 
mulatott Münchenben, oly nagyszerűen lármázott és oly 
hatalmasan ivott Döllinger oldala mellett ! 

Azon 53 egyén közt, kiket a „Köln. Ztg." mint a 
congressusnak „nobilitásait" kitüntette, számszerint két 
jansenista, három orosz schismaticus és t i z e n ö t protes-
táns, ezek közt tizenegy angol volt; „tolerantia" tekinte-

tében valóban nagyszerű eredmény ! Az hiszszük azonban, 
hogy az ókatholicismus e tekintetbeni tökélyének netovább-
ját akkor érendette el, ha a zsidó atyafiaknak is nemcsak 
sz. Pantaleo templomában a musikalis ókatholikus misék 
alatt s a nyilt gyűléseken lészen szabad megjelenniök, ha-
nem ha majd, tekintve Rómaellenes ezredéves dühös buz-
góságukat, a titkos gyűléseken is helyök és szavazatuk 
leend ! — Hiszszük, épen odavalók volnának ! 

Befejezésül nem tehetjük, hogy csökönös ultramon-
tán létünkre még egyszer őszinte köszönetet ne szavazzunk 
az ókatholikus uraknak, amiért oly buzgón dolgoznak — a 
mi javunkra ; mely köszönetnek kifejezése után még csak 
azon egy kérelmünk lenne: méltóztassanak ezentúl gyak-
rabban egy esztendőben azon szivemelő lá tványt nyújtani 
nekünk, hogy együtt szemlélhessük őket. Rari nantes in 
gurgite vasto. 

IRODAIM. 
„Kaiser und Papst." 

Ily cziin alatt jelent meg nem régen Berlinben Muy-
den nyomdájában Grerlachtól egy munka, mely méltán nagy 
figyelmet, megütközést s boszuságot okozott a nagynémet 
kormánykörökben. Grerlach három porosz királynak szol-
gálatában őszült meg s bátran elmondhatni, hogy az igaz-
ság és jog érdekében mindig bátran s vaskövetkezetesség-
gel sikra szállt, miáltal magának átalános tiszteltetést 
vivott ki. Jelen iratában szinte az igazság és jog mellett 
szállt sikra s az uj nagy birodalom bolállapotát oly szinok-
ben festi le, melyekelőttelkomorul az ember. Sötét, komor, 
szinekkel fest, de azért egyátalán nem mondhatni, hogy 
túloz, hogy ecsetét keményen mártotta a festekbe s kemé-
nyen nyomta a vászonra. 0 az, ki egész határozottsággal s 
bátorsággal mondja az unificaló mindenható cancellárnak 
szemébe, hogy „Németország két század óta nem volt oly 
szétszaggatott, mint most." Nem iszonyúan kárhoztató Íté-
let ez azokra nézve, kik felhasználva a harczi diadalt, egész 
Németországot egyesíteni, egységesíteni, akar ták s most azt 
hiszik s akar ják a világgal elhitetni, hogy csakugyan egy-
ségesítették ? Ha más mondaná, hogy Németország szét 
van szaggatva, zerrissen, mint mondja Grerlach, s nem ő, ki 
államférfi, ki mélybelátásu és soktapasztalatu, ki közelről 
látja a dolgokat, mert bennök él, nem hihetnők, hogy Né-
metország csakugyan bensejében tökéletesen szét van szag-
gatva. 

Néhány bevezető szó után a t. szerző azonnal magá-
nak a dolognak leírásához fog. 

„Vad vallási viszály tört ki egész Németországban 
nyugati Poroszországtól kezdve egész Tirolig, a franczia s 
belga határokról egész Posenig. A birodalmi tanács, a po-
rosz országgyűlés, visszhangzik a legszenvedélyesebb egy-
házi vitáktól s a német sajtó felfogja e visszhangot és száz-
szorozva hangoztatja tovább. A birodalmi s porosz kor-
mány pártállást foglalt ezen vitában. 

A németországi római egyház kormányának egysége 
körül mind szorosabban tömörül. Tagjai nyiltan hirdetik 



újonnan megerősített benső egyetértésüket s mind nagyobb 
tért foglaló újonnan felélesztett b i t - és szeretetbeli buzgal-
mokat. Örömmel s hálával emlékeznek vissza azon felemel-
kedésre, mely harmincz év előtt történt. 1837-ben megki-
sérlették az ágostai vallású porosz király hatalmának aegise 
alatt az ágostai vallású férfi katholikus jegyese számára 
kierőszakolni a katholikus egyházi házassági áldást. Ezen 
czélnak elérésére a kölni s poseni érsekek várfogságra vet-
tettek. Negyedik Frigyes Vilmos bölesesége s igazságsze-
retete ezen erőszakoskodásnak csakhamar véget vetett. 
Azóta 1841-től egész 1871-ig béke és barátság uralkodott 
Poroszország s a római egyház közt. 

A római katholikusok mostani emelkedése mellett a 
német protestánsok mindjobban szétforgácsolják erejöket 
és szakadnak szét egymás irányáhan ellenséges állást fog-
laló pártokra. Számos pap s kitűnő protestáns világiak 
buzgón ássák alá az ágostai vallású egyház alapjait, sym-
bolumait s a szentirás tekintélyét. Ezen tanbeli zűrzavar-
nak közepette Poroszország számára kilátásba helyeztetik 
az evangelica államegyház szervezetének ujjáalakittatása. 
Három század óta fenálló egyházfőhatósági kormányzata 
igen sokaktól kétségbe vonatik s mint oly intézmény, mely 
már tarthatlan, majdnem félretolatik, elvben legalább nem 
védelmeztetik többé a hatóságoktól, melyeknek hivatása 
azt védeni s fentartani. Nem másminő újjáalakításnak 
megyünk elébe, mint olyannak, mely alulról, hitetlen s 
erkölcstelen tömegek választásából, származik. 

A politikai pártok közt a conservativek szétugrasz-
tása óta főszerepet játszanak a nationalliberalisok, a biro-
dalmi s porosz kormánynak fötámaszai. De épen ezen nem-
zeti liberálisok azok, kik a nemzetiségi elvet megsértik, 
midőn a vallás miatt huszonnégy millió német birodalmi 
alattvalót felingerelnek tizennégy millió alattvaló ellen, a 
nemzetet ezáltal szétszaggatják s ha a mindkét oldalon 
kifejtett vallási buzgalmat fokonkint megmérni s számok-
ban kifejezni lehetne, azután összeadni, akkor a katholiku-
sok száma egyenlő lenne az evangelicusokéval, de talán 
ezeket túl is haladná. 

A liberalismus a jog é3 szabadság alapjait eddig az 
ujöntetű alkotmányokban, ujöntetű alapjogokban, melyek 
törvényes védelem alá helyeztettek, kereste előszeretettel. 
Most azonban a nemzeti liberálisok ezen liberalismusuktól 
is megváltak. Röviden bánnak el a birodalmi alkotmányok-
mányokkal s a porosz alapjogokkal. A birodalmi alkotmány 
a vallási dolgokat kizárja a birodalmi joghatóságból. A po-
rosz alapjogok vallásszabadságot, személyes szabadságot 
és jogvédelmet biztosítanak a rendőri önkény ellen. A na-
tionalliberalisok ellenben száműzetést szavaznak meg egy-
házi rendek s papok és ezek között olyanok ellen, kik né-
metek és semmit mást nem kívánnak, mint hogy a biroda-
lom közjoga alatt álljanak ; igen, száműzetést szavaznak 
meg, melyet a rendőrség önkényüleg, a törvényes jogvéde-
lemnek teljes kizárásával, hajt végre. I ly önkény ellen 

még Laskernek, a zsidónak, a nationalliberalisok vezéré-
nek, lelkiismerete is fellázad a saját pártjabeli nagy több-
ség ellen. 

(Folyt, köv.) 

Y E 6 - Y E S E K . 
— Személyzeti. O felsége Hermann József váczi szé-

keskáptalani nagyprépostot ansariai czimzetes püspökké ; — 
továbbá Tóth Miklós munkácsegyházmegyei áldozárt a 
pesti egyetem hittani karánál az erkölcstan tanszékére 
tanárrá nevezte ki. 

— Zalka János mostani győri püspök ő mlga által 
szerkesztett egyháztörténelemből még 40 litographirozott 
példány kapható Pesten Laufer Ignácz kőnyomdájában, 
Erzsébettér 4. 

— Lubrich Ágost 128 ivnyi „Neveléstudománya" 
kapható a szerzőnél, Pesten Al-Dunasor, 19. sz. a. 10 f tér t . 

— Speyerböl ir ják, hogy egy legujabbi ministerialis 
leirat a történelmet a kath. hittanár kezéből kivette s más 
világi tanítóra bízta. Eddig ugyanis a kath. intézetekben a 
a történelem kath. pap kezében volt és helyesen, mert a 
történelem az egyházzal s hittannal szoros összefüggésben 
van. A liberális kormány ezt nem tűrheti, azért adja a 
történelmet oly világiak kezébe, kik azt nem kath. szellem-
ben fogják kezelni. Ezzel egyszersmind hallgatag elismeri 
a liberális kormány azt is, hogy a paritheticus, közös, isko-
lák, melyekben mindenfélevallásu tanárok működnek, az 
egyházra nézve igenigen hátrányosak s a liberalismus 
követelménye szerint most mindenütt behozandók. 

— Kotzenauból Sziléziából tudósítanak, hogy ott 
September 22-én, midőn a protestáns templomban bizonyos 
protestáns férfi megjelent, hogy egy keresztelésnél mint 
keresztapa tanúskodjék, a keresztelő lelkész által elutasit-
tatott azon kijelentéssel, miszerint őt keresztapául el nem 
fogadhatja, mert tagja a „szabad községnek", nincs hite, 
soha sem jár templomba, sem az Úr asztalához. — Hány 
protestáns, legújabban már zsidó is, jelenik meg nálunk a 
kereszteléseknél, hogy keresztszülői tisztséget gyakorolja-
nak. Ugyan mi történnék nálunk, ha valamely rosz katholi-
kust vagy másvallásut ily módon utasítanánk ki templo-
mainkból ? 

— Clerkenwell-greenben Londonban octóber 7-kén a 
„mérsékleti egylet" meetinget tartott, melyen 4—5 ezer ir 
férfi s nő jelent meg. A sok pap között volt Manning érsek 
is, ki a jelenlevőkhöz Isten szabad ege alatt beszédet tar-
tott, intve az irhoni katholikusokat, hogy a részegeskedés-
től elállva, a mérsékleti egylet tagjaivá legyenek. Beszédé-
nek volt sikere, mert a meeting eloszlása után több száz ir 
munkás iratta be magát ezen egyletbe s letette a megtar-
tóztatási fogadalmat. 

— Manning érsek megyéje területén megtiltotta, hogy 
a choruson az istentisztelet alatt nőénekesek működjenek. 

— Midőn a jezsuiták strassburgi collegiumukból ki-
mentek, a földszint azonnal korcsma nyittatott, az emele-
ten pedig szabadkőművesi páholy. — Ezen intézetek nem 
államveszélyesek Bismark s a liberálisok szemében. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliáre praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, oct. 23-án. 8 8 . II. Félév. 1872. 

TARTALOM. A hit s tudomány közti viszony. — 
Szent-Bonifácz sírjánál Fuldában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 
állapotáról. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-

gyesek. 

A hit s tudomány közti viszony. 
Beszéd, melyet az 1872— 3-ik évi tanszaknak a magyar kirá-
lyi egyetemnél oct. 6-án tartott ünnepélyes megnyitásakor azon 
egyetem nagy dísztermében mondott Dr. Bita Dezső, a hittu-

dományi kar dékánja. 
(Folytatás.) 

Ismereteink világában a hit jelentékeny szere-
pet visel, mint a mely minden tudásnak múlhatlan 
szükséges alapja s, ha ugy szabad szólani, ismere-
teink alakulási folyamának lényeges mozzanata ; 
legalább kiindulási pontul az szolgál; mert mikép a 
szem nem teremti a tárgyat, melyet lát, hanem a 
légen keresztül rezgő' fénysugár által izgatva lesz 
képessé a reá ható tárgy alakját magába fogni s 
észlelni: ugy az ész is, mint a szellem szeme, nem 
maga teremti az eszméket, melyeket bensőleg szem-
lél, hanem idegen befolyás által ébresztetik tevé-
kenységre ama tehetsége, melynél fogva vagy a 
m á r hatványilag benne rejlő gondolatot magából 
kifejti vagy a máshonnét közlöttet öntudatába 
felveszi. Másokkal való érintkezés nélkül a szellem 
soha sem virrad öntudatra ; csak az öntudat felvil-
lanásával tárul fel az elme előtt a tudás elláthatlan 
országa. 

A szellemi érintkezés legelső ténye tehát a 
hit, minden tudásnak e csirája. „Hitben kezdődik, 
mondá Drey német hittudós, minden, még a legkö-
zönségesebb tárgyak tanulása is; a tanulónak tanára 
iránti hitén nyugszik az oktatás minden sikere, min-
den kiképzés és nevelés. ') E processus szerint tehát 
a tudás folytatott gondolkodási tevékenység ered-

") Die Apologetik I. Bd. 283. 

ménye. Kell ugyanis, hogy a tárgy, legyen ez kül-
vagy beltapasztalati, a szellemre hasson vagyis 
viszonyba lépjen az alanynyal, minek folytán a 
szellem az előtte feltűnő tárgyat észlelve felveszi 
magába s annak valódiságáról meggyőződik. Ez 
alanyi tevékenység azonban még nem hoz létre 
belátást magába a tárgyba, hanem csak hitet annak 
létezéséről. További működésében pedig a szellem 
megkülönbözteti a tárgyat az azt közvetítő kül-
vagy belérzéktől, valamint önmagától is, annak 
minőségét, okait, fürkészve, az így abstractio útján 
nyert részleteket egységgé köti össze s csakis ezúton 
vivta ki a jelenet létokábani felfogást vagyis tudást, 
mert szorosan véve tudni annyit tesz, min ta tárgyat 
olykép felfogni, hogy ez lényegében felismerve s 
az alanyi öntudatra nézve mindenkép meghatározva 
legyen. 2) 

íme, mennyi kell ahhoz, hogy valamiről joggal 
mondhassuk, miszerint azt felfogtuk. A tudás itt 
vázolt keletkezete ismeretes volt Aristoteles előtt is ; 
ő is az ismeretek alakulásában első helyre teszi a 
hitet. 3) 

A mondottak után a hit és tudás jobban csak 
alakra nézve különböznek egymástól, miután mind-
kettő tárgya ugyanaz lehet; csakhogy ezt az értelem 
a hit által akkép ragadja meg, hogy annak belmi-
voltát nem ismeri; a tudás ellenben gondolat-
folyamlás útján legbensőbb okaiban lát ja; s habár a 
hit magában véve még nem tudás, elvileg mégis már 
azt magában foglalja, mert a tudás a hit tárgyilagos 
közvetlenségének alanyi közvetitése; azért mond-
hatni, hogy a hit és tudás egymásban léteznek, 
mennyiben a hit ki ném fejlesztett tudás, ez pedig 
kifejlődött hit. S mivel a tudás a tárgy lényegére 
dérit világot, fensőbb, nemesebb, módja az ismeret-

2) Leibnitz Discours sur la conform, de la foi avec la 
raison 570. 

3)' Eth. ad Nicom. VI. 3. 
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nek, noha a biztosság és szilárdság, mit a hit nyújt , 
mivel sem áll hátrább a tudásénál, mert itt a meg-
győződésbe alanyi indokok is vegyülhetnek, melyek 
magokban véve nem alaposak, mégis az egyénre 
győzőleg hatnak. 4) 

A hit természetes lépcső levén melyen tudásra 
emelkedhetni, e szempontból nem túlzok, midőn 
állitom, hogy az értelmi műveltség hit nélkül olyan, 
mint a rosz világitás sötét éjjelben, csak arra való, 
hogy körülöttünk a sötétséget még láthatóbbá tegye. 
Ez nemcsak egyéni nézetem. Seneca már ugy volt 
meggyőződve, hogy legtöbbet, miről az ember bizo-
nyos, hit által ismer. 5) Hit nélkül megdől a törté-
net, a természet- s orvostudomány; a szülők s gyer-
mekek közti viszony, mondá Grrotius. 6) Cicero 
szerint „az enyém- s tiedről szóló minden kérdés 
alapját a hit teszi. 7) Fechner ujabbkori német tudós 
pedig: „ne ócsárolja, úgymond, a tudomány embere 
se annyira a hitet; minden tudományban a hitnek 
s megvan a maga része ; vond el tőle ezt, tudomá-
nyod romba dől." 

E benső kapcsolatból magyarázható azon csak-
nem ösztönszerű mígayugvás a hitben, minélfogva 
nagy része ismereteinknek, még azoknak is, melye-
ket saját közvetítésünknek vélünk köszönhetni, kö-
zelebbről vizsgálva csak másoktól átvettnek s a hit 
közvetlenségéből még ki nem bontakozottnak mu-
tatkozik s átalában szellemi életünkben azon tör-
vényt lát juk érvényre emelve, hogy mások tapasz-
talata s lítmutatása után lesz nagygyá a szellemi 
erő ; mások tekintélye nagyjelentőségű tudomány-
vehiculum volt mindig s lesz is. 

Az eszmeképzés nem egyéb, mint lassú lerako-
dása az emberi észnek számtalan egyének után ; 
nem egyéb, mint a gondolkodó ész s gyakorlati 
élet itészeti retortáján át százszorosan leszürődött 
tapasztalati tételek ama kincshalmaza, melyet a 
ki képes meghódítani, nem dolgozik többé saját 
gyenge elméjével, nem támaszkodik pusztán önta-
pasztalatára, hanem dolgozik elhalt nemzetek elme-
erejével, támaszkodik letűnt századok tapasztala-
tára. 8) „A mai culturfejlődés titka is az emberiség 
solidaritásában vagyis azon eljárásban rejlik, misze-
rint az emberek tér s idő szerint tanulnak egymás-
tól egymásért gondolkodni ; a jelen kor a múltnak 

4) Staudenmayer Die christliche Dogmatik I. Bd. 78, 
5) Ep. 94. 
6) De veritate Relig. christ, n. 29. 
7) De off. L. 1. 7. 
8) Ihering Geist des römischen Rechts II . 33. 1. 

eszméi alapján halad elő, az ifjabb nemzedék a ko-
rábbiak vállán évtizedeknek megtömörült eszmető-
kéjével épiti tovább a közműveltségnek templomát; 
azért a haladás napjainkban könnyebb is; gyorsabb 
is." Igy Wirth nemzetgazdász.9) 

Igen, gondolataink nagy része elődeinktől szár-
maztatható le, velők szoros lánczolatban áll. Te-
gyük a lehetséges esetet, hogy mindent kiverünk 
fejünkből, a mit az előbbieknek tulajdonithatunk, 
bizonyára csudálkoznunk kellene azon kevés felett, 
mi még sajátunk lesz. Képzeljük az emberiséget 
csak három korszakra ugy felosztatni, hogy a középső 
az elsőtől semmi ismeretet sem venne át; ez lenne 
csak a legnagyobb képtelenség; mert az egész embe-
riség hasonló oly egyénhez, ki már több évszakon 
átfutott s érettebb korának gondolatai ifjúsága gon-
dolataiból sarjadzanak. Gondoljuk már az embert 
emlékező tehetségétől, összes gondolatai és ismeretei 
e bámulatos kapcsától, megfosztatni; kényszerivsük 
őt férfi korában gondolataival felhagyni s ismeret-
gyűjtését újra kezdeni : evvel megszűnik ember 
lenni, csak gyermek lesz; igy megszűnik a polgári-
sodás, műveltség, mert mindegyik kor kényszerülne 
gondolatai készletét u j alapra épiteni. Még hozzá az 
öntapasztalat Laboulaye szerint „durva mester; 
emlékezem, mondá, hogy gyermekkoromban mikép 
tanultam meg tapasztalásból, hogy a tűz éget; ujja-
mat a gyertyavilágnál megégettem ; az ember azt 
is megtanulja, hogy egészsége iránti kíméletből 
a kihágásoktól óvja meg magát; de azt rende-
sen csak azon napon tudja meg, mikor a fájda-
lom ágyhoz szegezte. Ez oly tanitás, mely rendesen 
elkésik s ama hátránya van, hogy a dolgot csak 
egyik, még pedig hiányosabb, oldalról mutatja. ,0) 

Mindenkinek saját tapasztalata s a tudományok 
története az emberi természetben rejlő bizonyos 
ellenállhatlan ösztönre utal, melynél fogva fensőbb-
nek ismert tekintélynek önkénytelenül is hódolni 
szoktunk; különben nem magyarázható ama saját-
ságos tünemény, hogy épen azok, kik saját itéletök 
függetlenségére s a gondolat szabadságára legna-
gyobb súlyt fektetnek, alig egyebek idegen vélemé-
nyek visszhangjánál. Bármily szenvedélyesen kelnek 
is ki a tekintély, a hit, a vak utánmondás, ellen, 
mégis végetlen hiszékenységet árulnak el s egészen 
meg vannak nyugtatva, ha valami hires egyéniség 
állította fel a tant és szerintök valamely mélyértel-

9) Grundzüge der National-Oekonomie I I I . Prol. 
10) Felolvas, az önképzésről. 
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mű iratban tárgyalta. Még azok is, kik véleményeik 
alakitásában s tudományos nézeteik s meggyőződé-
sek függetlenségével dicsekszenek, többnyire anél-
kül, bogy magok is észrevennék, mások szellemi 
tekintélyének rendelik alá értelműket. 

Minden korszak szül néhány kiváló szellemet, 
k ik a többiek fölé emelkedve vezércsillagokul szol-
gálnak s a tudósok egész légiója követi a magasb-
röptü vezérek nyomdokait ; mégis szabad, füg-
getlen, haladást fitogtatnak. De távolitsunk csak 
el ily vezérlángészt valamely tudományszak élé-
ről , a követők, kik tudományos meggyőződésű-
ket önállólag szerzettnek hitték, azonnal eszméi-
ket elhomályosodni s nézeteiket ingadozni tapasz-
talják. És a politikai téren is, hol a szabadság szel-
leme oly nagymérvű hóditást tőn, váljon az élén 
álló férfiak száma nem épen ugy ismerhető e fel, 
mint a harczmezőn a vezérek ? Avagy talán a par-
lamenti küzdtéren mást látunk két vagy három 
csapatnál, mely mozgalmait vezérei utasitása szerint 
intézi ? Mily világosak lehetnek a vezérek előtt az 
itt jelzett elvek ! Ok, kik ismerik az elámitható 
ember gyengéit, bizonyára nem egyszer éreznek 
mosolyt lebegni ajkaik körül, ha diadalaik mezejére 
s követőik tömegére vetett tekintettel észlelik, hogy 
legengedelmesebb párthiveik az itélet korlátlan 
szabadságával szavaik, véleményeik, teljes függet-
lenségével kérkednek ! Ilyen az ember, ilyennek 
mutat ja a történelem s tapasztalat ! 

A lángész teremtő eszméje varázsszerü befo-
lyással volt mindig s lesz is nemcsak a tudatlanok, 
hanem műveltebbek, többségére is. Uraim ! már az 
is, hogy a fendicsért szabad vélemény s a tekintély-
nek innen folyó megvetése is többnyire külső úton, 
idegen segélyforrások által, szivárog belénk, mutatja, 
hogy más tekintélye után tudjuk sokszor, miről 
mondjuk, hogy az független vélemény. " ) 

Ouhittség tehát nem akarni szorulni semmi 
tekintélyre; ez megtagadása az emberi természetnek, 
a dolgok valódi rendének; ez az emberi gyarlóság 
küzdelme saját gyengesége ellen, nehogy azt elis-
merje s bevallja, hanem hogy tagadhassa; ez az 
eszmeplagiatorok hazugsága. 

Ha már bennevan az emberben a más nyom-
dokai követésének ellenállhatlan hajlama s kötelmé-
nek ismeri idegen oktatást elfogadni, mihelyt ezt 
egy magasabbképzettségű észtől nyujtottnak tudja, 
a műveletlen emberi észt más kifejlett emberi ész 

n ) Balmes. Der Protestantismus verglichen mit dem 
Katholicismus. I Bd. 62. 

oktatja, vezérli, gyakran igen jó sikerrel : amit most 
ember tesz emberrel, nem teheti-e a legfőbb ész? Sé-
relem-e a véges észre, ha a végtelen ész bizonyíté-
kokkal erősitett tana isteni eredetéért hitet követel ? 
Vagy csak e tekintélyben látja a féltékeny ész vilá-
gának elsötétülését, tisztaságának szeplősitésését s 
hatalmának elgyengitését ? Az, ki beoltá az emberi 
szellembe a hit hajlamát, váljon a hit, az igazság, 
szavát megtagadhatja-e tőle? Nem, mint nem ta-
gadhatja m >g a világosságot az, ki a szemet teremté; 
különben nem magyarázható oka annak, hogy ma 
oly sok ember mondja, én tudok, én hiszek, hol a 
hajdankor három vagy négy lángelméje legfölebb 
azt mondá, az meglehet vagy mit tudom én ? Ki 
közli az emberi elmével a világosságot? Ki az, ki 
az igazság napját hagyja ragyogni anélkül, hogy a 
tévely tehetne egyebet, mint hogy kiemelje a fényt 
azáltal, hogy könnyű alakjait körülötte változtatja? 
Az, ki a tengernek mondá : eddig s ne tovább, a 
tévelynek pedig, nem fogsz felülkerekedni. 

Az emberi ismeretek körében két fok külön-
böztethető meg; egyik, melyet az ész önmaga elér, 
a másik, melyet önmaga által nem érhetne el. Ez 
ismét az észben hármas állapotot idéz elő: az észszel 
való visszaélést, honnét származik a sophistica; az 
észnek tiszta emberi használatát vagy a hit előtti 
philosophiát ; végre a hit által világitott ész haszná-
latát Isten rendkivüü ajándokában, a kinyilatkoz-
tatásban, mely szabadabb, habár nem is egészen 
fátyol nélküli, pillantást enged az égnek lelkünk 
által csak sejtett titkaiba. Az emberbe, Isten e remek 
művébe, mindentudó szabad szellemének egy szik-
ráját nem kételkedett belehelni, mely a durvább 
agyagban is égfelé tör s visszakívánkozik oda, hon-
nét származott, óhajtva egyesülni avval, kinek vég-
telenségéből kiömlött. E szellem megbukva bár, 
még sem tagadhatá meg származását. Szárnyszeget-
ten vergődött a bálványozás sötét mocsárjában. De 
az isteni ajándék látszólagos hervadásában is világi-
tott még és fürkészni meg nem szűnt az égnek 
lelkünket közelebbről érdeklő titkait. Halandók ! 
mondá Plato, az köztetek a legbölcsebb, ki, mint So-
crates, tudja, hogy bölcsesége semmibe sem veen-
dő. ,2) 

Valóban gyenge az ész, ha azon pontig sem 
jutott el, hol megismerhesse, hogy számtalan tárgy 
van, mel) ek tehetsége körét felülmúlják; s minél 
továbbhalad a gondolkodó lélek kutatásaiban, annál 

Apol. Socr. 
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inkább kénytelen elismerni, bogy végtelen sok van, 
mit nem tud.Két neme van, mondá Pascal, a tudat-
lanoknak; azok, kik egészen ilyenek s azok, kiket 
csak azért nevezhetni így, mert a tudás magasabb 
lehetséges fokáig emelkedve saját tudatlanságukat 
a n n á l világosabban ismerik fel.13) Ha ez így van, min-
den gondolkodó szellemnek kötelme nyomozni azt, 
váljon csak az ész és természet út ján nyilvánitotta-e 
m a g á t a végtelen szellem a végesnek s nem jelent-e meg 
az isteni ige, mely után Plato annyira epedett, hogy 
ezen, mint, valamely titkos járművön, az élet viharos 
tengerén átevezhessen? 14) 

(Folyt, köv.) 

Szent Bonifácz sírjánál Fuldában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 

állapotáról. 

Ha legújabb időben az állam s a katholika egyház közt 
létező béke sajnálatraméltó módon megzavartatott, a német 
püspökök azt hiszik, hogy ezen békezavarásra sem egyen-
kint sem összesen alkalmat nem adtak. A jelenlegi zavarok 
minden várakozáson kivül lepték meg őket, mint átalán 
véve a katholikusokat s mi legbensőbben fáj lal juk, hogy ily 
viszály felidéztetett, midőn azt oly könnyen lehetett volna 
kikerülni. De ha már a történt dolgokat nem lehet nem 
történtekké változtatnunk, mégis megmarad a mi köteles-
ségünk egyrészt a katholika egyház jogait s érdekeit védel-
mezni, másrészt a katholika egyház s az állam közti béke 
helyreállításán kitartón munkálkodni. Ez azon czél, me-
lyet a katholika egyház jelen állapotának megbeszélésénél 
szemünk előtt tar tunk. Reményeljük, hogy a viszonyok-
nak teljeson kimeritő előadása által sokban fogunk ahoz 
járulni, miszerint a mélyen megrendített jogbiztonság ismét 
helyreállíttassák s a béke ismét visszatérjen. Ez pedig csak 
a positiv jog s a fenálló jogviszonyok alapján érhető el. Azt 
hiszszük tehát, hogy mindenekelőtt ezeket szükséges k i -
mutatnunk. 

I 

A tételes jog szempontjából tekintve semmi kJtséget 
sem szenved, hogy a katholika egyház Németországban 
nép- s államjogilag elismerve van s teljes integritásában 
jogilag fenáll. Nevezetesen a westfáliai béke által a kath. 
egyháznak jogi s birtoki állása csak úgy, mint az államilag 
elismert többi vallásfelekezeteké, a normális esztendő sze-
rint biztosíttatott. A felekezeteknek ezen jogi állapota az 
állami törvényszékek s a vallási dolgokra alkalmazott itio 
in partes elv által az országgyűlésen minden törvényhozási 
változtatás ellen, melyekre a másvallásuak befolyást gya-
korolhattak volna, biztosíttatott. Midőn a saecularisatio 

«) Penseés P. II. art . V. 1. 2. 
" ) Plato Phaed. 85. 

által katholikus uralkodóknak s alapitóknak számos t e rü -
lete protestáns fejedelmek kezébe ment át, a mi a vallást 
illeti, a westfáliai békének határozatai a kiküldött országos 
bizottság (Reichsdeputationshauptschluss) által 1803-ban 
megerősíttettek s újra életbe léptettettek. Hogy a német 
birodalomnak elenyészte által a felekezetek jogai semmi 
változást sem szenvedtek, tagadhatlan, oly igazság, melyet 
minden jeles jogász elismer. A mi a birodalmi alkotmány s 
a birodalmi törvényszékek által nyújtott védelmet illeti, ez 
ugyan tényleg megszűnt. De a souverain német fejedelmek 
s államok átalánosan elismert kötelességeihez tartozott 
ezután is a bevett vallásfelekezetek jogait és szabadságát 
védelmezni ép úgy, mint azokat azelőtt a császár s b i roda-
lom védte s fantartotta. Eä a német fejedelmek ekkor, v a -
lamint ezelőtt, midőn katholikus területeket vettek bir to-
kukba, első s magától értődő kötelességüknek tartották uj 
alattvalóik számára vallásuk s egyházok csonkittatlan fen-
állását, valamint minden eddigi jogaiknak és szabadságuk-
nak teljes épentartását ünnepélyesen s megszeghetlenül biz-
tosítani s érettök jótállani. Igy a német tartományok leg-
újabb alkotmánychartai is majd mind megújítják s elvileg 
átalánossá teszik a nagy keresztény felekezetek régi j o g -
állásának ezen biztosítását s ehez még a lélekismereti sza-
badságot is hozzáveszik, melyet a felekezetek tagjainak, 
miként minden állampolgárnak, számára biztosítanak. Mert 
valamint a katholikus csak akkor katholikus, ha egyházá -
nak tagja : úgy vallásos hitében s katholikus lelkiismere-
tében csak akkor szabad, ha egyháza szabad. Minden n é -
met alkotmánycharták között az 1850. január 31-én k i á l -
lított porosz alkotmányokmány 1-5 — 18-ik czikkelyei b iz -
tosítják a római katholika s evangelika egyház törvényes 
önállóságát a legvilágosabban s legkiterjedtebben. 

Hogy ezon alkotmányos meghatározások, valamint 
törvényhozási ujabb hasonló rendelkezések, által a katho-
lika egyháznak, tagjainak, miként Németország többi fele-
kezeteinek, jogi önállósága és szabadsága nem most alkot-
tatott, hanem csak biztosíttatott s részben a megszorítások-
tól megmentetett, a felett a legkisebb kétség sem támadhat. 

Annak, hogy a katholika egyház Németországban 
minden időben mint önálló testület elismertetett, egy további 
fontos bizonyítéka az, miszerint a német fejedelmek s álla-
mok egyházi ügyek rendezése tekintetéből az egyház fejé-
vel tárgyalásokat nyitottak, vittek, vele egyeségeket kötöt-
tek, a mint ezt a mindkét rósz által kiadott nyilvános ok-
mányok bizonyitják. 

II . 

Ezen jogi viszonylatokon az utóbbi évek fontos ese-
ményei, valamint a német birodalomnak ez utóbbiak a lap-
jántörtént felállitása, mit sem változtatott. Sőt a kath. egy-
ház teljes joggal várhatta, hogy az uj német birodalom 
jogait és szabadságát erélyesen fogja védelmébe fogadni. 
Hisz a jognak s jogszerű szabadságnak védelme minden 
császárnak legmagasztosabb s leglényegesebb kiváltsága. 
Midőn mi azonban a császárnak védelmére igényt tartunk, 
nem tehetjük, hogy egy alaptalan bár, de mégis veszély-
teljes, gondolatot ne érintsünk. Mondatott, hogy ő felségé-
nek a porosz királynak a császári méltóságra történt emel-
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tetése alkalmából a katholikusoknak érzülete s állása meg-
változott, a birodalommal szemben ellenségessé vált. Mert, 
mint mondatott, a katholikusok semmi szín alatt sem tud-
ják megbocsátani, hogy a császári korona most egy evan-
gélikus uralkodóházra szállt s azért a német császár sem 
engedhoti többé a katholika egyháznak s tagjainak azon 
szabadságot, melyet azelőtt mint porosz király engedett. 
Mi a leghatározottabban tiltakozunk ezen conclusio vala-
mint a praemissák ellen. Épen ellenkezőleg, a katholikusok 
nem az ő egyházokhoz tartozó császártól egy nem katholi-
kus többséggel szemben annál inkább várhatták, hogy egy-
házi önállóságuk tökéletesen biztosíttatni fog. És ezt annál 
biztosabban reményelhették, minthogy a porosz uralkodó-
ház s a porosz kormány az 1850-iki alkotmány s annak 
kezelése által a katholikusok háláját s bizodalmát magok-
nak megnyerték s a porosz kormány által vallott alapelvek 
egyike volt az egyházi szabadság elve. 

Megfordítva, a porosz király, valamint a többi német 
fejedelmek s kormányok is, teljes joggal helyezhetik bizal-
mukat a katholikus népbe s annak papságába. Mert a hivő 
katholikusok, távol minden hízelgéstől és alakoskodástól, az 
előbbi évek forradalmi, az ujabbi idők socialis, bajaiban, 
nem kevésbbé a nagy háborúkban, főleg az utolsóban, val-
lásos lélekismereten nyugvó rendithetlen hűséget, állam-
polgári s honfiúi kötelmeiknek teljesítésében áldozatkész 
önodaadást, tanúsítottak. A püspökök, a világi és szerzetes 
papság, minden alkalommal becsületesen iparkodtak a híve-
ket ezen helyes érzelmekbon megerősíteni s nekik minden-
ben jópéldával szolgálni s elölmonni. 

Mindennek daczára azonban, miként már azelőtt is 
ismételten, most is a háború alatt bizonyos körökben tel-
jesen alaptalanul oly hangok emelkedtek, melyek a katho-
likusokat a birodalom iránti ellenséges érzületről, hazát-
lanságról, vádolták s alig vívatott ki az utolsó győzedelem, 
alig köttetett meg a béke, máris mind fenyegetőbben kez-
dették hangoztatni, hogy miután már a külellenség le van 
verve, most egy sokkal veszedelmesebb belellenséget kell 
legyőzni, a jozsuitismust, ultramontanismust, katholicis-
must ; most már Róma ellen kell a háborút megkozdeni s 
azt gyorsan be is fejezni. 

Hogy ily beszéd a katholikusokat mélyen sértette s 
nyugtalanította, azt nem szükség sokkal bizonyitgatni. 
Azonban ezen beszédnek mégsem tulajdoníthattak nagyobb 
jelentőséget s azt magány óhajok, remények, kifejezésének, 
pártnyilatkozatnak, voltak hajlandók tekinteni és semmi 
szin alatt sem akartak megbarátkozni azon gondolattal, 
hogy ezen ellenséges hangok meghallgatást s befolyást talá-
landnak azoknál, kiknek kezébe a gondviselés legszentebb 
jogaik s érdekeik védelmét helyezte. 

Azt azonban jókorán fel kellett ismerniök a katholi-
kusoknak, hogy helyzetök igen komolylyá vált s hogy 
hatalmas pártok különféle, sokszor egészen ellentétes, érde-
kekből mindent el fognak követni, miszerint a katholika 
egyház szabadságától, melyet eddig főleg Poroszországban 
élvezett, megfosztassék s a katholicismus, sőt maga a ke-
reszténység, a legnagyobb károkat vallja. Ezen veszélyt 
előrelátva, tisztában voltak a katholikusok magokban azon 
kötelességre nézve, hogy az országgyűlésbe férfiakat vá-

laszszanak, kiktől jogaik s érdekeik erélyes védelmét vár-
hatták. Szemökre is lobbantották a katholikusoknak ezen 
választásokat, a papságnak bennök való részvétét, a közép-
töredék (Centrumsfraction) alakítását s ennek magatartá-
sát. Minden bizonynyal igazságtalanul. A katholikusok 
nyilván jogosan s loyalisan jár tak el, midőn állampolgári 
jogukkal élve vallási szabadságuk biztosítására tetterő3 
képviselőket választani iparkodtak. Ezen tettök által nem 
vittek ők be egy politikai testületbe s politikai dolgokba 
vallási viszályokat, hanem a jog és szabadság alapján val-
lási önállóságukat törekedtek biztosítani. 

A mi a középtöredéket illeti, működésének tisztán 
politikai oldalával nincs mit törődjünk. Vallási tekintetben 
e párttöredék csak arra szorítkozott, hogy a létező jog s 
átalános jogszerű szabadság alapján a kath. egyház önálló-
ságát védolmezze. Indítványa, hogy a porosz alkotmány-
charta 15- 18 czikkelyei a birodalmi alkotmányba fölvé-
tessenek, ékesen szóló bizonyitványa álláspontjának. 

Hogy a középtöredék ezen indítványa az országgyű-
lés tömör többsége által a birodalmi kormány helyeslésé-
vel elejtetett, nem jó jel volt. Eddig minden német alkot-
mányok, még olyanok is, melyek a vallásnak s egyházi 
szabadságnak nem kedvező időből származtak, a bevett 
felekezeteket megillető jogok- és szabadságokra vonatkozó 
biztosítékokat foglaltak magokban. 

A birodalom ellenben nemcsak megtagadta a katholi-
kusoknak ezen biztosítását a birodalmi alkotmányban, ha-
nem, sajnos, nem sokára ágy a birodalomban, mint egyes 
birodalmi tartományokban, oly rendszabályok léptettettek 
életbe, melyeket tekintve félni lehetett, hogy mindaz, mit a 
kath. egyház eddig jogokból és szabadságból élvezett, kér-
désessé tétetik s mintha tabula rosa lenne a birodalom előtt, 
a vallási viszonyokat illetőleg a dolgoknak egészen uj, a 
kath. egyház- s egyházi szabadságra nézve felette ellenséges , 
rendje készülne. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 15. F e l e l e t e g y l e v é l r e . (Folytatás 

1. Rel. 22. sz.) Ismét felveszszük a fonalat, melyet a körül-
ményeknél fogva egyidöre elejteni valánk kényszeritve, 
hogy a hozzánk intézett levélnek további pontjaira megte-
gyük észrevételeinket s alkalomszorüleg még mást is el-
mondjunk. 

Mielőtt azonban a dologba bocsátkoznánk, ismét egy-
két halálosetet registrálunk. Nem oly halálesetet értünk, 
mely vacantiát csinál, ámbár ezek is ürt hagynak magok 
után, csakhogy ezen űrnek aligha örül valaki s alig fog 
valaki iparkodni az üresedés betöltésére vállalkozni, hanem 
oly halálesetet, moly a kath. lapirodalom virányát (!) komo-
ritja el. Röviden, utolsó levelünk óta ismét több kath. lap 
halt meg szellemi s anyagi pártolás hiányában. 

A pesti kath. hetilap, az „U n g a r i s c h e r V o l k s -
b o t e " , megszűnt élni, illetőleg a pozsonyi „Katholikba" 
olvadt be. Ilyon beolvadás minden másnak lehet jele, csak 
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annak nem, hogy az illető beolvadt lap magától is fen tu-
dott volna állni. 

A másik meghalt lap az erdélyi „ E g y h á z i és 
i s k o l a i h e t i l a p " . Ez nem olvadt be, hanem elolvadt, 
daczára annak, hogy a szellemi s anyagi pártolás nála a 
fagyponton jóval alulállt. Ezen kath. hetilap 39-ik számá-
ban így jelenti halálát: „Miután lapunk oly szellemi és 
anyagi pártolásban nem részesül, hogy azt áldozat nélkül 
továbbra is fentarthatnók,jelen számmal megszüntet jük. . . 
Forró óhajtásunk, hogy azon tér, melyről most lelépünk, 
sokáig parlagon ne maradjon, hanem küldjön az aratás Ura 
uj munkásokat aratásába, mely már különben is túlságo-
san érett!" Ez elég világosan van mondva s mi csak azt 
adjuk hozzá collegialis rokonszenvünk érzetében : fogadják 
a szerkesztő s munkatársak tőlünk, a legidősb egyházi 
kath. laptól, elismerésünk kifejezését. Nem irjuk ide, amit a 
„Csanád" megszűnte alkalmából mondottunk, mert ámbár 
bis repetita piacent, itt aligha lenne az ismétlés sokak előtt 
kedves. 

Nem tehet jük azonban, hogy ezen megszűnt laptár-
sunk utolsó számának lelkipásztori leveleiből némit — 
okulásul — ide ne Írjunk azért, hogy mostoha helyzetünk 
ecsetelését mások felfogása szerint is bemutassuk. 

„Legelőször is igen gyakran halljuk azon panaszt a 
clerus ellen, hogy nagynevű őseinek nyomdokait nom kö-
veti, midőn egykor a tudományosságban és műveltségben 
legelső helyet foglalván el, korunkban napról napra ha-
nyatlik. Szó sincs róla, hogy én ezen panaszt teljesen indo-
koltnak tekinteném.. . . 

Azonban némikép mégis alaposnak kell mondanunk 
ama panaszt, midőn önmagunk vagyunk tanúi és talán ré-
szesei elmaradásunknak mind az elkerülhetlenül szükséges 
egyházi és iskolai, mind a hasznos profán tudomá-
nyokban . . . Növendékkorában senki valami nagy tudomá-
nyos kincset nem gyüjthot magának. Az iskolán ki-
vül kellene tehát a hiányokat pótolni. De ám, mily keve-
sen vállalkoznak a r r a , hogy theologiai ismereteiket az 
iskola után bövitsék ! Mily kevesen vannak, kik a népne-
velés és középtanodai képzés terén ujabb időben tett nagy-
szerű előbaladással versenyt tartottak volna ! Mily keve-
sen, kik egyátalában elmondhatnák, hogy örömmel foglal-
koznak az ily szükséges dolgokkal ! 

Nagy része van ebben azon ferde iránynak mely 
közöttünk sok tekintetben lábra kapott. A politika, mely 
az egész nemzet testét át mog átjárta, áthatotta a papságot 
is annyira, hogy sokkal gyakrabban halljuk és látjuk a 
politikai ügyek, mint az ő szakmájába vágó egyházi és 
iskolai dolgok, megvitatásával foglalkozni. Sőt ismerek igen 
becsületes uri embert, kivel öt perczig sem lehet beszélni a 
legégetőbb kérdésről is a nélkül, hogy a politikát bele ne 
elegyítené. Nem lehet azért a mi testületünket vádolni, hisz 
az semmiképen sem oka, ha, mint magyar, már vérénél 
fogva politizál ; ha, mint honfiakból álló, hazája ügyeit 
figyelemmel kiséri ; ha, mint hívőinek pásztora, nyáját a 
mai napság igen gyakran báránybőrben öltözve körüljáró 
farkasok ellen védolmezi; ha végre állami és egyházi ha-
tóságok megvárják tőle, hogy a jelen mozgalmas napok-
ban az események között befolyásos tényező gyanánt 

szerepeljen. Azonban mindezek daczára megengedhető-e, 
hogy egy pap jártasabb legyen a politikai pártok nézetei-
nek ismeretében, mint a symbolikában ? könnyebben for-
gassa a pátenseket, mint a bibliát ? gyakrabban tanulmá-
nyozza a profán irodalmat, mint az egyházit, sőt még to-
vább, az e g y h á z i i r o d a l m a t t e l j e s e n e l h a n y a -
g o l j a , a p r o f á n t p e d i g p á r t o l j a ? Ily ferde irány 
mellett nem csuda, ha a legszükségesebb dolgokban elma-
radunk, hivatásunk tere parlagon hever s idegen tért sem 
foglalhatunk el, mert az már teljesen a másé. 

Idejárulnak még némi súrlódások magában a testü-
letbon, melyek csekélységnek látszanak ugyan, de mégis 
nagyon béuitó hatásuk van. Talán nincs a földön testület, 
melyben oly nagy volna a türelmetlenség, mint közöttünk. 
Eltérő véleményok kesorü vitákat okoznak, jó szándékból 
mondott nézetek sértenek, be nem tudható tévedések miatt 
megjegyzik az embert, gyanúsítás kisér minden szót, min-
den tettet, úgy, hogy a sok kellemetlen csalódás, alaptalan 
ráfogás, néha igaztalan vád és áskálódás azok ellen, kik a 
helyett, hogy, mint mások, összedugván kezeiket, hagyják 
a dolgokat saját mentökre, néha közbeszólnak, tanácsol-
nak, segítenek, küzdenek, de a felhozott okok miatt ritkán 
győznek és nem egyszer elpirulva kell visszavonulniok : 
meglankasztja az erőt, elvesz minden munkakedvet s az 
életet megkeseriti, elégedetlenné, panaszteljessé, zsémbessé, 
teszi. Ide számitva még a közönbösséget, mely apathiával 
szokott vegyülni s a helyett, hogy a munkára vágyó talajt 
megtermékenyítené, mindent elölő dérrel von be; csuda-e, 
ha csakugyan hanyatlásnak indultunk ? 

Sokat vártunk egy időben a kilátásba helyezett zsi-
natoktól, autonomiai gyűlésektől, egyházi egyletektől s tár-
sulatoktól ; azonban minden reményeink füstbe mentek; 
a viszonyok a megyei zsinatokat lehetetlenekké tették, az 
autonomia ügye pang, egyleteink és társulataink hanyatla-
nak, a vallási közönbösség mindinkább terjed, csak néhány 
kath. lap ápolja a kath. közszellemet s néhány kath képvi-
selő készül mellettünk pártolólag fellépni ; bizony gyenge 
sereg ily rengeteg birtok megvédésére, oly temérdek ellen-
ség legyőzésére ! 

Sokat vártunk az önfentartás ösztönétől, mely talán 
felébredvén védelmezni fogja kath. iskoláinkat és hogy 
megvédhesse, a kor követelményeinek színvonalára fogja 
emelni ; de ám ez ösztön oly csekély életjelt mutat, hogy 
talán nem is létezik ; míg más részről tapasztaljuk, hogy 
nagy a haladás, szép az előmenetel, sok az áldozat, ernye-
detlen, tervszerű, a kitartás. Egyetlen eszköz volna, mely-
lyel e téren kiállhatnók a versenyt s megmenthetnők, sőt 
gyarapíthatnók, tulajdonunkat, a paedagogia tökéletes 
müvelése és buzgó gyakorlása; de épen itt vagyunk legin-
kább elmaradva. 

Sokat vártunk számunk és politikai jelentőségünk 
erejétől, mely talán a társadalomban és az ország előtt meg-
védené vagy, amennyiben el van foglalva, visszaszerezné a 
minket megillető helyet. Azonban, ugy látszik, csak nume-
rus sumus, csak sohajtozni tudunk, de tenni nem. Ma el-
mondhatjuk bátran, hogy a legutóbb bevett vallásfelekezet-
nek több tekintélye van Magyarországon, mint a katholi-
cismusnak, mely azt megalapítani és fentartani segitotto. 
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Sokat vártunk az egyre másra keletkezett irodalmi 
vállalatoktól, melyek hivatva voltak, hogy érdekeinket 
minden oldalról és minden ágban képviseljék. De azokat 
lassankint meggyengítette a kath. közszellem s a nyilvá-
nosság hiánya, a sok csalódás, közönbösség, apathia s nem 
is lesz soha remény, hogy a kath. egyházi és iskolai iroda-
lom felviruljon, míg nom lesz egyházi közélet, moly a kath. 
lapoknak közönséget szerezzen s míg épen a z e x o f f o 
h i v a t o t t a k s z e l l e m i és a n y a g i t ö k é j ő k e t 
n e m p r o f á n , h a n e m a v a l l á s i i r o d a l o m á p o -
l á s á r a n e m f o r d í t j á k , h o g y a z o k m i n t t ö r -
v é n y e s s z ü l ö t t e k a z ő k e t m e g i l l e t ő h e l y e n 
a z a s z t a l m e l l e t t ü l j e n e k , n e p e d i g m i n t 
k ö l y k ö k u r a i k a s z t a l á r ó l l e h u l l o t t m o r z s a -
l é k o k b ó l t á p l á l k o z z a n a k . 

Ezek, ugy vélem, mind vérző sebeink. Hogyan fog-
nak begyógyulni vagy begyógyulnak-e valaha? az isteni 
gondviselés titka, melyet fürkészni nem akarok." 

Ez t. laptársunknak hattyúdala, melynek szivesen 
ellenmondanánk, ha lehetne. 

Az élettel vagy inkább a halállal küzködő további 
laptársunk a pesti kath. „ N é p i s k o l a " . Helyzetét maga a 
t. szerző így adja elő : 

„A mi e lapok kiadóját a papír árának és a szedők 
bérének emelkedése daczára is a „Népiskola" eddigi kiadá-
sára bírta, az az előfizetők tömeges szaporodásába helyzett 
remény vala. 

E reményt azonban csalódás követte. Az előfizetők 
száma nem növekedett, sőt inkább fogyott 

Mi okozhatta ezen, a szerkesztő működésére bénitó s 
anyagi helyzetére csak károshatásu, fogyatkozást ? 

Az okokat nem kutatom ; . . . . e helyett vagyok bá-
tor a kath. tanügy összes barátainak tudomására hozni 
azon elhatározásomat, melynél fogva a „Népiskolá"-t f. év 
october elején, mint kizárólagos laptulajdonos, Szatmáron 
fogom kiadni. 

Az általam megkezdett mű folytatásától a fentebb 
jelzett eredmény vissza nem riaszt. Súlyosabb ugyan az 
anyagi gond, mert a lap kiadását eddigi, költséggel teljes 
működésem által súlyosbított, anyagi helyzetem meg nem 
engedi s csakis a lapnak nemeslelkű támogatói tehetik azt 
lehetővé. 

1871. julius elején az eleinte Szatmártt, később Nagy-
Károlyban, megjelent lapot a „Tanodai Lapok" szerkesz-
tője s kiadója felszólitása folytán örömmel cseréltük fel a 
„Népiskolá"-val, melybe összpontositni reméltük nemcsak 
a szellemi, hanem azon anyagi erőket is, melyekkel a két 
lap külön-külön dicsekedhetett. Magunkat feloldozottak-
nak hittük ezáltal az anyagi gondok alól, melyek az ily 
üzleti dolgok kezelését nem kedvelő szerkesztő működésére 
nem kis súlylyal nehezedtek. 

A két lap összeolvadásától várt anyagi előny azonban, 
— habár mi azt csak a szerkesztési kiadások fedezéséhez 
megkívánt Összeg erejeig biztosítottnak ohajtottuk volna, 
— a képzelmek honában maradozott. Az uj lap előfizetői-
nek száma kisebb volt, mint amennyivel a még provinciális 
lap dicsekedhetett. A jövedelem alig fedezte a lap kiállítási 

költségeit. A lap kiadója a szerkesztő költségeit tekintetob 
nem vehette. 

Hogy a lap szerkesztését e napig folytathattuk, azt 
főpapjaink néhányának köszönjük az ügy nevében. Az or-
szág főméltóságu horczegprimásának 270 frtig terjedő ke-
gyes adománya ; a kalocsai nméltóságu érseknek 50 fr tnyi 
segélye, melyot legújabban 200 frttal megtoldani kegyes-
kedett az uj lap megindításának alkalmából ; az egri nm. 
érsek urnák 50 frtnyi, a zágrábbi érsek ő nmgának lOOi 
forintnyi, a csanádi nm. püspök urnák 100 frtnyi, a váczi 
és pécsi m püspök uraknak 50—50 frtnyi, a szombathe-
lyi és szepesváraljai m. püspök uraknak 30—30 fr tny 
nagylelkű adományai és ng. Nogáll János nagyváradi k a -
nonok ur 22 frtnyi segélye jelentékeny részben emiitett 
kiadásaink fedezésére voltak fordíthatók. 

A lap kiadóját csak károsan érintő ujabb papírár-
emelkedés és munkadi jnagyobbodás arra bírta emiitett kiadó 
urat, hogy a lap további kiadását, — mely a nyomdai in -
tézetnek hasznot nem, csak kárt igért, — beszüntesse. 

íme oda jutottunk, hogy kétségessé vált kath. neve-
lésügyünk egyetlen irodalmi közegének létele és podigépen 
azon időben, a midőn egy ily közeg fenállását helyzetünk 
parancsolja. 

Az áldozat oltárára szegénységünk szerint kevese, 
tehettünk és amit fáradozásunkon kivül megtehettünkt 
örömest hoztuk meg, az erkölcsi kötelesség adóját ! 

De az áldozatok azon útján, melynek már kezdetén 
elmaradoz vala az önző számitó, a lehetőség szélső határaig 
jutottunk ; . . tovább erkölcsi hitelünk és állásunk kocz-
káztatása nélkül nem mehetünk. 

Eljutottunk a válpontig; . . előttünk a továbbküzdés 
bizonytalan eredményének homályos képe és a visszalé-
pésünk folytán védtelen ügyünkre szórandó gyalázat sötét 
tudata. 

Visszalépésünk által adjunk fegyvert elleneink kezébe? 
Határoztunk ! 
Küzdünk azért az ócsárlás, káromlás, istentagadás, 

fegyverei ellen az igazság fegyverével ; küzdünk akkor 
is, ha sorainkat gyérülni látjuk, mert küzdelmünkkel leg-
alább hátráltatjuk az ellen diadalát felettünk." 

így beszél egy másik kath. laptársunk. Szivünkből 
kivánjuk, hogy nemes elhatározása s küzdelme folytán 
sikerüljön neki a pártoláshiány jegét megtörni. 

A „ L e h e l k ü r t j e " jelentette, hogy pártoláshiány 
miatt meg kellene szűnnie. De minthogy a hgprimás ő fmlga 
legújabban megyéjében ajánlotta, ez ajánlat leendő ered-
ményére támaszkodva továbbá is meg fog jelenni. Meglát-
juk, fog-e ezen galvanismus használni. 

A „ K a t h o l i k u s k é r d é s e k " havi népirat párto-
láshiány miatt decemberben megszűnik. 

Az „ U j m a g y a r S i ó n " megszüntetéséről, termé-
szetesen pártoláshiány miatt, komolyan gondolkodnak. 

Más két kath. lap tudvalevőleg csak magány subventio 
útján tart ja fen magát. 

Kell-e még ennél több ? Pedig ezen lapok nem mind 
ultramontánok kezeiben vannak s voltak s nem is mind 
pusztán egyházi, ha tetszik papi, lapok ! 
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Mit gondol ft . lelkész úr, ist etwas nicht faul im 
Staate Dänemark ? 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

A birodalmi cancollár még a canossai napok emlékét 
is felfrissíti, midőn egy tehetetlen, bűnökbe és gyalázatba 
elmerült, császár megalázódni volt kénytelen a leghatalma-
sabb pápák egyike előtt, ki hatalmának tetőpontján állott. 
Akkor, 1077-bon, majdnem egész Németország állt fegy-
verben a pápa mellett a császár ellen. „Ne aggódjanak 
önök, kiált fel a birodalmi cancellár 1872. május 14-én, 
midőn a pápa oldala melletti követségnek 15 ezer tallérnyi 
javadalmaztatása volt tárgyaláson, ne aggódjanak önök, 
mi Canossába nem megyünk." (Elénk bravók !) 

Miként lehet ily 'biztosítást ily alkalommal s ily 
bravókat igazolni ? Mi köze van a hű s hatalmas 
hadseregeknek élén álló diadalmas evangelikus Vilmos 
császárnak Canossához egy nyolczvanéves pápával szem-
ben, kit a forradalom birtokától megrabolt s kinek se-
gítségére egyetlenegy, még katholikus, sem kicsiny, sem 
nagy, hatalom sem siet ? Az aggodalmat akarja eloszlatni 
a birodalmi cancollár és —• a proscriptionalis törvényt 
mégis a kényszerhelyzet és a szükséges önvédelem által 
akar ja igazolni ! Megegyeztethető-e ez a birodalom fensé-
gével, a német nemzet becsületével? 

Miként juthatott egy évnek lefolyása alatt ezen biro-
dalom, mely a legfényesebb diadalok által jött létre s 1871 
tavaszáig a legmélyebb békének örvendett, „aggodalomba, 
kényszerhelyzetbe és szükséges önvédelembe ?" Századokon 
keresztül kell a német történelemben visszamennünk, hogy 
hasonló dologra bukkanjunk. 

E soroknak irója egy év előtt minden ellenmondás 
nélkül bátran s nyiltan Írhatta e sorokat : „Nagy dicsőség 
reánk evangélikusokra nézve, hogy a római egyház egész 
Európában sehol som fejlődhetik ki annyira, még katholi-
kus államokban sem, mint Angliában s Poroszországban, 
miként ezt értelmes katholikusok szívesen s hálásan elis-
merik. Atalán véve igazságosan s jóakarólag kormányozva 
érzik magokat a porosz katholikusok." 

Ezzel egyértelmileg mondhatta az evangelikus német 
császár félévre a vatikáni zsinat, nem sokára a császári 
méltóság felvétele, után Versaillesben, midőn egy rajna-
westfáüai felirat adatott át neki a maltai lovagok részé-
ről, a többi között : „Rómának elfoglaltatásában erőszakos-
kodást, Olaszország részéről elkövetett merényletet, látok s 
a háborúnak befejezése után a többi fejedelmekkel együtt 
teendő lépésekre gondom lesz." 

Tudtommal egyetlenegy, különösen egyetlenegy k a -

tholikus, fejedelem ajkairól sem hangzottak ily jóakaratú 
szavak a katholika egyházra vonatkozólag. Maga a pápa 
is 1872. jun. 24-én ezeket mondotta : „Mindig, a legutolsó 
időkig mindig s ismételve állították előttem a német püs-
pökök, papok s kitűnő világiak, mennyire meg vannak 
elégedve azon jó indu'attal, (del modo cordiale) melylyel a 
kormány részéről találkoznak s azon szabadsággal, mely-
ben az egyház részesül (consorvata) — s maga a kormány 
is kijelentette, hogy a katholikusokkal tökéletesen meg van 
elégedve, (di tutto satisfatto.") 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Azon angol gentlemannek, kik a kölni infallibilis 

congressuson megjelentek, kiábrándultak azon nézetből, 
hogy a német ókatholikusokkal valamire lehot lenni. S ezen 
kiábrándulásuknak kifejezést is adnak a „Globe" és „The 
Observer" lapokban. Főleg boszantja őket az, hogy az óka-
tholikus reformerek a vallásszabadság dicsőségére minden-
ben az államra támaszkodnak s a polizeitól vár ják az egy-
ház s népek üdvét. 

— A strassburgi szabadkőműves páholy kijelentette, 
hogy a franczia nagy Orienstöl nem fog elszakadni és nem 
fog beolvadni a német szabadkőművességbe. — íme itt a 
páholy, mely Németországban létezik s külföldi ismeretlen 
főnök parancsainak hódol. Es ez ellen nem szólnak a német 
liberálisok semmit. Csak a katholikusoknak akarják mogtii-
tani, hogy a pápának engedelmeskedjenek. 

— A bambergi érsek, tekintve azon szorongattatáso-
kat , melyeknek a német kath. egyház most kitéve van, pün-
kösd utáni 23-dik vasárnapra valamint egész böjtig minden 
péntekre rendkívüli ajtatosságot rendelt. — Ugy tudjuk, 
hogy nálunk is minden egyházi megyében meg van ren-
delve az egyházért s pápáért való imádság a néppel együtt . 
Váljon nem ment-e ezen rendelet néhol feledésbe? 

— Badenból i r ják, hogy ott a középtanodai, értsd 
gymnasiumi, realtanodaí, ifjúság eddig minden vasár- s üu-
nepnap kétszer s a hétben egyszer volt köteles a templomba 
menni istentiszteletre. A freiburgi iskolatanács legújabban 
elhatározta s utána a többi iskolahatóság, hogy ezentúl csak 
vasárnap egyszer köteles az ifjúság templomba menni. S e 
miatt a badeni katholikusok méltán feljajdultak. — Boldog 
Isten ! Nálunk Pesten az elemi ifjúság, értsd a normális 
classisokat, reáltanulókat, soha, de soha, sem megy tem-
plomba egész éven át, kivéve, ha talán néha betéved a 
templomba vagy még gyónni megy. A tanitók nem viszik, 
a káplányok a borzasztó sok s igen távol fukvő iskolák 
gyermekeit nem vihetik templomba s így felnőnek Isten 
nélkül. Et non est qui adjuvet. 

Létezik már egy nemzetközi nőegylet is, internatio-
nale Frauenvereinigung, mely most Darmstadtban tartotta 
gyűléseit.— Mit akarnak ezon tisztes hölgyek, azt most még 
nem tudhatni határozottan; de aligha csalódunk állitván, 
miszerint ezen egylet a szabadkőművesi működés ered-
ménye. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A hit s tudomány közti viszony. — 
Szent-Bonifácz sirjánál Fuldáhan egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 
állapotáról. — A kalocsa-főegyházmegyei papság okt. 16-án 
tartott értekezlete. —Egyház i tudósitások. — Irodalom. — 
Vegyesek. 

A hit s tudomány közti viszony. 
Beszéd, melyet az 1872— 3-ik évi tanszaknak a magyar kirá-
lyi egyetemnél oct. 6-án tartott ünnepélyes megnyitásakor azon 
egyetem nagy diszterméhen mondott Dr. Ilita Dezső, a hittu-

dományi kar dékánja. 
(Folytatás.) 

A természet kivülről, a szellem belülről, a 
kinyilatkoztatás felülről, ama hármas kútfő, melyből 
az igazság forrása fakad; s akik az utóbbi fensőbb 
világot, mint értelmi kalauzt, visszautasítják, megta-
gadják Plato végső legfensőbb gondolatát, azét, ki 
minden ember közt, kik az Istenről szóltak a keresz-
tény korszak előtt, legnagyobb, kit a világ isteninek 
hiv, kit így nevez Bossuet is, ki mindent látott, ami 
az emberben van s a lélek tetőpontjáig ért, ki a nap 
felé, melyet a világ még nem várt, kivánt fordulni. 
A bit ellenei azt kívánják, hogy az emberek elfor-
duljanak tőle. Ez annyit tesz, mint megtagadni azt, 
mit Plato a haladás határának, az észjárás czéljának, 
nevezett, mint végvalóságok gyanánt venni azon 
igazságokat, melyeket ő az értelmi világ árnyainak, 
isteni phantasmáknak, nevez. „Van," úgymond ő, 
„a tudományon felül még a lény és igazság maga, 
mely a tárgyaknak valóságot s a szellemeknek is-
merő erőt ad. Ha a tudomány és igazság oly szépek, 
forrásuk még szebb; nagyon csalódnék, ki hinné, 
hogy a világosság és látás maga a nap; ezek annak 
csak képei s visszasugárzásai." Tehát a tudomány 
és ismeret, mondá a franczia academicus bölcsész 
Grratry, melyet a dialectica nyújt, Plato szerint csak 
a képnek látása, melyet maga a lény, az igazság, 
megvilágit ; de váljon nem juthatni-e el magának 

az igazságnak látására is ? Igen, de nem a természeti 
állapotban, mert előbb Plato szerint is a második 
fensőbb értelmi világba kell bemenni, át kell menni 
az észből a hitre, a második világosság kezdetére, a 
hitre, mely eleinte homályos, mint egy tiilságos 
világosság szemlélése, de mely szintoly arányban 
lesz látássá, mint lelkünk ismeretben növekszik; a 
hit e kisérletét látásnak mondá idevonatkozólag 
Bossuet; a hit e kezdett látás, fejezi ki magát aqui-
nói Tamás. *) 

S mégis az ész jogai védőinek állitják magokat 
a hit ellenei ! Védik, de ugy, hogy azt Plato koránál 
is hátrább viszik. Különös ! A bölcselet és ész jogait 
talán soha sem hánytorgatták annyira, mint mióta 
azokra oly méltatlannak mutatta magát. De különösen 
is értik ám azokat. U g y látszik, az igazság keresésé-
ben nem annyira azért forgolódnak, hogy azt meg-
találják, mint inkább az azzal járó izgalom miatt, 
mely irányban ugy járnak el, hogy kikerüljék azon 
irányt, mely végczélhoz vezetne, vagy ahoz vissza-
vezethetne, mert ezáltal a nyugalmat találnák fel. 
Egy egyházatya, szent Bernard, tökéletesen leirta e 
bölcsészetet. Szerinte azon mesterség az, mely sze-
rint keresik az igazságot anélkül, hogy azt feltalál-
nák ; mert a mely pillanatban megtalálni fogták, 
megszűnnének azt keresni. A valódi bölcsészet, mint 
a végokok tudományának szempontja, egyszersmind 
egy s azonos levén a végetlen értelem s mindent egy-
befogó végok szempontjával, lehetlen neki azt más-
kép, mint egyedül belőle s általa felfogni ; mert az 
összes létezőnek összhangzása, a teljes igazság, csu-
pán az istenség gondolatában lelhető fel s e gondo-
lathoz a véges ész, hacsak Isten maga nem közli azt 
vele, nem juthat ; hacsak általa nem segittetik, e 
magasságot el nem érheti. Azért látjuk a hajdani 
bölcsek irataiból, hogy mindig tulajdon eszöktől, 

J) De la Connaiss. de Dieu I. 101—115. 
34 
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mint valamely örvénytől, visszavonulva, a hagyo-
mány s ez által a kinyilatkoztatás karjaiba mene-
kültek. „E dolgokat könnyen és tökéletesen megta-
nulhatni, ha valaki megtanit r á ; " de hozzá teszi: 
„senki sem taníthat rá bennünket, hacsak Isten utat 
nem mutat neki", mondá Plato, kiről oly találólag 
állítják, hogy az evangeliom emberi előszava.2) 

Akarjátok-e az igazságot egész bizonyossággal 
birni? mondá Aristoteles; válaszszátok ki gondosan 
azt, ami első és tartsátok magatokat ahoz; mert 
valóban az az atyai dogma, mely bizonyosan csak 
Isten szavából ered. 3) Plato pedig : szükséges, hogy 
okoskodás nélkül higyük azt, mit a régiek reánk 
származtattak a religiót érdeklő nagy dolgokat ille-
tőleg; mert az első embereknek, kik közvetlen az 
istenek kezéből kerültek ki, tökéletesen kellett ismer-
niök, mint saját szüleiket s mert nekik, mint fiáik-
nak, e tekintetben hinnünk kell. 4) 

Nincs tehát oka az észnek és tudománynak 
idegenkedéssel lenni a keresztény positiv eszmék 
iránt, annyival inkább nincs, mert a kinyilatkoztatás 
történeti, tapasztalati, tény, még pedig olyan, mely 
az egész emberi nem művelődésére leglényegesb be-
folyást gyakorolt és gyakorol. Vagy elfogadja vagy 
megtagadja azt a tudomány, de észre nem vennie le-
hetlen, vizsgálnia pedig kötelme. Józauul itt nincs he-
lye a kitérésnek, sem a felületes elutasításnak. Ezt ta-
nulmányoznia kell, mert csak igy lehet illetékes biró 
arról, hogy igaznak tartja-e vagy sem? S ha egyszer a 
tény minden kivételen felül álló tanúk által bebizo-
nyíttatott, merő placitumok soha sem birnak oly 
erővel, hogy a történtet, a tényt, nem történtté, nem 
ténynyé, tegyék. A dilemma ekkor egyszerű : hitele-
sen be van bizonyitva, hogy mindez megtörtént ; 
tehát vagy a factnmot infactummá keli tenned, mi 
lehetetlen, vagy elveidről, mint hibásakról, kell le-
mondanod s azon tényekhez képest és bennök rejlő 
tanúságok értelmében módosítanod. 

A kinyilatkoztatást észszertíleg tagadni lehetlen, 
mert képtelensége be nem bizonyítható. A hitnek 
csak egy ellenhitet állithatni útjába, mely azt mond-
ja : én nem hiszem, a mit te hiszesz ; de bebizonyí-
tani, hogy annak hite csalódás, az övé pedig csal-
hatatlanul tudott igazság, azt soha sem fogja a 
kereszténytelen ellenhit tehetni, mivel az ő nem 
hivése csak ugy nem tudás, mint amannak hivése; 
a különbség csak az, hogy amaz hitével positiv téren 
—— v 

2) Epin. op. torn. IX. 259. 
3) Metaphys. torn. XII . c. VIII. 
4) Plato in Timaeo op. torn. IX, 324. 

áll, mi végtelenül biztosabb, ő pedig ellenhitével 
negatívon s ha a végokok iránt kérdezed, mit sem 
tud felelni egyebet nevetséges hypothesiseknél, 
melyeket még eddig megczáfolt az alspos, valódi, 
tudomány.5) Ha nem lehet hinni, miszerint történt 
kinyilatkoztatás: akkor mit sem lehet hinni szilár-
dan s változatlanul, mondja Joubert bölcsész. 6) 

Bármely dolog igazsága nyomozásában ugyanis 
az ész azon kezdi : mily indokai vannak arra, hogy 
annak igazi létét elhigye. Mert ha az igaz voltát 
bizonyító okoknak oly bővében vagyok, hogy teljes 
meggyőződést szerzek, megvan a bizonyosság, elis-
mert elv levén, hogy ha valamely igazság az annak 
természetével megegyező kellő okokkal be van 
bizonyitva, akkor azt többé semmiféle, bár megold-
hatlan, ellenvetés sem ingathatja meg, hacsak ma-
gokban a tétel szavaiban nincs ellenmondás. Már 
pedig a hitben alapigazság gyanánt áll: n e m s z a -
b a d h i n n i a z t , a m i é s z e l l e n e s , mert arra, 
hogy higyíink, csak észok által vezettetünk. Többet 
mondok. Nem kell hinnünk mást , mint a mit 
a józan s határait ismerő ész helyesel vagy belső 
mi vol ti belátás vagy külok miatt . mert alapos 
meggyőződés nélkül hinni szinte, mint kellő ok miatt 
nem hinni, egyaránt hiba. Csak ne feledjük, misze-
rint egészen más egyedül az ész elveiből hinni azaz 
csak azt, mit az ész belát és saját elveiből megmutat, 
és más egyedül s mindazt hinni, mi az észt hitre 
birni elég szilárd indokon alapul. 

Közvetlen s magától érthető belső világosság a 
hitben ugyan nincs, de van közvetett és külső, mely 
az igazságot bizonyító okok összegéből áll s elegendő 
tekintélyének igazolására. Uraim ! a benső magától 
érthetőség gyakrabban csak ajkainkon van, mint a 
valóságban; csak vágyaink egyike az épen ugy, 
mint a teljes boldogság; ezt mindenütt s mindenben 
csakis az ész feltétlen függetlenségét vitató, semmi 
tekintélylyel, tehát az embernek, mint Istentől s a 
gondviselés rendétől függő, természetével sem egyez-
tethető rationalismus kívánhatja, melyben a tekin-
tély és szabadság összeegyeztethetőségéről, a jog-
szerű tekintély értelmes és szabad elismeréséről, 
alkotható minden helyes eszme elmosódott; azt csak 
azok követelhetik, kik ignorálják azt, mit az egész 
világ tud, hogy vannak dolgok, miket fel nem lehet 
fogni, de mégis tudjuk azokat s létezésökről bizo-
nyosak vagyunk. A kik csak azt engedik meg, mit 
az ész felfog, azoknak a tudásban minden kell vagy 

5) Családi lapok 1860. II. k. 3 füz. 20. 
6) Pensées I. Tom. 24. 
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semmi; a midőn a feltétlen tudást keresik s nem 
találhatják, elvesztik a közérzetet s csak a semmit, a 
feltétlen scepticismus e végszavát, találják, felejtve 
azt, hogy egyedül Istennél van a látó, az absolutf 

az adaequat, tudás; ez mindig csak eszményi marad, 
soha sem lesz valósággá a földön. Vagy talán a fel-
foghatóság okvetlen postulatuma a tudománynak? 
Dehogy. Hiszen az ész minden nyomon kénytelen 
oly dolgok létét megengedni, melyek felfogását 
felülmúlják. Van-e felfoghatlanabb az örökkévaló-
ságoál s van-e ennél egyszersmind bizonyosabb ? 
Mert hisz még azok is, kik azt Istenről tagadják, 
kénytelenek vele az anyagot felruházni. Szeretném 
látni azon embert, ki épen semmit sem tételezne fel, 
csak azt, mit saját szemeivel lát s mathematice be 
tud bizonyítani. Az ilyennek még élni is meg kel-
lene szűnnie, mert az életet, mint olyant, nem lát-
hatni. Ha a kutató ész a szellemi élet törvényeit a 
bámuló olvasó előtt képes is fejtegetni, az okok 
utolsó problémája titok marad előtte; a physiologia 
is a legkisebb részletezésig magyarázhatja azon tör-
vényeket, melyek szerint az individuális élet műkö-
dik ; a vegytan ezekre épithet, tehet kísérleteket s bizo-
nyos tekintetben sikerre is számithat; de mi az élet 
maga s mi az életnek forrása s lényege? azt épenséggel 
nem tudja s nem fogja tudni; az élet gyökerét áthatlan 
titok fedi. A természetbúvár is tanulmányozhatja 
az anyagban rejlő erőt, észlelheti önszemeivel u j 
erők támadását, ezeket hatványozhatja ; de az erők 
lényege örökös rejtély marad ; ez ama pont, melyen 
a kutató ész hatalma megtörik. Elismerték ezt a 
jelesb természetbúvárok is. Miben áll az életerő, 
megjegyzi Burmeister, oly kevéssé tudjuk, mint mi 
az erő magában véve; megelégszünk e silány ma-
gyarázattal, hogy az erő minden jelenettünemény 
oka az anyagban.7) Herschel pedig: „Az ember 
belátja, hogy a leghosszabb élet s megfeszített ész-
tehetség bármint képesiti is őt saját felfedezéseire és 
másokéinak használatára is. időt enged neki : az mind 
csak arra szolgál, hogy ő a tudomány valódi hatá-
rához vezettessék s neki egy távolpillantás engedtes-
sék azon megmérhetlen körökbe, hová még emberi 
ész nem hathatott, de a melyeknek azon nagyobb 
lény előtt, kinek létét ő a teremtésen át nyomozza, 
szintoly ismereteseknek kell lenniök, mint a feltűnő 
igazságoknak, melyeket ő naponkint a legközönsé-
gesebb czélokra felhasznál. 8) 

7) Geolog. Bild. I. 257. 
9) Staudenmayer Wesen der Universität. 27. 

Annyi a felfoghatlan természeti s erkölcsi szer-
vezetünkben, mindkettő összeköttetésében ; annyi 
körülünk a természetben is, hogyha mindezeket meg 
nem engedjük, egész értelmünk tudománykincséről 
kell lemondanunk, miután ezek bizonyosságával 
birunk, habár túlesnek is az ész felfogásán. Titkok-
kal vagyunk körülvéve, azokat feszegetjük ; de mivel 
figyelmünk gépileg siklik el a tárgyak felületén s a 
megszokás szinte némileg eltompit, nem látjuk, mily 
sok megfoghatlan van körülöttünk s igen tanultak-
nak kell lennünk, hogy átlássuk, miszerint keveset 
tudunk. 

Hogy a hit tárgyai titokszerűebbeknek látsza-
nak előttünk, mint a természetéi, onnét is van, mert 
azokhoz nem vagyunk hozzászokva; pedig magok-
ban véve nem titokszerűebbek, sőt még természe-
tünk több titkait megfejtik s az azokat fedő lepelt 
Istenre, hol legillőbb helyen van az, hárítják. 

Igaz, a hit az ész meghódolását követeli ; de ezt 
saját iszünk által, mert felhivja azt, hogy ismerje el 
ő maga, miszerint köteles hódolni vagyis inkább 
köteles magát a végetlen értelemmel kicserélni. A 
hit, Pascal szerint, az észnek legfőbb ténye, mely 
saját véges korlátoltsága tudatában tudományos 
úton s igy minden kételyt kizáró evidentiával a 
kinyilatkoztatás fényeinek igazságát és valódiságát 
megismervén s az igazság győztes erejének hódolván, 
a kinyilatkoztatás tartalmát elfogadja. Sőt a valódi 
méltányos bölcsészet bevallani kényszerül, miszerint 
sok szükséges igazság ismeretére csak a kinyilat-
koztatás által történeti úton képes eljutni s ezzel 
saját belátását is, nemcsak az örök igazság iránti 
háláját, tanúsítja. 

(Folyt, köv.) 

Szent Bonifácz sírjánál Fuldában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 

állapotáról. 

III. 

Ezek szerint igaz, hogy a kath. egyház Németország-
ban emlékezetet meghaladó idők óta sérthetetlen joggal birt 
szervezetének s lényegének egész integritásában fenállani s 
így semmi kétséget sem szenved, hogy a rendszabályoknak 
egész serege által úgy a birodalomban, mint a birodalom 
egyes tartományaiban, ezen jogában érzékenyen megsér-
tetett. 

Itt mindenekelőtt azon rendszabályokat kell kiemel-
nünk, melyek a kath. egyház ellen az úgynevezett ókatho-
likusok érdekében életbe léptettettek. Ezen rendszabályok 
nyilván a legnagyobb tévedéseken alapulnak s mi nemcsak 

34* 
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panaszt akarunk emelni a történtek miatt, hanem ez9n ügy-
ben a katholikus álláspontot meg akarjuk világitani' egy-
szersmind. 

A kath. egyháznak lényeges megkülönböztető jele az, 
hogy egy istenileg rendelt élő egyházi tanítóhivatalban hisz 
s meg van győződve arról, hogy Krisztus tanításának fen-
tartására s értelmezésére Péterben s az apostolokban, ezek 
utódaiban, a pápában s a püspökökben, a világ végéig fen-
maradandó tanítóhivatalt alapitott s hogy ezen tanítóhiva-
tal a neki megígért isteni segítség folytán a kinyilatkozta-
tott hit s erkölcs dolgaira nézve az ő formális és definitív tan-
határozataiban a tévely ellen biztosítva van. 

Csak az katholikus keresztény, ki ezen hitnek alap-
ján az egyház tanítóhivatalát elismeri s ezen tanítóhivatal 
által a hit dolgában hozott határozatoknak magát hivőleg 
aláveti. A ki ellenben az egyház tanítóhivatala által hozott 
valamely tanhatározatot elismerni nom akarja, ez épen ezáltal 
megszűnt katholikus lenni. Az ilyen ezen tette által nem-
csak a kérdésben levő tantételt, hanem magát a katholikus 
hitelvet, tagadja. A kath. egyháznak pedig nemcsak jogá-
ban, hanem elengedhetlen kötelességében, áll az ilyent kö-
zösségéből kizárni. 

Ahol a kath. egyháznak joga van létezni, ott joga van 
egyszersmind tagjai irányában a tanítóhivatalt gyakorolni. 
S azért a katholikusoknak jogában áll hitökre s hitvallá-
sukra nézve senki mástól nem függni, mint egyedül az egy-
ház tanítóhivatalától. Az egyháznak megtiltani, hogy hit-
beli határozatokat hozzon s azokat hirdesse, annyit tesz, 
mint magát az egyházat megtiltani ; az egyházat akadá-
lyozni, hogy azokat, kik tanhatározatait nem akarják elfo-
gadni, közösségéből ki ne zárja, annyit tesz, mint az egy-
házat kényszeríteni, miszerint önmagát feladja s a tévely-
hez szegődjék ; a katholikusokat kényszeríteni olyanokkal, 
kik az egyházi tanítóhivatalnak az engedelmességet fel-
mondják, egyházi közösségben maradni, általok hitokta-
tásban s a szentségekben részesülni, annyit tesz, mint felet-
tök a legiszonyúbb lélekismereti zsarnokságot gyakorolni s 
tölök oly tetteket követelni, melyek lélekismeretbeli meg-
győződésűk szerint a hittől való elpártolást, súlyos bűnt, 
zárnak magokban. 

Midőn tehát néhány német tanár, világi pap s egy 
csapat világi hivő a vatikáni zsinat határozatainak az en-
gedelmességet felmondta s ezáltal az egész kath. egyház 
hitétől elpártolt, az állam ezeknek megengedhette, hogy ma-
gok közt egy uj vallási községet képezzenek, de semmi 
szín alatt sem kényszerithette a kath. egyházat ezen 
férfiakat kebelében megtartani, őket az egyházi közös-
ség jogaiban részesíteni, nekik a lelki hivatal, különösen 
az egyházi tanítóhivatal, gyakorlatára jogokat engedni s 
velők ugyanazon oltáron ünnepelni a szent titkokat. Leg-
kevésbbé tehette az államhatalom magáéva ezen férfiak 
absurd állítását, hogy egyedül ők az igazi katholika egy-
ház, melyet az állami elismerés illet, a pápa pedig s vele az 
egész világ püspökei s az ezekkel egyesült kereszténység 
sectává vált, mely nem bir állami elismeréssel. 

Ha az egyháztól elszakadt vallástauitóknak, theolo-
gusoknak, tanároknak, íanhivatalukban való meghagyását 
azzal akarták igazolni, hogy az illetők az állam által lőnek 

alkalmazva: nem vonjuk kétségbe az államnak azon jogát, 
hogy ilyenekre, mint államszolgákra, átalános elveket 
alkalmazzon ; ellenben napnál világosabb, hogy az állam 
fictio által nem eszközölheti, miszerint az államszolga, ki a 
kath. egyháztól elszakadt, még mindig tagja a kath. egy-
háznak. Azért ilyen semmi szin alatt sem lehet többé a 
kath. vallásnak tauitója, a kath. theologiának tanára vagy 
a kath. theologiai facultásnak tagja. 

Tagadtatott, hogy a püspököknek joga van az úgyne-
vezett ókatholikusokat kiközösíteni, mert állítólag ezen 
kiközösítéssel polgári hátrányok vannak összekötve. Ezen 
okot azonban nem lehet érvényre emelni. Mert a kiközösí-
tés csonkittatlan jogát az egyháznak még azon időben is 
meg kellett hagyni, midőn az állam s egyház közt még a 
régi viszony állt fen s a kiközösítés csakugyan polgári 
hátrányokat is vont maga után. De hisz eme viszony most 
már nem létezik. Maga az egyház sem köt Ö3sze többé a 
kiközösítéssel polgári hátrányokat s mi a kiközösítést ille-
tőleg nem kívánunk egyebet az államtól, mint annak elis-
merését, hogy a kiközösített többé nem tagja a kath. egy-
háznak. 

Az államkormánynak az ermelandi püspök elleni fel-
lépése amiatt, hogy ő a kiközösítést tökéletesen jogosan 
alkalmazta több egyénre, minket annál inkább meglepett, 
minthogy több oly kiközösítés miatt, melyeket egyes püs-
pökök idő folytán egyesek ellen alkalmaztak s a szószékről 
ki is hirdettek, a világi hatóság részéről semmi felszólalás 
sem történt. Amit Krementz püspök tett, azt az öt meg-
illető jognak s fôpàâztori tisztének teljes öntudatában tette 
anélkül, hogy azt csak gyaníthatta volna, miszerint ezen 
eljárása miatt az államkormánynyal összeütközésbe fog 
jőni. Hasonló esetben mi sem engedhetnök ugyanazon jogun-
kat kétségbe vonatni. 

Főleg fájdalmasan hatottak reánk azon kedvezmé-
nyek, melyekben a porosz katonai hatóságok részéről a 
dissidensek részesültek s az ezen kedvezményekkel együtt 
járó rendszabályok. 

(Folyt, köv.) 

A kalocsaföegyházmegyei papság oct. 16-ikán tartott 
értekezlete. 

TR 

0 excellentiája a Szentlélek segélyül hivása után latin 
beszédben üdvözlé az egybegyűlt papságot. A jelen értekez-
let tárgyai ugyan nem oly fontosak, mint a tavaléi, de 
némely érdekes kérdések megvitatása és főleg a kölcsönös 
szeretet ápolása ennek is elég fontosságot tulajdonítanak. 
Ha visszatekintünk a tavali értekezletre, be kell ismer-
nünk, hogy az nem telt le szembetűnő eredmények nélkül. 
A papság óhajai figyelembe vétettek és a lehetség szerint 
teljesíttettek is. Némely dolgok helyreigazitvák, a káplá-
nyok sorsa tetemesen javitva lett, az iskolák ügye elő-
mozdittatott s többeknek azon óhaja is teljesült, mely sze-
rint tanügygyei foglalkozó férfiak külföldre küldettek, 
hogy ami jót ott tapasztalnak, a tanügy javára itthon is 
életbe léptethessék. Az iskolaszékek látogatására több szak-
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avatott férfiú küldetett szét a megyébe, kik a hiányokat 
felfedezzék s azok lehető orvoslása iránt javaslatot adjanak. 
U j plébániák alapitásáról is gondoskodik ő excja. A tavali 
ér ekezlet azon óhajnak is kifejezést adott, hogy ily 
összejövetelek minden évben tartassanak ; ezen óhaj ma ime 
teljesedésbe megy. 

Kérte egynémely kerület, hogy a főmegye ujabban 
czélszerübben osztassék kerületekre. Erre nézve ő exja 
czélszerübb kész tervet kér ; ezt ő a consistoriumnak elő-
terjesztendi s mihelyt a terv czélszerübb volta el lesz 
ismerve, teljesiti a kívánságot. 

Némelyek tartományi és nemzeti zsinat megtartását 
vélik kivánatosnak. — Tartományi zsinat nem rég volt 
tartva ; ezt megyei zsinatnak kellett volna követnie, hogy 
rendeletei ez által végrehajtást nyerjenek. Nem ő exján 
mult ennek meg nem tartása ; megtette, a mit tehetett, pó-
tolni igyekezett legalább ezen megyei értekezletek által.— 
A nemzeti gyűlés megtartása nem függ tőle s a jelen kö-
rülmények nem is látszanak arra alkalmasaknak. 

Kérték többen, hogy a synodale vizsgát egyszernél 
többször ne köteleztessék a papság letenni. Erre nézve ő 
exja ragaszkodik a tavali értekezlet 8. pontjában kifejtett 
rendelethez, annál is inkább, mivel napjainkban az egyház 
több ostromnak lévén kitéve, szükséges, hogy tudo-
mánynyal vértezzük fel magunkat ellenök. Az ember nap-
ról napra felejt, ha folytonosan nem tanulgat ; s minthogy a 
pásztorkodó papságot ezer meg ezer szórakoztató munka 
akadályozza a folytonos tanulásban: igen üdvös tehát, ha 
valami ily külső körülmény is szorítja őt a tanulásra. Kü-
lönben is e dologban egyformaság van a hazai püspöki me-
gyékben ; egy főpásztor külön nem intézkedhetik benne. 
Mindamellett felmentetést nyerhet az ujabb megvizsgálta-
tástól az oly kérelmező, kire kivételes esetekben ezt a fő-
pásztor czélszorünek tartja. Hasonló okokból nem egyezhe-
tik bele ő exja azon kérésbe sem, hogy az 50 évet meghaladt 
egyházi férfiak az évenkint kitűzött theologiai kérdések 
kidolgozásától átalánosságban felmentessenek. 

Azon óhajra, hogy az egyházi ügyekre vonatkozó mi-
nisteri rendeletek az egyházmegyei hatóság útján közöltes-
senek a lelkészekkel, ő exja igéri, hogy e tárgy iránt érint-
kezésbe fogja tenni magát a ministeriummal. 

Felszólalt bizonyos kerület, hogy a Nádasdyféle alap 
az alapító szándéka szerint kezeltessék. Mire nézve azon 
válasz adatik, miszerint az eddig is akként kezeltetett s 
névszerint felolvastatnak azon károsult lelkészek, kik a 
jelen év folytán is segélyt nyertek belőle. 

Továbbá, egyebek után a káplányok ellátása s illető-
leg fizetése jött szóba. 0 exja ezt szabad discussio tárgyává 
teszi, de előbb elmondja a maga nézpontját. Hogy a javítás 
szükséges volt, kiki átlátta ; a javítás módja azonban több 
nehézséggel volt összekötve. Miért a mult conferentia előtt, 
alatt és után komoly fontolásra vétetett a dolog ; ő exja egy 
munkálatot készíttetett, melyet megvizsgáltatva s módo-
sítva elfogadván, a javítást ennek értelmében el is rendelte. 
O magát nem vonta ki a teher viselése alól, de nem akarta 
kivonni azokat sem, kik legközelebb hivatvák arra, t. i. a 
lelkipásztorokat, kiknek terheiben osztoznak a káplányok. 
Segíteni akart, még pedig becsületesen, ott, a hol szüksé-

ges. S így az általa letett 20 ezer frtnyi alap első czéljául e 
javítást tűzte ki ; de minthogy ugyanazon alapítványt még 
egyéb nagy czélok is igénybe veszik, ezek ellen vétenénk, 
ha az ezekre szükséges összegeket egyéb nem valódi szük-
ségletek fedezésére vonnók el. Az ujabban javaslott módok 
közöl egy sem látszik czélszerübbnek a mult conferentián 
elfogadottnál, ennélfogva ettől eltérni nem volna helyes do-
log. Amennyiben mégis egyes plébános urak terhelve vol-
nának a káplányok fizetése által, forduljanak őszinte biza-
lommal hozzá, ő mindig kész lesz rajtok segíteni, a mint-
hogy e czélra ezennel ismét 10 e z e r f o r i n t n y i a l a -
p í t v á n y t t e s z , mit az értekezlet lelkes éljenzéssel és 
köszönettel fogad. 

A növendékpapság tanítása iránt szintén többféle 
óhaj nyilváníttatott. Kívánták, hogy a növendékpapok 
magyarul tanulják a paedagogiát és módszertant s tegyenek 
vizsgát a képezdéknél, mert a tanitók azért vonakodának 
több helytt engedelmeskedni a lelkészeknek, mivel e nemű 
ismereteikben — az ő állitásuk szerint — mögöttük állná-
nak. A felelet az, hogy a nevelés- és tanitástan úgyis elő-
adatik tüzetesen a növeldében ; a képezdénél teendő vizsga 
pedig fölösleges, mert a papnöveldében megvizsgáltatnak a 
kérdéses tárgyakból is. — A tanitók engedetlensége való-
sággal egészen másban leli forrását. Továbbá arra nézve, 
hogy némely tantárgyak magyarul adassanak elő, hogy a 
zsidó és görög nyelvek mellőztessenek s a pályavégzettek a 
jogtudományban taníttassanak, tagadó válasz adatik, mert 
a latin nyelv az egyházban mindig nagy fontossággal bir, 
de nem is volna tanácsos épen a mi soknyelvű megyénkben 
más nyelven adni elő a hittudományi tárgyakat. A zsidó és 
görög nyelvek ismerete is szükséges a szt. irás értelmezé-
séhez. Különben a zsidó és görög nyelv tanítását egyetemes 
zsinat rendelte el, ennek rendelete ellenében pedig ily me-
gyei értekezletben nem történhetik motio. — Ami végre a 
jogtudományt illeti, ennek fontosságát ugyan nem vonja 
senki kétségbe, de a négy év, meddig a theologiai tan-
folyam tart, bizony alig elég az eddig kiszabott tárgyak 
feldolgozására. — A négy évet megtoldani alig lehetséges. 
Akinek hajlama és tehetsége van a jogtudományokra, mint 
káplány is tanulgathat ja ; azoknak pedig, kiknél az hiány-
zik, nem sok hasznot fog hajtani e tudományoknak csekély 
megízlelése. 

A katonák házasulásának gátolása sok erkölcstelen-
ségnek, ágyasságnak, szolgál forrásául ; azt kérik tehát töb-
ben, hogy a nm. püspöki kar indítaná arra a nm. ministe-
riumot, hogy terjeszszen az országgyűlés elé ezen baj orvos-
lása iránt törvényjavaslatot, annál is inkább, mivel a hor-
vát országgyűlés is hasonló megbízást adott Pestre küldött 
képviselőinek. O exja erre nézve a maga részéről hajlandó 
megtenni a szükséges lépéseket; ha váljon a többi püspök 
urak is hajlandók-e erre, azt nem tudhatja ; különben is 
bajos orvoslást remélni a jelen katonáskodási rendszar mel-
lett, midőn az állam oly roppantszámu hadsereget kényte-
len készen tartani. A közvéleményre volna szükséges ez 
érdemben hatni ; miért kivánatos volna, ha a lelkész urak 
minél több alapos czikkel vagy netán röpirattal is előmoz-
dítanák a jó ügyet e tekintetben. 

Oly ifjakra nézve, kik katonakötelezettségöknek ele-
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get nem tettek, illetőleg, kik nem tudják kimutatni, hogy 
az ujonczozásnál háromszor megjelentek, éber figyelmet 
ajánl ő exja, nehogy házasságra bocsátásuk által a lelkész 
urak súlyos büntetéseket vonjanak magokra. 

A nazarenusokat illetőleg, amennyiben az egyháztól 
elpártoltan múlnak ki, az egyházi temetés megtagadandó-
nak mondatik ; de ha a közös kath. sirkertbe óhajtanak 
temetkezni, minthogy a törvény ezt világosan megengedi, 
azért a lelkész tűrje el, ne ellenkezzék. 

Az iskolák ügye kerülvén szőnyegre, ő exja meg-
emlité, hogy a tavali intések ellenében, miután gondosan 
megvizsgáltatta a kérdéses iskolákat, megtette s beterjesz-
tette a ministeriumhoz az ellenészrevételeket. Azután az 
indítványok hozattak szóba. Némely kerület ohajtá, hogy 
miután a közös isk.-tanítók sokszoros tanácskozást tarta-
nak s ezek által sok roszat hintenek el : tartassanak hasonló 
értekezletek a kath. tanitók közt is. Továbbá egy kerület 
azt kérvényezi, hogy miután a kiadott tételeket úgy sem 
fejtik meg a tanitók, tehát ne is kívántassanak ; a másik 
meg azt kéri, hogy erre rászorittassanak. Mind a gyűlések 
megtartása, mind a tételek kidolgozása, üdvös dologul ismer-
tetik el s mindkét dolog végrehajtását elősegitenék a me-
gyei tanférfiak közt megalapítandó népnevelési egyletek, 
melyek tavai is ajánltattak s melyekre nézve nyomatott 
alapszabálytervezet is közöltetett. — Zafféry „Népiskola" 
czimü lapja ajánltatik s megengedtetvén annak (ott, hol 
másként nem lehet) a templom pénztárából megrendelése, 
arra szólittatnak a t. lelkész urak, hogy a lapot a tanitó 
urakkal közöljék. „M Á." 

E&YÏÏÂZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SZOMBATHELYI EGYHÁZMEGYE, octóber 17. 

Azon e g y h á z m e g y e i t a n á c s k o z m á n y , melyet 
méltóságos püspök urunk ezévi tavaszszal helyezett kilá-
tásba (1. I. félévi Religio 262. lapját), folyó hó 15. napján 
reggel 9 órától délutáni 1 óráig hőn szeretett főpásztorunk 
bölcstapintatu elnöklete alatt Szombathelyen örvendetes, 
kivánt, sikerrel megtartatott. Részt vettek ezen tanácskoz-
mányban a főtiszt, káptalan tagjai, a központi alsó papság 
egy választott követe, a 18 kerület esperesei és minden 
kerületből ezek mellé választott egy-egy követ. Nyugdíj-
intézet felállítása aggkor által vagy egyébként, de nem 
erkölcsi hibájok által, további szolgálatra képtelen papok 
számára volt a tanácskozmány tárgya. Örömmel jegyezhe-
tom fel, hogy most már megyénk egy papja sem kénytelen 
aggódó szivvel nézni a kétes jövőbe, ha őt netán a tehetet-
len öregség vagy nem önokozta szerencsétlenség javadalma 
élvezésétől elüti, mert 500 frtnyi nyugdíj van biztosítva 
számára. Ily eredményre azért lehetett eljutni, mert egy-
házmegyénkben már létezett körülbelül 30,000 frtra rugó 
úgynevezett szűkölködő papok alapja — fundus egenorum 
sacerdotum, — mely alapot méltóságos püspökatyánk épen 
ezen tanácskozmáuyban az espereskerületi tanácskozmá-
nyok kivánata szerint a nyugdíjintézet alapjává á t -
változtatni kegyeskedett. Ezen „szűkölködő papok alapja" 
régibboredetű, boldogemlékű Szenczy Ferencz püspök 

és a nagyérdemű káptalan által tetemesen gyarapitta-
tott és 1858. marczius 24-dikén kelt püspöki körirat-
ban átalános szabályul (instar generalis normae) kimonda-
tott, hogy a megyének minden papja bizonyos egyszer fize-
tendő örökös tőkeösszeggel járuljon ezen alap neveléséhez, 
mely összeg a plébánosok részéről ne legyen kevesebb 10 
pengő forintnál, a káplányok részéről 5 p. fi'tnál. 

Ugyanezen czélra évenkint is tartozott minden áldo-
zár, a plébánosok legalább 3 frtot, a káplányok legalább 1 
frtot p. p., fizetni. 

A szűkölködő papok alapjából lett nyugdíjintézet 
mindjárt létesülése első perczében 1000 frtot nyert kész 
pénzben méltóságos Szabó Imre püspök urunk atyailag 
szerető szivétől, mely kegyes adományával is ő méltósága 
a megye Összes papjait legforróbb hálára kötelezte. A ft. 
káptalan minden tagja 100 frtot volt kegyes megajánlani a 
nyugdíjintézetre. Isten fizesse meg ! 

A nyugdíjintézetnek tagja a megyének minden papja. 
Annak pénzalapja nevelésére a plébánosok és káplányok 
majdnem szintoly évi járulékot fizetnek, mint a szűkölködő 
papok alapjára voltak kötelesek fizetni ; az uj plobánosok 
és káplányok pedig alaptőkét is tesznek le. O méltósága 
továbbá a tanácskozmány óhajtása folytán megyei határo-
zatul (statutumul) kimondani méltóztatott, hogy minden 
plébános végrendeletileg legalább 20 frtot o. é. a nyugdíj-
intézetnek hagyományozni tartozik. Tetemesb szeretetado-
mányokkal fogják gyarapítani a nyugdíjintézetet az uj 
kanonokok, valamint az uj czimzetes kanonokok, prépostok 
és apátok és pedig — ha nem csal emlékezetem — ezek 50 
frttal, azok pedig 100 o. é. frttal. 

Ezen tanácskozmány végzései hat évre érvényesek. A 
hatodik évben ismét fog a nyugdíjintézet ügyébon tanács-
kozmány tartatni. 

A nyugdíjintézet kezelését méltóságos főpásztorunk 
felügyelete s elnöklete alatt a f t . káptalan vállalja magára, 
mely érdemdús testületnek az egyházmegyei pénzalapok 
kezelésében tanúsított fáradhatlan, önzetlen és teljes bizal-
mat keltő buzgóságáért a tanácskozmány jegyzőkönyvileg 
is forró háláját kifejezni szoros kötelmének ismerte. 

R* 

O miitósága a számadások kivonatát minden évben ; 
egész terjedelmökben pedig a számadásokat minden ötödik 
esztendőben kinyomatni és a megyebeli papsággal közleni 
kegyes leend. 

A tanácskozmányról szóló jegyzőkönyvet és a nyug-
díjintézetnek érdemlegesen megvitatott alapszabályait is ki 
fogja ő méltósága nyomatni s megyéje papságával közleni. 

A saját hibájok miatt javadalmaiktól megfosztott 
egyháziakra nézve az határoztatott, hogy azok a nyugdíj-
intézet jótéteményeiben nem részesülnek, azonban befizetett 
pénzöket visszakapják. Zs. I. 

BOROSZLO. A h e r c z e g p ü s p ö k n e k b e s z é d e . 
(Vége.) Azért barátaim vigyázzunk és fontoljuk meg, mire 
van szükségünk. Ha komoly, sőt veszélyes, helyzetünkben 
mint férfiak akarunk fellépni és cselekedni, mindenekelőtt 
szükséges, hogy mint katholikusok valamint ogyek va-
gyunk a hitben s egyek az egyházunk látható feje iránti 
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engedelmességben, úgy egyek legyünk a voszély elleni küz-
delemben is. A félszegse'geknek s a csalódásoknak ideje 
elmúlt. Igent kell most mondani vagy nemet, ezt hirdetik 
az idők jelei hangosan mindenki előtt, a ki hallani s eléggé 
világosan mindenki előtt, a ki látni akar. Az időnek jelei 
valóban olyanok, hogy már nem egy alvót felébresztettek, 
nem egy hideget felmelegítettek, nem egy ingadozót meg-
erősítettek. 

De ne csalódjunk itt sem. Igen-igen távol vagyunk 
még attól, hogy azt mondhatnók, miszerint határozottan 
egy testté egy lélekké egyesültünk ; távol vagyunk még 
azon szoros összetartástól, melyre oly nagy szükségünk 
van. Nem azokról szólok, kiknek hite a veszély órájában 
hajótörést szenvedett s kik most Isten, egyház s hit nélkül 
az áradat felületén úsznak, melynek hullámai az eldöntés 
perczében elnyelendik őket; sem azokról nem, kik eme 
napokban, melyekben a szellemek megvizsgáltatnak, tudo-
mányos dölyfösségökben az egyház ellen fellázadnak s 
ellenségeivel szövetkezvén, magok segítik az anyjok kebe-
lének szánt kést fenni. Ezek önkényt váltak ki az egyház-
ból s többé nem tartoznak hozzánk. De igenis azokról be-
szélek, kik katholikusoknak nevezik magokat, kik azok 
maradni akarnak, kik külsőleg az egyházhoz szítanak s 
mégis belsőleg — alusznak oly annyira, hogy még nap-
jainknak eseményei sem képesek mély álmukból felrázni 
őket. Földeiket müvelik, iparukat űzik, mesterséggel vagy 
művészettel foglalkoznak, a tudományos pályán működ-
nek, hivatalos kötelességeiket teljesitik, sőt még a tem-
plomba is járnak ; sokkal törődnek, de — ogyházok hely-
zetével, szorongattatásaival, bajaival és üldöztetésével nem. 
Ezekről soha sem beszélnek s nem is szeretik, ha valaki e 
dolgokat eszökbe juttatja, mert ez nekik kellemetlenséget 
okoz és nyugalmokat zavarja; ez nem tartozik gondjaik 
körébe. Sőt annyira nem tudják régi rosz szokásaikat le-
vetni, hogy még amaz egyházellenes újságokat sem dobják 
el, melyeket régóta olvasnak, s melyek hitöket minden nap 
a legellenségesebb modorban gyalázzák. Ezeket ők minden 
reggel a legnagyobb kedélynyugalommal elolvassák. Sőt 
mindezért még busásan fizetnek is. Hanem, ha egyszer azt 
hallják, hogy itt-ott egy katholikus lap az igazságos ügy 
érdekében komoly erélyes szót mondott, akkor felhevül-
nek, e fellépést roszalják s rendesen így kiáltanak fel : „ime, 
magok a katholikusok okai annak, a mi egyházunkat éri ; 
soha sem hagyunk békét, soha sem tudjuk az időkbe bele-
találni magunkat." 

Továbbá azokról is beszélek, ki egyházokat szeretik 
s szivből ragaszkodnak hozzá, kik fájdalmai felett igazán 
s mélyen szomorkodnak és minden lépten nyomon hangosan 
jajgatnak is, de ha komolyan fellépniök s bitókért egy kis 
kellemetlenséget elszenvedniök kellene, — akkor a bátor-
ság elhagyja őket, akkor úgy találják, hogy ez nem tarto-
zik hozzájok, ezért vannak a püspökök és papok, hadd vé-
delmezzék ezek az egyházat. Ezek a restek, lanyhák, köte-
lességmulasztók. 

Ez nagy baj barátaim, nagyobb, mint semképzelnők ; 
s ha azt kérdezzük magunktól, mit tegyünk, hogy e bajo-
kon segittessék, hogy az egyiket restségéből, a másikot 
gyávaságából, kiemeljük, nem tudok jobb választ, mint ezt: 

szégyenitsük meg őket józan, de határozott, buzgalmunk 
példájával s valahányszor alkalmunk nyilik, szeretettel 
intsük őket, tegyék meg azt, mit szent hitök kötelességül 
eléjök szab ; a többit bízzuk a tények kérlelhetlen logicá-
jára, mely a dolgokat kenyértörésre hozandja s pedig nem 
sokára, mert közel az idő, melyben még csak két párt fog 
létezni, az egyháznak hű fiai s annak ellenségei. 

Egységre van tehát szükségünk, mely egységet gya-
korlatilag érvényesítenünk kell önfeláldozással s odaadás-
sal. Ez a harmadik követelés, melyet az idő hozzánk intéz. 
E kötelesség alól nincsen kivéve senki, sem úr, sem szolga, 
sem gazdag, sem szegény, sem öreg, sem fiatal, sem férfi, 
sem nő ; — sőt a nő annál kevésbbé, mert az egyház által 
lőn a rabszolgaság állapotából kiemelve, miért nome, a mi-
óta a világ keresztény, mindig hálásnak mutatkozott s ám-
bár gyenge nemnek nevezik, mégis oly erős hitnek adá 
ezerszer fényes példáját, hogy e tekintetben nemcsak hogy 
nem mögötte maradt a férfinak, de gyakran még megelőzte 
őt. A legmagasztosb és legszentebb javakról van szó. Vál-
jon fukarkodnánk azon javakkal, melyekkel a mindenható 
megáldott? Jól tudora s jól tudják önök is, hogy mi katho-
likusok többnyire szegények és befolyás uélküliek vagyunk, 
mert azon hivatalok, melyek mindkettőt nyújtják, előttünk 
zárvák s az egyháznak birtoka elvéve. S mégis annyira 
volna szükségünk ! Szentatyánkat kell támogatnunk, ki 
birtokától megfosztva, minden segély nélkül saját hazájá-
ban fogoly s kinek semmije sincsen, mint az, mit fiai nyúj-
tanak neki. Hitrokonainkat kell segitenünk, kik máshitü 
népek közt elszórva, templomok, iskolák és szellemi táp 
nélkül szűkölködnek, minek következtében az egyház szá-
mos gyermekének veszedelmét siratja. A katholikus sajtót 
is kellene előmozdítanunk, hogy szent hitünknek méltó 
védője legyen, hogy nyomatékkal s eredménynyel szembe 
tudjon szállni ama folytonos sürü támadásokkal s hazugsá-
gokkal, melyek naponkint még oly jó lelkeket is tévedésbe 
ejtenek, melyek eddig hiven ragaszkodtak egyházokhoz. 
Itt tehát, bármerre tekintsünk, mindenütt áldoznunk kel-
lene s pedig áldozni önfeláldozással. Ezértis közre kellene 
működnünk, egyesülnünk s vállvetve iparkodnunk, hogy a 
sokaság tegye meg azt, mit az egyes nem tehet, hogy ke-
véssel sokat tehessünk, csekélylyel nagyot eredményez-
hessünk. A ki nem érzi ennek szükségét, a kit belső ösz-
töne nem hajt, hogy napjainkban, ily nehéz komoly idők-
ben, ekként cselekedjék, az ne mondja, hogy hitét szereti s 
hogy egyházának hü fia. 

Még egy kötelességre szeretném önökot figyelmez-
tetni s ez az, hogy nehéz sorsunk nyomasztó súlya alatt 
bármennyit szomorkodva azon igazságtalanságok miatt, 
melyeknek áldozatai vagyunk, soha se téveszszük szem 
elől, miszerint ezért nem szabad a testvéreink iránt tartozó 
szeretetről megfeledkeznünk vagy azon tiszteletet megszeg-
nünk, melylyel a hatóságnak, melylyel urunknak, kirá-
lyunknak, tartozunk. Igaz, hogy nemcsak jogunk, de szent 
kötelességünk is van hitünk s egyházunk védelmére min-
den törvényes eszközt alkalmazni ; ellenállásunknak azon-
ban nem szabad egyébnek mint tűrőnek lenni. Igy rendeli 
ezt a negyedik parancsolat ; ez a katholikus embernek mo-
dora, szokása, kötelessége. Igaz, hogy ez nehéz, annál nehe-
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zebb, ha megfontoljuk, mily halálosan sebeztetik meg nap 
nap után a mi katholikus vallási öntudatunk s lelkiismere-
tünk. Épazért helyzetünk, mint nem régen a „Histor. pol. 
Bl." egyik szellemdús tolla mondta: „vérnélküli martyrium" 
De még e martyriumot is könnyebbé teszi az, hogy erre nézve 
is ősrégi időkben nem kevésbbé, mint manap, fényes előké-
peink vannak. I t t van egy példa a jelenkorból. Nézzük 
csak a jézustársasági a tyáka t ; egy keserű szót, egy panaszt, 
sem hallottam, midőn sirva távoztak körünkből. 

Ez a katholikus szellem, barátaim ! ez maradjon ve-
lünk. Ezért esedezzünk a Mindenhatóhoz, ki akkor adandja 
vissza a békét egyházának, mikor az időt elérkezettnek 
látandja ; addig is dicsértessék az ő neve. 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

Azon valóban császári, mert igazságos és kegyelmes, 
igéret, mely a maltai vitézeknek adatott, tökéletesen meg-
egyez ő felségének máskor is kifejezett érzelmeivel, neve-
zetesen azon éles megrovással, melyet a porosz kormány 
1861-ben Turinban Cavour grófnak hivatalosan tudtára 
adatott, midőn a pápa s az olasz fejedelmek igazságtalanul 
megraboltattak s megegyez az 1867-iki porosz trónbeszéd-
nek ezen szavaival: „Kormányomnak törekvése oda irányu-
land, hogy katholikus alattvalóim igényeit, melyek szerint 
egyházuk fejének függetlensége tekintetében bennem bíz-
nak, kielégítsem." Igy szólt ő felsége, mielőtt Victor E m -
manuel a sedáni csata után Rómát annectálta. Most, midőn 
a pápa a Vatikánra van szorítva, Poroszország s most már 
a birodalom katholikusainak igényei, melyeket a pápa f ü g -
getlensége tekintetében a császár s király gondoskodására 
emelnek, annál világosabb fényben állnak elő, azon igé-
nyek, melyeket ő felsége oly ünnepélyesen elismert. 

A Versaillesben kimondott kegyelmes császári szavak 
után nem sokára 1871 april hónapban összeült az első 
német birodalmi gyűlés. Ennek kebelében bizonyos töredék 
alakult középtöredéknek, még jellemzőbben fekete közép-
nek, nevezete alatt. E töredék nagyrészt katholikusokból 
áll. De programmja sem a kath. vallást, sem a kath. egy-
házat, nem emliti, csak a jognak védelmét tűzi ki feladatául. 
E töredékhez több evangelikus is csatlakozott. Ez tény, 
melynek annál nagyobb súlya van, minthogy ezen evangé-
likusok nem titkolják el amiatti fájdalmokat, hogy ősi 
uralkodóházaik erőszakosan elkergettettek s szükobb hazá-
joknak önállósága elveszett. És ezen fájdalomnak jogos 
volta királyunk által 1866 óta többször elismertetett, mint 
az oly sok törvényes király s fejedelem fenséges unokájától 
s utódjától másként nem is volt várható. Ezen középtöre-

dék tagjai nem egyszer nyilvánították azon óhajukat, vajha 
még több protestáns is csatlakoznék hozzájok. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Megrendelési felhívás. Tisztelettel figyelmeztetem a 

t. cz. közönséget, hogy b. e. C s a j á g h y S á n d o r csanádí 
püspök v e g y e s m t t v e i n o k néhány fenmaradt példánya 
t e t e m e s e n l e s z á l l í t o t t á,r o n nálam még f. évi de-
cember végéig megrendelhető. Es pedig : E g y h á z i b e -
s z é d o k (Csajághy életrajzával. Nagy 8-adrét. XVI . és 
154 1.) 1 ft . 30 kr . helyett 60 kr. — É r t e k e z é s e k (355 
1.) 2 ft. helyett. 1 f t . — P ü s p ö k i k ö r l e v e l e k (128.1.) 
1 f t . helyett 50 kr. — K ö l t e m é n y e k (811.) 50 kr. he-
lyett 30 kr. — N ö v e n d é k p a p o k mindez elsorolt mű-
veket együtt 2 ft . kedvezmény áron rendelhetik meg. Tiz 
példányra egy tiszteletpéldáuynyal szolgálok. 

Jelentem egyszersmind, hogy az idei nyár folytán 
megjelent „ F é n y k é p e k czimü b e s z é l y g y ü j t e m é -
n y e m az előfizetési 1 frtnyi áron nálam még mindig meg-
rendelhető. (Bolti ára 1 f r t . 20 kr.) Levelezési lapon történt 
megrendelés után a müvek utánvéttel azonnal megküldet-
nek. Temesvár, 1872. oct. 18. Csiky Gergely hittudor és 
tanár. 

— Mennyire sülyedt az erkölcsi árllapot Berlinben, 
megtudhatjuk, ha a „N. A.Ztg ." tudósitását elolvassuk. A 
mult hónapban 1184 fajtalan személy fogatott be a rendőr-
ség által Berlin utczáiban s roszjellegű házakban. Sőt az is 
megtörtént, hogy többen az orgazdák közül, k ik ily sze-
mélyeket tartanak, egyenesen a császárhoz fordultak ezen 
személyek szabadon bocsáttatása érdekében, mert, ugy 
mondják, ily befogatás által keresőtökben megkárosittat-
nak. — íme a civilisatio kereszténység nélkül. 

— Tudva levő dolog, hogy a hires jezsuita-törvény-
ben a jezsuiták a rendi vagy szerzetesi működéstől vannak 
letiltva, Ordensthätigkeit. Több német püspök felszólalt 
tehát az ellen, hogy az általok alkalmazott jezsuiták a lel-
kipásztorkodás! ténykodéstől is eltiltattak. Minden ily 
reclamatio moggátlására a berlini kormány legújabban hi-
vatalosan kijelentette, hogy a rendi működés alatt a lel— 
kipásztorkodási működés, „jede priesterliche und seelsor-
gerische Tbätigkeit is, értetik, tehát nem szabad a jezsuiták-
nak „prédikálni, gyóntatni, feloldozást adni, misézni, szent-
ségeket kiszolgálni." S mindez feltétlenül megtiltatik. Tehát 
mindez a berlini kormány nézete szerint „rendi működés." 

— Az ókatholikus reformegylet octóber 27-kén Mün-
chenben gyűlést tart, hogy a Kölnben hozott határozatokat 
közelebbről pontozza ki s az egylet működésébe nagyobb 
életet hozzon. 

— A paderborni jézustársasági collegium igazgatója, 
Behrens atya, octóber 5-kén a kormány nevében egy leve-
let kapott, melyben tudtára adatik, hogy a német császár 
az igazgatót és több jézustársasági atyát azon tekintetből, 
hogy a lefolyt háború alatt a haza iránt érdomeket szerez-
tek, rendjelekkel disziti fel. — Már hallott a világ ilyet? A 
jezsuiták mint államveszélyesek a birodalomból kiűzetnek 
s kiüzetesök előtt a császár rendjelekkel ajándékozza mog 
őket azon szolgálatokért, melyeket a hazának tettek. Ilyen a 
liberalismus. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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ban, (Sándor utcza 13 

szám alatt ) 

Pesten, oet. 30-án. S5. II. Félév. 1872. 

TARTALOM. A Szent-István-társulathoz intézett 
breve. — A hit s tudomány közti viszony. — Szent Bonifácz 
sirjánál Fuldában egybegyűlt német püspöki karnak em-
lékirata a német katholika egyház jelen állapotáról. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A Szent-István-társulathoz intézett 
breve. 

P I U S PP. IX. 

Dilecti Filii, Salutem et Apostolicam Benedi-
ctiunem. Dum Ecclesiae, huius Sanctae Sedis, omni-
umque fidelium iniurias doletis, Dilecti Filii, merito 
simul recreari profitemini ab ope divinae potentiae j  

quae eo clarius elucet in infirmitatis Nostrae studiis, 
quo saeviores et pertinatiores fiunt hostium eius 
conatus. Qua quidem animi vestri comparatione non 
mediocriter gaudemus, tum quod fidem vestram te-
stetur et sollicitudinem, qua iuxta vestrae societatis 
institutum religiosas res curatis ; tum quod constan-
tiam et fiduciam portendat, qua instaturi eritis 
suscepto adversus impietatem bello, cui Deumipsum 
praeesse et favere non ambigitis. Eius itaque gratiam, 
auxilia, munera, vobis afíatim adprecamur, dum 
grati animi Nostri ac paternae benevolentiae pignus 
Apostolicam Benedictionem vobis peramanter imper-
timus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 29. Julii 
Anno 1872. 

Pontificatus Nostri Anno Vicesimoseptimo. 
Pius PP. IX. 

A hit s tudomány közti viszony. 
Beszéd, mélyet az 1872— 3-ih évi tanszaknak a magyar kirá-
lyi egyetemnél oct. 6-án tartott ünnepélyes megnyitásakor azon 
egyetem nagy dísztermében mondott Dr. Bita Dezső, a hittu-

dományi kar dékánja. 
(Folytatás.) 

Ezt tette Descartes és legbuzgóbb tanítványával, 
Malebranclieval, e gyönyörű lárigészszel, kiben a böl-

cselkedő' ész merész röpte s a hivői önmegalázás oly 
csudálatosan egyesült, e meggyőződés iratta ezeket: 
„Mi engem illet, megvallom, hogy minden pillanat-
ban megakadok, ha azt igénylem, hogy a hit segélye 
nélkül bölcselkedjem. A hit az, mely engem az 
Istennel némi viszonyban álló igazságokra s így a 
lélektani igazságokra vonatkozó vizsgálódásaimban 
kalauzol és istápol." *) Lám, ama szellemi szemkötő, 
melylyel sokan gúnyolódnak, nem egyéb volt nála, 
mint látási segédeszköz, melyen át nemcsak tisztáb-
ban látja az ész a természeti igazságokat, hanem u j 
igazságok egész világa is tárul fel előtte ; ő az észnek 
is nemző és fentartó eleme, mert a hit maga az ész 
csirában s mikép a hit az értelemnek az isteni tekin-
tély alapjáni megnyugvása : ugy a bölcsészet is nem 
egyéb, mint ugyanazon értelemnek a hit működési 
körébeni felemelkedése, tevékenysége, ugyanazon 
anya két gyermekei, kiknek egyike anyja kebelére 
tapad, míg a másik előtte játszik, vagyis a bölcsészet 
a hit értelmezése s annak felfogássá változtatása. A 
mit t. i. az ész önmagától is beláthat, azt a hit az ész 
által megismertetni, bebizonyittatni, nemcsak meg-
engedi, de kötelmeül is teszi. Minden erőnek s tehet-
ségnek joga, de tartozik is, a maga hatáskörében és 
magasabb kötelmek iránti alárendeltségben magát 
érvényesiteni, fejlődése, kiműveltetése, tetőpontjáig 
emelkedni. Minek erőtetnők a jó szemmel megáldott 
egyént arra, hogy távcsővel nézze, mit amugyis jó 
lát ? A hit segitségül adatott az észnek, nem pedig 
azért, hogy azt nyugalmazza, fölöslegessé tegye. 
Azért a valódi tudósok előtt semmi jelentőséggel sem 
birt amaz érzékenység, mely az észre nézve megalá-
zást lát abban, hogy a kinyilatkoztatással szövet-
kezzék, mi több, magát annak vezetésére bizza ; soha 
sem hallottam tudóst a távcső feltalálói ellen kikelni, 
sőt mindenki vívmánynak tekinti azt a tudományra 

' ) Entretien. 9. sur la Metaphisique VI. n. 
35 



2 7 4 

nézve s nem tartja lealázónak annak használatát, 
mely segítségére van a szűk látkörre szorított szem-
nek. „Legjobb hasznát eszünknek azáltal veszszük, 
mondja Malebranche, ha azt a hitbeli igazságok s 
mindannak megértésére fordítjuk, mi azok megerő-
sítésére szolgál; igaz, hogy mi e nagyszerű igazságo-
kat úgyis elhiszszük; de a hit nem menti fel az arra 
képeseketattól, hogy amaz igazságokkal értalmöket is 
foglalkoztassák s rólok minden lehető módon meggyő-
ződést szerezzenek, miután ép azért adatott a hit, hogy 
értelmünk minden működését szerinte intézzük. 
Ugyanazért soha sem hiendem.hogy a valódi bölcsészet 
ellentétben álljon ahittel s a jó bölcsész máskép érezhes-
sen, mint a valódi keresztény; sőt meg vagyok győződ-
ve, hogy az embernek jó bölcsésznek kell lennie, misze-
rint a hitigazságok értelmébe behatni tudjon s 
minél szilárdabb elvekkel bir valaki a metaphysicá-
ban, annál erősebb lábon áll a religio igazságait ille-
tőleg is. Engem örömmel töltött be ama csudálatos 
összhangzás szemlélete, mely létezik a közt, mire az 
ész engem ez úton tanitott s ama nagyszerű és szük-
séges igazságok közt, melyeket az egyház tekintélye 
eléád . . . Nem kell tehát a hittel a bölcsészetet 
ellentétbe állítani, egyéb, ha a pogányok bölcsé-
szetét, azon emberi véleményeket, melyek az igazság 
bélyegét nem viselik magokon." 2) 

Csakhogy a hit, bármily tudományos alakot 
öltsön is magára, isteni alapját, a kinyilatkoztatást, 
soha el nem hagyhatja positiv jellege elvesztése nél-
kül. A szem egyedül magában nem lát, szükséges, 
hogy a világosság által figyel meztettessék a tárgyak 
létezésére. A világosság egyedül magában még 
szinte nem tesz látást, ha a szem ki nem nyilik s 
nem szegezi magát valahová tekintetével, a tár-
gyakba be nem hat. íme, az ész és hit közti hason-
lat ábrázolata. Az ész mintegy szeme a szellemnek 
s tekintete a léleknek, a kinyilatkoztatás világosság, 
mely a tárgyakra vetődik s azokat láthatókká teszi. 

Az emberi ész működése a hitre nézve inkább 
abban áll, hogy az isteni igazságot elég oknál fogva 
elfogadja, mint sem. hogy azt felfedezze. Ámde a 
csupa észleges bölcselet sem tesz alapjában valóság-
gal többet; mert amit tud Istenre, emberre s külvi-
lágra nézve s mit mondhat rólunk, nem fedezte fel, 
hanem kapta ; nagy zavai'ba jőne bizonyára, ha az 
időszakot kellene megmondania, midőn Isten létét 
felfedezte; kapta mindezen fogalmakat s csak az 
előlegezett tőke-alappal működik azon, hogy az igaz-

ságok viszonyait az emberi természettel s azok iga-
zolását e viszonyok összhangzása által felérje. K ü 
lönböztető jele csak ama kiváltság, hogy azon igaz-
ságokat elvesztheti, meghamisithatja vagy ronthatja. 
S ez igen természetes. Mert az ok, mely okozza, hogy 
az igazságokat sem fedezheti fel, okozza, hogy azo-
kat teljesen fel nem foghatja; miből következik, 
hogy ha megengedésök egyedüli indokául az ész 
felfogását veszi, valamely ponton el kell sikamlaniok 
előle, minthogy habár csak egy volna is, miért azo-
kat nem foghatja fel, már van egy ok, miért nem 
engedi meg vagy azokat azáltal, hogy felfogásához 
alkalmazza, meghamisítja; sőt mivel sajátja, hogy 
csak teljes felfogás után határozza el magát s ter-
mészete alapja abban áll, hogy az igazságot meghó-
ditsa nem annyira azért, hogy annak magát alávesse, 
mint inkább, hogy azt magának alávesse, az törté-
nik vele, mi minden nagyravágyó hóditóval: nem 
becsüli a javakat, melyekkel már bir, az okokat, 
melyeknél fogva megenged valamely igazságot, a 
meddig azon okok nem teljesek. Legyen csak egy 
pont is, a melyen az igazság felfogásának ellenáll, 
minden erejével ennek esik, túlozza annak fontossá-
gát, értelme minden kincseivel egyedül az ellen ját-
szik, míg mindent el nem veszt s a scepticismus, e 
felfuvalkodott semmi, marad számára. 

A positiv alapon álló hit azonban korántsem 
akaszt nyűgöt a lélek szárnyaira, részint, mert 
igazságai azon regiókból valók, hová nem juthat 
természetes tehetségeivel ; midőn tehát az e téreken 
való sikertelen kalandozástól visszatartja, még 
használ neki, mert erejének egész súlyját tehetségé-
nek megfelelő téreken érvényesítheti; részint, mert 
semmi sem emeli annyira az elme erőit, mint ama 
bizonyosság, hogy azok jól használtatnak ; ez igaz-
gatja, összpontosítja s felbátorítja azokat s az ész-
nek mintegy szárnyakat ád s eszközli, hogy az oly 
magaslatokon is haladhasson, melyek természete sze-
rint hozzáférhetlenek. Szóval a hit az észre nézve 
nem ellenség, mely ellene harczol, hanem tekintély, 
mely szabályozza. 3) 

Nem is retteg a hit az ész világától, sőt az neki 
mint igazságnak is éltető levegője; a gondolatot ő 
váltá meg s emelte fel teremtőjeig, kitől fakadt, mi-
után már a pogány mesék keskeny világában bei-
szapolt szárnyakkal vánszorgott. Csakis azok vélhe-
tik a hitet az ész feláldozása által megmenthe-
tőnek, kik azt tartják, hogy a kereszténység eltért 

2) Entretien. 6. sur la Metapliys. VII. 3) Etudes philosophiques sur le Christ. Tom. III. 524. 
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a dolgok átalános fogalmától, hogy a hit csak 
homályos szövétnek, mely csak egy egy kiváltságos 
lelket világosit fel, hogy a keresztény élet oly lét, 
mely csak önmagával van összhangzatban, az egész 
világgal pedig ellenkezésben. 

Nem rettegi a hit a tudomány világát sem, nem 
omlik össze sugarai kilövelléseivel, sőt előszólítja azt) 
hogy fénye erejében igazságát s tökélyeit annál 
tündöklőbben ragyogtassa. „Mivel az ész ép ugy 
Isten ajándoka, mondá Leibnitz, mint a hit, ellenke-
zésük annyi volna, mint az Isten küzdelme Isten 
ellen ; soha sem kell felejteni a különbséget a közt, 
mi az ész felett s a közt, mi az ész ellen van; mert a 
mi az ész ellen van, az a feltétlenül bizonyos és el-
kerülhetlenül szükséges igazságok ellen van; ami 
pedig az ész felett van, csupán azzal ellenkezik, mit 
tapasztalni szoktunk. "4) 

Alapos tudományos kutatás vívmányai megáll-
hatnak a hit mellett, vele soha sem jöhetnek valósá-
gos ellenmondásba, sőt gyakran megerősítésére 
szolgálnak,csak ne tulajdonítson magának a még csupa 
hypothesis csalhatlanságot. Ámítás elhitetni akarni, 
hogy vagy a kinyilatkoztatásbani hitről vagy a 
tudósok által a profán tudományok terén tett kuta-
tások vivmányairól kell lemondani. Sőt inkább 
nekünk tudomást kell szereznünk ama mozgalmak-
ról, melyek a tudományok terén felmerülnek, hogy 
ami itt igaz és jó kivivatott, felhasználjuk, hogy 
leküzdeni segítsék e tévelyt, mely további fejlődésé-
ben s következményeiben a hit terére is átszivárgott. 
E tekintetben minden hittudós aláirhatja Döllinger 
e szavait: „Mélyebben, serényebben, fáradhatlanul, 
vizsgálni, nem pedig félénken visszavonulni, ott is, 
hol a kutatás talán kedvezőtlen eredményre vezetne, 
ismertető jele a valódi theologusnak. Nem húzza 
mindjárt félénken s remegve vissza lábát, mintha 
viperára lépett volna s nem ered gyáván futásnak, 
ha azt tapasztalandja, hogy valamely eddig érintet-
hetlennek tartott tétel vizsgálódásainak dialecticai 
folyama alatt látszatra elmúlik vagy ha az, mit 
igaznak tartott, avval fenyegetődzik, hogy tévelylyé 
fajul. Csak nem akar hasonlitani ama vadakhoz, kik 
nem nézhetik a nap fogyatkozását anélkül, hogy ne 
aggódjanak a nap sorsa iránt." 5) „Hiu játék az észt 
a kinyilatkoztatás ellenébe tenni. íme a pók házára 
támaszkodik, magától megállani nem képes, abban 
tartózkodik s önmagának nincs megállapodása. Ha 

4) Discours sur la conform, do la foi avec la raison. 568. 
5) Die Vergangenheit und Gegenwart der kath. 

Theol. 27. 

a bölcsészet az, minek lennie kell, el fogja ismerni 
keletkezését, erejét, korlátait s az emberi nem műve-
lődése megfejtményébe azaz a kinyilatkoztatásba) 
mely őt is műveié, el fog ömleni; ő csak azon ernyedt 
felhő, mely az Isten dús kertének növényeiből fel-
emelkedék s e kert nélkül magában semmi sem", 6) 
irja Herder, kinek munkáin bizonyos fájdalomszel-
lem leng át, talán mert e roppant ész nagy tudomá-
nyos eszméi készlete daczára sem talált megállapod-
hatási nyugpontot. 

A kereszténység, mint az isteni bölcseség nyi-
latkozata, melynek dajkálása alatt növekvék, emel-
kedék, az észnek az isteni tekintély által a bitben, a 
szellemnek az ő haladásában, csak azon korlátot 
szabja, melyet maga az igazság szükségkép vet, midőn 
maga magával nem ellenkezhetik s e korlát nem 
lehet a tudományra nézve káros , sőt kedvező 
az ész e függése, mert megelőzi annak tévedéseit, a 
tudományokkali visszaélést s annál képesebb haladni, 
minél kevésbbé van kitéve a tévedésnek. Mióta az 
ész fel akarta magát a hit alól szabadítani, mennyi 
tévedésre vetemedett, mily tért kell jelenleg átfutnia, 
míg az igazságot, melytől megvetéssel elszakadt, 
fel talál ja! Igaz, a hit az ész előtt természetfe-
letti igazságokat is fedez fel, de ezek ismeretében 
sem vezeti vakon vagy kényszeríti az észt, hanem 
megmutatván neki okokkal tekiutélye észszertíségét 
s hitelességét, felszólítja azok elfogadására; ami 
ezeken túlvan, repülhet, szállhat, a tudomány s ter-
mészet tágas birodalmában az ész, a merre csak 
ereje bírja, sőt ennek minden tehetségeit kitelhető 
módon fejleszteni, ruganyositani, erősíteni s gyü-
mölcsözőkké tenni iparkodhatik, mint az az örök 
megtestesült igazságnak életérdekében áll. Mi pedig az 
igazság ellen van, az tévely, mely végre is az igazságra 
s i g y a tudományra is homályos szemfödelet borit. 

A tudományok történetében kissé otthonos 
előtt tudva van az is, hogy a hittudósok nem voltak 
az eszmék honában idegenek, mint az avatlanok azt 
hinni szeretnék; hogy Desoartes hires eszméjét sz. 
Ágoston mondá ki először és pedig legalább oly 
alaposan, mint amaz; sabundei Rajmondtól nemcsak 
Descartes kölcsönzé magas öntudati szempontját, 
hanem még Kant is neki köszöni híres erkölcsi elvét ; 
a német speculatio elvont eszméit s kifejezéseit 
aquinói Tamástól forditva teremtette, mi több, He-
gel nevezetes Anderheitje is előképre talál Cusa 
Miklós Alteritásában, csakhogy emez ügyesebb, 
mélyebb és szerencsésebb agyvelőben született, habár 

6) Sämmtliche Werke zur Religion od. Theol. XI. 4 
35* 
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nem is vitte annyira, hogy Istent s a világot „a 
priori" tetszése szerint construálja s netn irta elő 
Istennek, mit szabad gondolnia, hanem szerényen 
utángondolta és képezte annak magasztos örök 
eszméit, e halavány utórajzot is csak azért tartva 
lehetségesnek, mivel lelkünk Isten képére terem-
tetett. 

(Vége köv.) 

Szent Bonifácz sírjánál Mdában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 

állapotáról. 

( F o l y t a t á s . ) 

Midőn néhány év előtt ő felsége a porosz király a pá-
pánál egy külön tábori püspök alkalmaztatását kérvényezte 
és a pápa a király kivánatának megfelelt, mind a két rész 
azt czélozta, hogy ezáltal a kath. katonaság külön gondo-
zásban részesittessék. 

Ha már ezen intézkedésnél a katonai rendre és fegyelem-
re nagyobb tekintet vétetett, mégis igen távol volt azon gon-
dolat, hogy a tábori püspök és az alája rendelt papok egy-
házi és vallási dolgokban a katonai hatóságoktól függje-
nek. Egyházi tekintetben a tábori lelkészek püspökük jog-
hatósága alá tar toznak, ez pedig a pápa joghatósága 
alatt áll. 

Azt hiszszük, hogy meg lehetünk győződve, miszerint 
mind a tábori püspök, mind az alája rendelt tábori lelké-
szek, mindig hiven teljesítették kötelességeiket s a katonai 
hatóságok óhajait mindig kellő figyelembe vették, neveze-
tesen, hogy soha sem engedték meg a katonai rend megza-
varását, sem bármi olyast, mi a fegyelem vagy katonai 
engedelmesség lazitására vezethetne. 

Mily fájdalmasan érinthetett tehát bennünket, midőn a 
katonai hatóság az úgynevezett ókatholikus dissidenseknek 
a kölni katonai templomot istentiszteletök tartására áten-
gedte! Minél inkább követelik ezen dissidensek, hogy a 
kath. egyház közösségéhez tartozékul tekintessenek, annál 
inkább lelkiismereti és becsületbeli kötelessége a kath. 
egyháznak ily közösség minden látszatát is eltávolítani. 
Meg kellett tehát tiltani a kath. istenszolgálatot azon tem-
plomban azon oltárnál, hol közvetlenül előtte a szent misét 
szentségtörő módon az egyháztól olszakadt pap mondotta. 
A tábori püspök anélkül, hogy az egész egyház előtt bot-
rányt ne kövessen el, ily templomban a kath. katonai isteni 
szolgálat megtartását meg nem engedhette. 

A legmélyebben fájlal juk a történteket. De a tábori 
püspök másként nem cselekedhetett. Joghatósága határait 
nem lépte túl s a katonai hatóságok körébe bele nem vágott. 
Nem döntjük itt el a kérdést, váljon van-e a katonai ható-
ságoknak katonai templomok felett minden tekintetben 
korlátlan rendelkezési joga s váljon akármely ezélra fel-
használhatják-e s akármily cultus rendelkezésére bocsát-
ha t j ák -e azokat ? Annyi bizonyos, hogy nem a katonai 
hatóság, hanem a tábori püspök, volt az illetékes hatóság 

annak eldöntésére, váljon a kérdéses esetb3n a szt. mise 
tartása megengedhető-e? 

Ezek után a katonai hatóság által a tábori püspök kato-
nai törvényszék elé állíttatott s minden tekintet nélkül az 
egyházra és a pápára, ki valamint egyedül ruházhatja fel a 
püspököt joghatósággal, úgy egyedül vonhatja meg azt tőle, 
minden hivatalos ténykedéstől letiltatott, sőt püspöki mél-
tósága jelvényeitől is megfosztatott, a tábori lelkészeknek 
pedig minden vele való hivatalos összeköttetés megtiltatott 
s ez utóbbiak közöl többen hivataloktól elmozdittattak, mi-
vel kinyilatkoztatták, hogy lelki dolgokban püspökük iráüti 
engedelmességök által ezután is lekötve érzik magokat. 

Míg ekként az egyházokhoz hű papok letétettek, a 
kath. egyháztól elszakadt bizonyos tábori lelkész hivata-
lában, melytől őt püspöke elmozdította, megtartatott. 

IV. 

A kath. egyház jogának és szabadságának további 
sérelmét Jézus társaságának s a vele rokon rendeknek é3 
vallási társulatoknak eltiltása képezi. 

A zárdai élet, a szerzetesrendek és vallási társulatok 
tevékenysége a kath. egyház lényegében alapulnak. Azokat 
eltiltani annyi, mint a kath. egyház integritását megron-
tani. Azt mondják, a szerzetesrendek nem tartoznak a kath. 
egyház lényeges organismusához s ez zárdák nélkül is fen-
állhat. Azonban ez kétértelmű s azon értelemben, melyet 
neki tulajdonítanak, hamis állitás. A szerzetesrendek nem 
tartoznak a hierarchiához és elnyomatásuk nem vonja maga 
után az egyház bukását. De kath. hittétel, hogy az evange-
liomi tanácsok megtartása a ker. tökéletességhez tartozik 
és hogy némelyek ily állapotra Istentől hivatvák. A zárdai 
élet eltiltása tehát nem egyéb, mint a kath. hit szabad gya-
korlatának részben való megtiltása. Azonfelül az ima, a jó 
példa, a szerzetesrendek és vallási társulatok sokoldalú t e -
vékenysége a kath. élet épségéhez és teljességéhez tartozik. 
Nyilván súlyos lélekismereti kényszer, ha a kath. egyház 
életét és szükségleteit valaki más felekezet elvei és nézetei 
vagy valamely rationalisticus felfogás szerint akarná m é r -
legelni. 

Azonfelül türhetlen ellenmondás és feltűnő jogegyen-
lőtlenség minden erő s tevékenység szabad kifejtését, min-
den társulati összeköttetés szabadságát, megengedni, szabad 
s egészséges állapotok alapfeltételeül tekinteni s ugyanezen 
szabadságtól a kath. egyházat és kath. népet eltiltani. 

Azon ellenvetést, hogy a szerzetesrendek és zárdák 
túlságos elszaporodása társadalmi hátrányokkal bir, csak 
röviden akar juk érinteni, midőn megjegyezzük : 1) ha ez 
csakugyan állna, abból legfölebb azt lehetne következtetni, 
hogy tehát a valóban létező hátrányok ellen alkalmas 
rendszabályokat kell alkalmazni, nem pedig magát a szer-
zeteséletet megtiltani ; 2) épen a vallási társulatok a t á r -
sadalmi viszonyoknak nincsenek hátrányára, hanem azok-
nak előnyöket nyújtanak. A tapasztalás talán a közeljövő-
ben átalánossá fogja tenni azon meggyőződést, hogy a 
mostani társadalom fontos szükségletein csak a vallási t á r -
sulatok áldozatkészsége és szolgálatai által segíthetni h a t á -
lyosan. 

Ezen átalános észrevételek után át térünk Jézus t á r -



277 

saságának kitiltására. A jezsuiták letelepedését a német 
birodalomban megtiltották, sőt e társaság áldozárainak a 
tartózkodás szabadságát és egyszerű papi ténykedések gya-
korlatát is megtiltották, ámbár véleményünk szerint erre a 
törvény szövege sem jogosít fel. 

Hogy ily kitiltás csak az átalános állampolgári és 
társulási szabadság megszüntetése mellett volt lehetséges, 
nyilt és bevallott igazság. Es e méltatlanságban és példátlan 
szigorban nem volt elegendő, hogy a német földön lakó 
emberek közöl egyedül o szerzetesektől tagadtatott meg a 
közszabadság, — nem, hanem a szerzetesi tevékenységtől 
teljesen különböző papi hivatal gyakorlata is megtiltatik e 
szerzetesáldozároknak. 

Azt mondják ugyan, hogy a jézustársaság erkölcste-
len és államveszélyes elvekkel bir. De ezen állítás, míg 
czáfolhatlan tényekkel nem igazoltatik, mi eddig tudvale-
vőleg nem történt, a kath. egyház elleni injuria és igazta-
lanság. A kath. egyház nem tűrhet kebelében oly rendet? 
melynek erkölcstelen és államveszélyes elvei és czéljai van-
nak. A jezsuita kath. keresztény és áldozár, mint akármely 
más és a kath. egyház hitének, erkölcstanának s törvényei-
nek mindenben kivétel nélkül alá van vetve. Ez az igazság ; 
minden egyéb igaztalanság és előítélet és míg a kath. egy-
háznak magának joga van keresztény becsületére, joga van 
egyszersmind követelni, hogy senki erkölcstelennek, állam-
veszélyesnek, ne mondjon oly intézetet, mely az egyházhoz 
tartozik, s melyért az felelős. Ha pedig ezen állítással azt 
akarják mondani, hogy a jézustársaságnak egyes tagjai az 
erkölcstelenség és államveszélyesség súlyos vádját vonták 
magokra, az igazság azt követeli, miszerint az egyes se 
Ítéltessék el anélkül, hogy az általa állítólag elkövetett 
vétség meg ne vizsgáltassák és ne constatáltassék. 

Azt mondják továbbá : a jézustársaság háborgatja a fe-
lekezeti békét. Ez sem igaz s ez állítás egyetlen tény által 
sincs bebizonyítva. A jezsuiták a kath. hit buzgó védői, mi-
ként mások buzgó védői saját felekezetöknek. 

Végre azt mondják: a közvélemény követeli a jezsui-
ták elüzetését. Mi ellenben azt kérdezzük: Melyik ezen 
közvélemény? Az e tekintetben illetékes közvélemény kép-
viselői a kath. püspökök, a kath. clerus, a kath. nép, neve-
zetesen azon nép, mely a jézustársasági atyák működését 
látta s a legnagyobb fájdalommal van eltelve a miatt, hogy 
ily buzgó lelki vezetőktől megfosztatik. Ha ellenben a kath. 
egyház jogai- és szabadságairól azok rokon- vagy ellen-
szenve határoz, kik a kath. egyháznak nem tagjai, akkor 
mi természetesen jogfosztottak lennénk. Amily igaz, hogy 
a világi felsőbbséget, mint az igazság hordnokát, tiszteljük, 
oly jogosan várjuk és kivánjuk, hogy az minden tekintet 
nélkül a felekezeti vagy subjectiv ellen- vagy rokonszenvre 
a katholikusok és egyházok jogát és szabadságát ótalmazza, 
mint akármely más jogot és szabadságot, kettőztetett gon-
doskodással ótalmazza, ha kisebbségben vagyunk. 

A jézustársasággal „rokon" szerzetesrendek és vallási 
társulatok is száműzetnek német földről. 

De ha fontolóra veszszük, hogy nem is állíttattak fel 
világos elvek, melyek szerint e rokonság megítélendő, s 
hogy továbbá e kérdés contradictorius discussiója meg sem 
fog engedtetni, — végre, hogy annak megitélése, mely tár-

sulatok rokonok a jezsuitákkal, előreláthatólag olyanok 
jelentésére fog építtetni, kik nyiltan bevallják, hogy a 
kath. egyház határozott ellenei, nem alaptalan azon aggo-
dalom, miszerint a julius 4-ki (c) birod. törvénybe igtatott 
„rokon rendek és vallási társulatok" kifejezéssel az ön-
kénynek tág kapu nyittatik s minden vallási társulattól 
minden jogbiztonság elvonatik. 

S valóban ily rokon társulatokul már a redemtoris-
ták, sőt a lazaristák, trappisták és iskolatestvérek is említ-
tettek. A valóságban pedig mindezek a jezsuitákkal a leg-
kisebb rokonságban sincsenek. Némi hasonlatosságot azon-
ban a következőkben lehetne feltalálni. E társulatok ugyanis 
mind ujabb időben keletkeztek s azért, talán a trappistá-
kat leszámítva, különösen a jelenkor szükségleteinek felel-
nek meg. S így a törvény értelme ez lenne: A katholiku-
sok kielégítésére egyik-másik régi zárda fenállhat, úgy 
szintén néhány congregatio a betegek ápolására ; — ellen-
ben mindazon vallási társulatok, melyek ujabb időben az 
egyház kebelében keletkeztek avégre, hogy a kor lelkipász-
torkodási, nevelési és tudományos szükségleteinek a kath. 
hit szellemében szolgáljanak, a jezsuitákkal rokonok és 
szám üzendők. Ha ez volna a törvény értelme, akkor vilá-
gosan kitűnnék, miszerint a czél az, hogy a kath. egyház 
életereje lehetőleg elfojtassék és magában kihaljon. Ez pedig 
az egyház üldöztetésének, szabadsága elnyomatásának, min-
den neme közt a leggonoszabb volna. 

A szerzetesélet legalább részletes eltiltásához tartozik 
bizonyos vallási társulathoz tartozó tanitók és tanítónők 
kiűzetése az iskolákból, mely kiűzetés Poroszországban és 
ez idő szerint még közvetlen birod. területen Elsassban é3 
Lotharingiában a cultusministerium egyszerű rendelete 
folytán foganatosíttatott. 

Ezen intézkedés 1. súlyos megsértése az ezen rend-
szabály által sújtott tanitók és tanitónők törvényesen szer-
zett jogának és javának, kik ezáltal, noha az állam köve-
telményeinek eleget tettek, hivatáskörükből kiragadtattak, 
életfentartási eszközeiktől megfosztattak, áldozatteljes és 
jeles szolgálataikért hálátlansággal jutalmaztattak, a gond-
nak s talán nyomornak vettettek oda martalékul. E meg-
sértés többé kevésbbé érinti az állam által eddig elismert 
társulatokat is, melyekhez e tanitók és tanitónők tartoznak. 

2. Megsértése a kath. egyház és vallás becsületének. 
Mert miután az egyházi társulatokhoz tartozó ezen tanitók 
és tanitónők eltávolításának alapja nem paedagogiai tevé-
kenységűkben rejlik, az ok, melyért eltávolíttatnak, egy-
házi jellemök s azon körülmény, hogy kiválóan Istennek 
és iránta való szeretetből az ifjúság nevelésének szentelték 
magokat, — hogy tanítványaikban az oktatás mellett azok 
vallásos nevelését különös gonddal ápolják és mind-
ezt a helybeli lelkészek és püspökök felügyelete alatt s a 
kath. hit szellemében és közvéleménye szerint. Ez pedig 
nemcsak a jogegyenlőséggel, de a kath. egyház és vallás 
becsületével sem egyeztethető össze. 

3. Súlyos megsértése a kath. szülőknek s kath. köz-
ségeknek, kik s melyek e vallási tanitókra s tanítónőkre 
akarják gyermekeikot bízni. A kath. szülők legszentebb és 
megtámadhatlan joga, hogy gyermekeiket ajtatos kath. 
nevelésben részesittethessék. Most pedig elveszik tőlök 
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azon tanitókat és tanítónőket, kikben joggal bíznak, hogy 
gyermekeiknek ily nevelést adnak. 

4. Végre el nem fojthat juk azon aggodalmunkat sem, 
váljon ily intézkedés megegyeztethető-e a porosz alkot-
mány 4. és 24. §§-aival? . . . . E pont közvetlenül össze-
függ az iskola elkereszténytelenitéséro 63 egyháztalanitá-
sára átalán irányzott rendszabályokkal. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 20. M i i l l i k a p á p á h o z ? Midőn a 

római hivatalos világ legközelebb fényes ünnepélylyel ülte 
meg az egyházon végbe vitt rablást, a rómaiak úgynevezett 
felszabadítását, Transteverinóból egy küldöttség jelent meg 
a szentatyáuál, bemutatandó hódolatát és hűségét a meglá-
togattatás napjaiban is az egyház feje iránt. Megszoktuk 
már, hogy IX. Pius minden ily alkalommal allocutiót tart 
hü gyermekeihez, melyok tapintat, találékonyság, élénkség, 
szempontjából r i tk í t ják párjokat. Igy történt most is. Fe l -
említette a szentatya, hogy mindenkinek számot kell egy-
kor adni Isten előtt, a munkásnak, a hivatalnoknak, a k a -
tonának, a királynak stb. Csak azért emiitjük fel e pontot, 
mert szükséges megmagyarázásához annak, mi illik a pá-
pához, mi nem, mert mai nap már a hivatalos „Pesti Napló" 
szerkesztőségében ezt is meg fogják határozni. Míg ugyanis 
a fentebb emlitott beszéd megjelelt pontját a „Pesti Napló" 
szerkesztőségében elolvasták, úgylátszik azt találták, hogy 
abban semmi olyas nem található, mi a pápához nem ille-
nék. E tekintetben, mint látszik, a „P. N." úgy vélekedik, 
hogy hiszen papi dolog az Istenről, a neki adandó száma-
dásról, beszélni, mi itt a szerkesztőségben és azonkívül az 
ilyen elavult középkori dolgokra nem adunk semmit ; még 
az sem zavarta őket, hogy a pápa a liberális katholikusokat 
felemiitette. Hanem hát ő szentsége történetesen nem álla-
podott meg e pontnál, hanem a többek között az átalánosan 
elterjedt corruptióról is meg talált hallgatói előtt emlé-
kezni. De ez már, gondolta a „Pesti Napló", más dolog és 
míg a fentebbi pápai enunciatióra semmit sem látszik adni, 
a corruptiónál magas nem tetszését fejezi ki és tudtára adja 
a pápának, hogy már ez nem illik hozzá. 

Ugyan úgy van-e? Szintén megdöbbenünk, ha meg-
gondoljuk, hogy ime a „Pesti Napló" kimondotta csalha-
tatlan Ítéletét a pápa beszéde felett. 

Elhiszszük, nagyon elhiszszük, mennyire érzékeny 
részére tapintott e passus minden liberális úri embernek és 
hogy a világ észre ne vegye valamiképen, igyekezni kell a 
figyelmet másfelé irányozni, meg kell bélyegezni a pápát, a 
liberális lapok rendes olvasói úgy sem gondolkodnak, hanem 
elhiszik mindazt, amit a szerkesztőségek méltóztatnak ré-
szökre naponkint feltálalni. — Illetlen a pápa nyilatkozata 
a corruptióról. Mintha illetlen lenne a bűnt megfeddeni. 
Illetlen a pápa nyilatkozata; mintha az erkölcstelenség 
iszapjában fetrengő világ lenne hivatva meghatározni a ha-
tár t , melyen túl az erkölcsi törvényekre hivatkozás az ille-
met sértené meg. Illetlen a pápa nyilatkozata, mintha a 

megvesztegetés, az anyagiság, e korszakában, midőn az 
eskü, hűség, bizalom, titokszentség, csak addig van biztosít-
va, míg jó pénzzel meg nem fizettetik, igen, mintha ily körül-
mények között épen nem lenne már szükség, hogy egy fen-
sőbb hatalom, habár csak privát körben, rámutathasson ama 
forrásra, honnan az államok, családok és egyesek romlása 
származik vagy mintha a kellő időpontot o forrás megje-
lölésére épen azoktól lehetne és kellene várni, kik a corrup-
t.iót magok létrehozták, azt terjesztik, önmagok benne el-
merülve vannak, t. i. a liberális elemtől. Illetlen a pápa 
nyilatkozata, mintha bizony a „Pesti Napló" lenne meg-
bízva azon feladattal, hogy az egyház fejének a társadalmi 
bajok feletti nyilatkozatára illemszabályokat írjon olö, me-
lyeken túlmenni annyit tenne, hogy a pápa a társadalmi 
illemszabályok ellen vétvén, a liberalismus birói széko elé 
megidézendő. Illetlen végül a pápa nyilatkozata, mint illet-
len volt a szabadkőművesek előtt, midőn a pápa a sajtó 
romlottságáról nyilatkozott, mint illetlen volt előttök, mi-
dőn a Syllabust kiadta, mint illetlen előttök, valahányszor 
a pápa figyelmezteti a világot azon veszélyre, mely a t á r -
sadalmat a liberalismus által fenyegeti és ez ellen gátat 
emelni igyekszik. 

Ha a „P. N."-nak egy fensőbb erkölcsi rendről, majd 
azt irtuk, illemről, fogalma volna, bizonyára a pápa nyi lat-
kozatait nem mérlegolné a „becsületes emberek" illemsza-
bálya szerint, melyet csak legujabben a liberalismus talált 
fel. Ama fensőbb erkölcsi rend, melynek a társadalomban 
élni kell, ha keresztény és nem szabadkőműves akar lenni, 
mondjuk, ama fensőbb erkölcsi rend határozza meg, mi 
illik a pápához, mi nem, midőn nyilatkozik ; azon fensőbb 
erkölcsi rend megsértése ád okot és irányt a pápa nyilat-
kozatainak és habár meg vagyunk is győződve ama mély 
bölcseségről, mely a „P. N." szerkesztőségében otthonos, 
annyit azonban mégis meg fog nekünk engedni a N. remá-
nyeljük, hogy a pápa, ha nem is sokkal, de valami kevéssel (1), 
mégis illetékesebb annak meghatározására, mily modorban 
nyilatkozzék, nehogy ama fensőbb erkölcsi rendet meg-
sértse, habár épen megtörténhetik, hogy nyilatkozata által 
a „becsületes omberek" illemszabályát, illetőleg ezeknek 
bizonyos érzékeny részét, megsérti is. 

A pápa, mint az erkölcsi rend őre, nyilatkozott min-
dig, nyilatkozni fog mindig, ez kötelessége, valahányszor 
vész fenyegeti a társadalmat, történjék az corruptio által 
vagy bármely más irányban ; Önérdek erre nem inditja, fé-
lelem vissza nem tartja ; egy fensőbb rend érdeke az, mi 
szavait sugalja, mire tetteit irányozza. 

Vigilius. 

LONDON. A z ó k a t h o l i k u s o k é s B i s m a r k -
c u l t u s képezi tárgyát egy hosszabb czikknek, melyet 
a „Spectator", egyike a legtiszteltebb és legbefolyásosabb 
angol heti szemléknek, legujabbi számában a német egyházi 
viszonyoknak szentelt. E czikkben az emiitett közlöny 
többi közt egyenesen ezeket mondja : „Nem látunk semmi 
lehetetlenséget abban, hogy az egyház fejének tévmentesség 
tulajdonittassék ; -—de nem lát juk át, miért kelljen, ha 
már az ókatholikusokkal a pápa tévmentességét tagadjuk, 
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e helyett Döllinger tudor s tanár urét vallanunk!" Az óka-
tholikusok egyátalában kevés rokonszenvre találnak nálunk 
s ha voltak Angliában, kik az uj sectának üzelmeit eleinte 
megbámulták, tagadhatatlan, hogy azok legújabban nagyon 
is elhallgattak. Nagyon csalódnék, aki azt hinné, hogy azon 
anglikán hittudósok, kik ogyházokat a kölni congressuson 
képviselték, ezzel az Angliában uralkodó közvéleménynek 
értelmében cselekedtek. Do csalóduék akkor is, ha azt 
gondolná, hogy ezen urak közt otthon dogmatikai kér-
désekben egyetértés uralkodik. A Kölnben volt néhány 
anglikán püspök egyrészt, másrészt pedig a szintén ott 
megjelent Stanley tudor, az anglikán theologiának úgyszól-
ván legszélső két oldalát képviselik olyannyira, hogy a 
maga idején a püspököknek egyike, mikor még west-
minsteri kanonok volt, Stanleynak dékánná való kinovezte-
tése ellen romauizáló iránya miatt tiltakozott. 

Egy másik mozzanat, mely a közönséget egy ideig 
mulattatta, azon felirat, melyet néhány obscurus egyéniség 
Bismarkhoz intézett s melyben ők azon bátorságért megdi-
csérék, melyet a jezsuiták ellen tanusit. Hogy Bismark 
ezen embereknek komolyan felelt, csak azt mutatja, misze-
rint a feliró személyeket nem ismeri. Dudley lord mint 
féleszű ember ismeretes, ki a felsőházban, amióta annak 
tagja, még egyetlen egyszer som szólt. Kinnairdról tudjuk, 
hogy igen buzgó protestáns s a hóbortos Newdegate katho-
likusfaló indítványainak állandó aláírója. Egyebet nem 
tudunk róla, mint csak azt, hogy angol minister bizony 
nem felelt volna neki oly komolyan. Westminster lord 
becsületes ember, nagy vadász, Angolhonnak egyik leggaz-
dagabb földbirtokosa, családi traditióinál fogva whig, ha 
falun van, minden vasárnapon a templomba megy, hogy 
ottan a hitszónoklat alatt ajtatosan szenderegve paraszt-
jainak s bérlőinek jó példát adjon. Hogy lehet ezen három 
urat Angolország képviselőinek tekinteni, azt magában 
Angliában nem érti senki. Dalhousie lordon kivül, ki a 
krimi háború idejében hadügyminister volt s azóta vissza-
vonulva élt, egyik som oly egyéniség, melyről csak valami 
nevezetest is lehetne mondani. 

A Sz.-Sebestyén-egyletnek mult héten nagygyűlését 
kell vala tartania Dublinban, mely azonban elmaradt, nehogy 
kelleténél számosabban összogyülekezvén a katholikusok, a 
protestánsok ismét alkalmat vegyenek magoknak holmi 
rakonczátlankodásra. Nem tudunk azonban ezen eljárással 
egyetérteni. A katholikusnak van legalább is annyi joga 
létezni, mint a protestánsnak. Mire való tehát azon vissza-
vonulás ? Avagy Angliában is már annyira jutottak, mint 
a dicső nagynémet birodalomban, vagy egyebütt is az európai 
continensen, hogy a törvények, midőn a katholikusok elő-
nyére szólnának, figyelmen kivül hagyatnak ? 

Ugyancsak Dublinban tartatott mult héten s pedig a 
jezsuiták templomában az engesztelő szentmise a Castel-
fidardónál s Mentanánál elesettekért, mint az minden évben 
történni szokott. 

A német egyházpolitikai viszonyok épen nem tetsze-
nek az itteni közvéleménynek. Az angol sokkal nyugodtabb, 
de másrészt sokkal műveltebb is, semhogy ne tudná az 
igazságot a hazugságtól megkülönböztetni s amazt tisztelni, 
emezt pedig utálni. A „Pall-Mall-Gazette", mely máskor 

épen nem rokonszenvez a katholikusokkal, azt mondja, 
hogy a német birodalmi cancellár jobban tenné, ha oly 
nyugodt, hü s loyalis alattvalókat, minőknek a német 
katholikusok minden időben bizonyultak, jogos lelkiismo-
retszabadságuknak élvezetében meghagyna. 

A szentatya nem régen egy angol katholikus püspököt 
nevezett ki Vaughan Herbert tudor személyében, kit a 
salfordi megye élére állitott. Vaughan kineveztetése az 
angol katholikusok részéről nagy hálával fogadtatik, mert 
derék, becsületes, jámbor férfi, nagy tudós s a szentatyának 
rendithetlen hive. O volt az első. ki Angliában hitküldéri 
papképezdét alapitott és igazgatott s reméljük, sőt bizton 
tudjuk, hogy megyéjét épannyi bölcseséggel és tapintattal 
kormányozandja, mint eme főfontosságu intéz0tet kormá-
nyozta. 

IRODAIM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

A birodalmi cancellárnak azonban nem tetszott ezen 
töredék. O, miként a porosz országgyűlésen 1872-ik év 
april 30-kán magát kifejezte, e töredéket „az állam elleni 
mozgósítás — Mobilmachung" — színében tekinti. Mozgó-
sítás volt az mindenesetre. Hisz minden átalános választás-
nál, minden parlament megnyitásánál, mozgósítják mago-
kat a pártok. Ezt pártkötelmök hozza magával. Mozgásba 
jött e párttöredék igen, miként azt maga mondotta a biro-
dalmi cancellárnak, hanem nem az állam, mint inkább vé-
delmi mozgásba a liberális pártok ellen, melyek 1869-ben a 
zárdák elleni ostromot megkezdették s melyeknek a kath. 
egyház elleni gyűlölete átalánosan ismeretes. És ezen libe-
rálisok ugyanazok, kik'1862-től egész 1866-ig a birodalmi 
cancellárt a leghevesebben ostromolták annyira, hogy nem-
csak a hadsereg újjászervezése, de maga a trón is, fenye-
getve volt. Ily pártok ellen védeni az egyházat s birodal-
mat nemes honfiúi dolog a fekete töredék részéről." 

Ezen átalános jellemzése után a helyzetnek Gerlach 
tovább folytatja előadását s különösen ezen úgy gúnyolt 
fekete töredéket iparkodik megvédeni azon gyanusitások 
ellen, melyekkel a libaralis sajtó által illettetik. De ezen kö-
zéptöredékről szólván oly átalános igazságokat mond, me-
lyeket mindenki megszívlelhet, tís különben sem árt ezen 
középtöredék eljárásával közelebbről megismerkedni ; hisz 
azon helyzet, melyben ezen német országgyűlési töredék 
van, sokban hasonlit azon helyzethez, melyben a kath. tö-
redék, ha ilyen valahogy létre jöhetne a mi országgyűlé-
sünkön, találná magát nálunk. 

De halljuk tovább magát a protestáns Gerlachot. 
„Ezen töredéknek tagjai mind egyetértenek abban* 

hogy ellenállást fejtsenek ki azok törekvései ellenében, kik 
a háromszemélyü Istent ki akarják szorítani a házasságból, 
az iskolából, a birodalom egyes államaiból, sőt magából az 
összbirodalomból. A középtöredék hiszi, sőt tudja, hogy 
Istennek szent evangelioma és egyháza azon eszköz, mely 
által Isten a birodalom minden intézményébe lolkot, életet, 
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üdvöt, lehel és, hogy a földi birodalmak, ha istentelenekké 
válnak, elkorcsosulnak s biztos enyészetnek mennek elébe. 

I ly magasztos czélnak valósítására a független je l -
lemeknek szoros egyesülése az igazi út, oly egyesülés, mely 
mindenekelőtt s főleg a közös keresztény hit sziklaalapján 
történik s azután, ami az egyeseket illeti, az egyesek saját 
hitvallásának alapján. A felekezeti különfélese'g módosít-
hat ja ezen egyesülést, de nem szakítja szét. Mert napjaink-
ban a tulajdonképeni lényeges harcz nem az egyes vallás-
felekezetek közt vivatik, hanem az összes kereszténység 
egyrészről, másrészről az istentelenség s felforgatás, áll 
egymással szemben. S hogy ez így van, az miként sajná-
latra méltó egy oldalról, úgy valóságos áldás a másikról. S 
ezen különös áldás napjainknak osztályrésze. Együtt hinni 
s a hitet megvallani, együtt szenvedni s együtt győzni, igen 
hathatós kapcsai az egyesülésnek. I ly harczban nemcsak a 
katholikusok és evangélikusok, hanem még a lutheránusok, 
anglikánok s jezsuiták is egymásnak nyúj that ják kezeiket 
s egyesülni, testvérülni, fognak, ha a crisis oly óriási léptek-
kel fog közeledni, mint azt most lát juk. Hasonló történt 
1815-ben. A közösen szenvedett nyomorúság összehozta a 
katholikus, evangelikus és schismatikus fejedelmeket s a 
végleges diadal s béke után Vertüben a Champagneban 
együtt térdepeltek a háromszemélyü Isten oltárának zsá-
molyánál, miután Bonapartét merényleteiért megbüntették 
s a pápát Rómába visszavitték. 

Béke csak úgy lehet s maradhat a birodalomban, ha 
az egy keresztény egyháznak nagy tagjai, a keresztény fe-
lekezetek, jogaiknak védelmét s ápolását a birodalomban 
találják, azon védelmet s ápolást, melyet a kereszténység-
nek alaptörvényei, a birodalomnak alkotmánya s törvényei, 
valamint jogosszerzeményű birtokállásuk, számokra bizto-
sítanak. 

A középtöredék tehát üdvös, hazafias, dolgot müvei, 
midőn az egyházért száll sikra. 

Az uj német birodalomnak még képzeletben sincs erö-
sebb alapja, mint polgárainak tartalomdús hitegysége, mely 
Isten kegyelme által létezik a katholikusok s evangéliku-
sok közt a kereszténység nagy alaptényeinek s alapigazsá-
gainak megvallásában. Ezen vallás hangzik már több mint 
másfélezer év óta mindennap az egész kereszténységben az 
oltár előtt elmondott apostoli hitvallás által. Ezen vallást 
gyakorlatilag közösen felfogni s életbe léptetni mindenek-
előtt időszerű a megkeresztelteknek azon nagy tömegével 
szemben, mely most Németországban ezen hitvallást oly 
vakmerőn s oly nagy kiterjedésben tagadja, mint még soha 
ezer év óta. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A bécsi infallibilis Anton Alajos pert indított Scher-

ner plébános ellen, ki egy röpiratban Antonnak hű élet-

irását adta. A vád természetesen becsületsértés alapján 
történt. A bécsi esküdtszék összeült, a vádló s vádlott 
képviseltették magokat. A vádlott minden állítását tanuk-
kal s iratokkal bebizonyította olyannyira, hogy Anton 
ügyvédje a vádlevélben foglalt több ponttól elállni volt 
kénytelen, mert e pontok kétséget kizárólag babizonyittat-
tak. Mindennek daczára a liberális esküdtok Schornert 
egyhónapi fogságra ítélték. De Anton úrnak ezen diadala 
keserves volt. Oly sok csúnya dolog jött ezáltal napfényre, 
hogy az infallibilis ókatholikusok most szégyenük magokat 
az ő „plébánosuk" miatt s a hatóság az Antonnak átenge-
délyezett Salvator-kápolnát bacsukatni akarja. Vederemo, 
kijózanodnak-e a becsi ókatholikusok ? Anton legalább 
már visszavonult, a liberális lapok pedig szidják őt. 

— A schwabachi protestáns tanitók Bajorországban a 
királyi hatósághoz folyamodtak, hogy az iskolákban elő-
adandó vallástani tárgyak kevesbittessenek, — Bitte um 
A b m i n d e r u n g de3 Religionsstoffes, nehogy, mint mond-
ják, a gyermekek ily dolgokkal túlterheltessenek. A pro-
testáns consistorium azonban a kérelmezőket elutasitotta. 
Er re a schwabachi felvilágosodott polgárok vették az ügyet 
kezökbe s hasonló czélból folyamodtak az illető protestáns 
egyházi hatósághoz. Azonban itt is elutasittattak. Ezen 
kettős elutasítás után népgyűlést tartottak Schwabachban 
s elhatározták, hogy miután az illető hatóságok kérésöket 
nem teljesitik, gyökeresen fogják a b a j t orvosolni s közös 
iskolákat fognak behozni. Egy bizottmányt küldött ki a 
népgyűlés, mely az ügyet siettesse. — Lám, mire jók a 
közös iskolák ! 

— A mainzi katholikusok az egyház elnyomásával 
szemben egyletet alakítottak az egyháznak védelmére s 
felhívást bocsátottak Németország katholikusaihoz, hogy 
ez egyletbe belépjenek. A czél az egyháznak védelme min-
den törvényes és szabad úton és módon. Ez szemet szúrt 
a német kormánynál s most az egyes hatóságok hivatalosan 
felhivattak, hogy az egyletet, tagjait, működését, őrszem-
mel kisérjék s, amennyire csak lehet, terjedését megakadá-
lyozzák. — Pedig a szabadság ezen dicső korában minden-
kinek szabad mindenféle czélból egyleteket alapítani, — 
csak a katholikusoknak nem. Ez szabadelvüség ! 

— A braunsbergi gymnasium infallibilis hittanárának, 
dr. Wollmannak, kiközösittetése után a porosz kormány 
sok huzavona után kijelentette, hogy a kath. tanulók nem 
kötelesek Wollman előadását hallgatni és szabad nekik egy 
más kath . papnál venni előadásokat, ha az illető szülök e 
miatt az állami iskolatanácsnál kérelmeznek. Ennek ered-
ménye az lett, hogy Wollman urat alig hallgatja 20 gym-
nasista. Létezik azonban Braunsbergben egy fipraeparandia 
is, mint a németek nevezik Lehrerseminar. Ennek hi t ta-
nára szinte infallibilis, a kiközösített dr. Treibel. Ez inté-
zetben a kath. növendékek kényszeríttetnek az infallibilis 
tanár előadására menni. Legújabban egy atya folyamodott 
az állami iskolatanácshoz, hogy fia felmentessék egy kikö-
zösített tanár előadásától, mint a gymnasialis tanulók. A 
válasz azonban elutasitólag hangzott, mert állítólag a prae-
parandiában nemcsak a hittant kell tanulni, hanem a bib-
liát s methodicát ; ezt pedig csak az állami infallibilis 
tanítótól lehet tanulni. — így néz ki a liberális vallássza-
badság Németországban. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A hit s tudomány közti viszony. — 
Szent Bonifácz sirjánál Fuldában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen ál-
lapotáról. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A hit s tudomány közti viszony. 
Beszéd, mélyet az 1872— 3-ik évi tanszaknak a magyar kirá-
lyi egyetemnél oct. 6-án tartott ünnepélyes megnyitásakor azon 
egyetem nagy dísztermében mondott Dr. JBita Dezső, a hittu-

dományi kar dékánja. 

(Vége.) 

Végre a hit a gondolkodási józan szabadságot 
sem gátolja ; néhány szilárd pontot kivéve, az elmék 
önálló gondolkodásának s vizsgálódásának szabad 
kezet enged ; hisz a bölcselők szerint is az ész annál 
szabadabb, minél kevesebb homály s tévely zsib-
basztja működését; már pedig a hit isteni tekintély 
által van a tévedés ellen biztosit va s a mit meggyő-
ződésből teszünk, azt szabadon teszszük s csak 
ennyit követelhet a szabadság ; azért a hitben szabad 
az elme, mert meggyőződés ellen mit sem tesz. 

Szabadság ! varázserejű szó, mely mindenkor s 
mindenütt képes lángra lobbantani a sziveket; szük-
ségét legbensőbben érezi az emberi lélek; valami 
isteni van e szóban, azért gyakorol oly hatalmas 
befolyást a szivekre. Lényeges része ez, mondja 
Euler bölcsész, minden szellemi lénynek ugy, hogy 
még Isten sem foszthatja meg attól, mert elvenni ezt 
tőle annyi, mint megsemmisiteni ; ez egyéniségünk 
pecsétje, ez azon felelősség forrása, mely az élet min-
den akaratból származott tetteire nehezül; ez Isten-
neli hasonlatosságunk kifolyása, Isten lényegének 
visszfénye az ember lelkében, de egyszersmind ez 
azon ép oly átalánosan használt, mint félreértett, 
szavak egyike, mely sokat jelentő hangzatos fogal-
mat jelezvén, nagy világosság csalékony látszatával 

bir, míg a tárgyak sokaságánál s különféleségénél 
fogva,melyekre alkalmazható, ezerfélekép értelmezhe-
tő. Szám talanok ugyanis ama vonatkozások melyek-
re e szót alkalmazzák; de lényeges értelme mindig 
magában foglalja oly ok nem létezését, mely bizo-
nyos képesség gyakorlatát akadályozná vagy kor-
látozná. A szó valódi értelme megállapítása végett 
tehát tekintetbe veendő a képesség lényege s körül-
ményei, melynek gyakorlata akadályoztatnék, a kü-
lönböző tárgyak, mely ekre vonatkozik, gyakorlatán ak 
feltétele, valamint az ok lényege, hatálya, hordereje, 
mely a hatást előidézi. 

A gondolatra, melynek szentélye csak Istennek 
tárul fel, vive át e fogalmat, azt jelenti, hogy a gon-
dolatnak nem szabad korlátoltatnia ; de ily átalános-
ságban az eszmeanarchia is benfoglaltatik vagyis az 
ész függetlenségével való visszaélés ; már pedig az 
igazi szabadság s korlátlanság közt oly lényeges 
különbség van, mint a szabadság s annak túlsága, a 
rabszolgaság, közt. 

A valódi szabadság, uraim, oly függetlenség, 
mely maga magának a dolog természeténél fogva 
szab korlátot; a gondolatnak is vannak törvényei, 
melyeknek szükségkép alá kell magát vetnie, ha 
nem akar elveszni a zűrzavarban s nem teheti ma-
gát túl a józan ész szabályain s nem felejtheti, hogy 
czélja az igazság. ') A szabadság Montalembert sze-
rint az igazságosság despotismusa. 2) A tudomány 
szabadsága is nem absolut függetlenségében, hanem 
az igazságtóli függésben keresendő; a tudomány 
szolgasága pedig abban, ha véleménytől függ, miértis 
nem az emberi szellem szabadsága, hanem a szolga-
ság anyja, a szabadosság, az, mely mindent a véle-
mény állapotára akar visszavinni. 

A tudomány csak azáltal tudomány, mert az 
') Balmes Protestantismus verglichen mit dem Katho-

licismus. 115. 
2) Oeuvres I. 42. 
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igazság kötelezi s kötelezvén megóvja a vélemények 
szolgaságától. Ez értelemben a tételes tudományban 
is szabad a gondolat, szabad a meggyőződés, ameny-
nyiben sajátkép minden kutató ész határoztatik 
tárgya által. Ura im! legyen valamely tudomány po-
sitiv, vagy észen vagy experimentatión nyugvó, az 
mindegy, alapigazságnak mindenütt kell lenni, a 
melyből kiindul, melyen alapul, melyből fejlődjék, 
melyet elvetni nem szabad ; azért a szabad kutatás 
alapjául a positiv kételyt, a tagadást, csak a feltétlenül 
korlátlan alanyiság elvéből kiinduló ecclecticismus 
állította 5 ezt csak átalános korlátlan ész teheti, mely-
nek nem levén szilárd alapja, ismerve sincs, hogy meg-
tudja, mi az igazság, mi a tévely, csak tévkörben forog, 
midőn bölcsészeti rendszert keres mindazon igazsá-
goknak, melyeket mások felfedeztek, összeállítása s 
rendezése által; ámde, hogy ezt tehesse, hogy az 
igazságot ismerje, már előlegesen azon dolognak, 
mit keres, a rendszernek, birtokában kellene len-
nie; e nélkül egy lépést sem tehet. Vagy mily isme-
retnél fogva választja el az igazságot a tévelytől, 
ha megelőzőleg nem istner egy szilárd, állandó, nyil-
vánvaló, igazságot, mely független, különböző az 
emberiségtől, melynek haladását ál l i t ják? Ily ala-
pon a haladás lehetlen. Haladni ugyanis annyit 
tesz, mint valamely czél felé menni ; de mikép tudom, 
hogy haladok, ha előttem nem létezik semmi bizo-
nyos ? Midőn a positiv hitben az ész csak az isteni 
tekintélynek hódol, az igazi lelkiismeretszabadság 
is itt leli valódi elemét; az embernek nemes büszke-
sége, hogy oly igazságokban, melyekhez alkalmaz-
kodva legcsábitóbb ingereit fékezi, emberi hatalmat, 
beavatkozást, nem tűr ; már pedig hol azon elegen-
dően nagy tekintély arra, hogy, a mire legbüszkébb, 
eszét annak alávesse? ez a tekintély csak az isteni 
függetlenség felségében ragyog. 

Minden korszak, mondá Göthe, melyben a hit 
uralkodott, fényes, lélekemelő s termékeny volt va-
lamint saját korára, ugy az utókorra nézve is. El-
lenben minden korszak, melyben a hitetlenség ül 
nyomorult diadalt, kérkedjék bár egy perczig a fény 
külszinével, az utókor előtt mégis eltűnik mivel senki 
sem törődik szivesen a meddőnek ismeretével. És 
mégis a szabadság, felvilágosodás, a haladás, kor-
szaka nem akarja látni ama szoros köteléket, mely 
a hit s tudomány közt létezik s hogy a hit mega-
láztatása megalázza az észt is, miről legnagyobb 
tanúságot tesz az ókor. Itt látjuk, mikép sülyedt 
a nemzeti religio romjai alá a római ész is, mely a 
kereszténység előtt oly magasröptű volt; csak azt 

kellene még látnunk, váljon hasonló eredményt 
szül-e a keresztény hit bukása is és váljon maga után 
vonja-e a hit csökkenése az ész csökkenését is? Je-
leink vannak, hogy az emberi ész a hit megingatá-
sával veszt. Döntsük le az ész és hit legbensőbb össz-
hangzatát a divatos tudományosság mélyébe ; ren-
ditsük meg a lelkekben az isteni igazságokban való 
hitet, s bámulni fogunk, mikép szorul össze az ész lét-
köre, mikép vesz erőt az anyag a szellem felett. Hiá-
ba iparkodunk a tudományt a hittől elválasztani, 
kivihetlen ez azon ezernyi ezer szálaknál fogva, me-
lyekkel egymásba fonódnak. Hiába óvjuk magát a 
politikát a vallástól; minden politikai kérdés kisebb 
nagyobb mértékben, közelebbről vagy távolabbról, a 
theologiával érintkezik s épen azért váltak oly éle-
sekké a politika kérdései, mert a keresztény elveken 
nyugvó jog helyébe az önzés, az erőszak önkénye, 
lépett, a keresztény elvek pedig elvesztették túlsúlyu-
kat a politika vezetésében. „Meglepő, mondja Proud-
hon, hogy ha a politika mélyére tekintünk, a theolo-
giára bukkanunk." 3) 

Tisztelt gyülekezet! a hit s tudomány közti 
viszonyról szólottam, az e körüli gondolatokat nem 
annyira kifejtettem, mint inkább csak főbb vonalai-
ban érintettem. Nagy nemzetnek csak az mondható, 
mely az emberi ismeret minden ágában az összes 
világ szinvonaián áll s együtt halad az egész em-
beriséggel, melynek fiaiból a szellemi élet minden 
irányára válnak ki vezérférfiak, kik azt semmiben 
hátramaradni, a szellemi világ áramlatán kivül esni, 
nsm engedik, kiknek összmtíködésében az összhang-
zatos haladás elve érvényesül ; az egyesek munkája 
s tanulmánya ismeretkincse összefogva képezi az 
egész nemzet szellemi kincsét. 

A hitnek legnagyobb veszedelme az, ha uem 
ismertetik. Nagy szerencsétlenségünk nekünk, hogy 
épen azon osztályban, mely társadalmi állásánál s 
műveltségénél fogva hivatva van irányt adni e sokat 
zaklatott nemzetnek, ma is követőkre talál azon 
minden század és lelkiismeretek tanúságába ütköző 
hiedelem, mintha a világiaknak a hittudományi 
igazságok ismeretére nem volna szükségök. A hit 
az erkölcsi világ légköre, melyben a természetiek 
terhe alatt roskadozó, földön kúszó, lény ég felé fel-
egyenesedik és Istentől belezárt kecsei összes pom-
pája fejlesztésére alkalmassá lesz. Az emberek büsz-
kék lángelméjükre, bölcseségökre s ékesszólásukra 
s van is reá okuk. Azonban bármily nagy legyen is 
hatalmok kortársaik felett: az egyedinek magasb 

3) Confess, d'un révolutionnaire. 



hitbeli tekintetek előtti meghajlása nélkül soha sem 
fogják az eszmék és érzelmek azon higgadt s tartós 
megállapodását, soha az érdekeknek emberinél fel-
sőbb kéz által rendezett fokozatába azon megnyug-
vást s ennek megfelelő azon önmegtagadási készsé-
get valamennyiben kifejteni, mely nélkül nincs 
túlnyomólag összpontosított szellem- s akarategység, 
tehát nincs erkölcsi személy, nincs nemzet. 

Hol volnánk ma már, lia a tudomány emberei, 
midőn a régi társadalom visszaélései ellen sikra 
keltek, a hit szentségét tisztelve, csak azon bilincsek 
szétzúzását vették volna czélba, melyek azt lealacso-
nyitólag egy hozzá méltatlan ügy kerekéhez kötötték ! 
Az eszmék ugyan győztek, a társadalom régi épü-
lete óriási viharokban robbantatott szét; de az újból 
felépitendőhez hiányzott az alap. Ezen alap hiányá 
nak érzete lengé át a nagy hazafinak. Somsich Pál-
nak, elnöki búcsúbeszédét, midőn a nemzet előtt 
bevallá: „hogy nincs iránytű, mely az óhajtott czél-
hoz vezető utat biztosan megmutatná." 4) 

Pedig nem szükség u j intézmény feltalálásáról 
gondoskodni, mondá a franczia nemzet nagy törté-
nésze; a tiszta erkölcsi hit régen létezik; a világ 
megváltó religiója az, mely az emberi rendeltetés 
minden egyes feladatát megoldotta, melynek lábai-
hoz jövének magokat megadni a legszebb lángel-
mék, mely uralma alá sorolá a polgárosított népe-
ket, finomitá erkölcseiket, ihleté dalaikat, tárgyat 
nyuj ta költészetöknek, beoltá jellemét minden nem-
zeti emlékbe . . . . Letűnt ez a vallás egy pillanatra 
az emberi lélek viharaiban; de megszűnvén a ziva-
tar, a hit szükségének érzete visszatért, jelentkezve a 
lelkek fenekén, mint természetes nélkülözhetlen hite 
Francziaországnak s Európának. 

Tisztelt gyülekezet! legyen szabad befejezéskép 
egy megjegyzést koczkáztatnom. Az egyetemi tanács 
által többször benyújtott reformjavaslatok egyikében 
kivánatosnak mondja az, hogy a hittudományok 
előadásai necsak papi jelöltek, hanem világiak által 
is látogattassanak. Ha ez óhaj valósulna, mennyi 
előítélet szűnnék meg! Ha itt megtanulnák a hit 
magasztos igazságait azon kristálytiszta üvegen át 
nézni, melyet a keresztényelveknek tisztán felfogott 
szelleme tart szemeink elé, látni fognák, hogy modern 
tudományunkat is ki lehet egyeztetni, sőt kell is 
kiegyeztetni, a hitbeli isteni tekintélylyel, melynek 
aegise alatt megszűnjék az ész csak rendszereket 
alkotni, hanem az igazság őszinte keresése mellett 

*) Országgyül. beszéd april. 15. 1872. 

a meglevőt fejleszsze. Ez összhangzat nélkül minden 
tudomány csak rendszer azaz mesterkélt dolog, te-
hát kétes: „Tout cela est systeme, c'est a' dire, dou-
teux" mondja a franczia. Csak ez összhangzat tünteti 
fel azon szép összefüggést, mely a mindkétrendtí vi-
lágot Istennel s az emberi gondolatot az isteni esz-
mével kapcsolva össze, a mindenség mint egy nagy 
egész, a legfőbb ész műve, tárul fel az ész előtt, mint-
egy valósítása a fenséges isteni tervnek, mit lehetlen 
tökéletesen felismerni, ha a szemlélő nem hat be 
egészen a művész teremtő gondolatába s annak esz-
méjét nem iparkodik ugy felfogni, mint benne léte-
zik. Ezzel az 1872/3 egyetemi tanévet megnyitottnak 
jelentem. 

Szent Bonifácz sírjánál Fuldában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 

állapotáról. 
( F o l y t a t á s . ) 

V. 
Keresztény iskolák nélkül, melyekben az egyház az 

őt megillető befolyást gyakorolja, nincs keresztény neve-
lés. Ha az iskola az egyházzal és keresztény családdal nem 
áll harmonious egyetértésben, akkor az mindkettőnek leg-
gonoszabb ellensége ; antiegyház és anticsalád az, mely a 
történelemben eddig hallatlan módon a gyermekeket a szü-
lők szivétől és egyházok szellemétől elidegeníti és vallás-
talan vagy legalább vallásilag közömbös emberekké neveli. 

Azért minden felekezet törvényes elismerésében lé-
nyegesen alapszik a felekezeti iskolákra való jog. A ma 
még érvényes positiv jog, melyen Németország egész val-
lásegyházi jogállapota nyugszik, az iskolát annexum reli-
gionisnak nyilvánítja. 

Az állam magához ragadta ugyan az iskolát, de egy-
szersmind mindenkor kötelezettnek tartotta magát arra, 
hogy az iskola számára a vallási és felekezeti jelleget meg-
őrizze és azért az egyháznak az iskolára legalább azon be-
folyást hagyta meg, mely szükséges arra, hogy az iskola 
felekezetileg keresztény nevelésnek szolgáljon és nem, hogy 
azt aláássa. 

Lehetetlen, hogy bennünket s minden hivő katholi-
kust a legnagyobb aggodalommal el ne töltsön annak látása, 
hogy az egyház befolyásával az iskolából mindinkább k i -
szorittatik, az egyházi iskolafelügyelők precarius hely-
zetbe hozatnak, az uj birodalmi részekben felekezet nél-
küli iskolák alapittatnak s azon paedagogiai áramlatok 
láthatólag előmozdittatnak, melyek az iskola teljes elke-
reszténytelenitésére törekszenek s azt arra való eszközzé 
akar ják tenni, hogy az emberiság lassankint a ker. hittől 
elidegenittessék és tisztán humanitárius műveltségre ne-
veltessék. 

VI. 
A vallásgyakorlat szabadságának lényeges megszo-

rításául kell azon tilalmat jeleznünk, melynél fogva az 
iskolás gyermekek s a ker. ifjúság vallási egyletekben részt 



nem vehet, a mely tilalom Poroszországban életbe is lép-
tettetett. 

Hogy ezen egyszerű ajtatos egyletek kis imáikkal s 
ajtatossági gyakorlataikkal vagy pedig ajtatos czélokra 
való kis alamizsnáikkal semmi államveszélyest vagy isko-
laellenest nem foglalnak magokban, az nagyon világos. 
Ellenben nagyon alkalmasak arra, hogy az ifjú szivét 
a jóra fogékonynyá tegyék s a jámborságot, ártatlanságot s 
átalán minden keresztény erényt előmozdítsanak. Ez Íté-
lete a kath. egyháznak, mely ezen egyleteket jóváhagyja, 
ez a tapasztalás ténye. 

Tehát a kath. ifjúságnak ezen egyletektől való eltil-
tása nyiltan vallás elleni ellenségeskedést foglal magá-
ban és csak kártékonyán hathat a gyermekek és if jak szi-
vére. Azonfelül az egyház és szülök jogaiba való beavat-
kozás. Az egyháznak joga van arra, hogy a neki sajátos 
eszközökkel a kath. ifjúságra vallásilag hasson s a szülők-
nek, valamint magoknak a gyermekeknek, joguk van sza-
badon felhasználni a jámborság mindazon segédeszközeit, 
melyeket nekik hitök és egyházok ajánl. 

VII. 

A kath. egyházra nyomasztólag ható rendszabályok 
közé tartozik a birodalmi büntetőtörvény 130. §-nak pót-
léka. E pontot csak röviden akarjuk érinteni. Gyakorlati 
szempontból e büntetési intézkedés meglehetősen tárgynél-
küli, mert a hitszónok, ki az egyház követelménye szerint 
prédikál, politikai megütközésre nem fog alkalmat szolgál-
tatni. De azért mindig elkeserítő kivételes törvény marad, 
mely a keresztény hitszónok káros gyanúsítására szolgál-
hat ürügyül. 

VIII. 
Nyiltan megbeszéltük az utolsó időben kiadott rend-

szabályokat, melyekben a kath. egyház és tagjai törvé-
nyesen szerzett és természetes jogainak csorbítását, vala-
mint a kath. vallás szabad gyakorlatának lényeges meg-
szorítását, kelle szemlélnünk. 

Fájdalom, úgy látjuk, hogy a jö/ö még szomorúbban 
alakul. Ugyanazon hangok, melyek az eddigi rendszabályok 
mellett annyi sikerrel érvényesiték magokat, azt kivánják, 
hogy az államnak a kath. egyházhoz való egész viszonya 
az egyházzal és annak fejével való alkudozás és szerződés 
nélkül egyoldalúlag az állami törvényhozás által egészen 
újonnan szabályoztassék és pedig nem az egyházszabadság 
és keresztény államnézlet szellemében, hanem az egyház-
nak és vallásnak az iskolából és életből való lehető kizá-
rása, — az egyháznak az állam által minden oldalról gyám-
ság alá vétele, által annak leglényegesebb élettevékenysé-
gére, szolgái nevelésére és alkalmazására, a lelkipásztorko-
dás gyakorlatára és a vallásos élet ápolására nézve. 

Ezen követelés 1) az állam ama korlátlan jogára ala-
pittatik, hogy az egyház jog- és szabadságkörét egyolda-
lúlag és egyedül saját belátása szerint állapithatja meg ; 2) 
azon állításra, hogy a kath. egyház birodalomellenes, 
államveszélyes, culturellenes. 

Amaz elvben és ez állításban, ha állammaximákká 
válnának, a kath. egyház jogának és szabadságának legabso-

lutabb elpusztítása, örökössé válható üldöztetésének és 
károsításának forrása, a német nemzet kath. részére nézve 
a vallási béke s lelkiismereti szabadság megsemmisítése é3 
a keresztény nép hitére s erkölcseire nézve a legnagyobb 
veszély rejlik. 

Valóban megdöbbentő gondolat, hogy azon püspökök 
utódai, kik a német népeknek a kereszténységet hirdették, 
oly helyzetbe jutottak, miszerint be kell bizonyitaniok, 
hogy a kath. egyháznak joga van sajátosságában és integ-
ritásában Németországban léteznie és hogy a kath. nép, 
mely több mint másfél ezredév óta nemzedékről nemze-
dékre katholika vallása szerint szabadon élt, — hitének e 
szabadságára megtámadhatlan, elidegenithetlen, joggal bir, 
és hogy e hit nem államveszélyes. Hogy a kereszténység 
államveszélyes, az az ókori pogány állam maximája volt, 
melyből az első három században a keresztények üldözte-
tései származtak. 

De mióta a népek keresztényekké lettek, elismerik, 
hogy a kereszténység és keresztény egyház közvetlenül 
Istentől nyerték létezésök és csorbittatlan élettevékenysé-
gük jogát. 

Az egyház ezen isteni jogának elismerése alapja a 
nyugati államok összkifejlődésének, nevozetesen pedig a 
német birodaloménak, mely egy évezreden át fenállott. 

Igaz, hogy a nyugati kereszténység egysége a XVI . 
században megszakadt s a két rész között hosszú harcz 
állott be. A két rész mindegyike azt állította, hogy ő az 
igaz egyház, egyedül az ő birtokában van a hamisittatlan 
kereszténység s ezen vallási ellentét politikai harczra veze-
tett. Miután ez nagyon is soká tartott, Münsterben és Osna-
brückben hazánk e két része között azon béke köttetett, 
melynek a dolgok természeténél fogva addig kell fenálla-
nia, míg a hitszakadás tart ; ezt pedig megszüntetni nem az 
állam feladata. Az állam részéről minden ilyen kisérlet 
őrültség és merény volna, melyet csak iszony és romlás 
követne. 

A wesztfáliai béke által Németországban elismert fele-
kezetek a jog és politieo-társadalmi élet talaján egyenlő és 
teljes joggal birnak, minta bevezetésben emiitettük és pedig 
ezen egyenjog és jogteljesség, mely eredetileg csak a normaév 
határain belül adatott s a többiben a fejedelem önkényétől s 
az országrendekkel netán kötött szerződésektől függött, 
most egészen átalános 

A felekezetek ezen teljes- és egyenjogúsága azok meg-
támadhatlan, törvényesen szerzett, joga, melyet az állam 
védeni tartozik, de önkénye szerint nem változtathat. Leg-
kevesbbé pedig változtathatja azt meg más felekezeti rész 
többségi határozata. 

Amit itt kimondunk, az tagadhatlanul a Németor-
szágban érvényes közjog érinthetlen alaposzlopa, a régi 
birod. törvényszékek fentartott jurisprudentiája s a legújabb 
korig mindenfelekezetbeli legnevezetesb német jogtudósok 
tana. 

Csak a legújabb kor alkotott más doctrinát, azt t. i., 
hogy az állam ellenében önálló és törvényesen szerzett jog 
nem létezik, hogy az állam akarata absolut és hogy e sou-
verain akarat egyedül határozhatja meg az egyházak és 
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felekezetek jog- és szabadságkörét minden pillanatban, a 
mint jónak látja. 

Ez a modern elmélet, de nem a positiv jog elmélete, 
hanem bölcsészi állítás és pedig hamis, a dolgok természe-
tével s az igazsággal ellenmondásban álló oly tan, mely vilá-
gosan minden jogrend felforgatását, mindenelőtt pedig a 
kereszténység örökössé válható üldöztetését zárja, magában, 
a kereszténység ezáltal azok önkényének vettetvén oda, 
kik ezen elméletet feltalálták. 

Ez eméletet azonban nem valamely keresztény fele-
kezet állította fel, nem is a történetileg fenálló államhatal-
mak, hanem a kereszténységgel és minden természetfeletti 
vallással elvből ellentétben álló bölcsészet vagy ha úgy 
akarjuk, egy uj, a mult században hatalomra emelkedett, 
iskola. 

Nem tagadhatni, hogy a protestantismus amaz elmé-
lethez bizonyos, habár csak látszólagos, segédkezet nyúj-
tott. A protestáns felekezeteknél, legalább Németországban, 
az egyházkormányzat a fejedelmekre szállott át. Minda-
mellett a prot. egyházjog szerint is specifice különbséget 
kell tenni az egyházhatalom hordnoka és az államhatalom 
közt. Az evangelicus fejedelom mint az egyházhatalom 
hordnoka egészen más törvények és elvek szerint tartozik 
cselekedni, mint midőn az államhatalmat képviseli, mely-
nek mint ilyennek soha sem áll jogában az egyház ügyeibe 
avatkozni és szorosan illetősége körén belül kell maradnia. 

De egészen mást állit az uj bölcsészet, mely a XVIII . 
század óta mindig szélesebb körökben és soknemű formák-
ban a szellemeken uralkodni kezdett. Ezen uj, a keresz-
ténység mellett és ezzel ellentétben lábrakapott, szellemet 
rationalisticus naturalismusnak akarjuk nevezni. Ennek 
lényeges alapelve tagadása minden természetfeletti kinyi-
latkoztatásnak és minden természetfeletti rendnek. Miután 
a kereszténység Istennek természetfeletti kinyilatkozta-
tása s Isten kinyilatkoztatása s kegyelemereje által alko-
tott életrend é3 az egyház épen ezen életrend megtestesü-
lése: azért a rationalismus a kereszténységet és egyházat 
őrültségnek tekinti, melynek nem kellene létezni s mely-
nek megsemmisítésére kell törnie. 

Nem a természetfeletti kinyilatkoztatás ez agyrémé-
nek, hanem egyedül az emberi észnek s az egyedül ebből 
származott tudománynak, kell az emberi nom felett ural-
kodnia és ezen ész és tudomány sem jogosult körének hatá-
rát, sem egy magasabb, Istentől származott, igazságot nem 
ismer el, mint ezt a keresztény tudomány teszi. 

E tan szerint a keresztény hit alól emancipált emberi 
ész legfőbb hordnoka az állam legyen. E szerint az állam 
legmagasabb feladata nem a jogot védeni s a társadalom 
javát előmozdítani, még kevesbbé feladata a keresztény-
ség védelme s előmozdítása, — hanem inkább feladata az ész 
országának valósítása s azért, mint már a régi bölcsészek 
álmodozák, tulajdonképen e tudomány embereinek kell az 
állam vezetőinek lenniök. 

Hogy ezen uj tan miképen képzeli magának az állam 
viszonyát a vallásokhoz és felekezetekhez, önmagától értetik 
s napjainkban nyilt titok. Az állam t. i. azokkal a hitetlen 
ész s a hasznosság kívánalmai szerint cselekedjék. Mint-
hogy pedig a keresztény és hivő nép, a keresztény feleke-

zetek s különösen a kath. egyház existentiája még mindig 
el nem távolitható tény — és minthogy a kereszténység és 
egyház rögtöni és erőszakos eltörlése kivihetlen és kegyet-
len lenne, az államnak két dolgot kell végbevinnie : 

1) A hivő felekezeteket és névszerint a kathol. egy-
házat szabadságának s az emberekre s emberi társadalomra 
való befolyásának lehető megszorítása által mindinkább 
csendes kimúlásra kényszeríteni. 

2) Feladata az összes oktatás- és nevelésügynek az 
egyháztól való teljes elválasztása, az egyház és keresztény 
felekezetek minden socialis tevékenységének, nevezetesen a 
jótékonyságnak, tökéletes elvilágiasitása, továbbá a sajtó, 
tudomány és művészet, nyilvános mulatságok, által az 
állam vezetése s előmozdítása mellett és átalán az összes 
állami tevékenység által a népet lassankint a puszta ész 
uralmához vezetni, mikoris aztán be fog a kellő pillanat 
következni, hogy a kereszténység utolsó maradványai s 
a történelembe és társadalomba mélyen benyúló gyökerei 
és soknemű elágazásai eltávolíttassanak. 

Sokan meg fognak a dolgok ez előadásán ütközni, sőt 
talán azt roszalni is fogják ; de mindenki előtt, ki a valódi 
világhelyzetet ismeri, czáfolhatlanul igaznak fog feltűnni 
— s lehetetlen a jelen vallási helyzetet helyesen felfogni, 
ha e tényekben nyilatkozó állapotoktól és szellemi áramla-
toktól el akarnánk tekinteni. 

A kereszténység, a történeti és positiv jog, a keresz-
tény és német öntudat, nem ismeri az állam és állami tör-
vényhozás e korlátlan hatalmát a keresztény felekezetek-
kel szemben. 

Azon modern alapelv, hogy az egyháznak és hívőinek 
joga egyedül az államnak mindig visszavonható concessióján 
alapszik s egyszerűen minden időnkinti állami törvényho-
zástól függ, minden keresztény és positiv, nevezetesen Né-
metországban érvényes, joggal ellenmondásban áll. E mo-
dern alapelv valósításának megkísértése a positiv jog egye-
temes megdöntésére s a kereszténység üldöztetésére vezetne. 

(Vége köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, oct. 20. A n é m e t p ü s p ö k i k a r n y i -

l a t k o z a t a és a mi s a j t ó n k . Ha annyira szomoritó 
nem lenne sajtónk eljárása az egyházi ügyek, nagyobbfon-
tosságu egyházi nyilatkozatok, körül, még talán érdekesnek 
is nevezhetnők. Ha a pápa vagy valamely ország püspökei 
együttesen nyilatkoznak, tudomást vesznek a nyilatkozat-
ról, közlik olvasóikkal, de nem a szöveget, hanem azt, mit 
az egyház iránt gyűlölettől felhevülő agyok abban felta-
lálni vél ; hiszen a szöveg szószerinti hiteles közlése még 
veszélyes is lehetne az olvasóra, még fel is világosithatná 
az olvasót a felől, hogy a nyilatkozatban minden más fel-
található, csak az nem, mit egyik-másik liberális lap olva-
sóival közölni jónak vélt. 

így vagyunk legújabban a Fuldában összegyűlt püs-
pöki kar nyilatkozatával is. Ámbár a püspöki kar liberális 
embereknél egyátalában nem található becsületes nyíltság-



2 8 6 

gal elmondja mindazon sérelmeket, melyeket a legközelebbi 
időbon az egyház Németországban szenvedett ; ámbár mind-
emellett minden kétséget kizáró határozottsággal és egye-
neslelkűséggel kimondja, hogy az egyházi és állami hata-
lom között megzavart egyetértés és béke helyreállítására 
minden hatalmában lévő eszközzel közre fog működni : 
mindennek daczára a „Pester Lloyd" elég vakmerő, hogy 
többet nem m o n d j u n k , a kérdéses memorandumot az állam-
hoz intézett hadüzenetként olvasói előtt bemutatni, mely-
től azonban Bismark, az ő hite szerint, mint gúnyosan meg-
jegyzi, nem fog megijedni, mert a jelenlegi ultramontán 
tendentiák nem találnak támaszt sem a népben, sem Német-
ország kormányaiban. 

Mindenekelőtt azt kérdezzük a „P. Ll."-tól, hol van 
itt a becsületes eljárásnak csak legkisebb nyoma is? Egy 
okmányt, mely a jogos önvédelem, az állam által megin-
dított harcz békés kiegyenlítése, a felvilágosítás, jellegét 
viseli önmagán, mely amellett, hogy a jogtalan sérelmeket 
elősorolja, mindezt a tiszta öntudat nyugodt de azért az 
önérzet bátor hangján adja elő, egy ily okmányt mikép 
lehet az olvasó közönség előtt becsület mellett hadüzenet-
ként bemutatni? Vagy talán az bántja a „P. Ll."-ot, hogy 
egy ország püspöki kara nem a meghunyászkodás hang-
ján tárja fel a világ előtt az egybáz sérelmeit, hogy nem 
bűnbánóként fordul ahhoz, ki e sérelmeket okozza ? talán 
e miatt akarja olvasóinak gyűlöletét a catholicismus ellen 
még jobban feltüzelni ? ezért akarja a nyilatkozókat olyano-
kul feltüntetni, mint kikkel békében élni az államnak nem 
lehet ? Mikép jellemezzük az ily eljárást, melynek alapja a 
gyűlölet, indoka gyűlölet, végczélja gyűlölet, mely a leg-
nemtelenebb elferditést sugalmazza egy egész testület hiva-
talos, nyilvános, nyilatkozata ellen ? Ha a német püspöki 
kar nyilatkozata valóban hadüzenet a német, illetőleg bur-
kus, állam ellen, miért nem közölte a „P. Ll." a nyilatko-
zatot szószerinti értelemben egész terjedelmében ? Hiszen, 
ha ama nyilatkozatnak tartalma valóban megegyezik a 
„P. Ll." által adott jellemzéssel, úgy olvasói az eredeti 
szövegből és általa saját szemökkel erősödhettek volna meg 
a „P. Ll." igazságos eljárása és Ítélete felől. Hová lett a 
„P. Ll." bátorsága? Egész hasáb, természetesen alaptalan, 
támadásokat bátor az egyház ellen közölni és nincsen bá-
torsága közölni oly püspöki nyilatkozatot, mely felől Íté-
letet mondott, melynek pedig szerinte Ítéletével összhang-
zónak kellene lenni ? De legyen elég ennyi megbélyegzé-
sére azon qualificálhatlan eljárásnak, melyet liberális lap-
jaink, közöttük első sorban a „P. Ll.", minden egyházi ügy, 
legközelebb a német püspöki kar nyilatkozata, iránt tanú-
sítanak. 

Arra van még néhány szavunk, váljon a „P. LI." 
cliense, Bismark herczeg, megijedt-e a püspöki kar nyilat-
kozatára vagy sem. Közelebbi ismeretségben nem vagyunk 
ő herczegségével és így nem tudjuk, mennyire ijedőster-
mészetü, mennyire nem ; annyit azonban biztosan mondha-
tunk, hogy ha ijedőstermészetű is ő herczegsége, a püspöki 
nyilatkozat folytán még sem félhet forradalomtól. E pont-
ban valóban nincsen mitől megijedni ; a kath. hivő népre a 
püspöki kar egyátalában nem szokott ily irányban hatni. 
De azt is tudjuk a történelemből, hogy voltak már nem 

ijedőstermészetü ministerek is, kik daczára minden bátor-
ságuknak bizonyos non putarem események közbejöttével 
kénytelenek voltak leszállni ama magas piedestálról, hon-
nan omnipotens hatalommal vélték örökké kínozhatni és 
megsemmisíteni az egyházat. Ez Bismark herczeggel is 
megtörténhetik, habár a „P. Ll." tanúsága szerint nem Í3 
ijedt meg; mert egyátalában nem áll a „P. Ll." azon állí-
tása, mintha az egyház Németországban semmi támaszszal 
sem birna. Nem szándékozunk idézni, mire támaszkodha-
tik ott az isteni segélyen kivül az egyház, mire nem ; 
legyen elég erre nézve azon kérdést tennünk : mivé tették 
volna már az egyházat Németországban a liberálisok, ha 
csakugyan semmi támaszszal sem birna? Igenis, bir támasz-
szal és talán közelebb van az idő, mintsem vélnők, midőn 
e támasz magát érvényesíteni fogja, bizonyára Bismark és 
a „P. Ll." nem kis ijedelmére. © 

MÜNCHEN. N a r d i p á p a i p r a e l a t u s é s az 
ó k a t h o l i k u s o k . Az emiitett főpap, ki nem régen na-
gyobb körút alkalmából nálunk is megfordult, itten t a r -
tózkodása alatt gyűjtött tapasztalatait egy hosszabb magán-
levélben letette, mely azonban későbben az iró beleegyezése 
mellett az itteni „Volksfreund"-ban napvilágot is látott. 
Ezen levél sokkal érdekesebben ecseteli az ókatholikusoknak 
nyomorú állapotát, sem hogy azt egész terjedelmében ne 
közölnök. 

A praelatus ekként ír : 
„Midőn néhány hónappal ezelőtt abbeli erős reménye-

met fejeztem ki, hogy a német nép hű maradand hitéhez s 
egyházához, sőt, hogy még szorosabban fog e kettőhöz 
ragaszkodni, mint eddig, nem csalódtam. Egy évig körül-
belül ugy látszott, mintha Bajor- s egyátalán Németország 
felől nehéz veszélyek fenyegetnék az egyházat. Hatezer 
aláirás Döllinger mellett, gyakori viharos gyülekezések, 
dühös beszédek Róma ellen, néhány apostata pap, Porosz-
országnak nyilvánvaló közreműködése, a lapoknak ingerült 
hangja, a tengernyi röpiratoknak felburjánozása s minde-
nekelőtt a kormánynak magatartása, mind oly körülmé-
nyek valának, melyek nem alaptalan s megvetendő aggo-
dalmakra elég okot látszottak szolgáltatni. S most mi lett 
mindebből? Látott-e valaha tengert szélvész után? A szél-
vész lecsöndesül, a felhők eltűnnek s a hajó, melyet a ma-
gasra felcsapó hullámok mármár eltemetni látszottak, régi 
pályáján nyugodtan tova halad, győzedelmeskedve az ele-
meken. Igy történt most. is. Dölllinger ugyan a régi 
maradt, talán még roszabb is lett. Dühösebb ellensége az 
egyháznak, mint valaha volt ; legújabban Michauddal a 
franczia apostatával conspirál. De ki követi őt ? 40,000 
német pap közül csak 37 ; 7,000 bajor pap közül csak 10 s 
ezek közt is többen vannak már, kik ingadoznak. 

Váljon mit gondolhatnak, — mondja alább,— Fried-
rich vagy Messmer, ha a Gasteigtemplomban tartatni szo-
kott szakadár misén Münchennek majdnem 200,000 lakó-
sából alig 20-at látnak megjelenni? Mit gondolt az utrechti 
érsek, midőn egy -600,000 lélekből álló megyében alig 
néhány tuczat gyermek jelent meg a bérmálást kezéből 
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felvenni ? . . . Ugy látszik, hogy már a királynak szemei 
is megnyíltak. 

A nép itt igazán katholikus A templomok telvék 
ajtatoskodókkal, az utczán mindenütt avval köszöntik az 
embert : „dicsértessék a Jézus Krisztus !" — Hogy várhatták 
az egyházellenes mozgalomnak szitói, hogy művök ily kö-
rülmények közt sikerülend ? 

Ilii peribunt, tu autem permanes, — ezt lehet manap 
is az egyházról mondani. 

RÓMA. J ö v ő n k ; ö s z e n t s é g é n e k o l a s z 
c i v i l l i s t á j a ; l e g u j a b b i i n d e x . Proudhon köztudo-
más szerint azt mondja valahol: „A tulajdon a valódi 
lopás." E tetei, fájdalom, igen sok hivöre talált, kiknek 
száma napról napra növekszik. Annál furcsább tehát, de 
egyszersmind veszélyesebb is a nemzet jövőjére nézve, ha 
valamely kormány, mint az olasz, folytonos annectálások, 
legújabban pedig az egyházi vagyonnak erőszakos elrablása, 
által azon meggyőződést kelti s ápolja a népben, hogy ma-
gok a kormányzó körök, a rendnek s vagyonbiztosságnak 
eme született őrei, Proudhon tételét nemcsak helyeslik, ha-
nem tehetségök szerint gyakorolják is. 

Ilyetén példa csak roszul hathat a népre, annál roszab-
bul, minthogy más ember jószágának elfoglalása oly dolog, 
melyhez nem sok tanulás kell s mely, ha már az erkölcsös 
önérzet bizonyos fagypontig alászállott,nem egy emberre néz-
ve nagyonis kecsegtető, vonzó, csáberővel bir. E tekintetben 
aztán a plebeius nem roszabb a „felvilágosodott" „művelt" 
középosztálynál ; szóval, ha egyszer odáig jutottunk, hogy 
a lopást „törvény" útján szabályoztuk és szentesitettük, 
akkor ne csudálkozzunk, ha minden ember lop, a ki hozzá 
fér. Igy vagyunk már most a mi haladottainkkal is. Min-
den ember epedve várja azon pillanatot, melyben az 
átalános felforgatás alkalmat adand neki a közvagyonba 
vagy legalább gazdagabb szomszédjának pénzébe markol-
hatni. Hogy pedig ily vágyak, remények s várakozások 
mellett az ország jövője nem épon rózsaszínűnek mondható, 
az alig szorul bővebb magyarázgatásra. De ez nem is lehet 
másként. A népnek forradalmat óhajtó része az átalános 
felforgatásban mintegy ösztönszerűleg a kormány tettei-
nok utolsó végkövetkezményét latja s nincs kedve megen-
gedni, hogy az eddig elkövetett lopások csak másoknak, 
néhány ministernek, kótesjellemü nagy uraknak s az egyházi 
vagyon elprédálása alkalmával meggazdagult zsidóknak 
lettek legyen javára, hanem bizonyos petroleumos követ-
kezetességgel már most azt követeli, hogy neki is jusson 
belőle s ezért folyton folyvást s mindig nagyobbodó mér-
vekben socialis forradalomra készül. 

Ez a mi jövőnk. Váljon szerencsétlenségünk akkor 
localis maradand-e avagy birand-e kihatással az Olaszho-
non kivüli viszonyokra is, ezt eddig még senki sem tudja 
megmondani, ámbár nem épen valószínűtlen, hogy a socia-
lista elemeknek szélesen elterjedő, ma már nem is titkos, 
összeköttetéseinél fogva az olasz szikra nagykönnyen egész 
Európát borithatja lángba. Epezért kétszer sajnálandó 
körülmény, hogy az uralkodók s kormányzók közt nem 
találkozik egyetlenegy ember sem, ki társait a közelgő 

vészre figyelmeztetni, az ellen tiltakozni s annak elejét venni 
elég lelkiismeretes és bátor volna, hanem hogy mindnyájan 
vallás- s egyházellenes elfogultságtól elvakitva abban, mi 
manap Olaszhonban történik, csak a gyűlölt papoknak 
megnyomorittatását látják, mely felett elég dőrék még ör-
vendezni is a helyett, hogy észrevennék, miszerint ez csak 
kezdete oly viharnak, mely őket is elseprendi, a legyőzhet-
len, megsemmisithetlen, megváltozhatlan, katholika egyhá-
zat pedig csak legfelebb megtisztitandja. 

Nem tehetem, hogy midőn az olasz kormány igazság-
talan foglalásairól beszélek, legújabb hamisságát is ne 
emlitsem. Divatba jött ugyanis az elfoglalt zárdákért az 
illető szerzeteknek bizonyos kártalanítási összeget utalvá-
nyozni. De ez merő játék, rászedés, szemfényvesztés, mert 
a kormány ezen egész kártalanítási eljárást oly okosan 
vagy jobban mondva furfangosan szabályozta, hogy, — 
hihetetlen, de való, még nyer is rajta. íme egy példa : Az 
Al-Gesu elfoglalt helyiségeiért a kormány 9,600 lírát fizet 
kártalanításul. Nevetségesen csekély összeg, tekintve az 
épületnek rengeteg terjedelmét s azt, hogy a kormány 
annak legeslegnagyobb részét lefoglalta. De a java még 
csak most jön. A jezsuitáknak, kiknek számára alig egy pár 
szobát s a templomot hagyták, ezért —- 10,000 lirát fizet-
nek adóul ! Olyan az olasz „kártalanítási" eljárás, hogy az 
illető szerencsétleneknek, kik ilyféle kártalanítással sújtat-
nak, ez még pénzökbe is kerül. 

A garanzia-törvényt illetőleg az olasz kormány kö-
vetkezetesen folytatja azon comédiát, hogy minden évne-
gyedben az illető záradékra szóló utalványt Antonelli bi-
bornokhoz elküldi s ép oly következatesen visszakapja. A 
becsületes királynak kormánya annál szivesebben teszi ezt, 
minthogy semmibe sem kerülvén, mégis ürügyül szolgálhat 
a világ előtt azt állíthatni, hogy a garanzia-törvény által 
elvállalt kötelezettségeknek pontosan megfelelni iparkodik. 
Hogy a szentatya a neki odavetett pénzt nem fogadja el, 
az az ő dolga, a ró galantuomo pedig, mint Pilatus, kezét 
mossa. 

A Congregatio Indicisnek legújabb határozata húsz 
könyvet bélyegzett meg, melyek összesen körülbelől a va-
tikáni zsinat elleni ujabb irodalmat képezik. A tiltott köny-
veknek czimei a következők : „Die Macht der römischen 
Päpste über Fürsten, Länder, Völker und Individuell" 
Schulte lovagtól ; „Die Stellung der Concilien, Päpste und 
Bischöfe vom historischen und canonischen Standpunkte 
und die päpstliche Constitution vom 1&, Juli 1870." ugyan-
attól; „Das Unfehlbarkeitsdecret vom 18. Juli 1870. auf 
seine Verbindlichkeit geprüft", ugyanattól; „Denkschrift 
über das Verhältniss des Staates zu den Sätzen der päpst-
lichen Constitution vom 18. Juli 1870." ugyanattól. To-
vábbá: „Sendschreiben an einen deutschen Bischof des va-
tikanischen Concils", Acton lordtól; „Zur Geschichte des 
vatikanischen Concils", ugyanattól ; „Das vatikanische 
Concil mit Rücksicht auf Lord Acton's Sendschreiben und 
Bischof von Kettelers Antwort kritisch betrachtet", Ziern-
giebl tudortól. Azután ama hirhedt „Tagebuch während 
des vatikanischen Concils geführt" Friedrichtől s végre 
„Haeresis Honorii et decretum Vaticanum de Infallibilitate 
Pontificia", Ruckgaber tanártól. Több másodrendű iratnak 
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czimeit mellőzvén, mejegyezzük, hogy Ruckgabor munkája 
az egyedüli, mely ezen megjegyzéssel emlittetik : „Auctor 
laudabiliter se subiecit et opus reprobavit." Errare humá-
num, hanem az Isten rendelte tekintélynek alávetni ma-
gát amily nehéz lehet egyes esetekben, ép oly dicsére-
tes mindig, amiértís az Index ősi szokás szerint hozzá 
teszi: „laudabiliter" se subjecit. A többiek, kiknél a hiúság 
már minden nemesebb ösztönt kiölt, nem vetik bizony alá 
magokat, de azért csakis ők sajnálandók, mert az egyház 
bizvást azt mondhatja rólok : alios ego vidi ventos ! . . . 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

Ezen gyakorlati közös törekvés egyszersmind a leg-
jobb út Isten egy egyházának szétszaggatottságát meggyó-
gyítani. Békés vita egyes eltérések felett igen megegyeztet-
hető a nagy egységen való testvéries Összetartással. Igen ! 
Az egységnek ezen öntudata feltétele a harcz diadalmas 
kimenetelének ; a harcz kimenetele csak ugy lesz gyümöl-
csöző, ha az egység alapján állva harczolunk. Ha ugy 
fogunk harczolni, mint egy anyának fiai, akkor ezen harcz 
az egyház nagy testére nézve üdvhozó só. 

Az uj német birodalomnak magasztos feladatai nem 
veszélyeztetnek az egyház egysége s hatalma sem ily test-
vériesen folytatott harcz által. A német birodalom tagja 
Isten országának, melyet az Isten fia alapitott és kijelentett 
s mely a világ minden birodalmát átkarolja. Isten országa 
ugyan nem e földről való, hanem épen azért, mert felülről 
való, annál realisabb e földön, mint szent Ágoston oly 
hatalmasan mondja. Ezen szó : Isten országa, nem puszta 
eszmény, hanem a legvalódibb valóság, az egész ó és u j 
szövetségen keresztülhuzódik, mint valami veres fonál, az 
ó szövetségben jóslatképen, az újban mint teljesülés és 
sokkal teljesebb, tömöttebb, mint e fogalom : egyház, köz-
ség, ecclesia, mely a keresztény népet jelezi, amint az a 
keresztség s hit által Isten országába összegyűjtetik és 
szerveztetik, mint tagja azon testnek, melynek feje Isten. 

Nem Istennek országa s nem az egyház, mint népe 
ezen Isten országának, az, mely e világ birodalmait fenye-
geti. Istennek egyháza tanitja, hogy a felség Isten kegyel-
méből van, hogy alattvalói hűséggel a lelkiismeret miatt 
tartozunk, hogy az elöljáróság iránt kegyelettel viseltes-
sünk, hova tartozik a szolgálatkészség s engedelmesség, 
mely az alattvalót felemeli s nemesiti, valamint az is, hogy 
az igazságtalanságot szivesen tűr jük Istenért. Mindezt az 
egyház tanitja s ezzel épiti fel s erősiti meg a fensőbbségét, 
a trónokat. 

De maga az igazi szabadság is hatalmas elvekre talál 
az isteni igazságokban, melyek az egyházban letéteményez-

vék. Deo servire libertás, Istennek szolgálni szabadság, 
mondja szent Ágoston, A zsarnokság legkiállhatlanabb ne-
métől, az állammindenhatóságtól, a vértanúk vére szabadí-
totta meg az emberiséget. Csak az Istenhez kötött lélek-
ismeret képes igazi szabadságot alapítani. Mert az ember 
Isten képe, mint Isten szava tanitja, azért van neki joga s 
hatalma szabadnak lenni. „Ha titeket Isten fia tesz szaba-
dokká, akkor igazán szabadok lesztek," mondta az igazság. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Beküldettek : 1) Bölcsészattan, Liberatore után 

szabadon átdolgozva. Kézirat gyanánt a növendékpapok-
nak iskolakönyvül kiadva. I. II. rész. Eger, lyceumi könyv-
nyomda. 1872. Ára 2 ft . Az I. füzet a logicát és ontologiát, 
a I I . a metaphysicát tartalmazza. Csak 70 példány van 
még belőle; a ki tehát birni óhajtja, siessen a megrendelés-
sel. 2) Szt. István I. m. király nagy katholikus és nagy 
hazafi volt. 1872. évi aug. 20-kán a székesfehérvári főtem-
plomban fejtegette Stekl Alajos alesperes, iszkaszentgyör-
gyi plébános, szentszéki ülnök, bölcsészettudor. Székesfe-
hérvár. Jeles beszéd. 3) Katholikus lelkipásztor novemb.— 
dec. füzet. Szerkeszti Zádory. Esztergom. Sartori. Egész 
évre 3 frt. 

— Mermillod Gáspár genfi plébánost a szentatya 
hebroni püspökké tette i .p. i. s reá bizta a genfi katholiku-
sok gondozását s ő püspöki jurisdictiót gyakorolt a genfi 
megyében. A cantonalis hatóság ezt igen görbe szemmel 
nézte s mindig akadékoskodott a püspök működésében. 
Legújabban megfosztotta őt plébániájától, fizetését lefog-
lalta. A schveizi püspöki kar ezen tettre azzal felelt, hogy 
Mermillodhoz részvétiratot intézett s ügyét a magáévá 
tette. A genfi katholikusok tiltakoztak a cantonalis hatóság 
túlkapásai ellen, hasonlót tett maga Mermillod is, kiemel-
vén, hogy Genfnek nincs concordatuma a szentszékkel, 
tehát egyháziakban semmi beleszólása sincs, hanem a szent-
szék rendelkezik épúgy, mint a missióállomásokon. A harcz 
most foly. De Mermillodnak nincs semmi jövedelme. A 
katholikusok tehát most gyűjtenek eltartására épúgy, mint 
az ermelandi püspök számára, kit a porosz kormány éhség 
által akar l i ' v a t a l á ru lóvá tenni. A párisi „Univers" szinte 
nyitott aláírást s azt egy névtelen által küldött 2 ezer 
franccal nyitotta meg kijelentve, hogy az adakozó névte-
len, de a katholikusok előtt nem ismeretlen, kinek óhaj-
tása, kívánsága, parancs, példáját követni dicsőség, a ján-
déka áldás. Nem nehéz eltalálni, ki kezdette meg ezen 
aláírást Francziaországban a szorongatott schveizi egy-
ház számára. 

Szerkesztői üzenet. 
Szent-Pál-társulat. Pécs. A beküldött értesítést szivesen kiadtuk, 

a hozzácsatolt 1 ftot péterfillérül a szentatyának küldjük a társulat 
nevében. A Religio szivesen közli a papnöveldei irodalmi egyletek felhí-
vásait, értesítéseit s így szivesen közreműködik a vállalat terjesztésére 
ingyen ; csak másrészt az egyletek is beküldjék annak idején az általok 
kiadott munkákat, mert furcsa, hogy valamely lap előfizetéseket hirdes-
sen, de az illető munka megjelenését nem jelezheti, mert az hozzá be nem 
küldetik. Ezt különben a kath. érdekközösség is ugy hozza magával. 

r 
Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

gzerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13, 

szám alatt ) 

Pesten, nov. 6-án. 3 * . II. Félév. 1872. 

TARTALOM. A jezsuiták.— Szent Bonifácz sirjánál 
Fuldában egybegyűlt német püspöki karnak emlékirata a 
német katholika egyház jelen állapotáról.— Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A jezsuiták. 

Nagy az öröm Európa liberális köreiben. Még 
nagyobb Németországban azoké, kik ott a katholi-
cismus ellen legújabban elkövetett sakkhúzással, — 
nem tekintve azt, miként verik arczul az általok 
annyira hangoztatott vallásegyenló'ség, szabadság, 
stb. szólamokat, a katholicismust gyengiteni s azt ül-
dözni magoknak föczélul tűzték ki. Arra azonban 
nem is gondolnak, mennyiben jogos és igazságos oly 
tények véghezvitele, melyeket az igazság ellenére, 
csupán képzelt okokból, valóban pedig szándékos 
rosz akaratból, követnek el. Ez korunk irtózatos jel-
lemvonása, hogy az igazságot lábbal tapodja akkor, 
ha az neki nem kedvez, — jogoktól megfoszt máso-
kat, nemcsak egyeseket, de egész testületeket, ha 
azok ellenére vannak, — üldöz társulatokat, kitiltja 
őket akkor, midőn az egyletek szabadságának korá-
ban élünk s midőn mindenütt szabad társulhatási 
jogokról hallunk beszélni. 

Hová vezet mindez? Ha már az állam istenitői 
és imádói annyira rabjai kedvencz ideáljoknak, kép-
zelik-e, hogy ezen ideált az igazság rovására meg-
testesíteni fogják? — Azt hiszik, hogy az állam 
mindenhatóságával, mellőzve minden egyebet, a nép 
boldogitását, — ha azt akarnák is, valóban létesít-
hetik ? Csalatkoznak. Ily tények mellett, minő a többi 
közt a jezsuiták kiűzetése is, a népboldogitás, sza-
badság, stb. csak szólamok, phrásisok, melyeket 
czéluk elérése végett hangoztatnak. 

A hazugság korunk jellemvonása. 
„Tömegesen közelednek az örvény felé — írja 

Hahn grófné ') — és a tömegek ördögi örömmel 
ujongnak rajta, hogy ez így van. A történet a jelen-
nél vadabb, rendetlenebb, korszakokat is mutathat 
fel, melyekben több erőszak, durvaság, állati érzé-
kiség, mutatkozott, még tömegesen is; . . . . de a 
számtalan iszonyú tettet szülő erkölcstelen elvadu-
lásnak ama korszakai nem hordák homlokukon a 
jelen jellemző bélyegét, a műveltséget, haladást és szel-
lemmeli képmutató tetszelgést, mely az Istentől és 
kereszténységtől való borzasztó elpártolást a haladás 
óriási lépésének hirdeti és a materialismus bálványo-
zását a fentebbi három szóval leplezi. Sokat olvasni 
és írni — ész ; sok vasút, nagy pénzüzlet, haladás ; 
sok operát és ballettet megbámulni és a végletig 
vitt fényűzéssel a lelket elpubitani, az elmét meg-
gyöngiteni, — műveltség. És e három varázsszónak 
nincs is egyéb feladata, mint hogy az ember éle-
tét lehető legélvezetesebbé tegye, mit a keresztény 
emberiség Istenről alkotott régi rögeszméje — eddig 
akadályozott. 

Más gonosz időben nem annyira Istenről, mint 
inkább parancsairól, feledkeztek meg s a szenvedé-
lyek dühöngő viharában nem gondoltak vele. A 
mámoros érzékek vétkeztek és nem a higgadtan fon-
toló ész. — A bűntény durvább volt, — talán ? ! de 
bizonyára nem oly gyalázatos. Korunk kaján törek-
vése, hogy az örök Istent szent háromságának trón-
járól lerántsa, a világ rendét mindenhatóságától füg-
getlenítse, az emberiséget szeretete és kegyelme elől 
elragadja, az emberré lett Isten helyébe azon cserélt 
istent csempészsze, ki minden egyes emberben ön-
tudatra ébred, az emberi nemet a majomcsalád iker-
testvérének tekintse, mely ettől csak azáltal külön-
bözik, hogy nagyobb agyveleje van. Es e törekvés 
valósitásán munkálkodni hideg vérrel, gúnymosoly-
lyal, szemüveg nyergelte orral, asztal alá nyújtott 

*) Mária Regina I. köt. 
32 
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lábbal, számtalan műben, iratban, előadásban, felol-
vasásban, melyek minden világrészből, minden nyel-
ven, kötött és kötetlen beszédben, nyomtatásban és 
élőszóval, vízözönkint tódulnak és törnek elé — és 
az ember aljas rokonszenvére számítva állítják, hogy 
ez, csak ez, a tiszta, valódi, színigazság, —mindez ma 
haladás, műveltség. Ezen átalános hazugság korunk 
jellemvonása." 

Korunkat így jellemezni csak a szigorú, figyel-
mes, vizsgálónak lehetséges. 

A vallás ellenségei minden követ megmozdíta-
nak annak eltiprására s különösen a katholicismust 
üldözni », ha lehet, megsemmisíteni főczéluk. A tá-
madást átalánusan minden katholikus intézmény 
ellen meginditák korunk liberális emberei s az ezek-
ből alakult kormányok. A fő, mit tűrni épenséggel 
nem akarnak, a szerzetesrendek, in specie pedig — 
a jezsuiták. Jól tudják, hogy a szerzetesrendek mind 
megannyi csatárai a katholicismusnak s csak ez elő-
őrsökön keresztül lehet behatolni a szentélybe s azt 
szétrombolni. 

Azonban soha sem volt egyetlen szerzetesrend 
sem aunyira gyűlölt, mint a jezsuiták. S miért ? — 
Mit hoznak fel ellenök? — Miért űzik épeu csak a 
jezsuitákat el, midőn másokat megtűrnek? Oly kér-
dések, melyeknek helyes megfejtésére a liberális szó-
tárakban sem találunk szavakat. Nem helyeslik a 
szerzetesrendeket, ! S miért ? ! Tanuljanak uraim ! a 
protestáns Leibnitztól; — hallják meg, hogyan nyi-
latkozik ő a szerzetesrendekről. 

tr 
„Őszintén állitom, hogy a szerzetes egyesülete-

ket, ajtatos társulatokat, egyházi rendeket s ezekhez 
hasonló más dicséretes intézményeket, minden idő-
ben helyeseltem, mert mindezek mint egy égi hadsereg 
a földön, — feltéve, — hogy távol minden visszaélés-
től és romlástól, alapitóik szándéka és szabályaik 
szerint kormányoztatnak és a legfőbb püspöktől — 
a pápától — az egyetemes egyház javára engedé-
lyeztetnek s igazgattatnak. Valóban mi lehet az 
emberre dicsőségesebb, mint az igazság világát vízen, 
tűzön s a legnagyobb veszélyeken keresztül a legtá-
volabb lakó népekhez hordozni, egyedül a lelkek 
üdvével foglalkozni, a legkülönfélébb gyönyörökről, 
sőt a mulatságok és társaságok élvezéséről, lemon-
dani csak azért, hogy a kimerithetlen isteni igazsá-
gok feletti elmélkedésnek, az isteni tökéletességek 
szemléletének, magát annál jobban átengedhesse ; 
— magát az ifjúság nevelésének szentelni, hogy azt 
a tudományra és erényre oktassa; — a nyomo-
rultaknak, kétségbeesetteknek, szerencsétleneknek, 

elfogottaknak, elítélteknek, betegeknek, akár a nyo-
mor, akár a lánczok, között még a legtávolabb eső 
országokban is segitséget adni, folyton mellettök 
lenni s magát még a pestis iszonyatosságai által sem 
rettentetni vissza a széleskiterjedésű szeretet művei-
től ! A k i m i n d e z t f é l r e i s m e r i v a g y m e g -
v e t i , — ne feledjük, hogy mindezt protestáns mond-
ja, — a n n a k a z e r é n y r ő l c s a k k ö z n a p i a s 
és n a g y o n a l a n t i f o g a l m a v a u s e s z t e l e n 
e g y s z e r ű s é g é b e n az e m b e r n e k I s t e n 
i r á n t i k ö t e l e s s é g e i t i l l e t ő l e g i g e n r o s z u l 
c s a k k ü l s ő s é g e k r e é s l é l e k n é l k ü l i é l e t -
t e l e n s z o k á s o k r a s z o r í t k o z i k , m e l y e k 
t ö b b n y i r e b u z g a l o m és m i n d e n b e l s ő é r -
z é s n é l k ü l t ö r t é n n e k . — Az nem tisztán csak 
tanács, mint sokan gondolják, hanem szigorú parancs, 
hogy mindenki, bárminő állásban legyen is, a ke-
resztény tökéletesség után lelkének s testének min-
den erejéből törekedjék ; e kötelességtől sem a házas-
élet kötelékei, sem a gyermekek, sem valami ható-
sági felsőbb hivatal, sem a katonai szolgálat, senkit 
fel nem ment, habár nagyobb akadályok is gördülhet-
nek útjába; de igenis tanács oly életmódot választani, 
mely inkább elkülönöz bennünket az ideiglenes földi 
gondoktól, mihez már Krisztus Magdolnának sze-
rencsét kivánt. 

Míg így mindenki különböző módon, majd pa-
rancs, majd példaadás, által állásához és tehetségé-
hez képest Isten tiszteletét előmozdithatja és ember-
társainak magát hasznossá teheti : világos, hogy 
azok mellett, kik mint államhivatalnokok és magán-
személyek élnek, az emberiség legnagyobb hasznára 
az egyházban is vannak asceticus és szerzetes fér-
fiak, kik minden földi gondtól megválva, a gyönyö-
rökről lemondva, egészen az isteni lény tökélyeinek 
szemléletébe mélyednek s csak arra gondolnak s 
minden figyelmöket oda irányozzák, hogy másokuak 
szükségeiben segitségül lehessenek, mialatt a tudat-
lanokat s tévelygőket oktatják, a szűkölködőket s 
fáradtakat istápolják. S ez még nem a legnagyobb 
azon tulajdonságok közül, m e l y e k c s a k a z o n 
e g y h á z a t j e l l e m z i k s a j á n l j á k , m e l y a 
c a t ho l i c i t a s i s m e r v é t é s n e v é t m i n d e n 
i d ő b e n h a n g o z t a t á a m e l y b e n e g y e d ü l 
l á t j u k a s z e r z e t e s , a s c e t a , é l é t n e k s l e g -
m a g a s z t o s a b b e r é n y e k n e k f e n s é g e s p é l -
d á i t f é n y l e n i s t o v á b b t e n y é s z n i 

Egyébiránt bizonyos és igaz az, hogy ha az 
egyház csatarendét, miként egy táborban, felállítva, 
a papság és szerzetesek szerepeit, ténykedéseit s 
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"hivatalait kiosztva, látjuk, intézményeit, szabályait, 
figyelembe veszszük, az isteni tisztelet előmozdítá-
sára, a lelkek előnyére, a felebaráti szeretet gyakor-
lására nem könnyen találtathatott volna fel valami 
szebb, dicsőbb és hathatósabb eszköz." 2) 

Mindezt cg y protestáns férfiú, a tudományok-
ban halhatatlan Leibnitz, mondja, kinek igazság-
szeretete s mély ismeretei Németország határain ki-
vül-belül igenis ismeretesek s így ha valaki a ka-
tholikusok közül a szerzetesrendek és főleg a je zsui-
ták mellett szót emel, a magát korunkban annyira 
f e l v i l á g o s o d o t t n a k és s z a b a d e l v ű n e k 
nevezni szerető urak nem mondhatják őt s ö t é t b e n 
b u j k á l ó és k o r l á t o z o t t e l m é j ű u l t r a m o n -
t á n n a k akkor, midőn a hires protestáns bölcsész 
maga szolgáltat érvet az egyház szerzetesrendei 
mellett, kinek azonban gondolkodásmódját, annál 
kevésbbé jóakaratát, nem képesek magokévá tenni 
szabadonczaink ; mert ha még csepp érzés volna 
bennök az igazság iránt, meghajolnának, ha nem is 
az egyházi társulatok és rendek történelem igazolta 
érdemei, legalább egy oly férfiúnak Ítélete előtt, ki, 
daczára protestáns létének, nem tudá behunyni sze-
meit oly dolgok láttára, melyek őt tiszteletre és bá-
mulatra ragadák azon szerény férfiak iránt, kiket 
korunk elégedetlen libéralisai a föld színéről tűzzel 
vassal kipusztítani szeretnének. 

S miért? Váljon nem tesznek-e eleget a jezsui-
ták szabályaiknak s egyátalán azon kötelességeknek, 
melyeket fentebb maga Leibnitz elősorolt? Oh igen ! 
ezeknek nagyonis eleget, tesznek. Épen ez az oka, 
hogy őket üldözik, a tartományokból kitiltják, mert 
ezen országokban bizonyos emberek f é l n e k a je-
z s u i t á k t ó l , hogy ezek őket minden istentelen 
terveikkel együtt, mielőtt még létesíthették volna, 
tönkre teendik. Hogyan is állhatnának meg ők, a 
hazugság apostolai, a katholicismus murus ahene-
usa előtt, kiket különben ők a p á p á k j a n i c s á -
r a i n a k szeretnek nevezni ! 

A mai kor fiai nevetnek a kuruzslók- és boszor-
káuyokbani hiten ; de el fog jőni azon kor, melyben 
majd a napjainkban a jezsuitákról terjesztett véle-
mények és nézetek felett fognak hangos kaczajban 
kitörni, mert a hazugságot, mely az ördög arcza, 
mindig az idő, a későbbi kor, boszulja meg azok ro-
vására, kik annak szerzői vagy terjesztői valának. 

2) „Leibnitzens System der Theologie", — közölve a 
„Kath. Blätter" Folyóiratban, von W. Prisac. Köln und 
Beüss. 1848. 

— A jezsuiták csak olyan emberek, min t mások s 
nekik épen úgy lehetnek hibáik, mint másoknak. 
De főbűnük oly bűn, mely a nem katholikusoktól 
nekik soha meg nem bocsáttathatik, az t. i., hogy a 
tudomány kérlelhetlen fegyvereivel ercdménynyel 
küzdenek az igazság elnyomói ellen, hogy bátran s 
rettenthetlenül szállnak szembe azokkal, kik a katho-
licismust üldözni s annak terjedését megakadályozni 
törekesznek. Azon időben, mi lőn Luther fellépett, az 
egyház szolgái is soknemű hibákkal voltak telve s e 
körülmény hathatósan elősegité azon időben a pro-
testantismus gyors terjedését. A protestantismus e 
haladását azonban megszakitá s megakadályozá a 
jezsuitarend alapitása és kifejlése. Valamint L o y o l a 
I g n á c z , ugy a rend tagjai is, mindig a legnagyobb 
vigyázattal s figyelemmel voltak a társak kiválasz-
tásánál. Különös tekintettel voltak és vannak az 
észtehetségre — s hogy ez érdemben a szerencse 
nekik jobban kedvez, mint a mi kormányainknak s 
a szabadkőművesek nagymestereinek, kiknek meg 
kell engednünk, hogy úgyszólván hajtóvadászatot 
tartanak egy-egy okos, eszes, fő után; hogy a jezsui-
ták bátran és merészen küzdve nagyszerű eredmé-
nyeket képesek felmutatni; hogy ellenségeik rend-
szerint a rövidebbet húzzák; — hogy a hittéte-
lek, melyeket tanitványaikba az ész, a philosophia, 
hatalmával is beoltani igyekeznek , ezek előtt 
Luther , Zwingli. Calvin, a szabadkőművesek s a 
jó Isten tudja, mi mindenféle titkos társulatok ta-
nait elfogadhatlanokká teszik : — váljon mindezek-
nek egyedül ők-e okai? s megérdemlik-e mindezek-
ért azon rágalomteljes, alávaló, piszkolódásokat, 
melyekkel ellenségeik őket elhalmozzák? 

A jezsuiták képzettségét és minden tekintetbeni 
előnyét ellenségeik felett vitatni szükségtelen; a ta-
pasztalás megdönthetlenül bizonyítja azt; nem mer-
nek velők nyílt sorompókban szembeszállani, csak 
gyanúsítani igyekeznek őket s holmi nyomorult és 
legvalószinűtlenebb híreket terjesztenek az úgyne-
vezett philosophusok az ő állítólagos sötét terveik és 
üzelmeik felől. A rend ellen emelt állitásokat és vá-
dakat, ellenvetéseket, megezáfolni annyi, mint lehe-
tetlenség, mert azok a roszakaratu képzelet szüle-
ményei. Például, ki tudná és mivel a Sue és más 
regényírók által költött elbeszélések valótlanságát 
bebizonyítani? Sem idő, sem hely, sem a szereplő 
személyek, nem neveztetnek meg határozottan. 

A legképtelenebb s a legnagyobb ellenmondás-
ban levő rágalmakat szórták folytonosan a jezsuiták 
ellen és pedig oly mennyiségben, hogy a józanul 

37* 
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gondolkodók előtt épen az ellenök emelt iszonyatos-
ságok borzasztó sokasága tünteti fel azoknak valót-
lanságát s alaptalanságát. Á jezsuitákat elmondják 
királygyilkosoknak, összeesküvőknek, a fejedelmek 
és tekintély ellenségeinek, zsarnokok poroszlóinak, 
a nép elnyomóinak stb. Némelyek tudósoknak, míg 
mások tudatlanoknak tart ják őket. Egyik ezt, másik 
azt, mondja s így megy teljesedésbe a szentirás azon 
mondata: „ M e n t i t a e s t i n i q u i t a s s i b i " . 3) A 
rágalmazóknak nem jut eszökbe, mit az evangelista 
mond : „ n o n e r a t c o n v e n i e n s t e s t i m o n i u m 
e o r u m 4). Udvary Ignácz. 

(Vége köv.) 

Szent Bonifácz sírjánál Eddában egybegyűlt német püs-
pöki karnak emlékirata a német katholika egyház jelen 

állapotáról. 
(Vége.) 

IX . 

Áttérünk a kath. egyház ellen emelt birodalomelle-
nesség és államveszélyesség vádjára. 

Ami mindenekelőtt a német katholikusok és kath. 
clerus ellen emelt azon vádat illeti, hogy ellenséges érzü-
lettel viseltetnek a birodalom ellen, hogy ellenségei a hazá-
nak, hogy veszélyesek az államra nézve, nem találunk sza-
vakat fájdalmunk és utálatunk egész nagyságának, melyet 
ily szemrehányások bennünk előidéznek, kifejezésére. 

A német törzsek, melyek ma még katholikusok, sze-
rették a német hazát és véröket ontották érette, még mi-
előtt egyházszakadás volt, mielőtt gyanítani lehetett vala-
mit azon szellemszabadságról és tudományról, melyek ma 
a régi frankok és szászok, alemannok, svábok és bajorok 
utódait hazátlanságról vádolják és egyházok leigázását j a -
vasolják csak azért, mivel apáik hitéhez hük maradtak és 
ma is a pápát tisztelik egyházok fejéül. 

Az 1813—1814-es években a katholikus németek 
szintúgy segitették az idegen uralom alól hazánkat felsza-
badítani, mint protestáns testvéreink s a legújabb háború 
alatt a kath. Németország minden osztálya minden áldo-
zatot hozott a hazáért s azért teljes joguk van ahhoz, hogy 
a győzelem minden dicsőségében és előnyeiben ők is része-
süljenek. 

De hisz mindez elégszer megmondatott, ámbár nem 
lehet azt eléggé ismételni. Ezért kissé részletekbe kell 
bocsátkoznunk. A katholikusok teljes tudatával birnak 
annak, hogy polgártársaik iránt valláskülönbség nélkül 
jogot és békét gyakoroltak, azok becsületét soha sem t á -
madták meg, őket érzületök miatt nem gyanúsították, őket 
az ország- és államra nézve veszélyesekül soha sem de-
nunciálták, sem állampolgári és vallási jogaik és szabadsá-

3) Psalm. X X V I . 12. 
*) Marc. XIV. 59. 

gaik megcsorbítását nem javasolták. De fájdalommal ki 
kell mondaniok, hogy viszonzásul mindig és mindenütt 
hasonló bánásmódban nem részesültek. 

Már a század elején, közvetlenül a felszabaditási h á -
ború, szintúgy a legújabban közösen kivivott győzelem, 
után, a katholikusok és egyházok ellen gyűlöletes és gyanu-
teljes mozgalom keletkezett. Mindinkább előtérbe lépett a 
németség és protestantismus azonositása s azon törekvés, 
hogy a Patriotismus legszentebb és legjogosultabb érzelmei 
minden alap nélkül a katholicismus leveretésére és károsí-
tására kizsákmányoltassanak. 

Valahányszor a kath. egyháznak Németországban a 
század első tizedeiben súlyosan megszorított szabadsága 
visszavívására harczot kelle vívnia, az egyházat és ka tho-
likusokat mindannyiszor úgy tüntették fel, mint a haza 
ellenségeit és árulóit. Hiszen már boldogult Kelemen Ágost, 
Köln érseke, hazájának leghivebb fia és a rajnavidéki k a -
tholikusok arról vádoltattak, hogy Belgium és Franczia-
ország forradalmáraival szövetségre léptek, épen úgy, mint 
ma azon őrült beszédet kell hallanunk, hogy a katholiku-
sok a vörös Internazionaleval szövetkeznek. 

Midőn azl866-ki háború kitört, azt vallásháborúként 
tüntették fel s a katholikusok ellen a leggyalázatosb s leg-
együgyübb vádakat emelték. Midőn a Francziaországgal 
való tisztán politikai háború tört ki, ismét ugyanazon me-
sével állottak elő és az Írásban és beszédben oly sikerrel 
terjesztetett, hogy majdnem egész Németországban, termé-
szetesen absolut eredménytelenséggel, katholikus papok 
ellen hazaárulás miatt birói vizsgálatok rendeltettek el. 
Ezen háború — minden igazsággal égbekiáltó ellenmondás-
ban —' úgy állíttatott elő, mint melyet a kath. pártok, 
jezsuiták, sőt maga a pápa, idéztek elő, hogy a francziák 
által a protestáns Poroszország megdöntessék. A háború 
előtt és alatt terjesztett ezen mesék a győzelem és béke 
után tovább szövettek. Azt mondák: minden ország ka tho-
likusai összeesküdtek az u j birodalom megbuktatására. 
Állitólagaz összeesküvés szálai benyúlnak Lengyel- , F r a n -
cziaországba és Belgiumba. — A birodalom eszerint nagy 
veszélyben volna s a katholikusok elleni minden intézke-
dést igazol a szükséges önvédelem törvénye. Ily gyanúsítá-
sok melletti bizonyítékokat a dolog természete szerint min-
dig lehetett találni. Amit igazolt vagy nem igazolt pa r t i -
cularismus szóvivői a napisajtóban előhoztak, amit ka tho-
likus francziák fájdalmokban vagy patrioticus ábrándja ik-
ban kimondottak, ami egyeseket elkeserített az igazságta-
lanság folytán, melylyel Olaszországban a pápának és 
egyháznak találkoznia kell vagy exaltált katholikusok 
által nyilvánított remények és aggodalmak, egy-egy k a -
tholikus pap vagy világi tapintatlan tette vagy nyilatko-
zata, — minden felhasználtatott, hogy plausibilissé tegyék 
azon phantomot, miszerint a katholikusok a birodalom- és 
államra nézve veszélyesek. 

Pedig mily világosan semmisek é3 minden alapot nél-
külözők ezen vádak ! Korunk annyira megrendítő és össze-
zavaró eseményeiben az egyház, a szentatya, magatartása 
minden irányban kifogástalan volt s ma is az. A szentatya 
az ellene igazságtalanul emelt vád ellen tiltakozott, szint-
úgy ovakodott a harczban bármely politikai párthoz sze-



2 9 3 

gödni éa soha sem szűnt meg a népeket valamint Krisztus 
és az egyház iránti hűségre, úgy a világi felsőbbségek 
iránti igazságosságra és engedelmességre inteni. Kifogás-
talan és minden gyanún felül álló volt mindezen időkben a 
kath. clerus és kath. népek magatartása Németországban s 
a mi a püspököket illeti, úgy hiszik, hogy állásukkal járó 
kötelességeiket a fejedelem s haza, birodalom és szorosabb 
hazájok, iránt minden részben teljesítették. 

Tehát mindazon vádak, melyekből most jogot akar-
nak származtatni arra, hogy a kath. egyház és az egyházi 
élet szabadságában megszorittassék és szoros rendőri fel-
ügyelet alá helyeztessék, minden tettleges alapot nélkülöz-
nek, sőt ellenkezőleg tettek által teljesen megczáfolvák. 

X. 

Azonban azon vádat, hogy a kath. egyház az államra 
nézve veszélyes, legújabb tanhatározataira akarják építeni. 
T. i. beszédben és Írásban azt állították, hogy a kath. egy-
ház a vatikáni decretum által, mely a primátusról és annak 
tanítóhivataláról szól, az államra nézve veszélyessé lett. 
Kiemelendő itt, hogy ezen vádat is protestáns irók, min-
denelőtt pedig a leggyülöletesb módon a kath. egyház azon 
dissidensei emelték, kik a vatikáni zsinattól az elismerést 
megtagadták és ezáltal, mint már fentebb részleteztük, a 
kath. egyháztól elszakadtak. 

Felette sajnálatos volna, ha az egyházzal ellenkezés-
ben levő ezen férfiak szenvedélyes és igaztalan vádjai a 
birodalmi és állami kormányra a legkisebb befolyással bír-
nának. Nincs itt helye, hogy a theologicus és canonicus 
tanok amaz elferditéseit és jogtalan alkalmazásait, valamint 
régelmult történeti időszakoknak a jelenkorra nem alkal-
mazható tényeit, melyekkel ama vádakat igazolni törek-
szenek, valódi világosságukba helyezzük. Hanem inkább e 
sok beszédnek csak néhány tételt akarunk ellenébe állítani. 

1.A dissidensek azt állitják,hogy a vatikáni zsinat által 
a pápa absolut hatalmat nyert arra, hogy tetszése szerint uj 
dogmákat alkosson, uj erkölcstanokat állitson fel, az egy-
ház alkotmányát önkénye szerint megváltoztathassa. — 
Maga a vatikáni decretum, a pápa, az összes világ püspö-
kei, az összes kath. theologusok és az egész kath. keresz-
ténység, megvetéssel fordulnak el ily állítástól s mint örült, 
antikatholikus, tévelyt vetik el ; — ellenben azt bizonyít-
ják, hogy sem a pápa, sem a zsinat, sem másvalaki az, á t -
hagyományozott kath. hit- és erkölcstanban legkevesebbet 
sem változtathat. Világszerte ismeretes hitszabály szerint a 
kath. hi t- és erkölcstan authenticus és végleges bebizonyí-
tása és értelmezése nem a magánitéletet, hanem a Krisztus 
által rendelt tanítóhivatalt, illeti meg. 

2. Ezen dissidensek azt állítják, hogy a pápai tanitó-
hatalomról szóló tan és a souverainitas csalatkozhatlansága 
által az államok biztonsága veszélyeztetve van, miután 
most már a pápa minden fejedelem és állam feletti fensőbb-
ségét igényli magának vagy legalább minden pillanatban 
igénybe veheti és dogma gyanánt kimondhatja azt. 

De a pápa és vole az összes egyház nemcsak szóval, 
hanem önmagához mindig következetes gyakorlatban, elis-
meri minden állam önállóságát, tekintet nélkül azok alkot-

mányára ; elismeri a fejedelmek és egyéb legfelsőbb állam-
hatalmak souverainitását. Szintúgy az egyház minden 
alattvalót világi felsőbbségei iránti lelkiismeretes engedel-
mességre kötelez és IX. Pius ép úgy, mint elődei, Krisztus 
és az apostolok azon parancsát, hogy a fenálló hatalomnak 
Istenért engedelmeskedni kell, ismételten, hatályosan, aján-
lotta és minden lázadást a leghatározottabban elvetett. Az 
apostoli szentszék mindig a legloyalisabb módon, az álla-
moknak tartozó minden tekintettel, cselekedett, a kötött 
szerződéseket megtartotta, a kath. hit elveit s az egyház 
Önállóságát egyházi dolgokban minden fenálló viszonyok 
és a kormányok tökéletes tekintetetbevételével érvénye-
sitette. 

Ismételjük itt, mit multévi májusban kiadott közös 
főpásztori levelünkben ünnepélyesen kimondottunk, hogy a 
lelki hatalom telje, melyet az Istenember a lelkek üdvére és 
földi országa rendére az egyházban rendelt és sz. Péterre 
és utódaira bizott, épen nem korlátlan. „Sőt inkább kor-
látozva van az a kinyilatkoztatott igazságok, az isteni tör-
vény, az egyháznak Isten által adott alkotmánya, által ; 
korlátozva van kitűzött czélja által, mely az egyház épí-
tése és nem elpusztítása; korlátozva van azon isteni kinyi-
latkoztatott tan által, hogy az egyházi rend mellett pol-
gári is létezik, a lelki hatalom mellett világi is van, mely 
eredetét Istentől veszi, moly a maga rendébeu a legmaga-
sabb és melynek minden erkölcsileg megengedett dologban 
a lelkiismeretért engedelmeskedni kell." 

3. A mi pedig az egyház és állam közti viszony elvont 
elméleteit illeti, nincs jogosulatlanabb és méltánytalanabb, 
mint oly interpretátiókból, melyeket az egyház ellenei mult 
századokbeli egyes nyilatkozatokból vagy kath. theologu-
sok, canonisták vagy bölcsészek tudományos értekezletei-
ből adnak, következtetéseket vonni, melyek az egyháznak 
minden nyilvános tetteiben az államok irányában követett 
cselekvésmódjával teljes ellenmondásban vannak. 

4. Sőt, mi több, azon modern elmélet, mely az álla-
mot az ész országának s egyszerűen mindenhatónak tekinti, 
oly igazságokat is államvoszélyeseknek nyilvánít, melyek 
világosan Isten igéjében foglaltatnak s melyekre nézve a 
hivő keresztények minden időben, minden országban, min-
den felekezetben, egyetértettek. Mióta a kereszténység 
létezik, mindig tanitották és hitték, hogy Krisztus egyhá-
zat alapított, hogy az egyház az államtól különbözik, hogy 
Krisztus tanának őrizetét, törvényének fentartását, kegye-
lemeszközeinek kiszolgáltatását, Isten az egyházi és nem 
az állami hatalomra bizta, hogy a keresztény a vallás dolgai-
ban nem az államnak tartozik engedelmességgel, hanem az 
egyháznak, hogy a keresztény népek fejei Isten előtt kö-
telezvék a kereszténységet és egyházat nem kárositani, 
hanem ótalmazni s azért a kereszténység igazságait s az 
egyház törvényeit cselekvésmódjokban méltányolni. Mind-
ezen elvek a keresztény világnézletből szükségkép folynak, 
típen azért a legnagyobb méltánytalanság ezen elveket egy 
kereszténytelen világnézlet részéről államveszélyeseknek 
jelezni. 

Egyébiránt nagyon lehet sajnálni, ha a kath. egyház 
által még el sem döntött igen nehéz kérdések minden szükség 
nélkül nyilvános discussióba vonatnak s ezáltal a legegy-
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szerübb viszonyok összezavartatnak és a kedélyek feliz-
gattatnak. Szintoly kevéssé engedhető meg Németországra 
vagy más felekezetekre keresztény és katholikus alapelvek-
ből veszélyt akarni származtatni, mely elvek tisztán ka-
tholikus nemzetek számára, melyekbon a hit egysége fen-
áll, mondattak ki. Más részről pedig ne követeljék az egy-
háztól, hogy elveket, melyek az adott viszonyok közt tel-
jesen jogosultak és mérvadók vagy épen a modern libera-
lismus elvont elméleteit absolut igazságokul ismorje el s 
kedvökért keresztény elveket tagadjon meg. 

Végre amaz állítólagos vagy valóságos kath. elméle-
teknek az egyház és állam közti viszonyról, valamint a 
pápa legfelsőbb tanitóhatalmából származtatott gyanúsítá-
soknak, még ez egyszerű észrevételt állítjuk ellenébe: 

Az apostoli szentszék elvei és maximái ma ugyan-
azok, mint azon időben, midőn vele a német kormányok az 
egyházi viszonyok rende felett alkudoztak és szerződéseket 
kötöttek. Mi tarthatná tehát az államot vissza attól, hogy 
az egyházi viszonyokat hasonló módon rendezze? 

Németország katholikusai egyházok számára semmi 
egyebet sem kívánnak, mint azon önállóságot és szabadsá-
got, melyet régtől fogva jogosan igénybe vettek s melylyel 
veszélytelenül a legújabb időkig birtak. Csak kivételes 
törvényeket, egyházi dolgokban állami gyámkodást, hitök 
szabad bevallásában s vallási és egyházi életök szabad 
gyakorlatában való akadályokat, kötelesek visszautasítani. 

A német nemzet kath. része, egy aránylag igen cse-
kély számnak kivételével, mely vagy egészen hitetlenné 
lett vagy legalább a kath. hitelveket feladata, — hitéhez 
egész lelkéből hü. Mi püspökök úgy tudjuk, hogy az összes 
clerussal és az összes kath. néppel a hitben és ennek min-
den elveiben teljesen egyek vagyunk. 

Nem hihetjük, hogy a német birodalom kormánya és 
a német különországok kormányai el volnának határozva, 
hogy a kath. egyházzal való eljárásban oly elvek által en-
gedjék magokat vezéreltetni, melyek következményei — 
amit a kormányoknak magoknak is lehetetlen eltitkolni — 
a német katholikusokra és a német hazára szükségkép a 
legszomorúbb állapotokat idéznék elő. 

Sőt inkább reméljük, hogy clerusunkkal és a kath. 
néppel szemben az eddigi bizalmatlanságtól azon meggyő-
ződéshez fognak visszatérni, miszerint kath. lelkiismeretünk 
fejedelemre s hazára nézve a hűség és engedelmesség leg-
szilárdabb biztositéka — és hogy a kormányok kötelessé-
güknek fogják ismerni a kath. egyházat az önállóság és 
szabadság ama csorbittatlan élvezetében meghagyni és 
védelmezni, mely azt isteni jog szerint megilleti s melynek 
alapján Németországban annyi jogczimre tett szert. 

Ezen szabadság és önállóság erejénél fogva, melylyel 
a kath. egyház Németországban bír , kétségbevonhatlan 
jogul igényeljük, hogy a püspökök, főegyházak. papjai s 
lelkipásztorok csak az egyház törvényei és az egyház és 
állam közt törvényesen fenálló egyezkedések szerint nevez-
tessenek ki. 

De épen ezen elvek és egyezkedések alapján sem mi,som 
a kath. nép, törvényesen kinevezettnek nem tekinthetünk 
oly lelkészt vagy vallásoktatót, ki küldetését nem kapta 
saját püspökétől és soha sem mi, sem a kath. nép, törvényesen 

kinevezettnek nem tekinthetünk oly püspököt, ki missióját 
nem nyerte a pápától. 

Az egyházi törvények, egyház és állam közti egyez-
kedések, ugyanazon alapján elidegenithetlen jogul igényel-
jük, hogy a püspököknek az apostoli szentszékkel és a 
hivőkkel való közlekedése érintetlen maradjon. 

Hasonló módon magunk és minden katholikus számára 
azon jogot igényeljük, hogy Németországban mindenütt 
kath. szent hitünket egész teljességében mindenkor szaba-
don vallhassuk, elveihez alkalmazkodhassunk és semmi 
módon se kényszeríttessünk arra, hogy egyházközösségünk-
ben olyanokat tűrjünk meg, kik a kath. hitet mindenben 
el nem fogadják és az egyházi tanitóhatalomnak magokat alá 
nem vetik. 

Cultusunk szabad gyakorlatának, ugy szintén vallási 
életünk szabad mozgásának s ami ennek szükséges követ-
kezménye, a szerzetesólet és vallási társulatok szabadságá-
nak minden megszorítását egyházunk és a biztosított jogok 
megsértéséül kell tekintenünk. 

Szintúgy a kath. egyház lényeges és elidegenithetlen 
jogául jelezzük és igényeljük a teljes szabadságot arra, 
hogy szolgáit az egyház törvényei szerint nevelhesse; — 
igényeljük továbbá az egyháznak nem csupán azon befo-
lyását az iskolákra, nép,- közép- s felsőbb iskolákra, — 
mely a kath. nép ifjúságának kath. képzését és nevelését 
ezen iskolákban biztosítja, — hanem az egyház számára 
egyszersmind azon szabadságot is igényeljük, hogy a tudo-
mányok ápolására kath. elvok szerint saját intézeteket ala-
pithasson, birhasson s azokat önállólag igazgathassa. 

Végre fentartjuk és védelmezzük a keresztény házas-
ság megszentelt jellegét, mint a kath. egyház egyik szent-
ségét, továbbá azon jogokat, melyek e szentségre vonatko-
zólag a kath. egyházat isteni rendelésnél fogva megilletik. 

Ez nyílt, egyhangú, tanuságtételünk, melyet Isten 
előtt, kinek egykor főpásztori sáfárkoaásunkról számot 
fogunk adni s az egész világ előtt uyilvánosan és ünnepé-
lyesen letenni késztetve érezzük magunkat. Meggyőződé-
sünk szerint a szentirás szavaiként cselekedtünk: „credidi, 
propter quod locutus sum." Az általunk itt kifejezett elvek 
fognak mindenkor eljárásunk zsinórmértékéül szolgálni és 
kötelezve érezzük magunkat azokért mindent, még a leg-
nehezebb áldozatot is, hozni, mert ezek azon elvek, melye-
ket isteni Mesterünk maga tanított, ki azt mondotta: „Ad-
játok meg a császárnak, ami a császáré és Istennek, ami 
Istené." 

Fulda, 1872. sept. 20. 
Pál, kölni érsek, Gergely, münchon-freisingeni érsek, 

Mihály, bambergi érsek, Henrik, boroszlói herczegpüspök, 
Endre, strassburgi püspök, Péter József, limburgi püspök, 
Kristóf Florent, fuldai püspök, Vilmos Emmanuel, mainzi 
püspök, Lajos, leontopolisi püspök ós apostoli helyettnök a 
szász királyságban, Konrád paderborni püspök, János kulmi 
püspök,Ignácz regensburgi püspök, Pankrácz, augsburgi 
püspök, Mátyás, trieri püspök, Lipót, eichstätti püspök, Lo-
thár, leukai püspök i. p. i. a freiburgi érsekség administra-
tora, Adolf, agathopolisi püspök, i. p. i. Károly József, rot-
tenburgi püspök, János Bernát, münsteri püspök, János 
Bálint, würzburgi püspök, Vilmos, hildesheimi püspök, 
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Dániel Bonifácz, speyori püspök, Hoppe kanonok, mint 
Fülöp ermelandi püspök képviselője. — Utólag (mert F u l -
dában jelen nem voltak) járultak az emlékirathoz: Henrik, 
passaui püspök, János Henrik osnabrücki püspök. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
VASKUTH, sept. vége. A z e g y h á z i i r o d a l o m . 

Egy van, mi régóta csudálkozásomnak és álmélkodásom-
nak tárgyát képezi és ez az egyházi irodalom és sajtó irá-
nyában tapasztalt részvétlenség, pártoláshiány. 

A sajtó az ujabb korban kifejlődött nagy hatalom, 
melyet minden testületnek, magoknak a fejedelmeknek is, 
respeetálni kell. Senki sem ignorálhatja ezt, mert a sajtó 
hatalmasabb minden fejedelemnél, képes levén őket is meg-
buktatni. Innen van, hogy a fejedelmek is támaszt keres-
nek a sajtóban; innen van, hogy a fejedelmek ezreket köl-
tenek a sajtónak részökre való megnyerésére. 

Aminek valamikor élete sem volt, az most életjelt ád 
magáról, értjük a sajtót s ez hatalmi erejével mindent tör, 
zúz, mi neki útjában áll. Ezt tudja mindenki, azért ipar-
kodnak magoknak megnyerni a sajtót. Es mégis úgy lát-
szik, van egy nagy testület hazánkban, mely a sajtó eme 
hatalmát ignorálja, legalább nom iparkodik azt részére 
megnyerni. E testület a katholikus papság. 

Alig találni testületet, mely jó hírének és nevének* 
szóval erkölcsi reputatiója fentartásának, érdekébon oly 
keveset áldozna, mint a papság. Nézzünk meg bármily tes-
tületet vagy pártot egészen a munkásokig s látni fogjuk, 
hogy mindegyik tömörül, tanácskozik és az összetartás 
által képezett compact testület által imponálni akar, belát-
ván a divide et impera elv kárhozatos voltát. E czélra a 
sajtót támogatja, magának sajtót teremt, azt, ha kell, áldo-
zattal is fentartja ; minek eredménye az, hogy az igy terem-
tett, pártolt, fentartott, sajtó hivatalbeli kötelességének is-
meri ezen testületet a közönség előtt képviselni, védeni, ér-
dekeit előmozdítani. 

Mi papok, mint testület, vagyunk, mely itt kivételt 
képez. 

Tanácskozásainkban vagy kevesen vesznek részt 
vagy összhangzatban van a hiány, szóval scopae dissolutae 
vagyunk ; mindegyik saját feje szerint gondolkodik és tesz. 

Van nekünk is egy pár lapunk, melyek hivatásbeli 
kötelességöknek ismerik a papság sokszor gyalázatosan 
megtámadott becsülete megvédésére az ellenség ellen sikra 
szállni. Mi volna tehát más feladatunk, mint eme lapokat, 
ha kell, áldozattal is támogatni? 

Ha a katona az ellenséggel összejátszik, vét a fejede-
lem, vét a haza, ellen és eme vétkes könnyelműségéért ha-
lálbüntetést érdemel és ha ez rajta végrehaj tátik, nem 
lesz senki, ki e katonát dicsérné vagy a fejedelmet eme 
szigorúságáért megróná. Elitélnék a kötelességfeledett kato-
nát és megdicsérnék az igazságos fejedelmet. 

A protestánsok aránylag mily kevesen vannak és 
mégis mily nagy tekintélylyel birnak ! Van sajtójok, mely 
őket védi, ezt ők áldozattal is fentartják ; vannak férfiaik, 
kik mernek értök sikra szállni, noha ők magok rationalis-

ták, de szinleg buzgó hivők és az ellenség ellen compact 
testületet képeznek. Nézzünk át hozzánk. Sajtónk teng és 
csak áldozattal tartja fen magát. Kath. iróink az éjjelt is 
nappallá fordítják, fáradoznak és mi a jutalmok ezért? Az, 
hogy] ezen buzgalmokért jobbára nemcsak elhagyatnak, ha-
nem még ki is gúnyoltatnak a helyett, hogy támogattatná-
nak, vagy ellöketnek, mint a kifacsart czitromhéj. 

Ilyenek vagyunk mi kicsinyben és nagyban. Igy 
érzünk és teszünk és mégis azt akarjuk, hogy a hivők buz-
galma környezzen bennünket. Nem vagyunk ugyan mi pes-
simisták; de a mostani állapotban némelyeknek kissé ró-
zsásan színezett és a remény zöldjével ékesített képét sem 
látjuk. Ha valaki ezen állapotot igen jónak találja, legyen 
neki hite szerint, mi véleményét legkevésbbé sem akarjuk 
rontani. 

Lapjaink egymás után buknak vagy bukófélben van-
nak és mi azzal vigasztaljuk magunkat, hogy hisz minden 
mulandó az ég alatt ! Hagy bukjanak, majd lesznek mások. 
Hogy a tengődő lapok érdekeinket nem képesek eredmény-
nyel képviselni, azzal keveset törődünk. Hogy a bukások 
által támadt ürt nehéz lesz betölteni ugyan a részvétlenség 
miatt, erre vállat vonitunk Ha pedig egyes lapjaink szer-
kesztői Dugoniesi bátorsággal harczolnak s el is buknak, 
ez nem indit meg bennünket, legfeljebb szidjuk, hogy ügyet-
lenek voltak, hogy nem védtek erélylyel, hogy hisz a bukást 
megérdemlették. 

Megengedjük mi azt, hogy találkoznak paptársaink 
közt többen, kiknek az önfentartás gondot okoz ; de hány 
gazdag van, ki az egyházirodalom támogatásában ugy 
szólván semmit sem tesz?A legszegényebbek rendeson leg-
több lapot járatnak, a leggazdagabbak rendesen legkeve-
sebbet. Tisztelet a kivételeknek ! Exemplá sunt odiosa. 
Egész vármegyét bejártam s alig találtam két három pap-
nál egyházi lapot. Kérdésemre, miért nem találom a Reli-
giót, rendesen azt kaptam válaszul, mert nagyon ultramon-
tán. Mit fülelhettem erre? 

Es eme részvétlenséget okozza a liberalismus. 
Ez rontja meg a mi érzésünket, gondolkodásunkat. 

Liberalismusból osztogatnak némelyek a pápának tanácsot 
és gáncsolják eljárását, róla úgy félvállról beszélnek, mint 
olyanról, ki a jezsuiták befolyása alatt áll, ki máskép nem 
is gondolkodhatik és tehet, mint a jezsuiták neki parancsol-
ják. Liberalismusból mondjuk, hogy a pápai trón erősza-
koskodás útján jött létre és birtoka elrablását isteni bünte-
tés gyanánt tokintjük. Ily szavak liberális papok szájából 
igen gyakran hallhatók. Es honnan meritik ezen bölcsesé-
get? Liberális, ellenséges, lapokból. Es ezt nem is veszik észre. 
De a legfurcsább az, hogy midőn a liberális lapokból merí-
tett antikath. állitások czáfolatát valamely kath. lapban 
olvassák, nem ez utóbbinak adnak igazat, habár ez a legtu-
dósabban bizonyítson s érveljen is, hanem a liberális lap 
bajusztalan újdondászának. Es azután mi a vége rendesen 
a l i b e r á l i s lapok olvasásának ? Subtractio doni fidei! És 
mily monstrum egy pap hit nélkül ! Qui quaerit periculum, 
peribit ín illo, mondja az igazság. Támogassuk azért szere-
tettel egyházi irodalmunkat, nehogy rólunk is mondassák : 
dignus erat amittere fidem, qui in opere non exercuit cha-
ritatem. — — 
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PARIS. T h i e r s p o l i t i k á j a a z e g y h á z i r á n t 
a lehető legravaszabb. Egyrészt a vöröseknek minden ga-
rázdálkodását s erőszakoskodását tűri, másrészt mégis hiva-
talos lapjaiban azt jelenteti, hogy eszeágában sincs az egy-
házon eröszakot követni el, nevezetesen, hogy távolról sinca 
szándékában a vallási testületeket elnyomni, miután jól 
tudja, hogy ezek a közrendet semmi tekintetben sem zavar-
j á k vagy veszélyeztetik. 

Ezen utóbbi nyilatkozat Thiers úr józan eszének csak 
becsületére válik s egyszersmind — ha őszinte — azt mu-
tatja, hogy az öreg történész tanult valamit, midőn hazája 
történelmét tanulmányozta és megirta s hogy az ekként 
szerzett elméleti tapasztalatokat gyakorlatilag érvényesí-
teni akarja. XIV. Lajosnak, a gallicanismus feltalálójának, 
kormányzása óta mindig a katholikusok voltak azok, kik 
Francziaországban leginkább nyomattak s kiknek legtöbb 
joguk és okuk volt az egyes kormányokra panaszkodni. 
Mindazonáltal soha sem történt Francziaországban, hogy 
a katholikusok buktattak volna meg valamely kormányt, 
sőt ezek, ép ellenkezőleg, még a legellenségesebb kormányt 
is támogatták a veszély perczében, mi gyakran aztán elég 
súlyos kellemetlenségeket okozott nekik. Mert itt Franczia-
országban az a furcsa divat van, hogy a kormányokat azok-
nak barátai meg szokták buktatni ; mi viszont ezeket nem 
akadályozza abban, hogy legott megbukott elődjöknek nyom-
dokaiba ne lépjenek azaz valamennyien egyformán ne ül-
dözzék a katholika egyházat. Meglehet, hogy Thiers oko-
sabb lesz. Illenék is hozzá, ha igaz, hogy história vitae 
magistra. 

Bonnechose bibornoknak Rómába való utazását sokan 
úgy magyarázták, hogy a bibornok azért sietett a szent-
atyához, miszerint őt Róma elhagyására és székhelyének 
franczia földre való áttételére birja. Ebben egy szó sem 
igaz. Valószinübb azonban az, hogy Bonnechose Thierssel 
a római zárdák ügyében értekezvén, arra kérte fel az elnö-
köt, vetné magát közbe, hogy Olaszország legalább a gene-
ralatusokat megkímélje. Thiers ezt megigérte és szólt is 
már ez ügyben Rómában ; s mivel e terv magának Victor 
Emmanuelnek sem tetszik, azért remélik, — de csak remé-
lik, hogy az olasz kormány e téren, legalább egyelőre, a 
végső lépesektől tartózkodni fog. Ezek azonban mind csak 
remények ; mert az öreg Thiersnek szavai igen gyakran 
ellenmondanak tetteinek. 

IE0DAL0I. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

Hanem alulról van fenyegetve a német birodalom s 
egyszersmind az egyház, azon vad tömeg s azok által, kik 
a vad tömegre támaszkodnak. A fejszám ellentéte a nem-
zetnek. A nemzet csak tagjaiban állhat fen, miként a csa-
lád, valamely testület, az egyház. Szórd szét a tagokat, 

semmisítsd meg a tagok együvétartozását s megsemmisí-
tetted a családot, a testületeket, az egyházat, magát a nem-
zetet. 

Egyetért továbbá a középtöredék, miként eddigi t a r -
tásából következtetni lehet, a létező birodalmi alkotmány 
fentartásában. Nem akarja , hogy a sokágú Németország 
kopár egységgé — Einheitsstaat — váljék, mely majdan 
feltétlenül karjaiba vetné magát a fejtöbbségből alakuló, 
nationalliberalis törekvéseket követő, kormánynak az ő 
nem uralkodó császárával vagy királyával oly alkotmá-
nyos forma — chablone — szerint, mely a szárazföld min-
den államában, hol eddig alkalmaztatott, fiascót csinált. 
Ezen úton botorkál Francziaország már több mint nyolcz-
van év óta a liberalia constitutionalismusból az anarchicus 
köztársaságba, majd ebből a bitorló absolutismusba, hogy 
azután, mint most szemlélhetjük, reménytelenül kezdje 
élőiről. Ezen úton jutott az oly gazdag, hatalmas, tehetséges, 
franczia nemzet mostani nyomorúságos megaláztatásába. 

Az egységes állam — Einheitsstaat — ellen való 
ellenszegülésnél tehát nem a kisebb fejedelmek s kisebb 
tartományok kis érdekeiről van szó az összbirodalom nagy 
érdekeivel szemben, hanem azon nagy ellentétről, mely a 
jog s forradalom közt létezik. Mert épen az Összbirodalom 
érdekeinek sem használ a folytonos törekvés az abstract 
egységes állam után. 

Királyunk az 1866-iki annexiók után sokszor meg-
igérte, hogy a jogos sajátszerűségeket — berechtigten 
Eigenthümlichkeiten — megóvni fogja. Es ez volna tulaj-
donképen valódi császári feladata, valamint nemcsak az 
egyes tartományok mélyen érzett szükséglete, hanem még 
annál inkább az összbirodalomé. Mert ezen sajátszerűségek 
mélyen gyökereznek a történetben s a német nép jelle-
mében. (Folyt, köv.) 
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— Személyzeti. 0 felsége a szamosujvári g. ka th . 
püspöki székre Pavel Mihályt nevezte ki. 

— A kormány Kolosvárott egyetemet nyitott ezen 
tanév kezdetén, mely egyetem felállítása alkalmából az 
ottani jogi főiskola megszűnt. Ezen egyetem négy tudo-
mánykarra oszlik, u m. 1 jogi sáliamtudományi, 2. orvosi, 
3. bölcsészeti, nyelvi s történettudományi, 4. mathematikai 
és természettudományi ka r r a ; ez utóbbi mellé gymnasiumi 
tanítóképezde is csatoltatott. 

— A német püspökök a fuldai .értekezletből haza-
térve pásztorleveleket intéznek híveikhez, melyek által 
külön ajtatosságokat rendelnek megyéikben a német egy-
ház szorongattatásainak napjaiban. 
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TARTALOM. A jezsuiták. — A györegyházmegyei 
értekezlet. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A jezsuiták. 
(Vége.) 

A jezsuiták foglalkozása egyá'alában többnemű, 
de a tévely ellen mindenkor a legkérlelhetlenebb 
módon küzdöttek becsületes fegyverekkel. Igy tör-
tént, hogy a protestantismust teljes erővel támadták 
meg, amiért aztán minden protestánsnak egyetemes 
dühét vonták magokra. Ha a királyok és uralkodók 
a kormányzás vezetésében túlkapásokat követtek el 
és zsarnokilag uralkodtak, a jezsuiták mindeukor 
készen állottak az igazság kimutatására s bebizonyí-
tották, hogy minden hatalom mikénti kezeléséről az 
uralkodók Istennek számot adandók lesznek. Ter-
mészetesen ilyenkor a király kegyenczei és a feje-
delmek hízelgői lettek ellenségeikké s őket forradal-
mároknak keresztelték el. — Ha más alkalommal a 
forradalmárok törekvéseit támadták meg és kárhoz-
tatták a trónok felforgatását, a népet pedig a fejede-
lem iránti hűségre intették s megmagyarázták, hogy 
még a r o s z f e j e d e l m e k n e k is engedelmeskedni 
tartoznak : ilyenkor a forradalmárok dühét vonák 
magokra, kik őket királypártiaknak, a zsarnokság 
támaszainak, a nép ellenségeinek, lenni állították. 
Ha a jezsuiták nyiltan taniták, hogy a világi hatal-
mon kivül van még egy magasabb és magasztosabb 
tekintély, az egyházi : az államisten imádói lázitónak 
kiálták ki őket. Ha a missiókban a megtérteknek 
polgári ügyeit védték és mások túlkapása és kap-
zsisága ellenében azoknak érdekeit mindenkor ótal-
mazták : akkor kétszínű, illetéktelen, politikusoknak 
czimezék őket ; — egy szóval minden oldalról vá-
dakkal terheltettek, melyek még ma is divatban 
vannak. 

Csak az a megfoghatlan, miként lehet semmi 
nemű tény által nem igazolt alaptalan ráfogásokat ala-
pul venni oly intézkedésekre nézve, melyeket legújab-
ban ajezsuiták ellen Németországban foganatosítva lá-
tunk. A jezsuiták ellen semmi ujat felhozni nem tud-
nak, mindig csak a régi s már százszor megczáfolt 
elferditéseken alapuló valótlanságokat hánytorgat-
ják s ha valami ujat hallunk, az mind csak phra-
sis. Különben emlékezetesek a nem épen jezsuita-
kedvelő Beylenek azon szavai: „ A j e z s u i t á k r ó l 
s z a b a d és l e h e t , a k i n e k m i t e t s z i k , k ö l -
t e n i s b i z o n y o s a k v a g y u n k , h o g y s o k em-
b e r l e s z , k i a z o k a t e r ő s e n h i n n i i s f o g j a " 
és — D'Alembertéi: „A j e z s u i t á k e l l e n e m e l t 
v á d a k e g y m á s sa 1 e l i e n k e z n i l á t s z a n a k ; 
d e n e m i s a z i g a z s á g k i m o n d á s á r ó l v o l t 
s z ó , h a n e m a r r ó l , h o g y a j e z s u i t á k r ó l o l y 
s o k r o s z a t m o n d j a n a k , a m e n n y i t c s a k 
l e h e t . " — S hogy ez valóban igaz és hogy a rend 
ellenségeinek a rágalmazás mindig tervszerű czélja 
volt, bizonyitja nemcsak a tapasztalás, hanem ellen-
séges férfiak nyilatkozata is. Igy Calvin ezeket mon-
dotta: „Jesuitae vero, qui maxime se nobis opponunt 
a u t n e c a n d i a u t c e r t e c a l u m n i i s o p p r i -
n e n d i . " És mily híven követték e bölcs tanácsot, 
lát juk a történelemből. Ma pedig szemeink előtt tör-
ténnek dolgok, melyek csak a már jelzett nemes (?) 
és jóakaratú (?) tanácsokban lelik magyarázatukat. 

De a mi a jézustársaság tagjainak józansága 
és ártatlansága mellett az ellenök emelt szokásos 
vádakkal szemben hangosan szól, az azon tény, 
hogy még eddig egyetlen törvényesen vezetett 
processusban, — minőt természetesen a legelfogul-
tabb és előítéletekkel teljes egyének ellenök indít-
tattak, sem találtattak bűnösöknek s egyetlen gya-
núsítás sem találtatott alaposnak s törvényesen ok-
adatoltnak. 

1593-ban a franczia király, IV. Henrik, ellen 
38 
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merénylet követtetett el s daczára annak, hogy 
maga az elfogott királygyilkos a jezsuiták ártatlan-
ságát eró'sité s bizonyitá, a párisi parlament hatá-
rozatával a jézustársaság Francziaországból kitilta-
tott. A parlament első elnökének saját vallomása 
szerint ezen eljárásnál semmi törvényes forma sem 
vétetett figyelembe, sőt még a vádlottak részéről 
emelt védő szavak sem találtak meghallgattatásra. 
Mily gyalázatos és minden szemérmen alul álló esz-
közök használtattak a rend kiirtására, arról bizony-
ságot tesz a nemkatholikusoktól annyira dicsőitett 
Pombal ministernek államcsinje. 

Ez engesztelhetlen gyűlöletet táplált a jezsui-
tákirányában s ugy tudta a dolgot intézni, hogy egy 
izben látszólag a portugalliai király élete ellen me-
rénylet követtetett el. A látszat komoly valóságnak 
lett feltüntetve s mint ilyen vétetett fel. A jezsuiták 
mint e merénylet eszközlői bevádoltattak s rövid 
procedura következtében, melyhez, akár az érdeket 
s részrehajlást, akár a törvényes formák hallatlan 
s erőszakos megsértését tekintve, hasonló nincs, ve-
lök a legnagyobb kegyetlenséggel bántak. A jezsui-
tákon kivül még más egyének is nagy számmal vé-
geztettek ki a legkinzóbb fájdalmak s gyötrelmek 
közt. A jezsuiták javait az állam elkobozta, őket pedig 
Portugalliából száműzte. Nem sokára a méltatlanul 
üldözöttek ártatlansága napfényre jött, — ámbár a 
peres iratok megsemmisíttettek ; — de az elkövetett 
igaztalanságot illetőleg elégtételről s a szenvedett 
anyagi veszteségek kárpótlásáról szó sem volt. Igy 
bántak a jezsuitákkal, igy akarnak velők bánni 
ezután is. A legszemtelenebb hazugsággal, a legocs-
mányabb rágalmazással, terhelik őket s a legbor-
zasztóbb erőszakot használták s használják most is 
ellenök. Hasztalan kértek a jezsuiták ilyen esetben 
törvényes vizsgálatot; nem hallgattattak meg s 
ha pert indítottak is ellenök, akkor tették azt, mikor 
ellenségeik épen jónak látták — s akkor is minő 
eredménynyel, a fentebbiekből világos. 

Észrevették ezt magok a legmegcsökönösödöt-
tebb, testestől lelkestől protestáns, férfiak és sok 
más ugyancsak protestáns irók is, kik nem ritkán 
emelnek szót az ilyféle eljárás ellen történelmi mű-
veikben. Ezeknek Ítélete sokkal szelídebb, mint a 
nagy tömegé. 

Ellenben a katholikusok közül csak kevesen 
mernek szót emelni az üldözöttek s a kath. religió-
ért oly példás kitartással küzdők védelmére s épen 
ez annak oka, hogy a rend keletkezésének ideje óta 
egész napjainkig oly nagy mértékben s oly feltar-

tóztathatlanul szórják reájok ellenségeik a gyalázó 
dás és rágalom köveit. Pedig higyék meg azok-
kiknek a jezsuitarend létezése oly annyira borzasztó, 
hogy a nagy tömeg, a szegény szenvedő nép, ide nem 
értendők a népboldogitó ujságirók, mindenütt, hol 
csak jezsuiták léteznek, szeretettel ragaszkodik hoz-
zájok, mert látja, hogy nyomorát enyhiteni skönyeit 
letörleni igyeke3znek; ellenben gyűlöli az uzsorás 
zsidókat kik pióczaként élődnek testén és szívják 
vérét, „nem nézve, mint kell életét koczkára tennie 
azon csekély napi bérért, mely legsürgősb szükség-
leteit sem fedezi; nem nézve, miként merül ki a bor-
zasztó gyári munka alatt, mely a csontokból a ned-
vet, a főből a velőt, a mellből a szivet, szívja ki s a 
munkást eszméletlenül mozgó géppé teszi; miként 
merül ki az égető szükség elleni folytonos küzdés-
ben, mely neje és gyermekei beesett szemeiből, ron-
gyaiból, szalmafekhelyéről s hideg tűzhelyéről eléje 
vicsorog — s nem tűrhetvén tovább e kínpadot, 
testileg elgyöngülve s lelkileg kifáradva, a pálinká-
hoz nyul, elmerül a kicsapongásban, a munkát m eg-
utálja, elveszti józan eszét, Ítéletét és szaporítja az 
elámitottak roppant számát, kik most azt hiszik, 
hogy communismus és socialismus és ezekhez hasonló 
elvek szerint szervezett köztársasági alkotmányok 
hozhatnak csak üdvöt a világnak." ') 

Kérdezzétek meg csak a népet, váljon ha az 
általatok annyira gyűlölt jezsuitákhoz fordult, távo-
zott-e onnan vigasztalanul? ha éhezett, nem talált e 
eleséget éhsége csillapítására? — ha rongyos volt, 
nem nyert-e öltözetet elsoványodott, kiaszott s a 
hidegtől dermedező testének befedésére ? Ne restel-
jétek a fáradságot, menjetek a jezsuiták lakaiba dél-
ben s látni fogjátok, hány edény telik meg nem a 
hulladékból, melyet ti a szegénytől is irigyeltek, 
hanem becsületesen készült eledelekkel, melyeket 
kiki betegeinek vagy elnyomorodott családjának 
haza visz. — S ha hozzátok fordul a föld szegénye, 
mit nyer vele? vagy könyörtelen elutasitást s még 
örvendjen, ha ebrúdon ki nem hányjátok, vagy 
legfeljebb is szivtelenül odalökött darab kenyeret 
durva szavak kiséretében. De azért gyűlölitek a nép 
barátait és szivtitkainak hű megőrzőit, a jezsuitákat, 
üldözitek őket, míg a zsidókat jogokkal, melyeket 
különben tőlök nem irigylünk, ruházíá".ok fel s 
neveltek a nép számára lelkiismeretlen zsarolókat. 

Gyűlölitek a jezsuitákat, pedig ti is bámulva 
csudáljátok bennök a t u l o m í u y , erény és egyáta lá-

») Mária Reg. II. köt. 



ban a képzettség magas fokát; — épen ez tesz ben-
neteket dühösekké, mert ha jezsuitával beszéltek, 
éreznetek kell saját középszerűségteket, törpeségte-
ket s félnetek kell tó'lök, nehogy átkos terveiteket 
minden perczben halomra döntsék s tönkre tegyék. 
It t a baj ! Különbenis a középszerűség két dolgot 
nem bocsát meg senkinek: ha valakit kényszerül 
csudálni s tisztelni és ha valakitől fél. Középszerű 
embereknek feledés és közönyösség minden utó-
hangja, csak az igazi, erényes, embereknek vannak 
barátai és ellenségei. 

Bismark jelenlegi eljárása nem uj a jezsuiták 
ellen. A német nemzeti gyűlés már egy izben elüzé 
ó'ket anélkül, hogy csak felvilágosítást is kért volna 
a szerzet lényegét, szervezetét s szabályait illetőleg. 
Azt mondják, hogy a jezsuiták ravaszak. Engedjük 
meg, hogy legyenek. Nyomorult ok ez valakit pol-
gári jogaitól megfosztani és saját hazájából szám-
űzni. Vagy talán azon csudás és angyal-szent par-
lamentekben, melyek ma a positiv vallást tipró in-
tézményeikkel akarnak bennünket boldogítani, nin-
csenek ravaszak ? S kinek jut hát eszébe ezeke ta 
gyűlésekből kitiltani? Nem kell felednünk, hogy 
vannak biz ilyenek másutt is ; nem kell felednünk, 
hogy épen a magyar országházban történt, miszerint 
e g y m i n i s t e r nyilvánosan neveztetett r a v a s z -
n a k ! Hja! ez nem mindenkiben hiba; de a jezsuitá-
ban elég ok arra, hogy őt a poklok fenekére kár-
hoztassák. 

I ly s ezekhez hasonló ráfogások eléggé jellem-
zik ellenségeiket is, kiknek részéről azok a világba 
bocsáttatnak. Helyén lesz azonban ezeket is köze-
lebbről megfigyelni. 

E czélból ide iktatjuk Secondo Franconak azon 
nyilatkozatát, melyet e kérdésre ad: „Kiknapjaink-
ban a jezsuiták hirhedt ellenségei? Régebben a 16. 
század mindenfelekezetű protestánsai vitték a zász-
lót legelői s igyekeztek a jezsuitákat tíízzel vassal 
kipusztítani. Ezeket követték Erzsébet királyné, ki 
őket Londonban felnégyeltette, a hugenották, kik 
őket Francziaországban felakasztották, a hollandiak, 
kik őket vizén és szárazon kipusztították s még ma 
is egy protestáns előtt a legrettenetesebb kisértet 
egy jezsuita. Kik napjainkban a jezsuiták hirhedt 
ellenségei? Felkérem a szíves olvasóit, vegye kissé 
őket önmaga szemügyre. A jezsuiták ellensége a 
szellem és erény ama virága, mely 1848-ban bátor-
ságát kifejtette, tudniillik azon emberek, kik Jézus 
Krisztus helytartóját s Leopoldot, a toscánai nagy-
herczeget, Graetába űzték; azok, kik Károly Albert 

királyt Oportóba, a halál karjai közé, küldötték ; ama 
gyilkos csoport, mely a római köztársaságot a capi-
tóliumi orgiákkal és a szt.-callistói vérfürdővel avatta 
fel. Kik ellenségei az egyetemeknél? Azok, kik a for-
radalmaknak, az istentelen, vallástalan, erkölcstelen, 
tanoknak legbuzgóbb hivei. Tanúim erre Michelet, 
Gruinet és még egynehány, kiket megnevezni nem 
akarok. A hírlapok közül, melyek támadják meg 
őket ? Folyvást s egyedül azok, melyeknek kitűzött 
czéljok örökké a pápát, egyházat és religiót gya-
lázni. Az ifjúságnak mely része támad a jezsuiták 
ellen ? Azon ifjú legénykék, kik testöket leiköket 
titkos társulatnak adták el, melynek javára tüntet-
niök kell s ama még roszabbak, kik minden reli-
giót elvetettek magoktól s a testés érzékiség legpisz-
kosabb gyönyöreit tűzték ki végczéljokul. S ha 
ismertek papot vagy szerzetest, ki a jezsuitáknak 
ellensége, magatok is észrevehettétek, hogy azok 
olyan papok, kik a püspöki hatósággal folytonos 
czivódásban vannak vagy oly szerzetesek, kiknek 
nehéz a csuklya s kik kényelmesebbnek találják 
inkább mások érdemeinek kisebbítése mint saját 
érdemek szerzése által hirnévre tenni szert. S hihet-
nők-e, hogy a hölgyvilág körében is találkoznak 
amazonok, kik nyilaikat a jezsuitákra lövik! De ha 
tudni szeretnéd, miféle hölgyek azok, ne keresd őket 
ama nemeskeblű nők sorában, kiknek még megvan 
az a gyengeségök, hogy családjok és szolgaszemély-
zetök felett őrködnek, hanem azok között, kik lobo-
gókat himeznek, tüntetésekben részt vesznek s a 
kor magaslatán állanak." 

Ily ellenségek befolyásának és rendszeres mű-
ködésének eredménye az, hogy a jezsuiták igazság-
talanul polgári jogaiktól megfosztatnak. Vagy mivel 
képesek okadatolni az ellenségek eljárásukat ? Né-
methonnak férfiai, úgylátszik, egy mindenható bál-
vány előtt meghunyászkodva nyújtanak segédkezet 
bizonyos tervek kiviteléhez, melyeknek következ-
ményeit meg nem fontolva, önmagok felett monda-
nak általa Ítéletet. Hogy az ellenséges indulat nagy 
a jezsuiták ellen, azt lá t juk; de legalább bizonyít-
sátok és okadatoljátok józanul eljárástokat ! Máskor, 
ha titkos terveiteket kivinni óhajtottátok, a való elta-
karására egy vagy más módon port szoktatok hin-
teni a világ szemébe. Legalább tettétek volna ezt 
most isf hogy így eljárástoknak némi látszólagos 
alapja lenne. 

Egyébiránt minden időben voltak és vannak 
emberek, kiket, miként egy magyar iró mondja, a 
sors vagy gondviselés szív helyett lát és hallócső-
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vel ajándékozott meg s kik minél kevesebb szépet és 
nemest tudnak saját életűkből felmutatni, annál több 
ügyességgel birnak a mások tettei felett való ellen-
őrködésben. Az ilyen emberek mindenkor és minden-
hol, a hol csak rosz ügyet kell védeni, az igazság-
talanságot beboronálni, szükségessé tudják magokat 
tenni. Szükségessé teszik magokat jelenleg is, midőn 
a jezsuitákról van szó ! Ilyen férfiak kezdenek hazánk-
ban is harczot a rend ellen. Avagy nem oda mutat-e 
a temesvári képviselőtestület hirhedt tiltakozása? — 
Nem e törekvést bizonyitja-ea nagy-szebeni máskor 
annyiracircumspectus tanácsfamosuskörirata?2) — 
Egyébiránt ismerjük jól ez embereket, kik, midőn a 
jezsuiták ellen debachálnak, a katholicismus elleni 
gyűlöletből teszik azt. Ők provocálnak minket erő-
szakoskodásaikkal; de az actio reactiot szül, — a 
hol erőszak van, ott a visszahatás sem hiányzik; 
meggondolhatnák ezt a béke érdekében. 

Hazánkban, ha jól tudom, négy helyen léteznek 
jezsuiták s e kevéstől is annyira borzadnak, misze-
rint jónak látják idejekoráu ellenök tiltakozni. Pedig 
nem egy van az efféle tiltakozó urak között, ki gyer-
mekeit, unokáit s rokonait a jezsuiták által nevel-
teti, tudnánk felhozni példát s mégis képes ön-
magával ellenmondásba jőni azon nyomorult tap-
sokért, melyeket egy léha tömegtől a becsület árán 
akar kinyerni. 

Egyébiránt a jezsuitákat vigasztalhatja a tudat, 
miszerint a jobb és józanul gondolkodó, becsületes, 
katholikusok tisztelete és hálája fogja őket minden-
hova ki-érni. Eddigi barátaik is mindig a nagy em-
berek voltak. Vagy nem ezt bizonyitják-e nérei szt. 
Fülöp, boroméi szt. Károly, villanovai Tamás, gra-
nadai Lajos, Mária herczegnő, a toscanai herczeg 
leánya, ki IV. Henrik neje volt? Nem igazolja-e 
állitásunkat liguori Alfonz nyilatkozata: „jobban 
szomorkodom ezen üldözés (a jezsuiták üldözése) 
felett, mintha az saját congregatiónkat érte volna, 
miután oly szerzetesrendről van szó, mely úgy szól-
ván az egész világot megszentelte s máig is folytatja 
megszentelő müvét A jansenisták s valamennyi 
ujitó szivesen kiirtanák őket a világból, hogy ezáltal 
Isten egyházának, hogy úgy mondjam, védbástyá-
ját ledönthessék. A jezsuiták erősjellemű férfiak s 
társaságuk mindig dicsőségének fogja tartani az 
egyház ellenségeivel küzdeni." Hogyan lehet tehát 
iiyen után azt hinni vagy csak gondolni is, hogy oly 
szerzet, mely állítólag bűnre bűnt halmoz, annyi 

időn át az egyházi hatalom által is megtűretett 
volna ? 

Az ellenvetés, hogy XIV. Kelemen által eltörül-
tettek, nem bizonyit semmit, mert aki az akkori kor-
nak politikai viszonyaival ismeretes, nem fogja állí-
tani, hogy e lépés indokai erkölcsi hibák s a jezsuiták 
által állitólagosan elkövetett bűnök lettek volna. 
Sőt maga XIV. Kelemen sem találta őket vétkesek-
nek, mert az el törlő brevében nem vádolja őket; ezt 
protestáns férfiak is elismerik, minő pl. Schöl. Aztán 
nem ismeretes-e XIV. Kelemennek azon többszörös 
sóhaj között ismételt panasza: „Compulsus feci ?! 

A pápák mindig elismeréssel voltak a rend iránt. 
Ezt tanúsítja a bulla „Sacrae r e l i g i o n i s b u l l a 
„Innumerabilis," bulla „Inmensa pietas," bulla „Ex-
poni," bulla „Praeclaris" stb. Ezeken kivül léteznek 
írott bizonyítékok világi egyénektől, melyek szintén 
a rend mellett bizonyítanak. „Két nagy irott folio-
kötet van szemeim előtt," — mondja Curci; (melye-
ket ő az Al-Gresu könyvtárában tett le megtekintés 
végett) ezek tizezer háromszáz harminczöt bizonyít-
ványt tartalmaznak a legtekintélyesebb személyisé-
gekről, kik a 233 év alatt éltek, míg a társaság 
fenállott; de nem csupán egyesek, hanem zsinatok, 
szerzetesrendek, köztársaságok, kormányok, községi 
hatóságok, részéről is — s ezek mind részletesen 
felsorolva, a könyvek, kötetek, lapszám és a könyv-
tárak pontos megjelelésével, melyekből a kéziratok 
vétettek; a hasonló műveknél ritkán található gond-
dal összeállított műnek szerzője — O s a s c o i M a -
1 a b a i 1 a g r ó f, ki azt halála előtt a turini colle-
giumnak ajándékozta." 

Ki lehet tehát oly balga elhinni, hogy jezsuita-
rend veszedelmes ? Váljon a szentszék, a petra fidei, 
nem őrizett, nem óvott, volna-e meg bennünket tőlök, 
ha a rendet valóban oly bűnök terhelnék, minőkkel 
vádoltatnak? Egyetlen katholikus ember sem hiheti 
azt el, hogy Péter széke bennünket is megcsalhatott 
volna ! Sőt épen egyetemes kötelesség oly társulatot 
védenünk, melynek működése és fáradozásai eddig 
is mindig a legszebb eredményeket mutatták. 

De ne is féljetek jezsuiták; vádoljanak, rágal-
mazzanak, bár benneteket: — „veritas liberabit vos ! a 

— s vigasztalhatnak benneteket e szavak : 

„Sei gut und lass von dir die Menschen Böses sagen ; 
Wer eigene Schuld nicht trägt, kann leichter fremde 

tragen. " 

2) Legújabban a nagyváradi is. Szerk. 
Udvary Ignácz. 
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A győregyházmegyei értekezlet. 
Tartatott Győrött 1872. oct. 22-én Z a l k a j á n o s püspök 

ő mlga elnöklete alatt. 

I. 0 méltósága megnyitó beszéde. 

L a u d e t u r J e s u s C h r i s t u s ! 

Venerabiles Fratres ac Filii in Christo Dilectissimi t 
Tertius jam in finom properat annus, a quo mihi, Episcopo 
Vestro, Vos circa me collectos videre et singulos in char i -
tate Jesu Christi salutare licuerat. Concossa temporum 
quiete iterum convocavi Vos, ut mecum in communi tracte-
tis ; ea, quae audituri estis, docili promtoque animo susci-
piatis ; omnia, quae pro bono Ecclesiae utilia scitis, libera 
mente pandatis ; me denique, quom constituit Dominus super 
familiam suatn, ut sim fidelis servus et prudans, experien-
tia et consilio Vestro adjuvetis. 

Fidelitas, qua munus, Dei miserentis benignitate mihi 
creditum, Ejus adjuvante gratia, gerere semper studui s tu-
deboque semper, potenter urget me, ut in publico hoc Cleri 
mei consessu primo et ante omnia de iis loquar, quae, ceu 
ad fidem pertinentia, inde ab ultimo conventu nostro eve-
nerunt. Ante triennium ad Concilium Vaticanum discessu-
rus collegi Vos circa me et auditis Vestris desideriis edixi : 
Episcoporum esse in Concilio, dum quaestiones examinantur 
et discutiuntur, mentem suam tum quoad examinis oppor-
tunitatem, tum quoad rei meritum liberrime pandere ; 
quando autem quaestiones auctoritate Ecclesiae docentis 
jam decisae sunt, factas decisiones acceptare iisque obedire. 
E Concilio redux hanc ipsam regulám et verbis repetii et 
factis. Pauca, quae habemus, Concilii Décréta, quandoqui-
dem illa e pagellis fidedignioribus mox ac oa édita sunt, 
utique cognovistis, tunc primum Vobis tradidi, quando 
omnis continuandi Concilii spes jam evanuit ; tradidi inquam 
pro congruo in schola et ecclesia usu, atque ut ea omnes et 
singuli recipiant iisque obadiant, omnes monui. Nee monita 
haec suo caruerunt effectu, nam honorabiles animarum cu-
ratores jam in sacrÍ8 sermonibus, jam in catechesibus pub-
licis, in institutione denique scholastica, ubi series explanan-
dae doctrinae exigebat, placita SS. Concilii Vaticani audi-
toribus suis inculcarunt et actu inculcare pergunt. Cur non 
publicaverim ea majori quadam solemnitate et ostentatione, 
Vobis, qui patriae nostrae adjuncta optima nostis, ignotum 
occultumve esse haud potest. In reliquo pro meo Vestro-
que solatio dictum esto : in hac Dioecesi nullum esse sacer-
dotem, qui decisiones Concilii Vaticani non acceptaret, qui 
motus, in nostra dilecta Hungaria a quibusdam naufragis 
sacerdotibus quidam aeque fotos, in extraneis autem pro-
vinciis in apertum jam schisma degenerantes, probaret vel 
plane iis cooperaretur. Caeterum Deus, quem ignota non 
transeunt, quem occulta non fallunt, qui cognitor est secre-
torum, qui scrutator est cordium, Deus inquam solus novit 
interna singulorum: ego nonnisi ex exteruis judico, nec ces" 
sabo Deum exorare, ut in omnibus, quos humilitatis meae 
pastoralibus curis tradidit, internam fidem, externis his re-
ligionis verae manifestationibus respondentem, sua sancta 
gratia accendere et inflammare dignetur. Dum ante très 

abhinc annos in conferentiis nostris pastoralibus eorum, qui 
contra vigens in catholica Ecclesia auctoritatis, respective 
subordinationis, princípium virulentos suos calamos strinxe-
runt, malesana consilia reprobassem ac damnassem hono-
rabilemque Clerum Dioecesis meae monuissem, ut is a f e r -
mento illo, quod in ephomeridibus „Szabad Egyház" lecto-
ribus identidem offerebatur, sibi caveat, nec obedientiam ac 
reverentiam canonicam, nec modestiam clericalem, nec de-
nique piotatem illam, qua erga Ecclesiae institutiones omnes 
ferimur, in se diminui permittat, tunc inquam Vos omnes, 
quasi vir unus, mihi adclamando promisistis meis ob-
temperare monitis, fatuos ignés non sequi, malefidas istas 
semitas vitare, vias ancipites aspernari ; quod quidem mihi 
magno solatio erat. Ast, quod mihi amplius solatium facit, 
est, quod his promissis etiam steteritis. Sit pro his consola-
tionibus nomen Domini benedictum ! 

Intermediis his annis porro talia etiam evenerunt 
quae non poterant non exulcerare pectora nostra : ditionum 
pontificiarum sacrilega direptio, Summi Pontificis funesta 
captivitas, Galliae primogenitae filiae Ecclesiae Romanae 
lugenda sane strages, Catholicae Eccesiae in Germania ini-
qua persecutio, Ordinum religiosorum tum hic tum in Italia 
exitium, ecclesiasticae denique libertatis violatio. Haec 
omnia, quin necesse sit hit loci ea pluribus adumbrare, non 
possunt non amaritudine replere corda nostra. Ast nec inter 
acerbos hos dolores despondamus animum, verum firma in 
Deum locata fiducia speramus fore, ut is, qui mari irato et 
tempestatibus imperare novit, post severas has probationes 
Ecclesiae suae meliores adferat dies. Quod nos concernit, 
fideliter adhaereamus dignissimo Visibili Capiti Ecclesiae, 
Summo Pontifici, quem Deus nobis vere pro patientiae et 
constantiaa exemplo dare dignatus est ; fideliter custodia-
mus depositum fidei ; fideliter et sine simulatione ac trepi-
datione profiteamur doctrinam Ecclesiae ; fideliter inhaerea-
mus legibus ac disciplinae ecclesiacticae ; fideliter labo-
rando et orando expleamus omDos sacri nostri ministerii 
partes. Dum autem Deo pro gratia et lumine verae fidei in 
humilitate cordis nostri gratias agimus, oremus una Eum, 
ut auferat velamen a cordibus errantium, ut et ipsi agno-
scant veritatem et in ecclesiae verae redeant unitatem. 

Haec meditabimur, in his equidom erimus, omnia a l i -
ter sentientium sive vituperia, sive ironias, sive sarcasmos, 
patienti ac constanti animo perferentes. 

Laborandum omnino nobis erit atque orandum. Vos 
imprimis, honorabiles animarum Curatores, qui in medio 
fidelis populi pro Christo legatione fungimini, exemplari 
vita et assidua verbi divini praedicatione docete omnes viam 
Domini rectam et in omni gente salutare eius. Nolite in viam 
eorum abire, qui putant se officio suo satisfecisse, si una 
aliave vice per annum sermonem sacrum habuerint, qui ca-
techeses in ecclesia vel nunquam vel aliquot nonnisi vici-
bus asservant, qui scholas rarissime adeunt. Leges nam-
que Ecclesiae summam in his solertiam adhiberi urgent. 
Missis caeteris, in memóriám Vobis revoco monita et 
praecepta Patrum Concilii Strigoniensis, qui vestigiis Con-
cilii Tridentini (Sess. V. Cap. 2. de Ref.) inhaerentes 
mandant, ut Curatores animarum sacrum sermonem ad 
fidolem poulum omnibus dominicis et festis habeant ; 
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institutioni vero catecheticae tum in schola bis adminus 
in hebdomada, tum in Ecclesia diebus Domini et festis 
solerter vacent (1858. p. 73"). Dilectissimi, haec ad onera 
parochialis vestri muneris eminenter pertinent, ad illa in-
quam onera, quae in aditu muneris Vos supportaturos esse 
jurata plane fide ipsi spopondistis. Accedit, quod nulla re 
possitis sive Ecclesiae sive patriae nobilius praestare obse-
quium, utilius offerre servitium, quam si institutioni populi 
in schola et in Ecclesia sedulo vacaveritis. Adorandum 
porro Missae sacrificium diebus dominicis et festis, etiam 
abolitis, pro populo offerte ; Sacramenta reliqua et sacra-
mentalia débita cum pietate et revorentia administrate, 
sancta ubique sancte tractantes ; munditiei Ecclesiae sum-
mam impendite curam ; pauperibus et orphanis pro posse 
subvenite ; peculii denique fidei vestrae concrediti fideles 
sitis administratores. Fulgeat in Vobis scientiarum sacra-
rum amor, auctoritas modesta, pudor constans, innocentiae 
puritas et spirituális observantia disciplinae. Q-ratiam sacrae 
ordinationis in Vobis frequenter resuscitate ; canonicas 
horas devote persolvite, nam continua haec oratio roborabit 
Vos dabitque animo necessariam ad cunctas vitae et officii 
Vestri sacerdotalis partes rite explendas alacritatem. Ora-
tioni instante^, spiritu ferventes ac pie sancteque viventes 
praebeatis in omnibus Vos ipsos exemplum bonorum ope-
rum ; Dei gloriae ac animarum salutÍ3 zelo accensi atque 
arctissimo inter Vos ipsos fidelesque Vestros charitatis vin-
culo obstricti accipite armaturam Dei et in nomine ac pro 
gloria Domini Nostri Jesu Christi, habentes fidem et bonam 
conscientiam, inter quascunque vitae humanae adversitates 
fortiter dimicate. Ipse erit suorum militum sors et corona 
et praemium. Ipsi gloria in saecula saeculorum. Amen. 

Finita allocutione praesens V. Capituli prima Dignitas 
Antonius Szerdahelyi, Abbas et Canonicus-Lector, sensa 
congregati Cleri, Episcopo suo obedientiae, reverentiae, 
candidique amoris vinculo adhaerere gestientis, exposuit 
rogans una, ut e publico hoc Cleri consessu litterae desti-
nentur ad Beatissimum Patrem, quibus universae Clerus 
Dioecesis suae erga Summum Pontificem plenae subjectio-
nis, firmissimae adbaesionis et filialis pietatis sensa profitea-
tur. Propositio haec ultro et magna animi exultantis promp-
titudine acceptata est. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, october 5. F e l e l e t e g y l e v é l r e . (Vége.) 

Ideje már, hogy ezen leveleinket befejezzük. Mindenekelőtt 
a Religio ellen felhozatni szokott vádakra kellene felelnünk. 
De t. olvasóink érteni s megbocsátani fogják tudni, hogy e 
dolgot elhallgatjuk. Ez oknál fogva az ugyanazon ügyben 
hozzánk intézett levelét báró Greramb Ferencz esperes-plé-
bános úrnak is félre teszszük, őszinte köszönetünket fejezve 
ki ő mlgának a szives részvétért. Úgyis, mint a nevezett 
báró úr mondja, contraria cum componi nequeant, alioquin 
semet elidunt ; habeantur itaque pro non adjectis. 

Végül a hozzánk intézett levélnek legfontosabb téte-
lére akarjuk észrevételeinket mogtenni. E tétel így hangzik: 

L e g y e n ön l a p j a k ö z v e t í t ő a m a a g a s é s a l c l e -
r u s k ö z ö t t ; e s z k ö z ö l j e stb. 1. Rel. 18. sz. Engedje 
meg a levél ft. irója, hogy e tekintetben nézetünket őszin-
tén, a legnagyobb nyíltsággal, kifejezhessük. 

Mi egyátalán nem értjük, miként lehessen valamely 
lap, nyilvános orgánum, közvetitő a főpásztorok és a pap-
ság közt. Micsoda közvetitésro van szüksége a fiúnak, hogy 
atyjával, ügyeit, bajait, elintézze? Micsoda közvetítésre 
van szüksége a tagoknak, hogy a fővel érintkezzenek ? Ugy 
tudjuk, semmire. Ha az apa és fiu közt közvetítőre van szük-
ség, már megszűnt az apa és fiu közt a szívélyes vi-
szony ; a testvéries egyetértést ellenségeskedés váltotta fel. 
Létezik-e ily ellenségeskedés a főpásztorok és papság 
között? Nem tudjuk, nem hiszszük, nem hihetjük. Ha pedig 
valami differentia volna e kettő között, mi szükség van 
közvetítőre? Nem tud a fiu apjával őszintén, nyiltan, a 
rokonszenves melegség hangján, szólni? Vagy vessük el a 
képletet. Ha az úgynevezett alpapság és főpásztorok közt 
némi differentia volna, mit mi nem hihetünk, nem tud az 
illető alpapság a fiúi tisztelet s bizalom hangján szólni fő-
pásztoraihoz? Avagy azt hiszi, hogy a mit a fiúi tisztelet s 
bizalom hangján nem tudna elérni, azt valamely lap felszó-
lalása folytán fogja megnyerni? Ft. ú r ! Ne ámítsuk ma-
gunkat. Ha valamely plébános vagy káplány éhezik, fázik, 
beteg vagy nem tud mivel ruházkodni, nem tudja ezt biza-
lomteljesen megmondani főpásztorának ? Tele kell ezzel 
lármázni az egész világot? Ki kell kürtölni lapokban ba-
jainkat ? Mire való volna ez ? A püspök szivét melegebb 
érzésre fogja hangolni alapokban való expectoratio ? Avagy 
a szeretetet fenyegetésekkel, debachálásokkal, akarjuk k i -
erőszakolni ? Ezen eszköz a mellett, hogy méltatlan egy 
paphoz, nem is vezet czélra, mert elidegeníti a főpásztor 
szivét az illetőtől, ki nem kér mint fiu apjától segélyt bajai-
ban, nem is adja tudtára apjának bajait, szükségleteit, egye-
nesen, hanem kerülő utakon akarja vele megértetni, mit 
akar s igy erőszakoskodni akar. Ez rosz út, igen rosz. 

A püspökök a papsággal együtt egy testet képeznek 
s jaj, ha nem képeznek egy testet. I t t nincs szükség közve-
títőre. S azon szereacsétlen fráter, ki hazánkban első gon-
dolta ki azt, hogy az alpapságnak külön organuma legyen, 
inimicus homo fuit, qui do nocte superseminavit zizania. Az 
alpapságnak tisztelettol, szeretettel, bizalommal, kell visel-
tetnie mindenkor, minden ügy bon, főpásztorai iránt. A 
szeretetet, bizalmat, nem pótolhatja semmiféle lap. Ha ft. 
úrnak baja van, ne várja s ne kivánja, hogy baja valamely 
lap felszólalása rítján orvosoltassék, hanem forduljon egye-
nesen püspökéhez, de tiszteletteljesen, szeretettel s bizalom-
mal és meg fog hallgattatni. Az alpapság azon tagjai, me-
lyek bajaikban a lapokba czikkeket írtak, ugyanezen fá-
radsággal írhattak volna a főpásztoroknalc és meghall-
gattatást találtak volna. Az egyenes út a legjobb, mert 
legrövidebb a czélhoz. Mi ugyan elég bátorsággal biruuk 
az igazságot mindenkinok egyenesen megmondani, de arra, 
hogy a papság, illetőleg egyes paptársaink, ügyes bajait 
lapunkban a világ elé tárjuk, miszerint minket megítéljenek, 
kinevessenek, soha sem vállalkozunk. Ez czéltalan, szük-
ségtelen, eljárás lenne. E tekintetben, mint azt talán valaki 
óhajtaná, soha som leszünk közvetítők. Hanem őszintén, 
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egész nyíltsággal, a meggyőződés hangján, mondjuk ft. 
úrnak s mindazoknak, kiknek bajai vannak: forduljanak 
egyenesen, szeretettel, bizalommal, főpásztoraikhoz és mog-
hallgattatást fognak találni, ha nem először, másodszor, 
bizonyosan harmadszor. Ez azon út s mód, melyen a pap 
püspökével beszéljen, ne pedig a lapok útján. Az egyenes, 
közvetlen, beszéd használ, a közvetített árt . Igy van ez a 
világon mindenütt s igy kell lennie a papságnál is. 

Lehetnek azonban talán többen, kiknek épen az nem 
tetszik, hogy az élet fentartására szükséges dolgokat kér-
uiök kell. Azért óhajtanák, hogy mindennel bőven elláttas-
sanak s ne kelljen főpáaztoraik kegyelmére szorulniok. 
Ugyan ne vessük meg annnyira a kérést. Megvan ennek a 
maga jó oldala. Isten mindenható, legjobb atya, ki minden-
nel bőségesen elláthatná a halandót s mégis kéretni akar, 
holott seit Pater vester, quia his omnibus indigetis. Rogari 
vult Deus, mondja szent Gergely. Deus dare vult, sed non 
dat, nisi petenti, mondja szent Ágoston. Nullum nisi oran-
tem auxilium promereri, Gennadius szent Ágostonnál. Ha 
már így vagyunk Istennel, ki tudja, kinek mire van szük-
sége, akar is, bir is, segíteni : miért érezné magát az alclerus 
lealacsonyítva, ha főpásztorától valamit tiszteletteljesen 
kérnie kell ? Avagy azt hiszi valaki, hogy ha az autonómia, 
melytől oly sokat várnak némelyek, létesülni fog, a főpász-
torok javai az autonomicus testület kezébe fognak letétetni 
s minden pap bőségesen elláttatnék mindennel, a kérelmezés 
meg fog szűnni? Hát ha víz, tüz, elemi csapások, betegsé-
gek s egyéb non putarem események beállnának, nem 
keilend majd az ezen csapások által sújtottaknak kérelmez-
niük ? Es kinél ? Nem a főpásztornál, hanem az autonomi-
cus tiszteknél vagy Isten tudja, mily közegeknél. És ezen 
kérelmezések nem lesznek lealacsonyitóbbak ? És nem 
történhetik meg, hegy ezen kérelmek nom fognak meghall-
gattatni ? 

Ne féljünk tehát a kérelmezéstől. Hisz a főpásztor 
apja a papságnak, hozzá tehát bizalommal lehet s kell for-
dulni a szükség esetében minden közvetítési lapok nélkül. 

Hisz főpásztoraink kifogyhatlanok a jótékonyságban. 
Szabadjon csak felemlíteni, amennyire hivatalos tudomá-
sunk terjed, az esztergomi, egri, kalocsai, érsekeket, a nyit-
rai, győri, szepesi, püspököket. Nem mutatták-e meg tény-
leg, hogy akarnak segíteni és segítenek is az alpapság sze-
génységén ? És ily főpásztorokat a lapok útján akarnók 
zaklatni, hogy papságuk iránti szeretetüket fokozzuk ? Nem 
inkább jogosit-e fel eddigi eljárásuk arra, hogy ha szük-
séget szenvedünk, bizalommal forduljunk hozzájok s meg 
fogunk hallgattatni ? Az emiitett főpásztorok nem szorul-
nak arra, hogy a lapok hirdessék papságuk szükségeit és 
hiszszük, a többiek sem szorulnak erre. Minek tehát a köz-
vetité8 ? 

Mi nem élüuk főpásztorok körében s velők igen r i t -
kán vagyunk szerencsések érintkezni, de merjük állítani, 
hogy a szeretetteljes, bizalmas, felszólalások egyes szűköl-
ködők vagy kerületek részéről többet vi vtak volna ki eddig 
is nálok, mint azon heves támadások s elkeseredett felszó-
lalások, melyek az úgynevezett alclerus érdekeit védő 
lapokban megjelentek. A szeretet mindont képes pótolni. 

De a szeretetet nem lehet hirlapi czikkek által becomman-
dirozni, sem autonomicus paragraphusok által kiczirkal-
mazni. Az alpapságnak bizalmas viselete, ragaszkodása, 
szeretete, ilyenre fogja hangolni a főpásztorokat is. A hir-
lapi felszólalások a szivet be fogják zárni. 

Azt sem lehet in contrarium felhozni, hogy némely 
főpásztor, ha létezik ilyen, nem hallgat a kérelemre. Dato 
non concesso, mire mutat ez? Arra, hogy emberek vagyunk. 
A főpásztornak is kikerülheti valami figyelmét épúgy, mint 
az alpapságnak. S hova jutnánk, ha lapok útjáu figyelmez-
tetné az alpapság főpásztorait kötelmeinek teljesítésére? 
Váljon nem tehetnék-e ezt joggal a főpásztorok az alclerus 
ellenében is? Avagy az alclerus nem követ el soha mulasz-
tást a praeceptumok s consiliumok tekintetében? 

Láthatja ezekből főt. úr, hogy mi a hirlapi közvetítés-
nek egyátalán nem vagyunk barátai. Mi alpapság a püspö-
kökkel egy testet, egy családot, képeíünk. A családi ügyes 
bajok nem a nagy közönség elé valók. Ha bajunk van, vé-
gezzük csendesen, szeretettel. Higye meg ft. úr, rajtunk pe-
remtorie nem segit semmiféle autonomia, sommiféle közvetítő 
hírlap, mert a felmerülő bajokat egyik sem képe3 száműzni, 
egyik sem képes megmenteni attól, hogy egymásra ne 
legyünk utalva. Bizalommal, szeretettel, ragaszkodással, 
viseltessünk főpásztoraink iránt mindenkor, minden ügy-
ben, minden körülményben. Ez segíteni fog. És arra meg 
merünk esküdni, hogy nincs o hazában főpásztor, ki pap-
jainak egyikét is képes lenne éhezni hagyni, csak tudja, 
kinek mi a baja. Ne keressünk mi alpapok közvetítőket, 
mikor magunk is segithetünk magunkon. Petite et accipie-
tes, pulsate, aperietur vobis, quaerite et invenietis. Azok-
nak, kik közvetitőkül akarnak fellépni köztünk s főpász-
toraink közt, köszönjük meg szépen fáradozásukat. Erre 
nincs szükségünk. Habet quisque aetatem, loquatur pro se. 
De ne nyughatatlankodjunk, ha minden nem megy úgy, 
mint mi azt akarnók. Főpásztoraink sok bajt örököltek s 
nem mindenhatók, hogy mindent egyszerre elintézzenek. 
Elég tudnunk azt, hogy segíteni iparkodnak, hogy a segély-
nyújtás egyik legfőbb gondjok. Kisérjük tehát bizalommal 
lépteikot s e bizalom lépéseiket meg fogja könnyíteni. 

Bocsásson meg főt. úr, ha levelét alkalmul használtuk, 
hogy ezen dolgokat elmondhassuk. Mi papok vagyunk, test-
vérek vagyunk Krisztusban : éljünk tehát mint testvérek 
egymás közt szeretetben. Az ellenség a pásztorok s nyáj 
közé akar befurakodni, hogy dispergantur oves. Ne enged-
jünk senkit közünkbe tolakodni. Fiúi szeretettel ragaszkod-
junk püspökeinkhez, miként ezek a legfőbb pásztorhoz, Jézus 
Krisztushoz s annak helyetteséhez s akkor acies bene ordi-
nata leszünk, mely a viharnak képes lesz ellenállani. Külön-
ben elsöpör minket az ár. A püspököknek, miként az alpap-
ságnak, egy a czélja : salus nostra, saludfidelium nostrorum. 
S valamint egy a czél : úgy csak egyesitett erővel leszünk 
képesek azt elérni. A Religio sem a főpapság érdokét nem 
képviseli az alpapság ellenében, sem az alpapságét a főpap-
ság ellenében, mert ily érdekkülönbséget nem ismer. A 
Religio az egész egyházat szolgálta eddig s azon rövid ideig, 
míg kezünkben lesz, csakis ezt fogja szolgálni, az egységes 
egyházat. Ennek pedig érdeke az, hogy omnes unum sint, 
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sicut Christus et Pater unum sunt ; egy legyen a főpásztor 
az alpapsággal s ez a hi vekkel a hitben, a szeretetben s a 
reményben. Isten velünk. 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

De ezen német particularismusok közt a birodalomra 
nézve mellözbetlen a porosz part icular isme, mert szorosan 
összefügg a porosz királysággal, a porosz hadsereggel, mely 
utóbbi, mint magva a többi német hadseregeknek, diadalai 
által az uj német birodalmat tulajdonképen alkotta. Ha a po-
rosz hadsereg s a porosz királyság e fej szerinti többségbon 
elenyészik, akkor az uj német birodalom is végéhez kö-
zeledik. 

Ily különös sajátságok nélkül Németország nem Né-
metország, a birodalom nem német többé, hanem bonapar-
tisticus. 

Ha tehát a fekete töredék programmjához hün s nem 
engedve magát helyi s felekezeti ellentétek által megzavar-
tatni, ezen ős jogért sikra száll, (— nehéz, de szent köteles-
ség, amit ezzel magára vállalt) ezen magasztos nevezetet, a 
birodalmi tanács közepe, nem fogja jogtalanul viselni. 

E munkának irója személyes érintkezés folytán több 
befolyásos katholikus férfit ismer ezen fekete töredékből, 
sőt nehánynyal régibb idő óta bizalmas lábon áll. Ezen 
érintkezések alkalmával úgy találta, hogy a legtöbben 
közülök Poroszország külpolitikáját illetőleg vele meg-
egyező nézeteket ápolnak még azon időtől kezdve, midőn a 
rablás által alakult Olaszország Ausztriát megtámadta stb. 
egész az utolsó annexiókig. De megegyeznek nézeteink Po-
roszországnak 1866-ig űzött belpolitikája s törvényhozása 
tekintetéből is, amennyiben ez a nationalliberalisok nem 
német s kereszténytelen befolyása alatt feloszlatólag, szét-
bomlasztólag, működik, midőn a házasságot, iskolát, magát 
az államot, Isten nélkül akarja felépíteni. 

De birodalomellenes, poroszellenes, érzelmekkel a kö-
zéptöredék férfiainál nem találkoztam, époly kevéssé b u k -
kantam az evangelika egyház elleni ellenséges érzelmekre. 

(Folyt, köv.) 

VEG-YESEK. 
— Beküldettek : 1) Hitelemző tanítások a kath. nép-

iskolák alsó osztályai számára. Mey György után magya-
r i tá Farkas Sándor esztergomfőmegyei áldozár és leány-
tanodai hítelemző. Esztergom 1872, ára 1 f. 60 kr . Ezen 
igen jeles gyakorlati könyvet melegen ajánljuk a hitoktató 
urak figyelmébe. 2) Megjelent és szerzőnél megrendelhető 
Elméleti és epyházi irálytan, segédkönyv a lelkészi hiva-
talok részére Károlyfehérvár 1872. Ára 3 f t . Kapható a 
szerzőnél, Beke Antal szentszéki ülnöknél stb. Károlyfehér-

várott. Ez igen hasznos könyvet már az is nagyban ajánlja, 
hogy az esztergomi s kalocsai érsekek, valamint több fő -
pásztor, megyéje papságának ajánlotta, mint a lelkészi 
hivatal teendőinek pontos teljesítésére igen hasznos segéd-
könyvet. 3) Előfizetési felhivás e munkára: Igaz-e Darwin 
tana az ember eredetéről é3 mit mond a tudomány Darwin 
állí tására? irta Gyürki Antal. A 12 ívre terjedő munka ára 
lesz 1 f t . Az előfizetési pénzek szerző neve alatt Ipolyságra 
küldendők. 4) A veszprémi növendékpapság Pázmányköre 
az idei tanévben magyar forditásban közrebocsátandja 
Marschall hitküldér és iró Das Gewissen czimü munkáját, 
melyre előre Í3 felhivatik a t. közönség figyelme. 

— Ismerős t. olvasóink előtt, hogy több angolprotes-
tans a kath. egyház üldöztetése alkalmából üdvözlő iratot 
intézett Bismarkhoz. Ezen iratban azt mondják a többi kö-
zött, hogy apáik már a reformatio alatt küzdöttek a pápa 
infallibilitasa ellen. — Lám, ezek a jó urak akaratuk elle-
nére tanúságot tesznek az igazság' mellett; mert ha már a 
reformatio alatt küzdének az infallibilitas ellen, annak már 
a reformatio előtt kellett az egyházban taníttatnia. Ha igen, 
aminthogy ugy van, akkor ezen tan nem uj, mint azt Bis-
mark et consortes állítgatják. Ha pedig már négy száz év 
óta megvan e tan az egyházban és nem volt veszélyes az 
államra, most sem az, manentibus ecclesia et statu iisdem. 
Ha Bismark kissé elmélkedett az adresse felett, az nem 
igen tetszhetett neki. 

— A kölni infallibilis congressuson Michaud abbé 
azon inditványt tette, hogy miután Francziaországban az 
infallibiliseknek nincsenek tomplomaik, határozza el a con-
gressus, miszerint a schismaticus görögök templomait hasz-
nálhassák s minthogy papjaik sincsenek, a schismaticusok 
istentiszteletén részt vegyenek s a szentségekhez ezeknél 
járulhassanak. Schulte elnök úr ez inditványt elvetendőnek 
tartja, mert ámbár az ókatholikusok használhatják a schis-
maticus templomokat, a szentségeket szükség esetén kivül 
schismaticus pap kezeiből nem fogadhatják, minthogy ily 
communio in sacris csak egyházi egyesülés után volna le-
hetséges, mely egyesülés azonban még meg nem történt. 
Michaud inditványa erre mellőztetett. — Megjegyzendő, 
hogy Michaud is, Schulte is, doctor. 

— A közoktatási minister által az oktatásügyi refor-
mok kidolgozása tekintetéből bizottság hivatott össze. Az 
egyetemre összehitt bizottság már tanácskozott. Legérde-
kesebb reánk nézve a feladott 10 kérdés 3-ika, melyben a 
theologiai kar állása s rendezése tekintetéből a bizottság 
nézete kéretik ki. A bizottság nem jött egyetértésre ; néme-
lyek megtartandónak vélik a hittani kart , így Horváth 
Mihály, Toldy Ferencz. De mily indokból ? Hogy a pesti 
hittani kar tanárai s tanítványai az episcopatus ellenében 
függetlenittessenek némileg 8 a liberális nézeteknek terjesz-
tőivé váljanak. Köszönjük a nyilt vallomást. Már hisz 
akkor csak tessék holnap megszüntetni ezen kart. Azután 
még ez is argumentum arra nézve, hogy a pesti egyetemnél 
megmaradjon a theologia? Hogy a hittani kar az anya-
facultas, hogy az egyetemet kath. főpapok alapították a 
katholicismus érdekében, ez semmi, ez nem gátolná a t. bi-
zottsági tagokat a hittani kar megszüntetésében. Hanem, 
hogy legyen theologia contra episcopatum, ez ok a fentar-
tásra. Azt gondoljuk, ez oly világosan van mondva, hogy 
nem lehet az illetőknek meg nem érteni. Azért ismételjük 
kérésünket, hogy egy kath. egyetem felállítása ügyében 
fogjanak hozzá az előmunkálatokhoz. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. A római pápa csalhatatlansága a vat. 
sz. zsinat előtt és után. —; A győregyházmegyei értekezlet. 
— Egyházi tudósitások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A római pápa csalhatatlansága 
a vatikáni sz. zsinat előtt és után. 

„Roma locuta, causa finita;" . . . de a tévely 
meg nem szűnt, sőt épen azért, mert Róma szólt, 
schismává, haeresissé, növi ki magát. Mert t. i. ide 
alkalmazhatók sz. Pál szavai : 

„Némelyek eltévelyedvén, hiábavaló beszédekre 
hajlottak. A törvény tanitói akarván lenni, nem 
értik sem a miket szólanak, sem a miket bizonyíta-
nak." (Tira. I. lev. 1, 6. 7.) És ismét: „A józan tani-
tást nem tűrik, hanem kivánságaik szerint magok-
nak mestereket gyűjtenek, viszkető füleik levén és 
az igazságtól ugyan hallásukat elfordítják és a me-
sékre térnek." (Tim. I I . lev. 4, 3. 4.) 

„Kemény beszéd ez és ki hallgathatja azt . . " 
Igy szólnak az „ó" álczája alá rejtőző uj tévelygőkf 

midőn hallják, hogy IX. Pius „híven ragaszkodván 
a ker. vallás kezdetétől származó hagyományhoz'^ 
a vat. sz. zsinat helyeslésével kinyilatkoztatja, hogy 
„a római pápa, midőn püspöki székén tanit , . . . sz. 
Péterben neki megígért isteni segély folytán époly 
tévmentességnek örvend, milyennel az isteni Megváltó 
a hit és erkölcs tanainak meghatározásában egyhá-
zát is felruházá." — „Ki hallgathatja ezt?" kérdik 
farizeusi hangon a döllingeriánusok s hátat forditva 
a szerintök u j egyháznak, egy ó egyházról álmodoz-
nak, mely csalhatatlanul tauitja, hogy a r. pápa, 
habár püspöki székén tanit is, nem csalhatatlan . . . 

Az ó egyház a vat. sz. zsinat előtti, az uj egy-
ház a sz. zsinat utáni, egyház az u j tévelygők egy-
házi műszótára szerint. 

Ám lássuk, mennyire észszerű, mennyire ka-

tholikus, emez úgynevezett ókatholikusok kifogása, 
vádaskodása, a r. katholikus, mindig ó és mindig uj, 
egyház ellenében s vegyük szemügyre a r. pápa 
csalhatatlanságáról szóló tanítást a vat. sz. zsinat 
előtt és után . . . 

„Contraria sibi invicem opposita magis eluce-
scunt." 

I. 

„A r. pápa csalhatatlanságáról való tanításnak 
az egyház öntudatában és történelmében semmi 
alapja," mond Drey 1847-ben s folytat ja: „Az egy-
ház sok századon át semmit sem tudott emez állítás 
felől, sőt a pápák hatalmok és tekintélyök legvirág-
zóbb korszakában sem hirdették azt és midőn később 
bizonyos theologiai iskola azt tanítani kezdé, a többi 
mind ellenmondott." ') 

A német tudós szavaira csak azt ismétlem, a 
mit de Maistre mondott Bossuet és Fleury állítására, 
kik közül az első a csalhatatlanság tanát a florenczi 
zsinattól, a második pedig I I . Gyula pápasága ide-
jéből, datálja s Kajetán dömés találmányának nevezi. 
„Bocsánatot kérek Bossuet dicső árnyékától ;" — 
mond a jeles iró — „de midőn azt mondja nekünk, 
hogy a csalhatatlanság tana a XIV. században kez-
dődött, közeledni látszik azon emberekhez, kik ellen 
annyiszor és oly jelesül harczolt. Nem mondák-e a 
protestánsok is, hogy az átlényegülés tana nem 
régibb nevénél? S nem vitaták-e ugyanazt az ariá-
nusok a lényegegységről ? Bossuet, legyen szabad ezt 

') Apologetik, I I I köt. 310 1. „ . . . fehlt es jener 
Annahme selbst an einem Grunde im Bewasstsein und Ge-
schichte der Kirche. Sie wusste viele Jahrhunderte von 
einer solchen Behauptung nichts ; die Päpste selbst haben 
sie auh in der Periode ihrer höchsten Macht und ihres höch-
sten Ansehens nicht aufgestellt und als es in später Zeit 
von Seite einer theologischen Schule geschah, wurde ihr 
von den Übrigen widersprochen." 
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ily nagy ember iránti tisztelet megsértése nélkül 
mondanom, e fontos pontban nyilván tévedett. Óva-
kodnia kell az embernek, nehogy a szót a tárgygyal 
s a tévely éredetével felcserélje. Az igazság annak 
ép ellenkezője, mit Fleury állit; mert az általa meg-
jelelt időpont körül nem hinni, hanem vitatni, kezdék 
a csalhatatlanságot." 2) 

Drey is „nyilván tévedett", midőn ama hang-
zatos, de époly üres, szavakat leirta s a r. pápa csal-
hatatlanságáról szóló tannak az egyház öntudatában 
és történelmében még alapját sem birta fellelni. A 
sok fától nem látta az erdőt. Csak felületesen is 
fusson át valaki ama jeles körlevélen, melyet orszá-
gunk herczegprimásának tolla után a „Religio" is 
közlött, meg kell győződnie, hogy semmi sem bizo-
nyosabb, mint hogy a pápa csalliatatlanságának 
itana csakugyan az egyház öntudatában és történel-
mében alapszik s hogy az egyház kezdettől fogva 
tudott felöle, a pápák azt mindenkor hirdették s az 
iskola implicite vagy explicite azt állandóan taní-
totta. 

Mellőzve minden egyebet s • egyszerűen a fen-
érintett, mély tudománynyal összeállított, körlevélre 
utalva, itt csupán Dreyyal, mint a vat. sz. zsinat 
előtti ellenzék egyik képviselőjével szemben, ép ezen 
oppositio tanaiból akarom bebizonyitani a r. pápa 
csalhatatlanságát, melyet, mint mondám, az iskola 
implicite vagy explicite állandóan tanitott. 

Halljuk Drey érveit contra infallibilitatem. 
A római pápa egymagában — „für sich allein," 

— nem csalhatatlan, mond a német tudós. 3) És pe-
dig nem, mert a) Krisztus urunk — u g y mond ő — 
eme csalhatatlanságot sz. Péter utódjainak nem 
igérte; „jóllehet ugyanis a pápa csakugyan utódja 
sz. Péternek, mint a püspökök is az apostoloknak. : 
de az inspiratio, a csalhatatlanság emez egyedüli 
biztositéka („die einzige sioliere Bürgschaft der Un-
fehlbahrkeit"), sz. Péten-ől ép ugy nem szállott a r. 
pápára, mint az apostolokról sem utódaikra, a püs-
pökökre. Sz. Máté 16, 18—19., sz. Luk. 22, 32. tett 
Ígéretekből következik ugyan a pápa főnöksége, de 
nem csalhatatlansága, mely amabban épen nem fog-
laltatik s melynek fogalmához csakis az tartozik, 
hogy a pápa képviselje az anyaszentegyház egysé-
gét, fenhatósággal (Oberaufsicht) birjon a püspökök 
felett s az egész egyház számára törvényeket szab-
hasson." 

De b) „a tanító egyház egész szervezetében 
2) A pápáról, 30. 1. ford, a pesti növ. paps. 
3) Id. h. 309. 1. . 

sincs alapja a pápa csalliatatlanságának; sőt épen 
ez, úgy látszik, az egyházat magát megsemmisiti 
vagy legalább megbénítja. Mert t. i. Krisztus urunk 
szervezése szerint valamint Péter nem az egyedüli 
apostol, ugy a pápa is nem egyedüli tanitó vagy 
pap, sem nem egyedüli pásztora az egyháznak, ha-
nem központja és feje sok más vele egyenlőhatalmu 
egyénnek ; a r. pápa kizárólagos esalhatatlansága 
azonban elszakítja a pápát a püspökök testületétől 
és az egész egyháztól s őt mint egymagát csalhatat-
lant ellentétbe helyezi a csalatkozható egyházzal, 
mi által az egyház csalliatatlanságának hitágazata 
elenyészik s legfeljebb még annyiban marad érvény-
ben, amennyiben eme csalhatatlanság a pápa által 
közvetíttetik, de nem mintha az magának az egyház-
nak igértetett volna."4) 

Mily iszonyú fogalomzavar ! Mily sok sophisma t 
A pápa az egyház főnöke s mint ilyen képviselője 
az anyaszentegyház egységének; fenhatósággal bir 
a püspökök felett s az egész egyház számára törvé-
nyeket szabhat : de ő „für sich allein" még sem 
csalhatatlan s épen azért kötelessége a püspökök 
testületéhez csatlakoznia, ama testülethez, melynek 
ő főnöke; kötelessége a sokasággal egyesülnie, hogy 
képviselhesse az egységet, noha ő, mint főnök, csakis 
egyetlenegy ; kötelessége a törvényhozásban is a 
püspökökkel solidaritásba jőni, mert különben mint 
csalatkozhatónak senki sem lesz köteles engedelmes-
kedni!!! 

Váljon nem válik-e ilyformán az egész főnök-
ség puszta czimmé, hogy a pápáról is el lehessen 
mondani, a mit a modem királyokról mondanak, hogy 
t. i. a király uralkodik ugyan, de nem kormányoz? 

Váljon szervezhette-e igy, szervezte-e a pápa 
főnökségét Az, ki mondotta: „Tu es Petrus et super 
hanc petram" . . . „Tibi dabo claves" . . . „Pasee 
oves meas" . . . „Pasee agnos meos" ? . . 

De hát ugy szervezte-e Krisztus urunk a maga 
egyházát, hogy egyedül a pápa legyen tanitó, pap 
és pásztor ezen egyházban? Koránsem. De ő a köz-
pont, ő az egyetemes fej s mint ilyennek az egész 
egyházra nézve nagyobb hatalommal kell birnia, 
mint az egyes egyházak pásztorainak, következés-

4) Id. h. 310. 1. . . . „die Hypothese von der alleini-
gen Unfehlbahrkeit trennt aber den Papst von dem Körper 
der Bischöfe und der ganzen Kircho und setzt ihn als den 
allein infallibeln der Kirche als der fallibeln gegenüber, 
wodurch der Lehrsatz von der Unfehlbahrkeit der Kircho 
an sich aufgehoben wird und etwa nur insoweit noch gelten 
kann, als ihr die Unfehlbarkeit durch den Papst vermittelt 
wird, nicht aber dass sie ihr selbst verheissen sei." 
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képen ő a t an í tók közt a fótanitó, ő a pász toroknak 
is pász tora . H a mint i lye t e g y m a g á b a n is csalha-
t a t l annak m o n d j u k , e lszaki t juk-e őt a püspökök tes-
tületétől ? É p e n nem. 0 mindenkor egyesülve m a r a d 
a p ü s p ö k ö k k i d ; de nem ő köteles csat lakozni a püs-
pökökhez , h a n e m ezek Őhozzá, m in t fö 'nökükhöz. 
V a g y ál l í t juk-e , h o g y a pápa, v a l a m e n n y i apostol-
u tód közt e g y m a g a levén csa lha ta t l an , az egyház 
nem c s a l h a t a t l a n ? D r e y ezt a k a r j a a csa lha ta t -
l anság védőire r á f o g n i , te te tvén m a g á t , m i n t h a 
nem t u d n á , h o g y mi épen azon csa lha ta t l anságo t 
v ind icá l juk a p á p á n a k a püspököktő l és nem az 
egyháztól különvéve, mely h i tágaza t szerint az egy -
házat vagy i s a pápá t a püspökökke l egye t emben 
megilleti . . . 

E g y é b i r á n t u g y D r e y , min t az egész oppositiot 
implici te mindenkor csa lha ta t lannak m o n d á a pápá t 
e g y m a g á b a n is épen oly ér te lemben, min t azt a va t 
sz. zs inat megál lapí tot ta . 

Mit mond u g y a n i s D r e y és vele az egész oppo-
sitio a módra nézve, m e l y által az e g y h á z csall iatat-
l ansága gyako r l a t i l ag életbe lép ? Az egyház csal-
h a t a t l a n s á g a — ú g y m o n d — v a g y az egye temes 
zsinaton, midőn a tani tó egyház mindké t tényezője 
e g y ü t t v a n v a g y a szétszórt egyház á l ta l n y i l v á n u l , 
„midőn az egész e g y h á z a t képvise lő t ényező — a 
pápa — a m a g a indokol t ha tároza tá t k i m o n d j a s a 
püspökök h o z z á j á r u l n a k . " 5) 

K i merné eszerint az ellenzék részéről is okosan 
ké tségbe vonni , h o g y a római pápa , midőn püspök i 
székén tani t , c s a k u g y a n csa lha ta t l an ? A tani tó egy-
ház mindké t tényezője t an í t j a azt a va t . egye t , zsi-
na ton v a g y , h a ez ellen — h a b á r j o g t a l a n u l — kifo-
gása volna va lak inek , t an i t j a a szétszórt e g y h á z , 
melynek püspökei részint R ó m á b a n , részint R ó m á n 
k ivü l , egyenk in t k i je lenték „az egész egyháza t kép-
viselő t ényező — a p á p a " előtt a , ,placet"-et.6) 

(Vége köv.) 

5) Id. h. 311. 1. „oder indem der eine die gesammte 
Kirche repraesentirende Factor — der Papst — seine moti-
virte Entscheidung ausspricht und die Bischöfe seinem 
Urtheil beitreten." 

6) Hogy pedig az egész egyház, a pápa a püspökökkel 
együtt, csalatkozhatlan a hit s erkölcs dolgaiban, az régi 
tana az egyháznak, melyet az antiquarius katholikusok is 
mindenkor hittek s vallottak. Igen szépen ir e tekintetben 
a „Religio" 1855-dik évi folyamának I. félévi 15, 16 és 
17-ik számaiban 113 s kk. lapokon bizonyos Publicola. 
Nem fog ártani szavait ide irni. 

„A Szentlélek ótalma alatt csalhatlan kath. anyaszent-
egyház ünnepélyesen az egész világ előtt mondá ki hitét, 

mit századokon át kebelében őrzött és életével tanusitá, 
hogy a bold, szűz Mária eredendő bün nélkül fogantatott. 
Miután majd 19. század repült el fölötte, mondá ki azon 
igazságot, melyet még akkor nyert a Megváltó ajkairól, 
midőn létének legelső perczeit élvezte. A Megváltó é3 
apostolai tanitásában foglaltatik az egész kincs, mihez hoz-
záadni vagy attól valam ;t elszakasztani nem szabad. E kin-
cset bizta a mennybeszállt Megváltó e g y h á z á r a , h o g y 
ő r i z z e s z e n t ü l , c s o n k i t t a t l a n u l s nocsak őrizze, 
hanem annak, mi mindnyájunk lelki szükségeinek fedezé-
sére kezeibe letétetett, h ű s á f á r j a is legyen . . . Ezért 
hozta le Megváltónk az egekből ozelőtt 19 századdal ama 
kincset, melyet földi vándorlatának rövid idojo alatt saját 
kezével osztogatott. O örökre nem maradhatott közöttünk, 
legalább úgy, mint akkor, nem. Helyettest kelle rendelnie, 
kinek kezéből u g y a n a z o n k i n c s e t nyerjék az utó-
dok, melyből apáik éltenek. Szükséges volt, hogy folyton 
legyen, ki az éhezők számára megtörje az élet kenyerét és 
pedig nem mást, hanem ugyanazon soha el nem fogyható 
kenyeret, melyet a Megváltó szent kezei osztának az igaz-
ságot szomjazó emberiségnek. Mi is ezen isteni tan által 
üdvözülhetünk, mely őseinkot az egekbo kalauzolá; mi is 
emberek maradánk, minket is hasonló szükségek környez-
nek és a Megváltó nem gondoskodott volna, hogy mi ugyan-
azon orvosszerben részesüljünk, mely elődeinken segitett 
hanem másban, mit k o n t á r k e z e k v e g y i t e t t e k szá-
munkra? Szükséges volt tehát oly sáfár, ki kortársa legyen 
minden kornak, ogyüttéljen minden századdal, ki a M e g -
v á l t ó t i s z t é t t e l j e s í t v é n , a n n a k s z e n t s é g é -
v e l és szerelmével oszsza minden időben a hozzá siető 
századoknak azt, mi után az ember leginkább vágyakodik, 
a l e g s z e n t e b b i g a z s á g o t . A h i t d o l g á b a n e m -
b e r n e m l e h e t t e k i n t é l y . . . Krisztus és az aposto-
lok elhaltak. K i f o g j a n e k ü n k e l ő a d n i u g y a n -
a z o n k i n y i l a t k o z t a t á s t o l y s z e n t ü l é s c s o n -
k i 11 a 11 a n u 1 ? . . . Tehát oly kezekre kelle ak iny i l a t -
koztatott tannak jutnia, mely azt s é r t e t l e n ő r i z z e 
s az emborekkel közvetlen közölje, t i s z t á n a m a g a 
i s t e n i v a l ó s á g á b a n . . . E tekintetben tehát az e g y-
h á z m ű s z e r e U r u n k n a k s f o l y t a t ó j a a m e g -
v á l t á s m ü v é n e k . Tehát igenis alkalmas sáfára a k i -
nyilatkoztatásnak ; nem csupán emberek őrzik a tant, ha-
nem szövetkezve g Krisztussal úgy , hogy tuiajdonképen 
Krisztus a fentartó. S ily kezek között az egyszer bevég-
zett kinyilatkoztatás m i n d v é g i g m e g m a r a d a m a g a 
t ö k é l y é b e n , s a j á t t e l j é b e n , n e m f o g y s o h a . 
S így e sáfár kortársa minden kornak! mert ha mulandó is 
tagjaiban : maga a nagy orkölcsi személy halhatatlan, csak 
külső ruhája változik, maga a nagy testület együttél min-
den századdal. T e l j e s i t i a m e g v á l t ó i t i s z t e t , t e l -
j e s i t i a z t a M e g v á l t ó s z e n t s é g é v e l és szerel-
mével ; igen, mert az egyháznak lelke a Megváltó maga. A 
Megváltó az egyházban van és az egyház a Megváltóban. 
Megváltó és egyház egymás nélkül nem gondolhatók, mint 
ember test és lélek nélkül. S ekép l e h e t - e t a n á b a n v á l t o z ó s h ü t e l e n a z e g y h á z ? L e h o t - e K r i s z -t u s Ö n m a g á h o z h ü t e l e n ? Tehát van, hova fordul-junk a kétely esetén. Az egyház maga soha sem kételked-39* 
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ő mlga elnöklete alatt . 

( F o l y t a t á s . ) 

2. PuUicata est 

I n s t r u c t i o p r o V i c e - A r c h i - D i a c o n i s D i o e -
c e s i s J a u r i n e n s i s . 

Amplitúdó Dioecesis et multiplex agendorum, quibus 
Episcopus saepe aliorsum avocatur, moles urgent, ut idem 
in partem sollicitudinis pastoralis gubernationisve eccle-
siasticae e Honorabili Clero aliquos et quidem eos assumat, 
quos vitae integritás, officii zelus, prudentia et manifestata 
i n rebus agendis dexteritas prae caeteris commendant. Hanc 
sane fuisse semper in Ecclesia praxim omnis praeteritae 
aetatis história et nostri aevi continuus usus abundantissime 
testantur. Certum quippe est Episcopis omni tempore ad-
fuisse, imo ubique adesse, adjutores, qui variis temporibus 
vario Chorepiscoporum, Decanorum, Archi- Presbyterorum 
ruralium, Vicariorum foraneorum, apud nos Vice-Archi-
Diaconorum, nomine fuerant suntque insigniti. Non utique 
omnibus eadem erat activitatis sphaera eademque potestas ; 
id tamen omnibus commune fuit, quod Episcopis unus qui-
dem sic, alter autem sic, adjutorio fuerint. 

Obligationes Adjutorum horum non Jus Commune, 
sed passim ipsi Episcopi, quorum vice agunt quibusve ad-
jutorium praestant, jam synodalibus Decretis, jam speciali-
bus instructionibus et mandatis, circumscripserunt et defi-
xerunt. 

In Dioecesi Jaurinensi, cui Dei miserentis benignitate 
praefecti sumus, Vice-Archi-Diaconi variis temporibus tum 
a synodis Provinciáé, tum a Praecessoribus nostris, imo 
etiam a Nobis, varias perceperunt instructiones, quas in 

hetik, váljon ez vagy amaz igazság a kinyilatkoztatásban 
foglaltatik-e vagy sem? Mert a kinyilatkoztatott tan örö-
kös öntudatával bir, mert . . létének első perczétől fogva 
mindig él s éltében nincs elvváltozás ; benne a kinyilatkoz-
tatás örök állandósága uralkodik. Azért az egyháznak nincs 
szüksége visszaemlékezni, fürkészni a könyvtárak poros 
rovataiban, kérdezősködni az atyák hite után . . . Benne a 
kinyilatkoztatás örök állandósága s ezen állandó tannak 
örök öntudata él. Amint és a mit érez az egyház, úgy és azt 
érzé létének kezdetén. — Nekünk kell figyelnünk az egy-
ház tetteire s minden intézkedéseire, hogy így érzelmeit, 
szellemét, hitét, ki tudhassuk; nekünk ellesnünk az ő ajkai-
ról a hitnek szent szavát, vizsgálnunk isteni tiszteletét, ha-
tározatait. . . . S így tartozom elfogadni az egyház által hitt 
igazságokat ; az egyház hitéről pedig vagy annak ünnepé-
lyes szava által fogok meggyőződni vagy, ha ez hiányzik, 
életéből, cselekedeteiből, szelleméből, következtetek. — 
Végre ellenvethetik : nincs itt az alkalmas idő . . . Az egy-
házra nézve épen akkor áll be az alkalmatos idő, a midőn 
határoz. Akarata Isten sugallata, vonzalma . . . Igy őrzi s 
közli az egyház a kinyilatkoztatást ; így működik benne s 
általa Krisztus . . . " S ezen Publicola H a t a l a P é t e r . 

unum syntagma coliigere piacúit, ut in oo et Vice-Archi-
Diaconi jura ac officia sua contemplontur et Clerus Distric-
tualis reciprocas suarum partium obligationes uno quasi 
obtutu cognoscat. 

Generalia puncta directiva de officiis Vice-Archi-
Diaconorum sumimus e Decretis Concilii Provinciális Str i -
goniensis anno 1858. habiti, ipsius S. Sedis Apostolicae 
auctoritate recognitis et laudatis, sicut sequitur: „Nihil 
jucundius quidem Nobis foret", ajunt Concilii Strigoniensis 
Patres, „quam si in medio crediti curae nostrae gregis co;. -
tinuo versari atque tam huic immediate per nos invigilaro, 
quam etiam Pastorum vitam moresque ipsi observare posse-
mus. Quia tamen ratio muneris id nullo pacto admittit, al i-
quot probati Sacerdotes, qui literarum scientia, morum 
integritate ac rerum agendarum usu praestantiores sint 
oportet, adjutores nobis eligendi sunt, ut facilius omnia ea 
cognoscere ac perficere possimus, quae ad gregis salutem 
procurandam pertinent. Hinc praeter Vicarium Generalem 
Vicarii quoque foranei, apud Nos Vice-Archi-Diaconi a^-
pellati, plures per Dioecesi m constituuntur, qui in aliquam 
pastoralis sollicitudinis partem vocati, Episcoporum man-
data exequi et ecclesiasticam diseiplinam tueri debent. 
Quales Vice-Archi-Diaconi osso debeant, hisce verbis docet 
Concilium Romanum : „Sint doctrina, pietate et prudentia 
praediti, qui pro Deo et propter Deum Evangelium non eru-
bescant, sed de clericorum et laicorum vita ac moribus et 
quomodo parochi aliique animarum rectores in pastorali 
officio se gérant, diligenter inquirant et in laternis scru-
tentur ad Episcopos fideliter delaturi, num clerus et popu-
lus, ut decet, vivant, num propriis in ecclesiis cultus adhi-
beatur, num supollex sacra praecipue debito nitore conser-
vetur et visitationum décréta suae sint executioni mandata" 
(Synod. Prov. Strigon. 1858. Tit. V. Nr. 5. pag. 68). 

Poi'i'o eadem Synodus Provincialis gravitatem mune-
ris Vice-Archi-Diaconis commissi prae oculis habens prae-
cipit, ut iidem in aditu muneris sui juramento officii ad -
stringantur. 

Nos itaque ab iis, quos in partem curarum Nostrarum 
assumsimus, juramentum officii exigimus jux ta formulám 
in parte generali Visitationis Canonicae Cathedralis Eccle-
siae Nostrae de anno 1872. §. 17. exhibitam, cujus quidem 
tenor est sequens : 

„Ego N. N., Districtus N. N. benigne nominatus Vice-
Archi-Diaconus, juro per Deum vivum, Beatissimam sine 
macula conceptam semper Virginem Mariam ac Omne3 
Sanctos et Electos Dei, quod Illustrissimo ac Reverendis-
simo Domino N. N., Episcopo Jaurinensi et suis successori-
bus, necnon Vicariis ejus pro tempore constitutis, sede vero 
vacante Vicario Generali Capitulari, fidelis ero, obedientiam 
et reverentiam debitam exbibebo ; cunctas benigne mihi 
crediti Officii Vice-Archi-Diaconalis Districtus N. N. obli-
gationes prompte et sedulo explore contendam ; disciplinae 
in Clero exacte observandae verbo et exemplo intendam ; 
Districtus mihi crediti singulas parochias et scholas annue 
visitabo ; cassis ad ecclesiam spectantibus fidelem admini-
strationem et securitatem procurabo et manutenebo ; et 
quidquid per charitatem et privatam correptionem emendare 
nequivero, Ordinario sincere r e f e r amjnec non periodicas 
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relationes praescripto tempore praestare non intermittam. 
Sic me Deus adjuvet et haec Sancta Dei Evangelia." 

Procedimus nunc jam ad specialia, et jura ac officia 
Vice-Archi-Diaconorum, munere hoc de facto fungentium, 
in sequentibus punctis stabilimus : 

1. Vice-Archi-Diaconus universim cuncta Edicta, 
Constitutiones, Dispositiones, Mandata hactenus dimissa vel 
expost per Nos aut Vicarium Nostrum dimittenda, observet, 
in syntagma colligat et si quae ad circulum mitti debeant, 
ilia ad respectivos DD. Curatos confestim dimittat. Ordi-
nariatui autem periodicas relationes praestet. 

2. Sedulam habeat curam, ut in singulis parochiis 
Matriculae Baptisatorum, Copulatorum et Defunctorum 
debito modo scribantur; ut Circulares literae colligantur 
et compingantur ; denique ut archivum recte sit coordina-
tum; quem in finem integrum erit Vice-Archi-Diacono 
omnia hie adtacta officiosa scripta quandocunque investigare. 

3. Capitula ruralia seu Coronas Districtuales cum 
DD. Fratribus Districtualibus annue binis vicibus, de vere 
nempe et autumno, celebrabit et conceptum manu Notarii de 
negotiis ibi petractatis protocollum Ordinariatui exhibebit. 

4. Pro sacris exercitiis Paschalibus Hon. Clerum Di-
strictualem convocabit. 

5. Exmissiones sive ab Ordinario, sive a S. Sede, sibi 
injunctas forma praescripta exequatur. 

6. Tribuimus ei facultatom absolvendi a casibus No-
bis reservatis et restituendi amissum jus petendi debiti bas-
que facilitates etiam aliis sui Districtus sacerdotibus cura 
animarum occupatis, pro singulis attamen nonnisi casibus, 
subdelegandi. Hi itaque in singulis occursuris casibus ad 
Vice-Archi-Diaconum recurrerre poterunt, nisi mallent ob 
perioulum violandi sigilli non ad suum Vice-Archi-Diaco-
num in vicinia degentem, sed ad ipsum Episcopum, recurrere. 

7. Concedimus ei potestatem benedicendi vestes et 
parameuta ad usum ecclesiae necessaria, prout etiam coe-
meteria, cruces, imagines, statuas, vexilla et. vasa pro asser-
vanda Venerabili Eucharistia (pixides, ciboria, monstran-
tias seu ostensoria, lunulam), — unctionem non requiren-
tia, imo etiam capellas tales, in quibus Sacrum non celebra-
bitur. Excipimus autem ecclesias et tales capellas, in qui-
bus S. Missae Sacrificium celebrandum est. Pro his uti 
erigendis, ita pro deponendo primario lapide et benedicen-
dis, licentia in quovis casu a Nobis petenda erit. Non secus 
etiam Viam Crucis erigere nonnisi cum potestate et con-
sensu speciali Ordinarii licet. 

8. Ad magnificentiam cultus divini augendam pieta-
temque in fidelibus fovendam, in quantum adjuncta permit-
tunt, contendat Vice-Archi-Diaconus in cointelligentia cum 
Parochis festis Patrociniorum in ecclesiis Districtus sui 
solemnia agero, Sacrum cum assistentiis decantare, eo solli-
citudinem suam extendendo, ut in Districtu una admini-
mum ecclesia dalmaticas, etiam coloris nigri, habeat, etiamsi 
penes tantillam taxam in aliis quoque ecclesiis solemniori 
occasione, respective in funeribus et exsequiis, adhibendas. 

9. In publicis consessibus et processionibus habet prae-
cedentiam post Canonicos et post sacerdotes Collegii S. L a -
dislai; honoratur titulo A. R. D. ; utitur cingulo rubei co-
loris, rubea zona in petaso et rubeo flocco in bireto. 

10. Dat parochis Districtus sui dispensationem in lege 
residendi, si hi ultra très dies, sed non ultra Septem, a pa-
rochiis suis abesse deberent, eo suapte intellecto, quod tali 
in casu de sacerdote subsidiario provisum esse debeat. Ultra 
septem dies solus Ordinarius dispensabit. 

11. Sedulo invigilabit et curabit, ut parochi universim 
parochialia munia obeant, ceremonias in Rituali et Missali 
praescriptas juxta directorium observent, verbum Dei diebus 
dominicis et festis annuncient, institutionem religiosam in 
schola prolibus statutis per septimanam horis ipsi imper-
tiantur, in ecclesia catecheses servent, debito tempore Sa-
crum celebrent, aliaque sibi de officio incumbentia exequan-
tur ; demum, ut vitam vocationi suae conformem vivant, 
sicut S. Canones de vita et honestato Clericorum agente3 
requirunt. Si vero quempiam aut in cura animarum tepidum 
aut gravi defectu laborantem deprehenderit, eum primum 
inter se et ipsum in omni charitate corrigere satagat ; si vero 
hoc non suffecerit vel scandali periculum immineat moram-
que res non patiatur, totum negotium statim ad Nos deferat, 
bono tum errantis, tum fidelium, tum denique ecclesiae, hoc 
postulante. 

12. Visitât annue ecclesias Districtus sui ; suppelle-
ctilem sacram, tabernaculam fontemque baptismalem per-
lustrat et, quod corrigi debet, corrigere. studebit. 

13. Quoad divisionem proventuum vel posthume sub-
stantiae beneficiatorum, porro circa agenda in casu mortis 
Fratris Districtualis et penes massas posthumas ecclesiasti-
corum, etiam ab intestato decedentium, ea aget Vice-Archi-
Diaconus, quae Normales Dioecesanae, anno 1869. in confe-
rentiis pastoralibus, diebus 2 6. et 27. Octobris Jauiúni ha-
bitis publicatae, agenda innuunt. Occasione talis obitus curam 
animarum interimaliter alicui sacerdoti ipse concredet et 
de hac re nobis relationem dabit. 

14. Sacerdotes in curatum beneficium post impetratam 
et sibi exhibendam investituram populo fideli parochiano in 
ecclesiam collecto praesentabit eumque, postquam illo juxta 
dispositionem Concilii provinciáé Strigoniensis 1858. p. 72. 
pro fidelis populi aedificationo vernacula lingua solemnem 
fidei professionem publice elicuisset, in officium introdu-
cet seu installabit. Instrumentum resignatorio-receptorium 
rerum ad ecclesiam, fiscum ecclesiae, bibliothecam, fundum 
instructum, pertinentium occasione obitus vel abitus preces-
soris beneficiati adparatum novo beneficiato tradet atque de 
facta intra bimestre, ab obtenta investitura episcopali com-
putandum, institutione reali Ordinariatui referet unumque 
exemplar dicti instrumenti eidem submittet. Ipsum autem 
Vice-Archi-Diaconum, si contingateum ad aliud beneficium 
transferri, in hoc parochiale munus Comissarius Episcopalis 
ad hoc specialiter deputandus introducet. 

15. Praeest scholis elementaribus catholicis sui Distri-
ctus, eas visitât annue, examinum tempus in cointelligentia 
cum D. Parocho ceu scholae Directore defigit, iis praesidet, 
de resultato denique Ordinariatui relationem praestat. 

16. Electioni ludirectorum intervenit, earn dirigit a t -
que de electione tabellam conficit eamque Ordinariatui ex-
hibet. 

17. Ludirectores post impetratum ab Ordinario nomi-
nationis Decretum populo parochiano praesentat, fidei cath. 
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professionem juxta formulám in Rituali Strigoniensi novae 
editionis p. 90. contentam a noo-denominato ludirectore 
publice excipit eumque in obtentum munus introducit. 

18. Relate ad administrationem peculii sacri ad eccle-
sias vel pias fundationes sui Districtus spectantis Vice-Ar-
chi-Diaconi activitas in sequentibus definitur : 

a) Electionom Syndicoruin ecclesiae, per concernentem 
Consessum parochialem faclam et sibi propositam, intra 
decern dierum a facta propositione currentium spatium con-
firmât aut justa nefors contra electionem exceptione sub-
versante de praesuscipienda nova electione congrue providet. 

(Folyt, köv.) 

EGrlELÍZI TÍIDOSITÁSOK. 
BERETTYÓ-SZENT-MÁRTON, november. A j e -

z s u i t á k . Hogy a társadalom hajója az iszonyú erkölcsi 
romlottság hullámaitól ide s tova hányatik, senki sem ta -
gadhatja, kiben csak egy kis egyeneslelküség és igazság-
szeretet honol. S mi ennek oka ? Egyenesen ki kell monda-
nunk, hogy a kath. hit és egyház üldözése, mely mindenko-
ron a társadalom bölcs, szabad, fejlődésének legbiztosabb 
emeltyűje, tényezője ; minthogy a népeket vagy rabszolga 
módon absolutistice vagy kath. módon szabad intézmények 
által kell kormányozni. A protostantismus, mely a vallásra 
és igy a társadalomra nézve is felette kártékonyhatásu 
volt, az elsőhöz szít, amint azt Eötvös báró is mondja ezen 
szavakkal a XIX. század uraik. eszm. I. k. 144. 1. „Minek 
ha befolyását vizsgáljuk, mit a polgári szabadság elveire 
gyakorolt : ugy találandjuk, hogy ez mindenütt felette kár-
tékony volt, hogy a fejedelmi hatalom absolutismusa min-
den államban csak a reformatio által jutott tökéletes győ-
zelemre. Hisz Luther elve: sic volo sic jubeo, stat pro r a -
tione voluntas." Ez történik most Poroszországban. 

Hogy lehot hát, hogy a kath. hit és egyház, melynek 
elvei szerint kormányozhatók csak a népek előnynyel, főleg 
korunkban kérlelhetlenül üldöztetik? Vagy nem lát ják be 
az államárok, hogy mióta a bölcsek pokoli törekvéseik 
által kivitték, hogy a pápa a mult században e szerzetese-
ket eltörölte, felfordult a társadalmi rend ? 

S mily bámulandó az isteni gondviselés ! 
Azon királyi családok, a bourbonok, lakoltak legjob-

ban, melyek előmozditói voltak ezen iszonyú jogtalanságnak, 
hogy a kath. valláson sérelem ejtetett. 1773-ban eltörültet-
tek a jezsuiták. 1793-ban XVI . Lajos és Maria Terézia leánya 
és II . József testvére Antonia hóhérbárd alatt vérzettek el. 
Ugylátszik, hogy velők az utolsó kath. fejedelem is sirba 
szállott. Azóta Francziaország a politikai kalandorok játék-
lapdája. Ausztria pedig Magyarországgal válponton áll. S 
mégsem okulnak ! Pedig rég mondatott, hogy Ausztriának és 
igy Magyarországnak csak mint kath. államnak van jövője. 
S im a kath. egyházat utolsó támoszlopától, kath. egyete-
métől, akar ják megfosztani. Sőt a kath. hit és egyház fő-
papjai felett nem átallanak kárhoztató Ítéletet mondani 
ahelyett, hogy Pázmány érsek alapitó szent szellemétől 
áthatva iparkodnának az egyetemet igazán reformálni. 

Paulor ő exja kiemelte, hogy a nagy Mária Terézia 

a alapitó óhajtásának magfelelt, midőn az egyetemet 
1777-ben Nagy Szombatból Budára áttéteté. De váljon 
megfelelt-e szándékának, midőn az Isten, egyház s haza 
dicsőségéért önzetlen Önfeláldozó szeretettel küzdő jezsui-
táktól azt megfosztá, őket eltörültetni engedvén ? ! 

Valóban üdvös gondolat lenne a Németországból há -
látlanul száműzött jezsuitákat meghíni s minden intéze-
teinket reájok bizni. Ok félannyi tanerővel több eredményt 
mutatnak fel, mint mások, sőt mogelégesznek oly ellátással, 
minővel senki más. 

Azóta mindon bourbon megfosztatott trónjától, így a 
franczia, nápolyi, spanyol. 

Do horrendum dictu, jezsuiták ! Ugyan kik költenék 
akkor a kath. vagyont derűre borura, ha őket visszahoznák ? 

A kath. szerzetesek, in specie a jezsuiták, az igazi 
katholicismus tanitói, védői, terjesztői, tehát a valódi, igazi, 
szabadság hírnökei, védői, terjesztői. Nekünk magyaroknak 
tehát érdekünkben állna a catholicismust hirdetni, terjesz-
teni, hogy polyglott ország létünkre a vallás legyen azon 
kapocs, moly minket összetartson. Csak igy loend fenállá-
sunk biztosítva a catholicismus s az ezzel karöltve járó igaz 
szabadság által. Qui vult finam, dobét velle modia. A catho-
licismus, valódi felvilágosodás, haladás, valódi szabadság, 
barátai, terjesztői, védői, a jezsuiták: kiket tehát igen üdvö3 
lenne az országnak megnyerni. 

Mahovics János. 

FREIBURG. A b é k e l i g á n a k ü l é s e i és a g e n f i 
n a g y t a n á c s e r ő s z a k o s k o d á s a i képezik a közbe-
szédnek, de a közbotránykozásnak is, tárgyát egész Schveiz-
ban. A papoknak kiűzése és a püspöknek proscriptjója sem-
mi egyéb, mint megkoronázása s befejezése azon épületnek, 
melyen a kalvinista türelmetlenség ötven óv óta dolgozott. 
Mindazonáltal csak most sikerült e nemtelen művét befe-
jezni, mert régebben, midőn még a franczia befolyás birt 
túlsúlylyal, nem mert volna ily lépést tenni, malyre most a 
berlini katholikusüldöző szél bátorította fel a „magas" 
genfi kormányt. A schveizi forradalom lépést tart a porosz 
diadalmakkal. 

Alighogy a franczia háború befejeztetett, egyszerre 
csak különös, eddig ritkán észlelt, szellem kezdett hivatalos 
rétegeinkben uralkodni. Az úgynevezett haladópárti sajtó, 
csakhamar ellesvén a neki kedvező pillanatot, meglehetős 
lármával a katholikusoknak Rómátóli elszakitását s „füg-
getlen" nemzeti egyháznak alapitását követelte A mi pro-
testáns kormányaink, mint Bismarknak hü majmolói, a 
magok részére is követelik a jogot a katholikus lelkiisme-
reteket az „állam" nevében kormányozhatni. A berni kor-
mány leteszi a plébánosokat, elnyomja a papnöveldéket s 
hittani előadásokat tart a baseli püspöknek ; a genfi kor -
mány kiűzi a keresztény iskolatestvéreket s akadályozza 
Mermillod püspököt egyházi functióiban, míg egy lélekzet 
alatt így szól a katholikusokhoz : felszabadítalak Róma 
igája alól ! Ki nem látná be, hogy ezen lépések s Bismarknak 
az ermelandi püspök ellen intézett vádiratai közt nagy a 
rokonság ? 

Nom régen a katholikusokat Einsiedelnben gyülé-
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sózni láttuk s most egy merőben ellenkoző látványnak vol-
tunk szemtanúi. Ertem a békeligának üléseit, melyoket az 
Luganóban egy templomban tartott. A békének szép s 
hangzatos neve alatt ezen liga háborút üzent a fenálló tár-
sadalmi rendnek, háborút a keresztény iskoláknak, hábo-
rút az egyház s az állam közti jó egyetértésnek. Ennél-
fogva az egyháznak az állam- s az iskolátóli elszakitását 
és a világi kényszeroktatást követeli, csupa oly dolgokat, 
melyek nemcsak katholikus- hanem egyenesen keresztény-
ellenesek. Ezenkivül még kijelentvén, hogy a béke csak a 
szabadságnak lehet eredménye, hozzá teszi : 'éljen tehát az 
átalános köztársaság. Fölösleges megegyezni, hogy Victor 
Hugo, Louis Blanc, Garibaldi s több ilyenek feltétion bizal-
mat szavaztak a ligának s határozatainak. — Imo Victor 
Hugo, ugyanaz, ki a párisi potroleurekre dicshymnust zen-
gedezett. — Ex uno disce omnes ! 

KONSTANTINÁPOLY. A b o l g á r - e g y h á z i 
v i s z á l y o k legújabban egy kiközősitésre vezettek. A 
Konstantinápolyban tartott „oekumenicus" zsinat ugyanis 
a bolgár egyházat „schismatikus"-nak declarálta s az ide-
vonatkozó zsinati határozatot a templomokban kihirdettette. 
Megjegyzendő azonban, hogy a jeruzsálemi patriarcha e 
határozatot nem irta alá, mi azt mutatja, hogy a zsinat 
kebelében sem mentek a dolgok oly szépen, mint azt a 
világgal elhitetni szeretnék. Elég az hozzá, hogy e zsinat 
a viszályokat épen nem szüntette meg, hanem még inkább 
el mérgesítette ; mi azonban nem uj, sem nem feltűnő dolog, 
amennyiben a bolgár egyház évtizedek óta nemcsak QnÖn-
magával meghasonlott, hanem a konstantinápolyi patriar-
chal székkel is folytonosan czivódik. 

A korábbi időkben ilyfélo viszálynak azzal szoktak 
volt véget vetni, hogy a renitens püspököket a nagyvezér 
által egyszerűen valamely kisázsiai faluba internáltatták. 
Ilyetéu eljárás által a testületi elválást Konstantinápolyiéi 
még mindig megakadályozták ; ezen állami sogély azonban 
nem áll többé rendelkezésre s igy a szakadárok szépen 
megmaradnak ott, ahol vannak. Egy másik követkozménye 
ezen egyenetlenkedéseknek továbbá az is volt, hogy a bolgár 
egyháznak jó része a rómaival egyesült s ezen unióban ed-
dig is hűségesen megmaradt. Mindamellett a konstantiná-
polyi patriarcha, a míg a kormányra támaszkodhatott, 
mindig elég erős volt a bolgárokat az alárendeltségben 
megtartani. 

Jelenleg a helyzet egészen megváltozott. A bolgár nem 
egyesült egyház testületileg, úgyszólván phalanxszorü szoros 
egységben, lép fel és kijolenti, hogy nem akar többé a kon-
stantinápolyi patriarchának joghatósága alatt állani. Ezért 
az oekumenicus zsinat hivatott össze, mely a bolgárokat 
szakadároknak bélyegezte. Erre aztán a kiközösités követ-
kezett. 

Mit fognak az ekként kiközösítettek tenni ? A liberá-
lis elemek független egyházat fognak alapitani, molynek 
azonban, tekintve a helyi viszonyokat, minden bizonynyal 
kedvezőbb kilátásai vannak, mint a nyugot-európai óka-
tholikusoknak. A másik, — fájdalom — valószínűleg a 
legnagyobb rész alighanem a patriarchát az orosz czárral 
csorélendi fel s à konstantinápolyi schismát az oroszszal. 

Különben is ugy látszik, mintha az egész mozgalom-
ban Oroszország keze működnék ; mert a vallási villongá-
sok magok után vonják a politikaiakat is és épen ezek azok, 
melyek Törökországot elgyengitvén, Oroszországnak hasz-
nára lehetnek. 

Nevezetes, mint mondók, hogy a jeruzsálemi patriar-
cha a fenérintott zsinati decrotumot nem irta alá, mit sokan 
annak előjeléül vesznek, hogy neki is kedve van Konstan-
tinápoly irányában mihamarább a bolgárok szerepét j á t -
szani. 

Aki emlékszik, mily dölyfösen válaszolt a konstan-
tinápolyi patriarcha, midőn Róma őt a vatikáni igazán 
oekumenicus zsinatra meghivta, az ugyancsak egyházának 
ezen szétbomlásában nem láthat egyebet, mint az Úr kezét; 
de egyszersmind kezdetét is egy jobb jövőnek, melyben a 
tévelygő bárányok, nem találván menedéket és nyugtot, 
végre is az egy akolba s az egy pásztorhoz fognak vissza-
térni, quod faxit Deus ! 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

Igaz, hogy a nyugati egyház három század óta ketté 
van szakitva ; azon ellentétet azonban, mely a két részt 
egymástól elválasztja, miként az magától érthető, bizonyos 
országgyűlési töredék meg nem szüntetheti, de másrészt 
kebelében nem is ignorálhatja. De ezen töredék azon tényt 
is figyelembe veszi, hogy az egyház két része közti ellen-
tétnek igen sokban élét veszi az, hogy már két század óta 
békében él egymás mellett. Reményelhető, hogy ezen ellen-
tét még sokkal jobban fog enyhülni Isten szavának s or-
szágának közös ellenségei ellen közösen vivaudó jelenlegi 
szent harcz által. Ha o soroknak írója azt vetto volna észre, 
hogy a középtöredék a birodalom, Poroszország vagy az 
evangelika egyház ellen ellenséges érzületet táplál, lelkiis-
merete nem engedte volna, hogy ezou töredékkel továbbra 
is bizalmas összeköttetést tartson fel, sőt ezen összekötte-
tését azonnal megszakítaná, ha csak távolról észlelhetné, 
hogy e töredéknek czélja az evangélikusok s azok egy-
háza ellen igazságtalanságot követni el kath. köpeny alatt. 
Szerző alkalmakat keresett s talált, melyekben a közép-
töredék tanácskozmányaiban részt vett és podig először 
1871. april hónapjában, midőn a felekezetek közt még béke 
uralkodott s később 1872. januárban, mikor a politikai és 
felekezeti vihar már kitört s a hitetlenség ellenséges zász-
lait épen kigöngyölgetni kezdette. A tanácskozmányok 
hangja és szelleme világosan mutatta, hogy ha Poroszor-
szág vagy a birodalom ellen bármily gyűlöletes nyilatko-
zat vagy csak tiszteletlen kifejezés történt volna, amint-
hogy valóságban nem történt, ily nyilatkozatot az egész 
töredék rosz néven veendette s elnöke által, ki egy porosz 
kormánytanácsos, az így nyilatkozó ellen azon eszközöket 
alkalmazandotta, melyek a töredéket egyes tagjai irányá-
ban megilletik. Most természeteson azok után, amik az 
utolsó időkben történtek, a középtöredék egyos tagjai is 
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túlmennek a határon s ez nem is várható máskép, midőn 
mindaz ellen, a mi a katholikusok mint ilyenek előtt szent 
s becses, oly nyilvános vad támadások intéztettek, melyek 
azután a katholikusokban is felriasztották a szenvedélye-
ket. Ámbár igaz, hogy kik ily magas, sőt a legmagasabb, 
mert örök, igazságokért küzdenek, azoknak ily kisérte-
tek et le kellene győzniök s hiszszük, hogy le is fogják 
győzni annak erejével, ki szenvedéseivel a halált győzte le. 

E munka szerzője német, származásánál s hazájánál 
fogva porosz. Több mint ötven éve, hogy folytonosan kato-
nai s polgári hivatalokat visel már a harmadik porosz k i -
rály alatt. Hozzá még tagja az evangelika egyháznak. Bi-
zonyságtétele tehát mégis csak megérdemelne némi figye-
lembevételt annál inkább, minthogy nem tagja e fekete 
töredéknek, hanem, habár nem ellenségesen, de mégis az 
ellenpárthoz tartozik." 

Miként ezekből láthatni, Gerlach a középtöredéket 
egészen tisztára mossa, illetőleg a világnak tudtára adja, 
hogy ezen országgyűlési kath. töredék sem elveiben, sem 
czéljaiban, sem eljárásában, nem adott okot arra, hogy a 
birodalmi kormány a katholikusokat üldözni kezdje. 

Gerlach ezek után tovább megy s a jelen viszálynak 
egyes momentumait világitja meg. Azt állítják, mondja a 
többi között, hogy a kath. egyház kezdette a támadást, 
s mint ily kihívásra, aggressióra, rámutatnak a vatikáni 
határozatokra. Gerlach protestáns létére nem lát a vatikáni 
határozatokban semmi kihivást, semmi támadást, sőt ami 
a pápai tévmentességet illeti, sokkal tisztább fogalma van 
róla, mint sok antiquarius kat.h. tanárnak. „A vaticanum, 
ir ja egy helyütt, a római egyház belügye. A zsinatoknak s 
pápának tekintélye, a kettőt együtt tekintve, ugyanaz ma-
radt , mint volt a vaticanum előtt. Hisz a pápa s a trienti 
zsinat már három száz év előtt ugyanazon csalatkozhatlan 
tantekintélyt tulajdonította magának, mint olyat, melyet 
Istentől bir, mely most a vatikáni a tyák beleegyezése mel-
letti egyedül a pápa által ox cathedra kihirdettetett." 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Jeléül annak, hogy a hivő protestánsok a kath. 

egyház üldöztetése alkalmából Németországban ébredez-
nek, idézzük, mit a protestáns „Hess. Blätter" a püspökök 
fuldai emlékiratáról mond. „Azon követelmények, melye-
ket a német püspökök az államhoz intéznek, egyszersmind 
az evangelika egyház követelményei. A püspökök az állam 
által a kereszténység ellen megindított harczban tökéletesen 
jogi alapon állnak s magatartásukkal az egész keresztény-
erkölcsi világ érdekeit védik." 

— Bonnból i r ják, hogy a Frigyes-Vilmos-egyetem ta-
nulói közt létező congregatio Marianát a hatóság törvénye-
sen feloszlatta. A tanulók mindent elkövettek, hogy t á r -
sulatukat megmentsék, de hasztalan. — Még megérjük, 

hogy az ily congreganista egyetemi tanulókat internálni vagy 
száműzni fogják. Pedig mily áldásosán működnek ily con-
gregatiók a fiatalság közt. Legközelebb bemutatjuk a Con-
gregatio Mariana alapszabályait s czéljait t. olvasóinknak, 
hogy láthassák, mit üldöz .-i liberalismus Németországban 
és Ausztriában. 

— Mit ki nem gondolnak a liberálisok, hogy a porosz 
kormány ellenséges indulatát s eljárását a római egyház 
ellen igazolják. Legújabban azt terjesztették lapjaikban, 
hogy hisz a római szentszék a porosz királyságot el sem 
ismerte. Nom lehet tehát csudálni, ha ezen el nem ismert 
királyság repressaliákat alkalmaz az őt elismerni vonakodó 
curia ellen. S mindez hazugság. XI . Kelemen tiltakozott 
ugyan az ellen, hogy II . Frigyes a királyi czimet felvette ; 
de miután a porosz kormány ezen király halála után Pacca 
bibornok által tudtára adta a szentszéknek, hogy óhajtja, 
miszerint a porosz fejedelem a római almanachban a k i rá -
lyok közt említtessék, ezen óhaja teljesült 1788-ban apr. 7., 
mely évben VI. Pius II . Frigyes Vilmos királyhoz levelet 
intézett s ebben őt Serenissime et potentissime Rexnek ne-
vezi. Csakkogy ezen adatokat a liberális lapok utólagosan 
nem közlik s így tudatlanságban hagyják olvasóikat s ben-
nök az ellenséges indulatot megtartják. 

— A bádoni szabadkőműves kormánynak nagyon 
szemét szúrták a kath. zarándokiások, melyek az egyház 
jelen szomorú napjaiban Németországban úgyszólván min-
dennaposak ; azért, hogy azokat eltilthassa, a zarándoklá-
sokat szabad ég alatt tartatni szokott népgyüléseknek ke-
resztelte el s megparancsolta, hogy ezután ilyek ta r tha tá -
sára hatósági engedély kérendő. — Lám mily okos ezen 
kormány. A dalárdák, tornászok, lövészek, stb. gyülekezé-
seit nem tar t ja népgyüléseknek s megtarthatásuknak nem 
vet akadályt útjába, csak a kath. zarándoklatoknak. Pedig 
hol űzetik több politika ? Melyek lehetnek veszélyesek az 
államokra? Ipsi judicata. 

— A genfi nagytanács mindjobban belenyúl az egy-
ház belügyeibe. Nem rég falragaszok hirdették, hogy Mer-
millod püspöknok nem szabad többé engedelmeskedni. Mint-
hogy a plébánosok ezan kormányi rendeletnek nem a k a r -
nak engedelmeskedni, több plébánost magfosztott a-tanács 
hivatalától s Marilley püspököt felhívta, hogy töltse be az 
állomásokat. Minthogy ez e tekintetben minden beavatko-
zást elutasított magától, levén Genfnek a pápa által rendelt 
püspöke, most a tanács ujabb rendelettel állt elő, melyben 
tudtára adja azoknak, kik neki hinni akarnak, hogy ő a 
catholicismus iránti minden ellenségeskedéstől távol van s 
csak a rendfentartása érdekében rendeli, amint következik : 
a) a plébánosokat a községek választják, b) méltóságban 
levő nam lehet plébános, c) a plébánosok által leteendő oskü 
újra fogalmaztatik, hogy a kétértelműség kizárassék, d) 
minthogy a plébánosok kijelentették, hogy Mermillodnak 
akarnak ezentúl is engedalmeskodni, minden plébániában u j 
plebánosválasztás rendeltetik. — Ezek a genfi liberálisok 
értik, miként kell az egyházat radicaliter reformálni. 

— Mermillodnak, mint genfi plébánosnak, 10 ezer 
francja volt az államtól, mely pénzt ő a genfi lelkipásztorok 
dotatiójára fordította, mint püspök pedig a hivek adomá-
nyaiból élt. Ezen összegnek megvonása tehát a genfi lelki-
pásztorkodó papságnak ártott. De ezzel a hires nagytanács 
igen keveset törődik. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . A r ó m a i p á p a c s a l h a t a t l a n s á g a a v a t . 
sz . z s i n a t e l ö l t é s u t á n . — A g y ő r e g y h á z m e g y e i é r t e k e z l e t . 
— E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . V e g y e s e k . 

A római pápa csalhatatlansága 
a vat ikáni sz. zsinat előtt és után. 

(Vége.) 

Ne is mond ja senki, h o g y k ö n n y ű n e k ü n k a 
va t . sz. zsinat u t á n igy okoskodnunk . A vat . sz. zsi-
n a t előtt is í g y gondolkodot t a ka tho l ikusok legna-
g y o b b része. 

„ Infa l l ib i l i s r oman i Pontif icis e ca thedra loquen-
tis auc to r i t a s in tabulis N. F . divina luce re fu lge t . " 
E thesist defend ál ta nemcsak Lassú La jos 1867-ben 
a pesti kir . egyetemen, hanem előtte is, u t ána is, egész 
legio h i t tudor . . . ') 

') „Sedi Apostolicae cuncto terrarum orbe supplicante 
in acceptis referendum habemus per os Petri, in quo s u c -
c e s s o r i b u s q u é e j u s i n f a l l i b i l e E c c l e s i a e c a -
p u t v e n e r a m u r , expresse definitam immaculatae Con-
ceptionis doctrinam . . . . Nec minus a recto tramite aberrant, 
qui inter Ecclesiam et caput ejus visibile superacute distin-
gventes, definitiones Pontificum alto supercilio considérant, 
immemores Dominum visibilem Ecclesiam supra petram 
fundasse, qua loco mota Ecclesia ruina erit; immemores 
Petrum universi dominici gregis esse pastorem, qui si devi-
aret, oves, pretioso sangvine redemtae, per venenata doctri-
nae pascua mugientes, lupis rapacibus facile praedae forent. 
Estisne vos doctiores aut sanctiores, quam cuncti terrarum 
Episcopi, qui promisso Christi :Simon ego rogavi pro te, ut 
non deficiat fides tua et tu aliquando conversus confirma 
fratres tuos, perfectam fidem habendo, communi voto a Sede 
Apostolica postularunt, ut immaculatam Virginis Conceptio-
nem supremo suo judicio definiret ? . . . Nulla facta distin-
c t i o n dicit Cyprianus : „qui cathedram Petri, supra quam 
fundata est Ecclesia, deserit, in Ecclesia se esse confi-
dit ?" et recte; enimvero teste Ambrosio: „ubi Petrus, ibi 
Ecclesia ; ubi Ecclesia, ibi nulla mors, sed vita aeterna." 

Dr . Dier inger , — t e m p o r e tenta t iouis egy ideig 
Döl l inger hive, — 1 8 6 8 - b a n k iadot t „Laienkatechis-
m u s " cz imű művében 2) következő n é g y okát a d j a a 
ka tho l ikusok ebbeli hi tének. 

1 -ör — u g y m o u d — a czélszerűség követeli a 
p á p á n a k , mint a h i tké rdésekben legfőbb b í rónak , csal-
ha ta t l anságá t . Mert t. i. egyetemes zsinat néha csak 
nehezen (sőt sehogy sem) h íha tó össze s az egész 
püspöki k a r n á l való kérdezősködés . is sok időbe ke-
rü l ; ha t ehá t va lamely h i t ké rdés r e rögtön ke l l fe-
lelni, ezt czélszerűbben csakis a pápa teheti , k inek 
épen ezért c sa lha t a t l annak kell lenni. 

2-or. A p r imá tus , me lye t sz. Pé te r és m i n d e n 
u tóda nyer t , nem illik össze a p á p a csala tkozható-
ságáva l . 0 levén u g y a n i s a m a rendüle t len kőszál (sz. 
Máté 16, 18.), k inek hite soha meg nem fogya tkoz ik 
(sz. L u k . 22, 31. 32.) és ki az ü d v ú t j á n mindenki -
/ 

Es jegyzetben : „Utprimum Ecclesia catholica hoc princí-
pium negaret, seipsam abnegaret ; unitati enim, quae essen-
tialis est Ecclesiae nota, servandae Primátus aliter conce-
ptus insufficiens foret. Quanta autem dubia, quanti scrupuli, 
contradictiones et fiuctuationes propter ingentem episcopo-
rum schismaticorum et haereticorum numerum ! Hi enim 
omnes, quia veri episcopi, in opposita sententia a Spiritu 
sancto positi ad regendam in solidum Ecclesiam dici debe-
rent! ! Denique, ut e plurimis pauca recentiora facta pro-
feramus: aegre quis dixerit perniciosum Jansenismum per 
Galliae et Belgii, Febronianismum vero per Grermaniae Epi-
scopos fuisse profligatum et Ecclesiam salvatam." Sermo 
academicus pag. 53. 54. Auct. Francisco Lopussny etr. 
1855. Budae. Igy tanította ezt a tudós tanár lir s ezen be-
szédet nyilvánosan elmondotta az egyetem dísztermében, 
midőn az egész egyetem megünnepelte a szeplőtlen fogan-
tatás hitágazatának kihirdettetését. A hallgatóság közt volt 
Pauler Tivadar akkori tanár s első sietett a szónokot üdvö-
zölni jeles beszéde után ; később mint minister hasonló do-
logban a székesfehérvári püspököt ad audiendum megidéz-
tette. 

») Fehlbar oder Unfehlbar stb. Bécs, 1870. 62. s. 
következő 1. 
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nek vezére (sz. Ján . 21, 15. stb.), mint ilyen hogyan 
tévedhetne a hit ét erkölcs dolgában? Épen azért 

3-or az apostoli sz. szék ex cathedra szólván 
mindenkor követelte, hogy a hivek nemcsak külső-
leg, hanem teljes szivökből is, alávessék magokat az 
ő határozatainak. Ezt csakis úgy követelhette jogo-
san, hahogy csalhatatlan. Mivel pedig a püspökök 
az engedelmességet meg nem tagadják, a pápát eo 
ipso csalhatlannak vallják. 3) 

4-szer. Végre ekkorig egyetlen pápáról sem bi-
zonyíthatta be senki, hogy hivatalból Ítéletet hozván 
valamely vagy már meghatározott vagy később 
szabályozott hitágazat elleni tévelyt tanított volna. 

íme, igy tanította a theologia a vat. sz. zsinat 
előtt is a r. pápa csalhatatlanságát! 

Igy tanította implicite maga Döllinger az „ó 
pápa" is; mert azt irá 1860-ban 4): „Ő — Krisztus 
urunk — az egyháznak tanítói működése és abbeli 
feladata érdekében, hogy a kinyilatkoztatott igazsá-
got tisztán és hamisitlanul szolgáltassa ki minden 
népnek, minden nemzedéknek, megígérte örök jelen-
létét, mindenható ótalmát." És újra : „Ez egyházon 
kivül mindenütt hazugság, csalódás, van vagy véd-

3) Eszembe jutnak itt a IV. Pius által megszabott bit-
vallás szavai : „ A köz. apostoli és római egyházat minden 
gyülekezet anyjának és tanítójának ismerem és a r. pápá-
nak, az apostolok fejedelmének, sz. Péter utódának, Jézus 
Krisztus holytartójának, igaz engedelmességet ígérek és 
esküszöm." Ha ez uem feltételezi a pápa csalhatatlanságát, 
akkor semmi. Bizonyára ide czélozott a „Manuale Ordinan-
dorum" írója (föt. Heh János, akkoron, I860., az esztergomi 
papnöv. lelkiigazgatója) is, midőn a betegágyban megtérni 
akaró szakadárra nézve a 186. 1. ily utasítást ad a fiatal 
áldozárnak: „Excipiat ab illo professionem : se Rom. Pon-
tifici, tamquam legit. Petri successori et Ecclesiae Christi 
capiti, obedientiam in rebus fidei vovere et jurare ; et dispo-
nat eundem ad confessionem." Ebből aztán világosan követ-
kezik, hogy, mint a „Religio" mostani szerkesztője még 
1869-ben mondá, a) „a katholikus csak annyiban s akkor az, 
amennyiben s mikor a pápának a hit s erkölcs dolgaiban 
engedelmeskedik;" s hogy ekként ép ugy csalhatatlan a 
pápa, mint az anyaszentegyház , . . aminthogy az úr Jézus 
is biztosítani akarván hitünket, „annak őréül", ugy mondta 
Dr. Hatala Péter 1867-ben b) a pápaságot rendelte, hogy Ri-
mely Károly szavai szerint „sz Péter utóda lenne az élő 
forrás, mely soha el nem apad s mindenkit bőven ellát az 
élet csalhatatlanul tiszta s boldogító vizével" c) 

a) Egyh. beszéd a Sz.-László-társulat védsz. ünn. 12. 
lapon. 

b) Egyh. beszéd a Sz.-László-társulat védsz. ünn. 
5. lap. 

c) Egyh. beszéd sz. István kir. ünn. Bécs 1861. 8. 1. 
4) „Kereszténység és egyház" ford, a pesti papn. m. e. 

isk. i. 205. 206. 1. 

telen, tévelylyel kevert, az emberi önkénynek, torzí-
tásnak és megmásitásnak prédául dobott igazság" . . 
Sőt az antiquarius katholikusok eme prófétája gr. 
Spee aacheni kanonok állítása szerint 1843-ban ex-
plicite is vallotta a pápa csalhatatlanságát, München-
ben bizonyos alkalommal igy szólván : „Uraim! a 
pápa csalhatatlansága nem meghatározott hitágazat 
ugyan ; de ha valaki az ellenkezőt akarná bebizo-
nyitani, ellenkezésbe jőne az egész ó és jelen egyház 
öntudatával." 5) 

Azonban elég. Térjünk vissza Drey azon állí-
tásához, hogy midőn bizonyos theologiai iskola a 
pápa csalhatatlanságáttanitani kezdé, a többi ennek 
ellenmondott. 

r 

Hogy ellenmondás volt, nem tagadjuk. Epen 
Drey egyik képviselője az akkori oppositiónak. S 
épen ezért, mert az igazság némi homályban volt, 
nem levén meghatározva, mit, mikép, kelljen vagy 
ne szabadjon hinni: a vat. sz. zsinaton egybegyűlt 
anyaszentegyház „in plenitudine temporis" szólott 
és formulázta az ős igazságot. 

II. 

S váljon mit tanit a csalhatatlan egyház a vat. 
sz. zsinaton? A vat. sz. zsinaton egybegyűlt egyház, 
szemben amaz elhírhedt „Declaratio" 4-ik pontjával, 
mely áll i t ja: „In fidei quoque quaestionib'us praeci-
puas summi Pontificis esse partes ejusque décréta 
ad omnes et singulas Ecclesias pertinere, nec tamen 
irreformabile esse ejus iudicium, nisi Ecclesiae con-
sensus accesserit," kereken kimondá, „hogy a római 
pápának, mint ilyennek, hit- és erkölcstani meghatá-
rozásai koránsem az egyház beleegyezése által, ha-
nem önmagokban, változhatlanok ; mert midőn ő 
püspöki székén tanit vagyis midőn mint az összes 
keresztények pásztora és tanitója lép fel és legfőbb 
apostoli tekintélyénél fogva a hitre vagy erkölcsre 
vonatkozó valamely tant mint olyat határoz meg, 
melyet az egész egyháznak el kell fogadnia, sz. Pé-
terben neki megígért isteni segély folytán époly 
tévmentességnek örvend, milyennel az isteni Meg-
váltó a hit és erkölcs tanainak meghatározásaiban 
egyházát is felruházá." 

Váljon eltért-e az egyház eme tanításával az 
úgynevezett ó egyház tanától? Ám bizonyitsa be 
az ellenzék, hogy az egyház vagy valamely pápa ex 
cathedra loquens ellenkezőjét tanitotta valaha eme 
most formulázott hitágazatnak. E tétel : „az egyház 

5) Fehlbar od. Unfehlbar stb. 64. 1. 
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csalhatatlan," ki nem zárja emezt: a pápa is csalha-
tatlan," valamint az óvilág elnevezés sem tagadja 
Amerika és Ausztrália létezését; sőt inkább az előbbi 
magában foglalja az utóbbit, mely csakis részletesb 
kifejtése amaz előbbinek, mint az u j világ felfedezése 
is csak bővebb megismerése ugyanazon egy világnak. 
Az egyház önmagának ellen nem mondhat. A ki 
örök jelenlétét és mindenható ótalmát igérte neki 
épen a végből, „hogy a kinyilatkoztatott igazságot 
tisztán és hamisitlanul őrizze és terjeszsze," ezt soha 
meg nem enge iheti. Az 1870-ik évi julius 18-iki 
egyház tehát ugyanazon egyház, melyet Krisztus 
Urunk megalapított s melynek kormányát a Szent-
lélek Isten pünkösd napján ünnepélyesen átvette. 
A mit a vat. sz. zsinaton egybegyűlt egyház tett, 
az a régi alapon való továbbépités, de nem u j alap-
letevés; csak tisztázása a régi eszmének, de nem egy 
újnak tei'emtése és a tanösszegbe való becsempészé-
se; épen azért most már nem is lehet arról többé szó, 
váljon korszerű volt-e eme hitágazat kifejtése és 
meghatározása vagy jól járt-e el az egyház , 
midőn a pápa infallibilitását proclamálta; a katho-
likus theologusnak teendője most ez egyben össz-
pontosul : a r. pápa csalhatatlanságáról szóló hit-
ágazat észszerűségét és szellőztetni annak létmódját. 

Mily alapokra fektethető a r. pápa csalhatatlan-
ságának bitágazata? 

Megérintve az egyház régibb hitágazatát, mely 
szerint a pápa a püspökökkel egyetemben vagyis 
az anyaszentegyház csalhatatlan, egyszerűen kérdem 
én, váljon nem épen oly észszerűen hihetem-e azt is, 
hogy amint az egyház, ugy annak feje egymagában 
is csalhatatlan ? Váljon a természetben nem találuuk-e 
hasonló tüneményeket? íme, ha azt akarjuk, bogy a 
test egyensúlyban legyen azaz, hogy le ne tssék, 
elegendő, ha súly pontja megtámasztatik v a g y feltüg 

gesztetik. Már pedig mely ókatholikus merné kétségbe 
vonni, hogy az egyház súlypontja vagy mint őt 
Szombathely kenetdús szónok püspöke még 1861-ben 
nevezé 6), „a felbonthatlan egységnek központja és 
kapcsa", kezdettől fogva s pedig isteni rendelés alap-
ján mindig a római pápa volt ? Hogyan lehetne te-
hát észszerűtlen hinni, hogy a r. pápa egymagában 
is csalhatatlan, midőn mint súlypont működik vagyis 
ex cathedra L quens ? Vagy az egy fehér napsugár 
nem foglalja-e magában a többi szineket is épen 
ugy, mint ezek együttvéve a fehéret ? Vagy az isteni 

6) Egyh. beszéd a Sz.-László-társulat megalakulása-
kor 8. lap. 

oeconomia követeli e, hogy az igazság kizárólag a 
sokaság kebelében leljen menhelyet? nem elég-e e 
czélra egyetlen egy ember is? . . Sőt épen ezen oeco-
nomia nem azt látszik-e követelni, hogy, Drey kife-
jezése szerint, egy legyen a közeg, mely által a sokaság 
is részesévé váljék valamely adománynak ? . . 

Ha a pápa vagy, ha ugy tetszik, a pápai hiva-
tal cs lhatatlanságának létmódját veszsztik vizsgá-
lat alá, tán még észszerűbbnek is találjuk ama tételt, 
mely szerint Krisztus urunk inkább egy által akarta 
közvetiteni a csalhatatlanságot az egyházban, mint 
ily közvetités nélkül az egész egyházat csalhatat-
lanná tenni. Nem is szükséges feltennünk, hogy, 
Drey okoskodása szerint, az inspiratio, mely, mint ő 
mondja, „a csalhatatlanság egyedüli biztositéka", — 
sz. Péterről minden pápára átszálljon. Az egyház 
sem inspiratio útján lesz csalhatatlanná s mégis bir 
ezen kiváltsággal. Igy birhat azzal a pápa is. Az 
egyház csalhatatlansága — Drey szerint —7) „Krisz-
tusnak és az ő lelkének soha nem nyugvó működése, 
mely által ő a pápa és püspökök együttes munkál-
kodását ellenőrzi és vezérli, hivatásuk körében 
mindnyájokat a szükséghez képest megvilágosítván 
és erősítvén." Mellőzve az inspiratio szót, miért-ne 
lehetne épen igy mondanunk a pápára vonatkozólag 
is: Az egyházfő csalhatatlansága Krisztusnak és az 
ő lelkének soha nem nyugvó befolyá-a, mely által 
őneki egymagának is mint ilyennek működését 
ellenőrzi és vezérli, őt hivatása körében vagyis midőn 
ex cathedra beszél a szükséghez képest megvilágo-
sítván és erősítvén épen ugy, mint világositja és 
erősiti a ptispökökkeli együttes működésben? 

Mondja-e a vat. sz. zsinat, hogy a római pápa 
öröklötté sz. Péter inspiratióját ? A pápa csalhatat-
lauságát nevezi ajándéknak — charisma, — „az 
igazság és soha einem fogyatkozó hit ajándékának." 
nevezi „sz. Péterben neki megígért isteni segélynek," 
nevezi „a legfőbb pásztori hivatallal összekötött elő-
jognak," de inspiratiónak sehol. — „Péter utódainak 
nem ugy lőn a Szentlélek igérve, hogy kijelentése 
folytán uj tant hirdessenek, hanem hogy segélyzé-
sével az apostolok által átadott kijelentést vagy hit-
letéteményt szentül őrizzék és hiven értelmezzék," 
mond a sz. zsinat. Őrzése annak, ami átadatott, a 
szentirás és apostoli hagyományok alapján való ér-

7) Id. h. 311. lap . . . . „die nie ruhende Wirksamkeit 
Christi und seines Geistes, womit er das vereinigte Wirken 
und Handeln des Papstes und der Bischöfe überwacht und 
leitet jeden in der Sphäre seiner Amtsthltigkeit nach dem 
jeweiligen Erforderniss erleuchtend und kräftigend." 

40* 
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te lmezése a h i t l e t é t e m é n y n e k , ez az. a m i r e nézve a 
p á p a ex c a t h e d r a l oquens c sa lha t a t l an . V á l j o n e ki-
v á l t s á g n a k „egyedü l i b i z t o s i t é k a " az inspirat io-e , 
m i n t D r e y m o n d j a v a g y vá l jon a r . p á p a öröklö t te -e 
sz. Pé t e r i n s p i r a t i ó j á t ? azt az e g y h á z nem def in iá l ta 
s i g y e s zónak , m i n t s zónak , semmi köze a k é r d é s b e n 
fo rgó dogmához . 

T á n köze lebb j á r u n k az igazsághoz , ha az t 
m o n d j u k , h o g y a r . p á p a az e g y h á z c s a l h a t a t l a n s á -
g á n a k közege v a g y i s m i n t D r e y m o n d j a , h o g y az 
e g y h á z c s a l h a t a t l a n s á g a a r . pápa á l t a l „közve t i t t e -
t i k . " E ki fe jezés t h a s z n á l j a P e r r o n e is m o n d v á n : 
„ c u m Ecc les i a infa l l ib i l i ta te non g a u d e a t , nisi medi -
a n t e R o m . Pont i f ice , hoc ipso p a t e t earn in Pont i f i ce 
inesse debere, c u m C h r i s t u s pe r e u m Ecc le s i am in-
fa l l ib i lem esse vo lue r i t . " 9) 

E szer int va lamin t a delej a vele é r in tkező va-
sa t , aczél t is, megdele jes i t i : é p u g y közlené a r . p á p a 
a m a g a e lő jogá t az egész e g y h á z z a l v a g y i s a vele 
közösségben l evő p ü s p ö k ö k k e l . V a g y , v a l a m i n t a 
m o z g á s b a hozot t r u g a n y o s g o l y ó összeütközvén e g y 
m á s veszteg levő r u g a n y o s g o l y ó v a l , ezt m o z g á s b a 
hozza : u g y a r . p á p a is, fel levén r u h á z v a a m a z égi 
erővel , — m e l y a c s a l h a t a t l a n s á g a hit és e rkö lcs 
d o l g á b a n , közl i emez erőt m i n d a z o k k a l , k i k m i n t az 
apos to lok u t ó d a i vele m i n t fe jőkkel a bit e g y s é g é b e n 
é r in tkeznek . 

I g y az tán é r tem, m i é r t ke l l n e k ü n k o ly szoro-
san r a g a s z k o d n u n k a r . p á p á h o z . I g y fe l fogom a 
s z o m b a t h e l y i p ü s p ö k ú r szavai t , m e l y e k e t f en té r in -
t e t t sz. beszédében h a n g o z t a t m o n d v á n : „Mi e g y 
pe r ez r e sem v e s z t h e t j ü k el a p á p á t . . . Mi t a g o k 
n e m s z a k a d h a t u n k el a főtől j n e k ü n k , min t h ű n y á j -
n a k , a ve r t pász to r t sem illik, sem szabad , e l h a g y -
n u n k . " Mer t t. i. a k i a r. pápá tó l e l szakad , az ma-
gá tó l K r i s z t u s Jézus tó l s z a k a d el ; ak i a r . p á p á t el-
h a g y j a , az a n y a s z e n t e g y h á z a t h a g y j a el. — A m i n t 
c s a l h a t a t l a n az e g y h á z : ép u g y c s a l h a t a t l a n a püs -
pök i székén t a n i t ó p á p a is. E z az e g y h á z hi te a va t . 
sz. zs inat előtt és u t á n . 

Fábián János. 

A győregyházmegyei értekezlet. 
Tartatott G-yőrött 1872. oct. 22-én Z a l k a J á n o s püspök 

ő mlga elnöklete alatt . 
( F o l y t a t á s . ) 

b) Rationes ecclesiarum sui Districtus, piarum item 
fundationum, annue, cum eae concluduntur, statuto et re-
spectivo Consessui parochiali, necnon Patrono, praevie noti-

8) Praelect. Theol. in compend. red. I. 163. p. 

ficando termino — multis suadentibus imo urgentibus argu-
ments — in facie loci, interveniere Consessu parochiali, 
revidet et cassam ecclesiae, piarum item fundationum, — an 
videlicet illa statui in rationibus exhibito correspondeat — 
sub gravi responsionis onere investigat. Signanter, revisis 
duetu manualium de pereeptionibus et erogationibus proto-
collorum et aliorum documentorum per singulas positiones 
rationibus iisque aut in ordine repertis aut pro re nata cor-
rec ts , aes paratum in cassa ecclesiae renumerabit, libellos 
cassae parsimonialis, porro obligatoriales publicas, necnon 
privatorum, singillatim inspiciet, an hae legetenus prae-
scriptis conditionibus consentaneae, an requisita securitate 
provisae, an illae ecclesiae vel respectivae piae fundationis 
nomini inscriptae aut an vineulatae sint, investigabit ; in -
strumenta contractuum visitabit et si quos in iis defectus 
observaverit, ad eos abs mora supplendos administratores 
peculii sacri inviabit. Denique de visis et repertis in ipsa 
rationum calce adaequatam quoad singula, quae praemissa 
sunt, puneta relationem adnectendo, subscriptas a se ratio-
nes documentis munitas pro superrevisione Ordinariatui 
substernet. In reliquo integrum est Vice-Archi-Diacono 
fiseum ecclesiae in pfaesentia Syndicorum et Parochi, 
quandocunquo necessarium visum fuerit, etiam alias extra 
tempus revisionis istius investigare. 

19. Honorarium Vice-Archi-Diaconi in sequentibus 
definitur: E cassa Vice-Archi-Diaconorum singulus Vice-
Archi-Diaconus foraneus fungens pereipiet deineeps annuos 
40 florenos. Occasione revisionis rationum a singula ecclesia 
florenos 3. Occasione examinum pro singula schola 3 flore-
nos. Currus vel praejunetura a fidelium liberalitate, sicut 
hactenus factum est, etiam pro futuro exspectatur. Hue re-
feruntur etiam ilia honoraria, quorum meminit dispositio 
suporius, puncto 13., allegata. 

20. Vice-Archi-Diaconus a munere isto cum honore 
relevatus iis, quae puncto 9. Instructions hujus continen-
t s , deineeps quoque utetur habebitque facultatem puncto 
6-to expressam, donec in cura animarum serviverit, quin 
tamen illam aliis subdelegare possit. 

21. Vice-Archi-Diaconus aegrotans eas muneris sui 
partes, quibus peragendis par non est, Notario Districtus 
concredere poterit. Dum vero Vice-Archi-Diaconus mori-
tur, archivi, protocolli et sigilli Vice-Archi-Diaconalis cui-a 
ad Notarium Districtualem pertinet omneque munus punetis 
1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. 
expressum ille exercebit ; ordinibus sub puncto 13. allegatis 
relate ad negotia moram non patientia per proximum paro-
chum peragenda in salvo manentibus. In congregationibua 
attamen munere Vice-Archi-Diaconi sive impedito sive 
vacante praesidium senior Parochus sustinebit. 

Haec sunt, quae pro conservando recto ordine in Do-
mino declarare Nobis visum erat. Reciproca Vestra fiducia, 
mutua Charitas, zelus officii, vivax fides et intemerata reli-
gio alleviabit labores Vestros ; Vos vero alacri animo stude-
bitis explere muneris Vestri partes et laudabitur per Vos 
Princeps Pastorum Jesu3 Christus, cui gloria in seculorum 
secula. Amen. Jaurini, die 22. Octobris 1872. Joannes m. p. 
Episcopus. 

Publicata hac instruetione omnes, qui praesentes 
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erant, Vice-Archi-Diaconi juxta praeviam formulám, prae-
legente eam Vicario Generali Episcopali, officii sui Vice-
Archi-Diaconalis juramentum nuncuparunt. 

3. Publicata est porro sequens 

I n t e r p r e t a t i o c a s u u m i n D i o e c e s i J a u r i -
n e n s i E p i s c o p o r e s e r v a t o r u m . 

Venerabiles Fratres ac Filii in Christo Dilectissimi ! 
Rem haud paucorum votis exoptatam aggredimur, dum ca -
sus poenitentiae Nobis, qua Dioecesis hujus Jaurinensis Or-
dinario, reservatos exponere contendimus, désignantes clare 
et expresse, quae peccata et quomodo qualificata habeamus 
pro reservatis; indicantes item, qua extraordinaria facultate 
et quando velimus ornatos esse in sacro tribunali sacerdotes 
alias approbatos et sacra jurisdictione gaudentes. 

Quoad aetatem poenitontium observamus Nos nonnisi 
eorum peccata inferius adferenda habere pro reservatis, qui 
14. aetatis suae annum jam complovorunt. 

Peccata, quorum absolutionom Ordinario reservatam 
esse declaramus, sunt sequentia: 

1. H a e r e s i s e x t e r n a , de iis nonnisi intellecta, 
qui, prius catholici, ab bac Ecclesia defecerunt, dein autem 
poenitentia ducti in sinum catb. Ecclesiae redire cupiunt. 
Non ergo etiam do iis, qui in acatholicismo ab infantia edu-
cati ad catb. religionem convertuntur. 

2. I n c e s t u s tarn in consanguinitate, quam in affi-
nitate vera, seu légitima sive illegitima, usque ad secundum 
gradum purum inclusive, qui tamen incestus 3Ímul et ma-
terialis fuerit et formális; nam incestum solum materialem 
vel solum formalem non kabemus pro reservato. Si contin-
gat in incestutali amitti jus petendi debiti, facultatem resti-
t u e n t jus petendi debiti aeque Nobis reservamus. 

3. V o l u n t a r i a p r o c u r a t i o a b o r t u s , effectu 
secuto, quoad foeminam sibi abortum procurantem solam, 
sive foetus animatus fuerit, sive inanimatus. 

4. Pariter reservatum incurrunt i n c e n d i a r i i, qui 
aedificiis, acervis straminis, foeni, omnisque generis pabuli 
malevole ignem subponunt et qui fruges, congesta ligna vel 
sylvas nocendi studio succendunt. Omnes effectu, etsi 
exiguo, secuto. 

5. V i o l a t i o e c c l e s i a r u m, sacellorum, in qui-
bus S. Missae Sacrificium celebrare licet et sacristiarum, 
facta per effusionem voluntariam bumani sanguinis vel se-
minis, exspoliationem, violentam portae vel tabernaculi 
effractionem. 

6. H o m i c i d i u m v o l u n t a r i u m , injustum, per-
sonaliter perpetratum, etiamsi mors non illico, in sequelam 
tamen vulneris illati aut potus venenosi, secuta fuerit. 

7. P e r c u s s i o p a r e n t u m , idest genitorum seu 
injectio violentae manus vel pedis in patrem vel matrem. 
Reservatum incurrisse censendi sunt etiam ii, qui hos sputo 
foedant aut immisso cane lacessunt. 

8. F a 1 s a r i i sive monetarum sive schedarum banca-
lium, porro ponderum ac mensurarum ita, ut tum ipsi ho-
rum auctores, nempe ipsi, qui scienter falsificant et qui 
similia mandant, tum qui his scienter utuntur, reservatum 
incurrisse censeantur. 

Demum absolvi non possunt c o n c u b i n a r i i , nisi 
dimittant concubinas vel nisi legitimo matrimonio eas sibi 
jungant. 

C u i v i s P r e s b y t e r o Dioecesis Nostrae sive secu-
lari sive regulari in hac Dioecesi jurisdictione sacra pollenti 
praesentibus facultatem damus a poccatis hic reservatis 
poenitentes absolvondi : 

A) Festo SS. Nominis Jesu et Festo Nominis Mariae, 
utrobique a primis vesperis et per totam horum festorum 
octavam. 

B) Dum in carceribus captivos exaudiunt. 
C) Dum exaudiunt mulierem partu appropinquante, 

etsi necdum in puerperio constitutam. 
D) Dum exaudiunt desponsos proximo ante copulati-

onem matrimonialem. 

V i c e - A r c h i - D i a c o n i , forma et modo in instru-
ctione pro iis sub his Conferentiis Pastoralibus publicata 
puncto 6. expresso, aeque habeant facultatem absolvendi a 
reservatis. 

Prae oculis habsntes spirituálé emolumentum fidelium 
Nostrorum, ad quaedam Dioecesis loca solito frequentius 
devotionis causa confluero solitorum, sacerdotibus horum 
locorum praesontium vigore aeque damus facultatem absol-
vendi a casibus Nobis reservatis. Sunt autem sacerdotes 
isti sequentes : Jaurini in Ecclesia Cathedrali praeter Cano-
nicum Poenitentiarium Sacristiae Director, utriusque Se-
minarii Director Spirituális et Carmelitarum Superior. 
Sopronii Parochus ad S. Michaelem et Superior Domiuica-
norum. Porro in Zsömle. Téth-Sz.-Kut , Osli, Röjtök, Monte 
Kismartoniensi, Loretto, Stoczing, Káinok, parochi vel pa -
rochiarum administratores, denique Guardianus Francisca-
norum Mariano-Pratensis, Kismartoniensis, necnon Capuci-
norum Tataensis. Omnes hoc suo officio durante in tota 
Dioecesi habeant hanc facultatem. Denique Parochus N a g y -
Czenkensis pro tota octava Paschatis, Kópházaensis et K ő -
halmensis pro festis fori B. M. Virginis eadem facultate 
gaudebunt. Suapte intelligitur facultatom aliis alias j a m 
datam, ad huius utique interpretationis limites reducendam, 
item facultates nunc concessas, perdurare et quidem usque 
ad revocationem expressam, etsi generalem. 

Quibus facultas haec sive prius sive nunc data est, iis 
una concedimus facultatem ab haeresi redeuntes (vid. su-
perius 1.) etiam pro foro externo absolvendi ; item faculta-
tem restituendi jus petendi debiti, quando illud incestu(vid. 
sup. n. 2.) amissum erat. In reliquo in memóriám revoca-
mus e Concilio Tridentino sequentia: „Nulla est reservatio 
in articulo mortis" (Sess. XIV. Cap. 7.), i tem: „Siquis d i -
xerit Episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi 
quoad externam politiam, atque ideo casuum reservationem 
non prohibere, quominu3 sacerdos a reservatis vere absol-
vat : anathema sit" (Sess. XIV. can. 11.). 

Restât, Dilectissimi, ut his facultatibus pro salute ani-
marum, pro quibus Dominus Noster Jesus Christus non 
dubitavit mortis subire tormentum, omni cum prudentia et 
zelo pastorali in aedificationem et non in destructionem uta-
mur. Jaurini, die 22. Oct. 1872. Joannes m. p.. Episcopus. 

(Folyt, köv.) 
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E&THAZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TEMESVÁR, october közepén. I s k o l a ü g y . Temes-

vár szab. kir. városa a 68-ki uj iskolatörvény megalkotása 
óta az elemi oktatási ügy emelésére tagadhatatlanul sokat 
tett és sokat áldozott ; a mult évben a külvárosokban két 
e l s ő s az idén két m á s o d i k párhuzamos (egy fi- s 
egy leányosztályt) nyitott ; a jövő évre pedig két h a r -
m a d i k párhuzamos osztály megnyitása van kilátásba 
helyezve. Mindez igen dicséretes már csak azért is, mert 
roppant pénzáldozatba kerül ; tudvalevő dolog pedig, hogy 
Temesvár szab. kir. városa nem épen úszik a mammonban, 
hogy csak úgy szórhatná a drága pénzt, miután már a mult 
évben 250,000 forintnyi adósságot csinált s hallomás sze-
rint ujabb hitelműveletet akar igénybe venni. • De hogy 
mindeme nagy és különben dicséretes áldozatok a v a l l á s -
e r k ö l c s ö s n e v e l é s terén, mely bizonyosan praepon-
derál a szoros értelemben vett merő o k t a t á s felett, a 
jogosan várt jó gyümölcsöket is meg fogják-e teremni, azt 
a jelen körülményekből következtetve nagyon hajlandók 
vagyunk kétségbe vonni, rőt k a t h . szempontból tekintve 
városi iskoláink állapotát, azt épen nom várhatjuk. Ugyanis 
eltekintve attól, hogy iskoláink elközösitvék, melyekben 
tehát — akárki bármennyire is bizonyitsa az ellenkezőt, 
de a tapasztalás üre3 érvelését arczul veri — a h i t o k -
t a t á s é s v a l l á s o s n e v e l é s eszközlésére kellő 
biztositék nem nyujtathatik, legújabban a városi liberális 
vagy szabadkőműves képviselőtestület által a gyárkülvá-
rosi első párhuzamos fi- s leányosztályban z s i d ó tanitó 
illetőleg tanitónő alkalmaztatott, holott a gyermekek ha-
sonlithatlan nagy többségo k a t h o l i k a h i t ü . Váljon, 
kérdem, nem absurdum-e az ily erőszakos liberaliskodás, 
mely méhében hordja a társadalmi romlás magvát, múlhat-
lanul hitközönyre vezetvén a fiatalságot, a jövő nemzedék 
sarját ? S az oly iskolákban v a l l á s o s n e v e l é s r ő l 
komolyan szó lehet-e, hol a gyermekek túlnyomó többsé-
gére mintegy gunyjául az illető hitvallásnak idegenfeleke-
zetü tanitó vagy tanitónő tolatik fel ? ! Hogy pedig ez csakis 
merő, mondhatnám, nevetséges s dőre liberáliskodás, mely 
azonban idővel önmagát boszulandja meg, eléggé bizonyítja 
nálunk ama nyilvánvaló tény, hogy városunk szerbjei, 
románjai és zsidói, megtartották folekezeti iskoláikat s a 
világért sem engednének azokból másvalakinek is egy kis 
részt sem ; ellenben bölcs képviselőtestületünk, a bölcseség 
kövét a liberalismusban keresvén s hite szerint azt ott fel is 
lelvén, hálából s elismerésül a többi hitfelekezetek irányá-
ban Csáky szalmájaként nemcsak oda dobja nekik a kath. 
iskolákat, hanem mintegy megkoronázásául fényes liberá-
liskodásának a kath. iskolákba még z s i d ó tanítókat is 
nevez ki ! 

Az igaz, nem épen finom arczbőr kívántatik ahhoz, 
hogy valaki z s i d ó létére oly iskolába menjen tanítani, 
hol a gyermekek majdnem mind ép az ellenkező hitvallást 
követik; de hát tudjuk, hogy a s z e r é n y k e d é s nem 
minden ember tulajdona, valamint hogy bizonyos emberek 
ott, hol a más jószágából préda kínálkozik, nem igen szok-

tak válogatni, egyelőre a látszólagos kevéssel is megelé-
gedvén. Es ugyan mit is tegyenek az ártatlanok (!) oly 
készségesen adakozó liberalismussal szemben, moly őket 
tárt karokkal fogadja s a kövér zsákmányt egyenest ölükbe 
dobja, mást, mint hogy nagykegyesen meghajoljanak a 
nagyúri tekintély előtt, mely oly fennen liberális?! — 
Szintúgy elég furcsán jellemző az, hogy valaki s z e r b vagy 
r o m á n létére, kinek saját felekezeti iskolája van, mint 
nálunk, hol csakis a k a t h . iskolák közösittettek el, a tan-
év végén vizsgálati elnöknek menjen az ilyetén elközösitett 
de eredetileg k a t h o l i k u s iskola valamelyik osztályába, 
miután okos emberről annyi morális érzetet s discretiót 
csak fol lehet tenni, hogy be kell látnia, mikép az ily eljá-
rás egyenlő a tolakodás bizonyos finomabb nemével és k i -
mélytelen sértegetése a k a t h . egyháznak s a k a t h . szü-
lők lelkiismeretének ; hanem hát bizonyosan azt tartják az 
illető jó urak, hogy kinek a stilt galamb szájába repül, 
bolond lenne, ha azt le nem nyelné s így megtörténik 
nálunk, hogy minden tanév végén a k a t h o l i k u s iskolás 
gyermekek nagy meglepetésökre, mely a gyengédidegze-
tüeket halálsápadtakká teszi, a bátrabbakat pedig gúnyos 
nevetésre ingerli, látni kénytelenek, mikép valami s z a -
k á l l a s - b a j s z o s s z e r b v a g y o l á h p ó p a lép isko-
lájokba az évi zárvizsga megtartására, — hozzájok, kath. 
gyermekekhez, kik eddig csakis kath. pappal — hitokta-
tójokkal — ismerkedtek meg az iskolában. Valóban elhiil 
az ember az ilyesminek szemléletére, az ártatlan kis gyer-
mekek rémzavarát látva ; egész év alatt saját papjokat lá t -
ták s az év végén tanulási idejök legünnepélyesebb órájá-
ban, vizsgálatkor, idegen papot kénytelenek magok előtt 
látni ! Nem úgy veszi ez ki magát, mint midőn valakit bo-
londdá akarunk tenni vagy rá akarunk ijeszteni vagy, 
midőn valakitől, miután jóidéig egész komolyan oktattuk, 
hirtelen azt követeljük, hogy tótágast álljon? A legfur-
csább az egészben az, hogy egy helybeli szerb pap maga 
egész szerényen bevallotta, mikép csudálkozik azon, hogy 
őt vizsgálati elnöknek rendelhetik ki, miután pedig ő az 
iskolai oktatás mezején teljességgel peregrinus in Izrael; 
hanem hát a liberálisok, szabadkőművesek és felvilágoso-
dottak (ugyan még miknek is neveztetik magokat ?) aká r -
kit szivesebben látnak az iskolában, csak kath. papot nem, 
mivelhogy ez a z i g a z s á g e v a n g é l i u m á n a k 
h i r d e t ő j e, a gonosz pedig gyűlöli a világosságot, mint 
az írás mondja. 

(Folytatás köv.) 

AUGSBURG. A z e r m e l a n d i p ü s p ö k j ö v e -
d e l m e i n e k l e z á r o l á s á t valami paragraphussal ok-
adatolják. Azt mondják, hogy a püspök Wollmann és Mi-
chelis uraknak az egyházi szószékről kihirdetett excom-
municatiója által a porosz polgári tövénykönyvnek 57. §-a 
ellen vétett, mert ezt a kormánynak előleges beleegyezése 
nélkül tette. Igaz-e ez ? Valóban a polgári törvénykönyv 
ellen vétett-e a püspök ezen kiközösítés által ? A ki elis-
meri, hogy az egyháznak joga van fegyelmi belügyeit ön-
állólag intézni — s a keresztény állam elismeri ezt, — az 
ezen kérdésekre csakhamar megfelelhet. Az egyház s a 
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püspökök nem engedhetik meg, hogy a kiközösítés jogát 
bárki is megszoritsa s annak szabad gyakorlatát bármi 
által megakadályozza; legkevésbbé engedhetik meg azt 
akkor, midőn annak gyakorlatától az egyházi fegyelemnek 
fentartása s a hitnek védelme függ; ily esetben a püspök 
hivatalos eljárásának más zsinórmértékét nem ismeri, nem 
ismerheti el, mint az egyháznak örökérvényű törvényeit. 

A jövedelmi zárlatnak védői a porosz polgári törvény-
könyvnek 57 szakaszára hivatkoznak, mely ekként hang-
zik : „Amennyiben ily kiközösités által az ekként kiközö-
sitettnek polgári becsületére bármi hátrány háramlanék, 
ugyaue kiközösitésnek kimondása előtt az államnak bele-
egyezése kieszközlendő." 

A dolog tehát úgy áll, hogy az állam ezen paragra-
phusra csa,k akkor hivatkozhatnék, ha 1) bebizonyítható 
lenne, hogy a kiközösités által az illetőnek polgári becsü-
letére bármi hátrány háramlik és 2), hogy a hivatolt 57. § 
ezidő szerint még teljes érvényben van. De ez nem áll. 
A porosz polgári törvénykönyvnek egyik leghíresebb com-
mentatora Koch tudor ugyané szakaszra vonatkozólag ezo-
ket mondja: „A római egyháznak kiközösítése semmi befo-
lyást sem gyakorol az illetőnek polgári becsületére." De to-
vábbá nincs is szükség Kochra hivatkoznunk, mert a gyakran 
emlegetett §. nem bir többé törvényes erővel. Ugyauis, ha a 
porosz alkotmány több, mint fictio ; ha, mint reméljük, ko-
moly okmány, akkor ezen 57. §. 1848 óta eltörültnek tekin-
tendő ; mert az alkotmánynak 15 czikke a katholika egy-
háznak is megadta a jogot belügyeit az államtól függetle-
nül intézhetni. Ha ez nem igy volna, ha ezen 15 czikkely 
amaz 57. szakaszt el nem törli vala, akkor magában véve 
értelemnélküli, hogy ne mondjuk hazug phrasis ; mert nem 
lehet függetlenségről, autonómiáról, szó ott, hol valami 
belügynek elintézésére az államnak beleegyezése szükséges. 
Hogy pedig annak meghatározása, ki katholikus, ki nem, 
tisztán egyházi belügy, azt talán csak nem tagadja senki-

Igy ítélnek ama hires 57. §-ra nézve magok a porosz 
törvényszékek. Mert midőn Michelis tavai a braunsbergi 
államügyésznél vádlóképen fellépett, szintén ezen szakaszra 
hivatkozott, mint a mely szerint püspöke őt ki nem közö-
sítheti. Az állámtigyész pedig vádiratát — visszautasította, 
úgyszintén a königsbergi főállamügyész, kihez fellebbezett-
íme két törvénj^szék, mely az 57. §-t eltörültnek tekinti. 
Azonkívül pedig a püspök kijelentette, hogy állami ügyök-
ben az állam törvényeinek feltétlenül aláveti magát. Ennél 
többet nemcsak katholikus püspök, de bármiféle keresztény 
ember sem tehet s nem Ígérhet soha. Ha a ministernek mégis 
kedve volt a püspök ellen eljárni, ezt csak bírói kereset 
útján tehette. Ezt követeli a „jogállam"-nak elmélete s ép 
ezért hiszszük, hogy a püspöknek fellépése a királyi fiscus 
ellen nom maradand eredmény nélkül. 

JAPÁN. A k e r e s z t é n y e k ü l d ö z t e t é s e min-
den ellenkező tudósítások daczára folyvást tart. Egy onnan 
érkezett s az ottani katholikus hitküldéri állomás egyik 
tagjától, Armbruster úrtól, származó levél következőleg 
hangzik : 

Csudálkozással olvastuk néhány európai lapban, hogy 

a japáni keresztények szabadon bocsáttattak. Nom tudjuk 
honnan származhatott e tévedés; az igazság érdekébon sza-
badjon tehát a követkozőket megjegyeznem : 

A Taikumnak bukása után a Mikadonak kormánya 
azzal kezdte működését, hogy a kereszténység elleu több-
féle határozatot bocsátván ki, 118 keresztényt Urakamiból 
száműzött. A követek felszólalására azonban Higachikuse, 
akkori külügyminister, jelenleg a japáni nagykövetségnek 
tagja, azt igérte, hogy további rendszabályoktól elállván 
a jövőben jobban fog a keresztényekkel bánui. 

Ezan kormány előtt azonban az ígéret nem azonos 
annak megtartásával. Ugyanazon perczben, melyben ezen 
ígéret adatott, történt, hogy Goto szigetén számos keresz-
tény hitéért s Istene iránti tántorithatlan hűségeért a töm-
löczban s a kínpadon lakolt. S ez csak komolyabb esemé 
nyeknek előjátéka volt. 

Nem ingatva meg bármiféle fenyegetődzések vagy 
csábitgatások által, ezeren meg ezeren folytatták keresz-
tény életöket s vonakodtak a Mikadót istenül olismorni és 
tisztelni. Akkor 4000-en a szigorú tél közepén ragadtat-
tak el házi tűzhelyeik mellől s Japán különféle szigetein 
szórattak szét. Az emberi jobb érzés ellőni ezon ujabb me-
rénylet által, mely egyszersmind a legünnepélyesebben 
adott ígéreteknek megszegése volt, végre 'felrázatván tét-
lenségéből, a diplomatia fellépett s ily kegyetlen eljárás 
ellen tiltakozott. De a hóhér nem érte be azzal, hogy áldo-
zatát kínozza, hanem még arra is törekedett, hogy a ke-
resztény világ részvététől megfo3zsza. 

Egy közős tanácskozmányban, melyben a külhatal-
mak képviselői é3 a japáni ministerek részt vettek, történt, 
hogy az utóbbiak minden csak kigondolható gyalázatot s 
rágalmat iparkodtak a keresztényekre halmozni. Ezen k í -
sérlet azonban csak arra szolgált, hogy az üldözőknek va-
lódi terveit nyilvánosságra hozza. Azon hivatalos személyi-
ségek közt, kik befolyásukat a keresztények sorsának ro-
szabbitására s tehetségeiket uj üldözési módozatok feltalá-
lására fordították, még azon követségnek elnöke is volt, 
mely jelenleg Francziaországban időz, hogy Japán részére 
e nemzet rokonszenvét megnyerje. Iwakura tanult s eszes 
ember, ezt már több izben bebizonyította. Csakhogy nyil-
vános fellépése épen nem bizalmat gerjesztő. Ha a küzdel-
met nem okozta is, legalább annak védnökéül szerepel. 
Reméljük, hogy Európábani utazása közben meg fogja ta -
nulni, miszerint valódi polgárosidás kereszténység nélkül 
képzelhetlen ; bár az igazságosság s az emberiség iránti tisz-
teletet is megtanulná. 

Azonban a japáni ministerek ezen conferentián is tet-
tek ígéreteket. Névszerint megígérték, hogy a száműzött 
keresztények emberséges bánásmódban részesülendenek, 
sőt, hogy a számkivetés helyén teljes szabadságot élvezen-
denek. Csakhogy ezon Ígéretek époly kevéssé tartattak 
meg, mint az előbbiek. E fajnak nincs fogalma a becsület-
ről ; az adott szónak megszegése csekélység előtte. A ke-
resztények minden ígéretek daczára is durva tömlöczök-
ben tartattak s ezerféle kinzásnak vettettek alá. Éhség, 
szomjúság, hidegség s forróság, ütés és kínpad, ez vala 
azon jó emberséges bánásmód, melyet a japáni ministerek 
megígértek. Isikano mellett a jégre tétettek ki, Kagában 
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éhhalálra Ítéltettek ; két év alatt több mint 1200 vértanú 
halt meg hitéért. 

Ezelőtt néhány hónappal valami kormányi nyiltpa-
rancsféle adatott ki, mely azoknak, kiknek hitét az üldözés 
megingatta volt, egy nemét, de csakis nemét, a szabadság-
nak visszaadta ; míg ama perczben, melyben e sorokat irom, 
ezeren a keresztények közül részint a tömlöczben, részint 
a számkivetésben, nyomorognak. Ha az irányukban gya-
korolt kegyetlenség itt ott némileg s ideiglenesen enyhült 
is, mindazonáltal mondható, hogy e tekintetben átalában 
semmi sem változott. A japáni kormány azt hiszi s állítja 
magáról, hogy az európai haladás ösvényére tért s minden 
áron azon van, hogy a világ polgárisult nemzetei közt 
helyet foglalhasson. Innen van, hogy sokan a szép szavak 
által tévútra vezettetve azt hitték, hogy az üldözésekről 
szóló tudósitások merő koholmány s hogy a japáni keresz-
tények a legjobb sorsnak örvendenek. Pedig ugyancsak a 
kormánynak szégyenére legyen mondva, míg a kereszté-
nyek ezrei a legkegyetlenebb üldözésnek kitevék, addig a 
nyilvános helyeken folytonos gúnyképen kiragasztvák a 
kormánynak kegyelmet igérö kiáltványai. 

Olykor, igaz, ugy látszik, mintha a kormány jobb 
indulatnak adna helyet s mintha a szegény elnyomottak 
irányában igazságosan vagy legalább méltányosan szándé-
koznék ezentúl eljárni. De ez, fájdalom, mindig csak mu-
landó fénysugár, melyet rendesen csakhamar a régi sötétség 
vált fel. Midőn tavai egy tartományi főnök a maga szakál-
lára bebörtönöztetéseket és számkivetéseket kezdett megin-
dítani, akkor a kormány, — igaz, hogy csak a franczia kö -
vet Turenne algróf s az angol Adamsnak erélyes fellépése 
által indíttatva, illetőleg kényszerítve, közbelépett és a 
helytartónak önkénykedéset megszüntette. Akkor nagy 
volt az öröm a japáni keresztények közt ; de ezen öröm 
korai í5s alaptalan volt, mert a helyi méltányosság nem 
szüntette be az átalános kegyetlenkedéseket és a keresztény-
ellenes kormányrendeletek teljes érvényökben maradtak s 
tovább is foganatosittatnak, mint azelőtt, csakhogy az ide 
vonatkozó szomorú esetek ritkábban jutnak köztudomásra. 

Mondja meg tehát a keresztény világnak, hogy Japán-
ban még mindig Nero uralkodik s hogy kegyetlen zsarnok 
létére egy perczig sem szűnt még meg a keresztények vé-
rével, könyeivel, táplálkozni s ha valahol, ugy itt szüksé-
ges, hogy Európa imájával, de tettleges közbelépésével is, 
segitsen raj tunk. 

V E G Y E S E K . 
RR 

— Személyzeti. Ö felsége Hulényi István besztercze-
bányai plébánost és kerületi alesperest a beszterczebányai 
székesegyház tiszteletbeli kanonokává, — továbbá Füzes-
séry Sándor sáros-nagypataki plébánost a bold, szűz Máriá-
ról nevezett szepesi czimzetes apáttá nevezte ki. 

— Halálozás. Durguth József felszentelt sioni püspök, 
ő szentsége házi főpapja, sz. Gergelyről nevezett kalocsai 
apát, esztergom-székesegyházi nagyprépost, érseki hely-
nök, átalános ügyhallgató, aranymisés áldozár, bölcsészet-
s hittudor, november 10-kén élte 83 dik évében meghalt 
Esztergomban. Az ö. v. f. n. 

— Beküldetett. 1) Két évifolyam Mária-beszédek, irta 
dr. Pellett Ödön esperes-plebános, es. kir. udvari káplány 
stb. Buda. 1872. Kiadja Nagel Bernát. Ára 1 f t . 20 kr. 2) 
István Bácsi naptára 1873-ik évre, alapita Majer István, 
szerkeszti Kőhalmi. Pest, ára 50 kr. 3) Weckstimmen stb. 
III . Jhgg 11. és 12 Heft. Die Klöster und ihre Bedeutung für 
die Kirche und die Welt von H. v. Hurter. Sartori. 

— Temesvárról tudósítanak : Kath. politikai casinónk 
mult vasárnap azaz f. hó 10-kén végleg megalakult. Dél-
után 4 órára a gyárvárosi Diemer-féle házba közgyűlés 
volt egybehíva, mely — hála Istennek — mondhatni, igen 
látogatott volt. Közakarattal elnöknek megválasztatott 
Uhrmann nevű kereskedő a várból, ki az ótemesvári újság 
tulajdonosa s különben is derék kath. férfiú levén, sokat 
lendithet a dicséretes ügyön. Első alelnöknek Temesvárnak 
egy igen buzgó s egyházáért lángoló kath. polgára, máso-
diknak egy lelkész választatott meg. A casinóhelyiség be-
rendezésének költségeit nagyméltóságú püspökünk fedezte. 
Hallomás szerint a Józsefkülvárosban is fog fiókcasinó 
alapíttatni. Deus det incrementum ! 

— Widmer laibachi püspök lemondott püspökségéről 
s lemondása a szentszék által elfogadtatott. 70 éves kora s 
roncsolt testi állapota az oka lemondásának. 

— Eredeti indítvány tétetett legújabban Francziaor-
szágban a Seine-departementben. Az t. i., hogy mindazon 
communisták, kik a kormány által befogattak, vizsgálat 
alá vettettek s ezután szabadon bocsáttattak, a kormány 
által kártérítésben részesüljenek. Eddig körülbelül 60 ezer 
ily communista bocsáttatott szabadon, kik részt vettek a 
párisi borzadályokban, a gyujtogatásokban s gyilkolások-
ban ; de nem lehetvén oly sok embert büntetni, csak a cory-
pheusokat lakoltatják, a többit szabadon bocsátják. Most 
még az kell, hogy a megkárosított lakosság kártalanítsa 
rablóit, gyujtogatóit. Valóban furcsa időket élünk. 

-— Poroszországban nem rég bizonyos dr. Schulze egy 
röpiratot adott ki, melyben azt bizonyítja, hogy Bismark 
isteni küldetéssel bir, Isten kezében eszköz, reformátor a 
azért az isteni tiszteletnek bizonyos neme, a bismarkismus, 
kimaradhatlan. A tudós úr eddig hét ily reformátort lát a 
világtörténetben, Ádámot, Noét, Ábráhámot, Mózest, Krisz-
tust, Luthert s — Bismarkot. 

— Elsassban a katholikusok legújabban kath. egyle-
teket kezdenek alapítani, hogy megismerkedjenek, tanács-
kozzanak saját kath. érdekeikről, miután a kormány min-
denütt csak a protestánsokat tolja előtérbe s alkalmazza. — 
Hisz az a lascia passare, a mit a katholikusok egyebütt is 
tanúsítanak, oka annak, hogy mindenütt a rövidebbet húz-
zák. Lépnének csak fel erélyesen saját ügyeik érdekében, 
majd máskép menne dolguk. 

— A strassburgi püspök dr. Raëss ismét Berlinbe 
utazott a császárhoz, hogy az elsassi katholikusok állapo-
tára nézve nem kedvezményeket, hanem igazságot, eszkö-
zöljön ki. Udvarias fogadtatáson kivül alig fog ott valamit 
elérni. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Az egyház és a művészet. — A győr-
egyházmegyei értekezlet. — Egyházi tudósitások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 

Utolsó alkalommal szólottam a tudományról ; 
most forduljunk annak ikertestvéréhez, a művészet-
hez. Testvérek ők, mert mindkettő egy s ugyanazon 
pont, az igazság, körül forog. Czéljok is egy, csak-
hogy mig az egyik felfoghatóvá, a másik szemlélhe-
tővé, teszi tárgyát, az igazságot, mely a művészetnél 
— Gregus szerint — aesthetikai, mit különben 
szépnek nevezünk. Ez az, mi a nemesen érző embert 
meghatja s önkénytelenül elragadja a szellem s tiszta 
érzelem dicső hónába, melynek lakói hasonlók ahhoz, 
kinek csak gyenge másolata a szemlélőt az elme és 
sziv legfensőbb gyönyörélvezetéig emeli. De ez na-
gyon természetes, mert a művészet közvetitőül lép 
fel a szellemi és érzéki világ között. Innen van, hogy 
például Raphaël Madonnája, Michael Angelo meny-
nyei alakjai, szemlélete keblünkben a szépnek édes 
megnyugtató érzelmeit keltik fel, — mi különben 
a szép tulajdona, — mint hitünk titkaira vonatkozó 
symbolumok az imádást és hasonló érzelmeket. Ez 
azon mysticus ragyogó — homály (mint Hoványi 
mondja), mely az átalános szép hatásán felül a szent 
képeket még különösen beborítja mintegy varázs-
fátyol. Ragyogásával világit, hogy többet lássunk, 
fátyolával betakar, hogy többet érezzünk. Ilyen 
Goethe művészete, mely valóban gyönyörködtet. 

A művészet az eszmét érzékiteni törekszik, ala-
kot és szint ad neki, hogy a testi szemek előtt is 
megjelenhessen az, mi addig a lélekéi előtt lebegett 
csupán. Megtestesíti a gondolatot, hogy így közbir-
tokká tegye azt, mi addig csak egyéni vala. Meg-
osztja benne ölömét, hogy annál nagyobb legyen, 

meg fájdalmát, hogy annál többet elviselhessen. Szó-
val, a belélet minden mozzanatai megtestesülnek 
művén, mely amannak a valódi művésznél hű kép-
mása, mert a művészet nem egyéb — aestheticusunk 
szerint, — mint az érzésnek és gondolatnak — esz-
méletünk eme két erejének — eredményezője, mi-
előtt külön válnának. Mihelyt az eszmény és eszme 
teljesen külön válnak, a vallás helyét a szabad aka-
rat foglalja el. E szerint a vallás az ösztön civilisa-
tiója, valamint az ész a szabad akaraté. Minden civili-
satio a vallásból fejlik, miként minden élet a tojás-
ból; de ha a termény növekszik, a tojásnak okvet-
lenül szét kell törnie. A vallásban még tökéletlenül 
vannak együtt a szellemi eszközlések, a tudomány, 
művészet, igazságszolgáltatás ; a bölcsészeti szemlé-
lődés alkotja meg a hittant, a költészet a szent tör-
téneteket, az épitészet a szép templomot, a szobrászat, 
festészet, az istenség képét, az igazságszolgáltatás 
az erkölcsi szabályokat, a zene a cultus egy részét. 
A művészet tehát múlbatlan az igazság kiteremté-
sére, mert felszabadítja az eszmét; múlhatlan továbbá 
az igázságra, mert kiegészíti azt azáltal, hogy érzé-
keink alá esővé teszi, holott a tudomány csak gon-
dolatunkba hozhatja azt. *) 

A művészet e szellemi hasznát felfogták már a 
boeotiaiak, kik a nevelés egy neméül tekinték. s) De 
hogy a szellemi haszon mellett az anyagi sem ma-
rad el, azt már az atheneiek példájából tudjuk, kik-
nél a táplált művészet — mit egyedül tartottak 
szabad emberhez méltónak — földjeik terméketlen-
ségének hiányait bőven pótolá, habár a kereskedés 
kezdetleges állapota meglehetős hátrányára szol-
gált. 3) 

') L. „Az állam kötelessége a művészet iránt," olvas-
tatott a m. tud. academia szakgyülésében 1868. junius 18. 
Gregus Ágost. 

2) Cantu III. k. 
a) U. o. 
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Tudjuk, hogy Olaszhonnak a XVI., Belgiumnak 
a XVII., században mennyit jövedelmezett az ápolt 
művészet s jelenleg is az élénk belgáknak 5—6 
millió francot von kis területökre, mely létök számát 
felül is haladja. A mult s jelen idők tapasztalásának 
bizonysága szerint a művészet a népek gazdasági 
előhaladására elkerülhetlenül szükséges, mert, mint 
nemzetünk történetirója mondja, az az emberi lét 
gyarapítására, hatványozására, törekszik. A művé-
szet gyarapit ja az emberi létet, midőn ezt mintegy 
góczban összpontositva egész teljében érzékiti meg 
s az emberi sziv rezgéseit, mozzanatait, egyesiti a 
maga harmóniájában. 4) 

De az anyagi haszonnál jobb és maradandóbb 
haszna is van a művészetnek, t. i. erkölcsi haszna, 
mert a szivnek ez a leghatalmasabb nevelője, — 
emollit artes, nec sinit esse feros; — e nélkül, mint 
Gregus mondja, neveletlenség az ember osztályrésze, 
mivel a lelkiismeret, ez a legfinomabb erkölcsi izlés, 
fogékonytalan marad. 

Nagyon természetes tehát, hogy az erkölcsi elő-
haladásnak, emelkedésnek, a legnélkülözhetlenebb 
emeltyűje. Az igazi szépnek a legegyszerűbb kedélyre 
is megvan a maga hatása, mivel a szépnek érzetével 
születünk. A mi az egyesben megvan kicsinyben, az 
a tömegben megvan nagyban, mert mindnyájan 
ugyanazon alkatrészekből állunk. A szépnek érzete 
természeti tulajdona az embernek, csakhogy ezt neki 
a szépnek szemléletével kell ápolnia; minthogy pe-
dig a külbehatás bizonyos megfelelő érzelmeket kelt 
bensőnkben vagyis a szépet nemcsak látjuk, hanem 
érezzük is, a külérzékkel belérzékeink — ok és 
okozat — nemesednek. S ha egyszer erre eljutánk, ezt 
teljesen elfojtani nem lehet, miként ezt Custine saját 
nemzetéről elismeri: „La besoin du luxe tient à la 
noblesse de notre nature et ne peut être dompté, que 
par un sentiment encore plus noble". 5) 

Különben, hogy mennyire nyilvánul a művé-
szet nemesitő, polgárositó, hatása a népéletben, külö-
nösen napjainkban, szépen fejtegeté Keleti Gusztáv 
székfoglaló beszédében. 6) Ő, a művészet, fejti ki 
részben a közerkölosiséget, melynek képző ereje nél-
kül az állam el nem lehet. Politikai s erkölcsi fon-

4) Horváth Mihály székfoglaló beszéd a Kisfaludi-
társaságnál 1868. april 29-én. 

5) La Russie. A fényűzés szükségének érzete már ter-
mészetünk nemesb voltára mutat. S nem is győzhető le, 

* csak egy más nemesebb érzés által. 
6) A Kisfaludi-társaságnál 1868. deczember 30-án. 

tossággal bir ez, mint Matter mondja 7) min, ugy 
hiszszük, hogy Lavoisier, Turcroy, Carnot, Napoleon, 
hazájában mit sem kételkednek, (hozzá teszem) mert 
katholikusok. 

I ly fontos társadalmi tényezőievén, nem csuda, 
ha az egy valóban nagy nemzetnél sem hiányzott. 
Mi a hieroglyphokban látjuk azt kifejlődni; s a 
vándor istenek, hoditók és törvényhozók, kiséreté-
ben, majd a brahmák pagodáiban, majd a samarkandi 
tatárok sátrai alatt, majd ismét a bagdadi Abassidák 
minaretjein vagy a fegyver moraja között Cordová-
ban, majd a pápák alatt Rómában, a franczia kirá-
lyok udvarában és Amerikában, a szabadság zászlói 
alatt is, találkozunk vele. S ha igy, ily különféle 
alakú s alapú kisebb s nagyobb társadalmaknál fel-
található, nem kell-e ennek egy mindnyájoknál alap-
jában közös (bár felfogás szerint különböző) eszmé-
ből venni eredetét? 

Az emberiségnek nincs közösebb eszméje a hit-
nél; ez az, mi a szorongó kebelnek enyhet nyújt , az 
ész túlcsapongásainak pedig határt szab. Ez, az em-
bernek legsarkalatosabb ösztöne, a képzelem alkotta 
alakban megtestesülni törekszik, hogy kielégítve lássa 
önmagát s megnyugtassa a különben is hiszékeny szi-
vet. Alakját a művészet az intézmények, hely és körül-
mények szokásai szerint változtatja. Igy Egyptom-
ban a sziklasirokhoz, Arábiában a nomádok sátrai-
hoz, hasonul, Babylonban a pálmafák növésével ver-
senyez, míg a művelt Göröghonban a hangzatos 
szabatosságra, az aránybani tökélyre, emelkedik. 

E gondolatot igyekezett az ember megtestesí-
teni, hogy annak segélyével kielégíthesse vágyait, 
hogy megalkossa vallását. A vallás szülte az ókor 
művészetét, mely neki mintegy külakját képezé. 
Innen van, hogy ha a művészet legrégibb emlékeit 
vizsgáljuk, azon meggyőződésre jutunk, hogy az min-
denütt előbb volt vallásos, mint polgári. Igy Assy-
riában Semiramis alatt, tehát 2000 évvel Kr. előtt, 
már léteztek Belus és Ninus bronzszobrai. 8) Föl-
dünk első leirója Mózes, ki 500 s néhány évvel élt 
később, I. könyvének 31. fejezetében emlitést tesz 
bizonyos Laban nevű férfiúról, ki házában érczbííi 
való bálványokat tartott, melyek héberül Thera-
schim név alatt ismeretesek. Az ős hindu barlangok-
ban a Ghat hegyláncznak Ganges körüli részén 
most is láthatók Brahma óriási szobrai 9). Persiában 

7) Ueber den Einfluss der Sitten auf die Gesetze. 
Seite 222. 

8) Duncker Geschichte des Alterthums. I. B S. 231. 
9) W. Pütz. Grundriss der Geschichte I. B. S. 56. 
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a tűzimádás korában azonnal Media meghódítása 
után faragványokkal és képekkel ellátott imahelyek 
valának láthatók. 10) 

Határain, felső Hindostanban, Cashemir hegyei-
ben, a braminok eredeti honában, nagy számmal ta-
láltatnak a troglodita korszakra emlékeztető templo-
mok. Abul-Fazil, ki a hires hóditó Akbarral, Maho-
med e buzgó apostolával, gyakran bejárta ezen 
tartományokat, mintegy két ezer ily templomot 
ismert, melyek rajzokkal valának boritva s állítása 
szerint mindegyikben három óriási istenszobor vala 
látható, egy férfi, egy nő és egy fiu. n ) 

Mexico és Peru emlékei szintén vallás lehelte 
művészetről tesznek bizonyságot. 

Az izraelita művészek a frigy szekrény készíté-
sénél és Salamon templománál említtetnek, név sze-
rint Beseleel Juda és Ooliab Dán törzséből. 12) 

Ezekből világos, hogy a művészet már kezde-
tében is a valláshoz szegődött, hogy közvetve szem-
léltesse azt, mit a vallás közvetlenül, t. i. az Istent ( 

minthogy minden szép és nagyszerű gondolat csak 
bizonyos külalak által ragadja meg a lelket. Mivel 
pedig az eszményi szép az Isten jelenlétének nyilat-
kozata valamely látható tárgyban : ez oknál fogva a 
vallás első kútfeje a szépnek vagyis a művészetnek, 
mi annál tökéletesebb, minél inkább megközelíti a 
természetet. 

A művészet kezdettől fogva összeforrt a vallás-
sal, miként ezt a népeknél, de különösen a görögök-
nél, látjuk, kiknek isteneivel a művészet is Rómába 
vándorolt a meghódítás alkalmával 13) De nemcsak 
az ókor művészete volt egybeforrva a vallással, ha-
nem korunké is olyannyira, hogy, mint egy írónk 
mondja, ha az állam száműzi a religiót, ezzel a mű-
vészetet tápelemétől fosztja meg; megrabolja polgá-
rait, mert nem találják meg a tehetség tápelemét és 
puszta erővé fajulnak. Nagyon természetes, mert, 
mint dr. Herbst mondja Hoványinál 14), a művészet 
lényege és hivatása benső és szükségkép vallásos. 
Különben erről a különféle népek művészete eléggé 
meggyőz bennünket, mert ha a vallás és művészet 
közti összeköttetést kitartó figyelemmel kisérjük, 
tapasztalni fogjuk, hogy a vallás nemcsak első im-
pulsust adott a művészetnek,, hanem még haladási 

10) Movers Untersuchung über die Religion der Baby-
lonier, Assyrier etc. 

n ) Cantu II . Kötet. 
12) Exod. 36. 1. 
13) Cantu V. k. 439. 
14) Fen8Őbb kath. elemei I. k. 

i rányát is kijelelte. Minden nép vallási hagyomá-
nyaiban fellelhető bizonyos vallásszerű nézpont, mely 
emlékeiket, nyelvöket, szokásaikat, majd legcseké-
lyebbtárgyaikat is, lelkesíti, szóval, mely kül- és bel-
életök minden mozzanatai felett uralkodni látszik.. 
I gy a hindunál a triumpti vagyis a megtestesülés, 
Brahma, Vischnu és Shiva története, a phoeniciek-
nél a közös bűn tudata, hozta létre az engesztelő és 
tisztitó áldozatot; az egyptomiaknál a halhatatlan-
sági hit eszméje uralkodott ugy a vallási, mint a po-
litikai életen ; innen művészetök korántsem apaloták-
és templomokon, — mint másutt, — hanem a sir-
csarnokokban nyilvánul, mi különben a persákkal 
küzö3 tulajdon. A Temple ásatásai a büszke Róma 
verseny társnéjának vallás sugalta művészetéről ta-
núskodnak. A világ leghiresebb museumaiban — a 
londoni, párisi, berlini, római — látható művészeti 
emlékek, a Champolion és tanítványai által kibetűzött 
hieroglyphek szövege, azt bizonyítja, hogy a vallás-
nak köszönik létöket. Sárossy Sándor. 

(Folyt, köv.) 

A győregyházmegyei értekezlet. 
Tartatott Győrött 1872. oct. 22-én Z a l k a J á n o s püspök 

ő mlga elnöklete alatt. 

( F o l y t a t á s . ) 
4. De Sacris Exereitiis Paschalibus. 

Quoad Sacra Cleri Districtualis Exercitia quaereba-
tur 1) An non utilius foret majorive populo aedificationi, 
si sacer sermo, occasione horum exercitiorum haberi solitus, 
non in domo parochiali, verum in Ecclesia lingua verna-
cula haberetur ? — Siquidem tales sermones proxime et 
specifice respiciant vitam clericalem et officia Sacerdotum, 
praestat illos in domo parochiali habere; integrum tamen 
est DD. Curatis praeter hunc alium etiam in ipsa Ecclesia 
pro fidelis populi aedificatione dicere. Hoc videntur innuere 
etiam Patres Concilii Strigoniensis anno 1858. de cohorta-
tione in Ecclesia habenda loquentes (Tit. VI. pag. 84.), qui 
addunt: „Cantando „Te Deum" ad aedem parochialem re -
vertentur, solatio spirituali repleti et mox ad sua redituri " 
Quod stricte observetur. — 2) An tali occasione ante Com-
munionem Sacerdotum dici debeat „Confiteor" ? — Si Sa-
cerdotes concelebrent, tunc nec Confessio dicitur, nec Ab-
solutio ante Communionem secundum illa, quae in Pontifi-
cali notantur in ordinatione Presbyteri. Aliter, si non con-
celebrent ; tunc enim omnia observantur sicut alias juxta 
ea, quae in Caeremoniali Episcoporum Lib. I I . Cap. 29. 
recensentur et in ipso Rituali Strigoniensi, quo utimur, pag. 
107. indigitantur. 

5. De formula Professions fidei. 
Ab iis, qui ad sinum Ecclesiae Catholicae, divina 

coopérante gratia, veniunt, professionem fidei publicam ex -
41* 
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cipiant DD. Curati, semper juxta illám formulám, quae Pii 
IV. adpellatur et non aliam. 

6. De prima Confessione et Communione puerorum. 
Sapientissime sane a b. m. Pontifice Maximo Bene-

dicto XIV. in Constitutione „Etsi minime", die 7. Febr. 
1742. édita, praeceptum est, ut ad Sacram Eucharistiam 
pueri nonnisi tunc admittantur, ubi hi graviora fidei et 
doctrinae capita et Sacramenti virtutem ac vim iam cogno-
verunt. Nec alienao operae multum tribuat parochus, ubi 
pueros alii instituerunt, sed videat ipse, quo loco res sint, 
cum pueri Sacramentum Eucharistiae sibi administrari ex-
poscant. Hinc, sed ipsa etiam rei natura postulante, factum 
est, ut pueros ipsi parochi praeparaverint et nonnisi débité 
praeparatos admiserint ad Sacram Confossionem et Com-
munionem. Contra hanc regulám quandoque in hac Dioe-
cesi factum est, imo non obstantibus specialibus etiam pro-
hibitionibus Nostris, actu etiam interdum fit, ut parentes 
morae impatientes proies suas teneras, nec sufficienter in-
struetas, ad vicina nefors monasteria secum ducant pro 
prima Sacra Confessione et Communione. Omnes itaque 
Sacerdotes tarn Soculares quam Reguläres in Domiuo mo-
nemus, ut proies non suae parochiae a prima Sacra Confes-
sione et Communione removeant atque ad proprios paro-
chos relogent. 

7. De duabus novis Sodalitatibus sub invoeatione B. Mariae 
Virginis. 

Etsi in Dioecesi hac Jaurinensi a pluribus decenniis 
sub variis licet nominibus, in honorem tamen ejusdem Bea-
tissimae Matris Dei, complures jam exsistant, imo floreant, 
piae Sodalitates : nihilominus gloriam et honorem Sanctae 
Magnaeque Dominae Nostrae, ut par est, promoturi et spi-
rituálé fidelium bonum aueturi, sed et adflictae humanitati 
subvenire properantes, duas alias pias Sodalitates, quarum 
regulae Nobis nuperrime fuere exhibitae quaeve adproba-
tionem Apostolicao Sedis jam reportarunt, pro Nostra Dioe-
cesi perlibenter aeeeptamus et adprobamus. Una earum est 
„ S o d a l i t a s S a n c t a e M a r i a e R e g i n a e A n g e l o -
r u m " erecta anno 1863. in Pouvourville Dioecesis Tolosa-
nae pro obtinondo Ecclesiae triumpho conversioneque pec-
catorum, haereticorum et infidelium. Sodalitas haec cum 
axiomate Archiconfraternitatis anno 1871. die 3. Mártii 
per Summum Pontificem adprobata fuit. Sodales quotidie 
ter „Ave Maria" orant, cum precibus jaculatoriis : „Sancta 
Maria Regina Angelorum, ora pro Nobis." 

Altera est Sodalitas D o m i n a e S a n c t i s s i m i 
C o r d i s ( J e s u ) vocata pro variis Ecclesiae indigentiis 
jam anno 1854. in Isoudun Gralliae coadunata, per Sacram 
Sedem Apostolicam adprobata et indulgentiis ditata. Hujus 
piae consociationis commembra mane et ad vesperas San-
ctissimam Dominam, qua potentissime et efficacissime inter-
cedentem apud filium suum Jesum Christum, his precibus 
invocant: „Domina Sanctissimi Cordis, ora pro Nobis." 
Dum itaque has pias Sodalitates pro Dioecesi Nostra Jau r i -
nensi aeeeptamus et adprobamus easque fidelibus Dioecesis 
Jaurinensis commendamus, in cordis nostri humilitate de 
genu exoramus B. M. Virginem, ut intercedat pro nobis 
apud Dominum Nostrum Jesum Christum. 

8. De subsidio Parochis egentioribus et Cooperatoribus 
dando. 

Tametsi Dioecesis Jaurinensis bénéficia passim ita 
sint dotata, ut paucis exceptis congruam beneficiato prae-
boant sustentationem : hoc tamen certum est esse nonnulla, 
quibus succurrendum esse omnes seimus. Justitiae ratio 
exigit, ut benoficiatis illi succurrant, quibu3 beneficiati spi— 
ritualia sua servitia impendunt, nec juxta communisticum 
princípium exspolietur unus, ut abundet alter. Quia tamen 
Fratr ibus nostris in egestate constitutis jam nunc pro posse 
subvenire iotendimus, eos quidem relate ad justitiae t i tu-
lum ad meliora tempóra relegamus; e charitate autem, qua 
erga illos ferimur, tantum illis praestamus, quantum pos-
sumus, ita tamen, ut bénéficia nostra hac obligatione cano-
nice minime oneretnus. Hunc in finem conflabitur cassa sub-
sidii, in quam 1) Episcopus Dioecesanus stantibus modernis 
beneficii adjunetis annue 2000 florenos inferet, citra succes-
sorum suorum hoc faciendi obligationem, 2) Capitulum 
Cath. Ecclesiae Jaurinensis aeque annuos 1000 florenos, 
quin se ad hanc summam inter qualiacunque adjuneta, quae 
praevideri non possuut, dependendam obligaret. De caetero 
speramus fore, ut hoc onus, ubi fundus auxiliaris majora 
ceperit incremonta aut alia subveniendi occurrerit via, sen-
sim minuatur pleneque cesset. 3) E praeexistentibus cassis 
„Egenorum Parochorum" dicta et Kelcziana peraeque a n -
nue transferetur in cassam subsidii tantum, quantum sal va 
speciali cassarum istarum destinatione transforri poterit. 

Provocantur itaque DD. Curati, ut recursus suos hoc 
in merito officio Dioecesano usque finem mensis Novembris 
exhibeant. Recursus hi, seu beneficiatorum egentiorum, 
sive aliorum titulo intertentionis Capellanorum aliquam 
adjutam potentium Commissioni ad hoc denominandae aesti-
mandi tradentur et quod in sublevamen Fratrum fieri po-
terit, fiet. 

Cooperatoribus, qui petierint, occasione translocations 
aeque dabitur subsidium, ast juxta distantias locorum et 
commeatus rationes varium, eo suapte intellecto, quod qui-
bus transmigrations media a fidelibus subministrantur, iis 
hoc titulo subsidium neutiquam tribuatur. Non secus etiam 
salarium eorum augebitur. 

9. De titulis officiosis. 
Tituli officiosi in hac Dioecesi in satis exigna, 10 fl 

50 xr. pro uno, seu 31 fl. 50 xr. pro tribus titulis, summa 
sunt stabiliti. Hanc summam clerus pro futuro etiam ret i -
neri petit. Cui quidem petito hisce deferre duximus in spe 
fore, ut plurimi ultra hanc etiam summam conférant in 
fines hos salutares, nempe pro ecclesiis egentioribus, pro 
Defieientibus Sacerdotibus et pro Seminario Theologorum. 
Venerabile Capitulum Cath. Ecclesiae Jaurinensis sub Ca-
nonica Visitatione Cath. Ecclesiae pro uno titulo 50 flore-
nos, in summa 150 florenos, obtulit. 

10. De fundo auxiliari. 
Capitalia fundi auxiliaris, qui ex annuis Episcopi, 

Capituli caeterorumque de V. Clero symbolis conflatus est, 
hodie circiter ad 40,000 florenos assurgunt. Dolentor obser-
vavit Clerus esse aliquos e sui greniio, qui in charitativum 
hunc scopum, alii quidem plane nihil, alii vero non tantum, 
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quantum ratione opimi, quod tenant, beneficii ab iis exspe-
ctari poterat, contulerunt. Ut his defectibus occurramus, 
concordi voto statuimus 

1. Ut in hunc fundum singulus Dioecesis huj us saeer-
dos conférât certam summam, ne secus jure ex hac cassa 
subsidium aliquod impetrandi et jure dandi voti in mani-
pulatione fundi istius penitus excidat. 

2. Ut summae annuae m i n i m u m sit pro Parochis 
caeterisque Sacerdotibus non Capellanis floren. 6, pro Ca-
pellar.is autem floren. 2 v. a. 

3. Siquidem Clerus Curatus in novam C a s s a m s u b -
s i d i i nihil contribuât, alias autem notum sit multos e 
Clero opulenta tenere bénéficia, merito sperare licet fore, ut 
hi supra illud minimum annue largiori manu sint symbolas 
collaturi. 

11. De bibliothecis cleri. 

Statutis Synodorum antiquiorum, signanter unius sub 
Francisco Forgách, Archi-Episcopo Strigoniensi et Regni 
Primate, habitae anno 1611. et alterius sub Card. Petro 
Pázmány anno 1633. (apud Péterfy , de Cone H. P . I I . pag. 
207. et pag. 330.) praeeeptum erat, ut parochorum biblio-
thecae pro usu successorum relinqantur. Statuta haec, olim 
etiam in hac Dioecesi observata, in plerisque Dioecesibus 
adusque vigent. 

Mente V. Cleri tum e Coronarum protocollis, tum ex 
enuntiationibus praesentium plene cognita, in Nostram sen-
tentiam abeunte omni praesentium congregatione, statui-
mus 1. Ut omnibus sua maneat etiam de libris testandi 
facultas. 2. Si ab intestato moriantur et justitiae titulis alio 
etiam modo satisfieri possit, tunc libri non vendantur, verum 
relinquantur successoribus, quibus liberum sit vel omnes 
pro beneficii bibliotheca retinere vel ex iis, quos voluerint, 
eligere. Caeteros autem Ordinariatu3 aliis parochiis vel 
Seminario, denique Alumnis Seminarii aut ludirectoribus 
distribuet. Onus haereditatis illi ferent, qui hos libros ac-
ceperint. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
TEMESVÁR, october közepén. I s k o l a ü g y . (Folyt.) 

Hogy az e tanév kezdetén nálunk megejtett zsidó-tanitó-
választásra ismét visszatérjek, megjegyzem, hogy egyéb 
mellékindokon s érdekeken kivül csupán a k é p e s i t é s i 
m i n ő s i t v é n y lőn latba vetve (miből azonban ne tessék 
azt következtetni, hogy a 60—70 concurrens közt épen a 
4—6 zsidó lett volna a legképesitettebb !) ; de az illető can-
didatus h i t v a l l á s a szóba som jött s így megtörtént, 
hogy a tanitó-választó-bizottmányban részt vett katholi-
kus lelkészek is a többiekkel együtt z s i d ó tanitóra s tanító-
nőre adták szavazatukat. Bizony aligha jobb nem lenne 
nokik a bizottmányból végkép kimaradni; mert bocsássa-
nak meg, de hiában hitegetik magokat, hogy mégis olykor 
olykor egy kis üdvös munkát is cselekedhetnek ott ; hisz 
iskolaügyünk mégis mindinkább hátrafelé megy, ellensé-
geinkkel pedig pactálni nem lehet. 

Hogy pedig városunk bölcs atyái épen nem a lakos-

ság Ízlése szerint járnak el, midőn ily tanítókat választa-
nak, azt az idei tanév kezdetén is a szülők s gyermekek 
egyaránt a legeclatansabb módon bebizonyították. Nálunk 
ugyanis a leányiskolákban a Miasszonyunkról nevezett 
szegény iskolanővérek kezelik az oktatást. Ezek imponáló 
hivatásuk, feddhetlen életök, fáradhatlan önfeláldozásuk s 
megnyerő bánásmódjok által mind a szülök, mind a gyer-
mekek, jóindulatát és szeretetét olyannyira kivivták ma-
goknak, hogy a szülők ritka kivétellel csakis nálok aka r -
ják gyermekeiket iskolába járatni. Párhuzamos leányosz-
tályok is állíttatván fel, miután ezekbe távoli fekvésök 
miatt a nénikék nem mehetnek s így világi tanítónőkre 
kell azokat bizni, — minden tanév elején jellemző s tanul-
ságos demonstratio történik a szülők s gyermekek részéről 
a z i s k o l a n ő v é r e k m e l l e t t . A szülök ugyanis se-
hogy sem akarnak hajlandóknak mutatkozni gyermekeiket 
a nénikék vezetése alól kivonni s azok oktatását s nevelését 
v i l á g i vagy épen z s i d ó tanítónőre bizni, minélfogva 
az iskolás leányok hovaosztása ügyében a szülők s iskola-
gondnok vagy épen iskolaszék közt ilyenkor nem egy izben 
feszült viszony áll be, mely érdekes jelenetek szemlélésére 
ad alkalmat. A szemes iskolaszék előre sejtvén vagy már 
ismervén is a legtöbb szülők abbeli vonakodását, hogy 
gyermekeiket a nénikék vezetése alól kivegyék, már a kö-
zelmúlt September hónapban n e g y e d e k r e osztotta 
fel a külvárosokat oly czélból, hogy a szülők a negyedökbe 
eső iskolába tartozzanak gyermekeiket küldeni, ha tetszik, 
ha nem. Legújabban pedig az iskolagondnok, kinek a szü-
lők ostromló panaszaival annyi baja volt, hogy azt sem 
tudta már, mit tegyen vagy hogy hol áll a feje, azzal vágta 
ketté a gordiusi csomót, hogy uteza s házszám szerint is 
kijelölte a városrészeket, melyek lakosai gyermekeiket 
melyik iskolába tartozzanak küldeni. Ennek daczára az 
iskolagondnok s iskolaszék is több szülő kívánságának 
eleget tenni volt kénytelen, miután fenhangon oda nyilat-
koztak, hogy inkább a nénikék vezetése alatt álló m a g á n -
t a n o d á b a küldik gyermekeiket, hol pedig az oktatás 
f i z e t é s s e 1 já r , semhogy őket világi vagy épen zsidó 
tanitónő kezelése alá bocsássák. Es csakugyan tényleg 
több eset is van rá, hogy a szülök, bár szegényeknek mond-
hatók, inkább megtagadják magokat s a magántanodába 
já ra t j ák gyermekeiket, semhogy azokat a nénikék veze-
tése alól elvonják. Különösen jellemző azon körülmény, 
hogy bár z s i d ó i s k o l a is van a gyárkülvárosban s, mint 
fentebb emlitém, az egyik községi párhuzamos leányosz-
tályban z s i d ó tanitónő alkalmaztatott, mégis a z s i d ó 
szülők kiváló vonzalmat és előszeretetet tanúsítanak a né-
nikék iránt, amennyiben leginkább ők protestáltak az ellen, 
hogy gyermekeik valamely párhuzamos osztályba osztas-
sanak. Némely szülő maga mesélte, mikép gyermeke kész-
nek nyilatkozott reggelire rendes kávéja helyett inkább 
száraz kenyérrel megelégedni vagy hogy egyik-másik k i -
látásban levő uj ruhadarabjáról vagy lábbelijéről is lemond, 
csakhogy a magántanodába járhatván a kedves tisztelendő 
nénikéknél maradhasson. Igy történt, hogy közel s z á z 
leány Íratta be magát az idén a magántanodába s még 
mindegyre jelentkeznek úgy, hogy a nénikék helyiséghiány 
miatt már kénytelenek a felvételt a szülőktől megtagadni. 
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Mily példás ragaszkodással csüngnek a kis leánykák a 
tisztelendő nénikéken, arról a közelmúlt napokban, midőn 
a párhuzamos osztályokba való beosztás megtörtént, meg-
ható tanúságot tettek. Az első napokban ugyanis a megej-
tett beosztás után délelőtt s délután egyaránt seregesen 
otthagyták saját osztályukat s a nénikékhez jöttek a zár-
dába úgy, hogy a párhuzamos osztályokban alkalmazott 
tanítónők mindannyiszor jóformán üres falakat találtak s 
különösen az uj zsidó tanitónő kénytelen volt a kis szöke-
vényeket a magok osztályába visszaterelni, különben ele-
gendőszámu tanitványok hiányában nem lett volna neki 
érdemes a tanítást megkezdeni. — Mindezekből a városi 
bölcs atyák tanulhatnának s okulhatnának, ha akarnának. 
Hanem hát quos Deus punire vult . . . ! 

(Vége köv.) 

RÓMA. A z á r d á k e l y o m á s a s a z o l a s z k o r -
m á n y el j á r á s a. A zárdákra nézve a kormány, — h a -
ugyan az „Opinione" nem hazudik, — már tisztában 
van magával. Az illető törvényjavaslat kész s a kama-
rák megnyitása után le fog azoknak asztalára tétetni. 
Hogy a kormány ezt csak most, november elején, meri tu-
datni a kiváncsi közvéleménynyel, annak oka abban kere-
sendő, mert az olasz követségeknek 'jelentései azon benyo-
másról, melyet a kormánynak legújabb tervei a külhatal-
maknál tettek, csak most érkeztek aj ministeriumhoz. Ezen 
benyomással azért törődik kormányunk, mert jól tudja, 
hogy minden lépés a zárdák ellen egyszersmind a pápa lelki 
hatalma s függetlensége ellen intézett merénylet. A külha-
talmak, mint halljuk, most sem szándékoznak valami gátló 
vagy tiltakozó lépést tenni, mit azonban nem valami vétkes 
közömbösségnek, hanem azon eltökélett szándéknak tessék 
tulajdonitani, hogy végletekig akarják engedni vinni a dol-
gokat. A történendőkért ám feleljen az olasz kormány ; de 
a mint most nem talál ellenzésre, ugy majdan, ha órája 
ütött, ne reméljen segélyt azoktól, jkiknek jó tanácsait 
következetesen ignorálta. Ez körülbelül közös tartalma azon 
diplomatiai jelentéseknek, melyeket az olasz ügyvivők leg-
újabban Rómába küldtek. 

E közben két elem működik, mely az olasz kormányt 
mindinkább előre azaz az örvény széle felé hajtja, a berlini 
befolyás s az itteni radikalisoknak üzelmei. Az uj berlini 
követ már megérkezett, mi azt mutatja, hogy Bismark 
nagy súlyt fektet arra, miszerint az itteni követség soká 
üres ne maradjon, mert Brassier de St. Simon alig néhány 
hete hogy meghalt. Az uj követ bizonyára arró] értesitette 
Visconti-Venostát, mint vélekedik az ő ura, a hatalmas 
Bismark, az olasz hivatalos forradalomnak legújabb üzel-
meiről ; ugyanezt a királynak is elmondta, ki ez idő szerint 
Nápolyban s egyátalán mindenütt szivesebben tartózkodik, 
mint Rómában. Berlinből nyert ezen biztató tudósítások 
következtében történt, hogy a szóban forgó törvényjavas-
látnak az alsóház elé hozatala elhatároztatott. 

Mily erkölcstelen a mi hivatalos sajtónk, mutatja a 
következő tudósítás, melylyel az „Opponione" e napokban 
szolgált olvasóinak. „Azt beszélik, hogy a mult vasárnapi 
fogadtatás a Vatikánban oly zajos és rendetlen volt, mintha 
egy csapat internazionalista verekedett volna. Annyira or-

dítottak a „tisztelgők", hogy még a pápa maga is megso-
kallotta s a dublini érsek, Cullen bibornok, ki véletlenül 
ott volt, szemlátomást megijedett." Ennyiből áll az „Opi-
nione" hazugsága. Az említett kihallgatáson én is szerencsés 
voltam megjelenhetni s három lépésnyire állottam Cullen bi-
bornoktólésa szentatyától. Láttam, hogy ez utóbbit aRione 
Monti tisztelgő lakosainak lelkesedése s őszinte tisztelete 
mélyen meghatotta, láttam több előkelő s világhírű férfia-
kat sírni és láttam Cullen bibornoknak szinletlen nagy örö-
mét ennyi ragaszkodás és fiúi szeretet felett. A tisztelgők 
lelkesedése nagy volt, de az illem határait egyetlen egy 
nyilatkozattal sem hágta at. Meglehet, hogy ha 5000 torok 
egyszerre „Evviva"-t kiált a szentatyának, ez a Vati-
kán falain kivül is meghallatszik ; meglehet, hogy ily de-
monstratio a világ valamennyi zsidóját és egyéb liberálisát 
nagyon is boszantja ; de ezek oly dolgok, a melyekkel mi 
nem törődünk. 

A kihallgatás után haza menve, egy házaló fényképe-
ket kínált nekem. Garibaldin s egyéb hasonszőrű embereken 
kívül egész sorozatát a legerkölcstelenebb képeknek kí-
nálta, melyektől undorral elfordulván, nem tehettem, hogy 
meg ne kérdezzem, honnan szerzi ez ocsmányságokat. „In-
gyen kapjuk", volt a felelet, „azon feltétel alatt, hogy fér-
fiaknak 2 soldiért s asszonyoknak 1-ért áruljuk, leányok-
nak pedig ajándékozzuk !" . . . íme a páholynak jelszava 
elerkölcsteleniteni a tömeget ; mert csak egy sülyedett, hit 
és erkölcs nélküli, nép képes oly forradalmakat csinálni, 
minőkre ezen fekete lelkeknek szükségök van ! Irtózva ha-
ladtam tovább és szorongatott kebellel sohajtoztam az Úrhoz: 
Istenem, mivé leszünk ! 

ORLEANS. A z ó k a t h o l i c i s m u s és J á c i n t 
a t y a folytonosan gondoskodnak ugyan arról, hogy nevök 
időről időre említtessék a közönség előtt ; de ennél többre 
mai napig sem tudtak menni. Ókatholikus pap egész F ran -
cziaországban eddig öt van, névszerint Loyson (Jácint 
atya), Mouls, Junqua, Michaud és Marre. Ez utóbbi csak o 
napokban jelentette magát püspökünknél egy hosszabb 
levélben, melyben főpásztorának tudtára adja, miszerint 
ezentúl expapnak tekinti magát. Ezen urak azonban hiába 
erőködnek, mert Francziaországban sem pártjok, sem tisz-
telőjük, nincs. Loyson ugyan folyvást ír jobbra balra 
leveleket, e napokban még Veuillothoz is, ki eléggé mél-
tányos vagy eléggé malitiosus volt ezeknek egyikét nem 
régen egész terjedelmében közölni. De mindez nem használ 
semmit. Az ókatholicismus már csak azért is gyűlöletes 
Francziaországban, mert Bismarknak kegyeltje s ezenkí-
vül a francziák igen jól tudják, hogy az ókatholicismusnak 
egyik legközelebbi rokona, a gallicanismus, az, mely Fran-
cziaországnak szellemileg s anyagilag is végtelenül sokat 
ártott, amennyiben a protestantismusnak felvirágzása, job-
ban mondva, elhatalmasodása, nagyrészt a gallicanismus-
nak müve, mely legújabban is III. Napoleonnak korában 
az országnak erkölcsi hanyatlását fájdalmas mérvekben 
előmozdította. 

Mi tüzetesen Loyson abbét illeti, a következőket ol-
vassuk, notabene a liberális lapokban : Jácint exatya, ki 
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szerzetesi előnevét folyvást megtartja és „Loyson Jácint " -
rak irja magát, — ezen exatya tehát azt találja, hogv a 
közvélemény már régen nem foglalkozott vele. Miután 
Montalembert végrendeletének végrehajtója, Cornudet Leon 
úr, az „Univers"-be nyilvánosságra hozta, hogy a gróf a 
maga idején akként határozott volt, miszerint halála után 
Lacordaire atyának olvasóját Jácintnak hagyja, mely ha-
tározatát azonban ez utóbbinak a zárdábóli kilépése után 
megsemmisítette, — ezen okból Loyson úr most hosszú 
levelet intéz a „Temps"-hez, melyben ezen tényeket ugyan 
nem tagadja, hanem mégis Montalembert későbbi leveleiből 
vett idézetek által azt iparkodik bebizonyítani, hogy a 
gróf még azután is barátja maradt, midőn ő (Jácint) már 
régen szakított volt a katholika egyházzal. 

Egy másik s még sokkal furcsább levelet nem régen 
Veuillothoz intézett, melyben azt mondja, hogy megbocsát 
neki, hogy becsületes embernek tartja s hogy mindennap a 
szentmisében (!) arra kéri az Úristent, hogy ezen fanatikus, 
eltévedt, embert az igazság útjára visszaterelje (! !). Termé-
szetes, hogy Veuillot csak a keserű gúny hangján felel neki. 
Többi közt azt mondja, hogy Jácint modorát s eljárását 
épen nem bocsátja meg neki s hogy meg van győződve 
arról, miszerint ezen az úton okvetlenül a pokolba jut. Ma-
litiosus élczczel sem családi sem volt szerzetesi nevén nem 
nevezi őt, hanem csak mindig „boldogult Merryman urnák" 
hívja. Az éleznek éle abban fekszik, hogy Jácint jelenlegi 
feleségének előbbeni (harmadik !) férjét Merrymannek hit— 
ták, mi angolul annyit jelent, mint „az örömnek embere" 
vagy „jókedvű ember", mit Veuillot a névnek megemlítése 
után mindannyiszor zárjel közt oda tesz, mintegy azon 
„örömek"re alladulván, melyeket Jácint mint egy már 
három férjet bírt asszonynak párja élvez. 

Mindezek azt mutatják, hogy az ókatholikusok Fran-
cziaországban hiába erőködnek, amint egyébiránt már Né-
methonban is csak pro forma léteznek. 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst 

(Folytatás.) 

Hasonló szellemben szól a felirati vitáról, az alapjo-
gok meghagyása tekintetéből a középtöredék által tett in-
dítványról, valamint a braunsbergi viszályról. Ez utóbbira 
nézve igy szól szerző: „Nehéz belátni, miként hagyhatta 
volna el a püspök Wollmann kiközösittetését anélkül, hogy 
hivatalbeli kötelességét meg ne sértette volna. Hisz maga 
a bizonyára nem clericalis porosz átalános törvénykönyv is 
a kath. áldozárokat, tehát a püspököket is, lelki hivataluk 
ténykedései tekintetéből a canonjog szabályaira, miként a 
protestáns lelkészeket a consistorialis és egyházi szabály-
zatokra, utalja: „wegen ihrer geistlichen Amtsverrichtungen 
auf die Vorschriften des canonischen Rechts, die protestan-
tischen Geistlichen auf die Consistorial- und Kirchen-Ord-
nung," 66 §. 11 czim, II. rész. Ezen lelki hivatali tényke-
déshez tartozik pedig a missio canonicának megadatása vagy 
visszavonása. A porosz alkotmánycharta 15 czikkelye a 

római kath egyház számára biztosítja ügyeinek önálló ren-
dezését és kezelését, „sälbstständige Ordnung und Verwal-
tung ihrer Angelegenheiten." A kizárás vagy kiközösités, 
excommunicatio, joga rendszorint minden társaság termé-
szetes jogához tartozik. A magdaburgi evangelikus consis-
torium nemrég megparancsolta, hogy mindazon protestáns 
atyák, kik házasulásuk alkalmából figyermekeiket jövőben 
a kath. egyháznak adják át, az oltári szentség vételétől 
kizárassanak. Sőt, amennyire tudomásunkra juthat, a sza-
badkőművesek is gyakorolják a kiközösítést szervezetök 
értelmében. De azt mondják, hogy a kiközösités a kiközö-
sitett polgári állására s becsületére nézve hátrányokkal van 
összekötve. Hátrányul szolgál-e valakinek a kiközösités, 
az azon körnek véleményétől s hangulatától függ, melyben 
a kiközösített él. Vaticanumellenes és protestáns körökben 
a kiközösitett katholikus, valamint zsidó körökben a zsidó-
ságba házasodó kiközösitett keresztény, épen a kiközösités 
miatt kiváló tiszteletben s dicsőségben fog részesülni, mig a 
szabadkőmüvesi kiközösités az igy kiközösitettnek a leg-
szélesebb körökben valóban hátrányul szolgál és személyét 
igen érzékenyen érinti. A ki a keresztény jognak s keresz-
tény szabadságnak csak kis fokát is megengedi s nem akar 
mohamedán vagy pogány absolutismust, annak ily ellenté-
tekre s inconvenientiákra el kell készülve lennie." 

Mindaz, a mit a kiközösitésre nézve a protestáns ál-
lamférfi Gerlach mond, oly természetes, oly kézzelfogható, 
hogy a józaneszü ember nem tudja érteni s felfogni, miként 
járhat el egy kormány a 19-ik században egy püspök ellen, 
ki csak hivatalbeli kötelességét teljesítette, ugy, mint azt a 
porosz kormány tette az ermelandi püspökkel. Ezen püs-
pök jogosan, kötelességszerűen, cselekedett, midőn Wollmant 
kiközösitette; Wollmannak ez nemcsak hátrányára nem szol-
gált, de sőt előnyére, mert állami hivatalát megtartotta, 
fizetése megmaradt, dolga kevesbedett, az egész világ liberá-
lis lapjai s körei őt dicsőítették s híres embert csináltak be-
lőle, tehát a liberális világ előtt, pedig ez most a potior pars, 
becsülete még nyert s — mégis a püspököt fosztják meg jö-
vedelmétől, melyhez pedig nemcsak mint püspöknek van 
joga, hanem mint olyannak, ki az állam által elkobzott 
egyházbirtok a kormány által megígért kamatainak törvé-
nyes élvezője, tehát nem kegyelemkenyere az, mit az állam-
tól húz. Ellenkezőleg, miként Gerlach igen helyesen meg-
jegyzi, a szabadkőmüvesi kiközösités az illetőt csakugyan 
koldusbotra juttatja, sőt életét veszélyezteti s ezzel nem 
törődik senki. Nem égbekiáltó igazságtalanság-e ez ? S még 
ily eljárást is tud helyeselni a liberális sajtó. Valóban az 
embernek kétségbe kellene esni az emberi józan ész felett ! 

A mi a szószékkeli visszaélésre vonatkozó büntetőtör-
vénykönyvi paragraphust illeti, erre nézve Gerlach igen 
élesen fejezi ki magát. „A bajor kormány e közben (az 
ókatholikusoknak kedvezvén) igen kellemetlen helyzetbe 
jutott s ennek következtében érthető, ha Lutz minister úr 
azon beszédben, melylyel az általa indítványozott büntető 
paragraphust bemutatta, ekként fejezi ki magát : Bajoror-
szágban leginkább érzik szükségét egy törvényes segede-
lemnek. Miként történhetett az, hogy egy kath. bajor cul-
tusminister, ki még a vaticanum után is elismeri a pápát, 
saját egyházi kellemetlenségeiben sogélyt nem a pápánál, 
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nem egyházának püspökeinél, hanem a most nationallibe-
ralis államnál, annak nem katholikus országgyűlési több-
ségénél, keresett, azt nem egykönnyen lehet érteni. Ily 
eljárásnak eredményei legföljebb azok lehe nok, hogy egy-
némely túlbuzgó pap büntetést von magára s ezáltal a vér-
nélküli martyrium előnyében részesül, a kevésbbé buzgók 
pedig ovatosabbakká tétettek ; ezen két eredmény pedig 
igen alkalmas arra, hogy Lutz úr ellenségei megerősödje-
nek a helyett, hogy meggyengittettek volna. Míg a bün-
tető törvénykönyv paragraphusai azon bűntényeket, melyek 
büntetést vonnak magok után,kellőleg pracisirozzák : a Lutz-
féle törvény minden közelebbi meghatározás nélkül fog-
sággal vagy esetleg várfogsággal fenyegeti a papok beszé-
deit, melyek „állami ügyeket tárgyalnak a nyilvános bé-
két veszélyeztető módon, „Staatsangelegenheiten in einer den 
öffentlichen Frieden gefährdenden Weise behandeln" ; mind 
oly kifejezések, melyoket kiterjeszteni lehet s melyeket a 
solid jogkezelés érdekében gondosan kerülni kellett volna, 
főleg a szenvedélyes pártizgalmak jelen napjaiban. Épen 
abból, hogy ezen büntető eljárás oly gyengén indokoltatott, 
rendkivül nyújtható szavakkal fogalmaztatott és szükség 
nélkül hozatott, tűnik ki legjobban, hogy az egyház iránti 
ellenséges indulatból hozatott. Tehát egyátalán nem alkalmas 
ezen büntető paragraphus a nyilvános békét, melynek pedig 
érdekében hozatott, fentartani, hanem igenis alkalmas arra, 
hogy a nyilvános békét zavarja s hogy az ellenséges szen-
vedélyeket, főleg azokat, melyek a kath. egyház ellen tö r -
nek, felkeltse s azon pontig fokozza, melyet most elértek, 
midőn ugyanazon időben a napi sajtóban s nyilvános gyüle-
kezetekben keresztényellenes, socialisticus, communisticus, 
nyilatkozatok naponkint büntetlenül történnek, oly szem-
telenséggel, mely előtt sem a földön, sem az égben, semmi 
sem szent többé ! Eszerint nem nehéz az egyház ellen inté-
zett ezen kivételes törvényben egy lényegesen közreműködő 
okát találni a birodalom mostani példátlan belső szétszag-
gatottságának." 

Élesebb criticát a legtelivérebb ultramontán sem Írha-
tott volna ezen büntető paragraphusra, mint azt egy pro-
testáns államférfi teszi. 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A pesti oltáregyletnek tizenharmadikévi tudósit-

ványa e hó közepén jelent meg. Tartalmaz buzdító előszót, 
több lényegesebb egyletszabályt, a főt. papsághoz intézett 
kérelmet, hogy az egyletczélok előmozdítására alamizsna-
kép sz. miséket vállaljon el, a szegényebb templomok segé-
lyezésének módját, az elhunyt tagok névjegyzékét, a bevé-
tel és kiadás kivonatát, a május hó 16-tól 20-ig megtekin-
tésre kitéve volt egyleti tárgyak jegyzékét és azoknak 175 
hazai templom közötti elosztását. Tagot az egylet 12,110-et, 
részvevőt 210-et, számlál. Ezek és más jótevők adako-

zásából begyült 5094 ft. 58 kr . s ezen összeg 697 ft. 77 kr . 
hiával, mi a jövő évre maradt, a templomok felszerelésére 
fordíttatott. Ez azonban tekintve a kiosztott tá rgyak soka-
ságát és árát felette csekély összeg, miről főleg az győződ-
hetett meg, aki a kiállítást meglátogatta és az ott felhal-
mozva volt szép egyházi készleteket csak megközelítőleg 
is megbecsülte. Hogy az egylet ennyit képes egy rövid év 
leforgása alatt tenni, azt Isten sz. segélye mellett nem 
egyedül azoknak köszöni, kik készpénzzel és az egylet 
által felhasználható kelmével stb.- effélével segítik, hanem 
főleg azon áldozároknak, a kik czéljainak előmozdítására 
alamizsnakép sz. miséket vállalnak. Legforróbb vágyaink 
egyike ily áldásos egyházi egyletek felvirágoztatását elő-
segíteni és ép ezért annak mindenképeni pártolását és segé-
lyezését mindenkinek, de főkép paptársainknak, ajánljuk. 

— Beküldetett : Előfizetési felhivás „Katholikus h i t -
ágazatok" czimű népszerű füzetekre; megjelenendnek min-
den hónap elején 2 nyomatott íven. A tizenkét füzetre (24 
iv) az előfizetés egész évre 2 f t . félévre 1 ft . Szerkeszti 
Horvát János áldozár. Nagykőrös. — Melegen ajánljuk t. 
ügybarátaink figyelmébe s pártolásába e röpiratokat. 

— A keresztény-iskola-nővérek Fraustadtból porosz 
Lengyelországból elűzettek, mert, miként a porosz kormány 
állítja, társulatuk rokon a jezustársasággal. 

— A „Fidélité" czimű colmari szabadkőműves páholy 
feloszlott. Ennek okául ezen bujonczok azt adják, hogy 
miután a német szabadkőművesek az elsass-lothartngiai 
erőszakoskodásoknak nemcsak néma tanúi, hanem közre-
működői is: a franczia szabadkőművesek a németekkel töb-
bé semmiféle viszonyban sem maradhatnak. — Megérjük 
még azt is, hogy az egész világ előtt ki fog derülni, misze-
rint az utóbbi háborúk, az egyháznak üldöztetése, mind a 
szabadkőműves páholyokban főzettek ki, természetesen a 
beavatottak által. 

— „Stamms bőse Zungen" czimű bécsi lap, mely pe-
dig egyátalán nem clericalis, a bécsi ókatholicismusról így 
i r : „ítéljenek utódaink a bécsi ókatholikus mozgalomról, 
amint nekik tetszeni fog; előttünk nem egyéb az komédiá-
nál, — Posse, — rosz éleznél. Vallást actiákra alapítani 
akarni veszedelmes vállalat. Ha már vállalatoknál a kö-
zönségnek pénze zsebéből kilopatik, az ugyan magában 
véve rosz, de a kár nem pótolhatlan. Másként áll azonban 
a dolog, ha az ember hitét elveszti s nem tudja mivel pó-
tolni. Ez ugyan baj a mi ókatholikus községünk felnőttéi-
nél, kiknek már semmi hitök sincs. De az ókatholikus mó-
don keresztelt gyermekekre nézve mégis a legnagyobb baj, 
hogy a római egyház tanait kapják, de áldásaiban nem ré-
szesülnek. Ha liberális lapjaink, melyek mindent támogat-
nak, ami a papság ellen intéztetik, az utolsó bécsi esemé-
nyek alkalmából magokat besározták, ezt tulajdonítsák 
magoknak." — íme a komédiának vége. Schernert külön-
ben a császár megkegyelmezte, Anton pedig búcsút vett a 
kaputól. 

Kegyes adakozás. 

Minderlein Ignácz esperes-plebános a bukaresti 
czélokra 5 f t . 

a Szent-Gyermekség-társulatának 3 f t . 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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i-án. 

r N 
Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Eocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt,) 

promovendae et arctius 

[. Félév. 1872. 

TARTALOM. Az egyház és a művészet. — A győr-
egyházmegyei értekezlet. — Egyházi tudósítások. — Iro-
dalom. — Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 
(Folytatás) 

De különben ezeket mellőzve, ha a történelem 
lapjait csak egy futó pillanatra méltatjuk is, ténynek 
kell tekintenünk, hogy a művészetnek az ember 
legfőbb kincse, a vallás, volt mindig tápanyaga. Igy 
a görögöknél váljon nem a Cecrops által Egyptom-
ból hozott Minerva-szobor volt az, melyen művészeik 
lelkesültek s csak ezután vett fordulatot a kezdetleges 
művészet, mely eddig az isteneket is durva kődara-
bokban s felöltöztetett fatörzsekben ábrázolta ? J) Ez-
után alkották Göröghon művészei az alakszépségben 
és arányban való tökély bámulandó műveit; de ezek 
is csak ott érik el a művészi netovábbot, hol erkölcsi 
tartalommal birnak, hol a vallásos mythosokat a 
szem elé állítják. Igy alkotta a görög művész Dian-
nának bájalakjában a szüzességet, Junóéban a női 
tökélyt, Venusban a testi szépséget, Minervában a 
tudományt és bölcseséget, Apollóban az ész szabad 
röptét, Herculesben az erőt, Zeusban a hatalmat. S 
ezen alakok az érzéki szépség eszményei valának; 
ezekre törekedtek, ebből állottak tulajdonképi eré-
nyeik, melyek tiszteletét a természet alkotta szép-
ségekre is átvivék. Igy (mint Cantu irja) erotonai 
Fülöpnek természeti szépsége miatt templomot épí-
tettek Siciliában ; Spartában, Lesbosban, a természeti 
szépségek megdicsőitésére versenyjátékok tartattak. 
Phryne kéjhölgy kitárt szépsége miatt törvény által 
felmentetett a vád alól. Ennyire vitte őket a testi, 
az anyagi, szép vonzalma. Innen van, hogy akifejlett-

!) Cantu 2. 

ség korában a szobrászat ugy, mint a festészet, az 
alakszépség, a tagok hullámzó gömbölyüsége, máso-
latában alkotja meg remekeit, mint ez egy Phidias 
és Praxitelles művein bámulandó. Az emberit esz-
ményíteni törekszik művészetében, mi tökélyre 
emelé szobrászatát. De bár mennyire haladott is elő 
ebben, mivel alaki volt a szépség eszménye és egyéni, 
nem emelkedhetett fel a görög művészet az isteni 
szépségnek vagyis a természetfelettinek magaslatára 
s ezért nem fejezi ki a szépség szellemét, az igazat, 
mit már Plato egyedüli szépnek nevezett. A valódi 
szépség nem egyedül az aránytökélyben, mint in-
kább abban áll, mi abban visszatükröződik. A görög 
művész múzsái, nymphái, gratiái, az érzéki szépség 
eszményeiül tekinthetők s az alak remekét tüntetik 
elénk. De bármennyire szépek is, hiányzik ezekben 
az alakot — melyet művésze egyedül tartott szem 
előtt — elevenitő lélek, a szellem, mely azt bámulttá 
tegye, a vonzó báj, mely az egészen elömölve nélkü-
lei hiányát feltüntesse s azt egészszé tegye. 

Erre utalta őket egy Pygmalion szobrának me-
séje, erre Dedalus és Icarus sorsa. Érzéki volt a val-
lás, olyan volt művészete is, mely fokozatának esz-
közévé aljasittatott olyannyira, hogy az istenit is az 
érzékien szépben állították elő. 

De térjünk át más népek művészetére is, me-
lyek habár nem érték el a görög művészet tökélyét, 
mégis említést érdemelnek, ha azon okból is, hogy 
alább — tulajdonképeni tárgyunknál — az ellen-
tét annál szembeötlőbb legyen. Babylonnak művé-
szete, mely majdnem a tartományt behálózó királyi 
csatornákra és tágas palotákra szoritkozik, messze 
áll a görögökétől. A szobrászat nem tehetett előhala-
dást az anyag hiánya miatt. A dombor-művek, me-
lyekről Diodor Semiramis palotájánál emlékezik, 
Cantu szerint hihetőleg csak égetett téglából ké-
szültek. Az épitési modor s az anyag természete pedig 
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nem engedé használni az oszlopokat, miket a dori-
aiaknál annyira bámulunk. 

Az egyptomi művészet hasonló isteneihez, me-
lyeket fából alkotott, merev, komor, élet és eszmény 
nélküli, melyre, úgy látszik, nem is törekedett, de 
nem is törekedhetett, mivel a művész csupán gép 
volt a kivitelnél ama rabszolgákkal, kik neki segí-
tettek s kik közé talán ő is tartozott s kényszerbö'l 
dolgozott addig, mig kidô'lt s jött más, ki folytatta 
ugyanazon művet, melyet előtte már mások régen 
meguntak. Ezekután természetes, hogy előrehala-
dást semmi esetre sem tehetett, legfölebb visszafelé. 
Innen mondja Cantu, hogy mig a görög művészek 
halhatlaniták magokat műveikben, az évezredekkel 
daczoló egyptomi emlékeknél hiában kérdezőskö-
dünk a néma s emberjogaiktól megfosztott emberek 
nevei után, kik azokat előálliták s melyeket Pococke 
és Norden leirtak, Minutoli tábornok pedig diploma-
tikai pontossággal lemázolt. 2) 

Átalában Egyptom csudaművei a nagyszerűség 
és óriási felé terelték az izlést, melynek hogy eleget 
tegyenek, átlépték a szép határát, ellenkezőleg a gö-
rögökkel, kik épen a szépnek áldoztak fel mindent. 
Szobrászatában átalán nincs elevenség s csak a rend-
kívüli nagyság miatt érdekelnek. A frescofestészet 
a gazdagok fényűzésével ápoltatott, tehát nem mint 
művészet, hanem csak mint a fényűzés egyik ága. Ez-
ért vetélkedtek a királyok és papok a legnagyobb-
szerű művek létrehozásában. Ez különben szintén 
nem a lélek nyilvánulásait tűzte ki czélnl, hanem a 
kültényeket, miértis, mint Cantu mondja, a közélet 
hű közlönyének tekinthető. Szóval, az egyptomiak 
művészete okszerű, hideg és mérsékelt életet árul el, 
de sohasem tapasztalhatni azokban a benső életnek 
azon nyilvánulását, melynek kifejezése a természeti 
formákban keresendő. Ezeket tudva, e népnél a mű-
vészetet bölcsőben találjuk, melyet onnan kikelni a 
gondolatot és szabadságot elfojtó vallás és nemzeti 
szokás nem engedett. Ezt állítja Plato is, midőn 
Egyptomról szól: „ott, ugy mond, sem a festőknek, 
sem más művészeknek, nem engedtetett meg legki-
sebb változást is tenni a nemzeti szokásokon. E ti-
lalom mai napig is fenáll és még a zenészetre is 
kiterjed. És annyira igaz, hogy Egyptomban 1000 
év előtt rajzokat és faragványokat láthatni, melyek 
sem nem szebbek, sem nem rútabbak, mint a melyek 
napjainkban szoktak készittetni." 3) 

a) Reise nach dem Tempel des Jupiter Ammon und in 
Egypten. Berlin 1824. 

3) De legibus lib. I. 

A hinduk művészete az alakban és körvonalok-
ban rendkívüli pontosságot tanusit néhol, mig 
átalán hiányzik benne az összhangzás, tárgy- és 
alakegység. Szobrászata ellenkezik az életnélküli 
egyptomival, de minden arány nélküli ésczifra. Epi-
tészete roppantnagyságu műveket hozott létre a 
szolganép karjaival, melyeken csak az emberi erőt 
haladó türelem találtatik, a. művészet első eleme, a 
szabadság, nélkül, melyeket aMatsya26 és 27-ik fe-
jezete eléggé körülír. Ékítményeinek barbár modora 
és bonyolultsága a velők érintkezésben levő népekre 
irányozza figyelmünket. Aképzelődésnek nem enged 
szabad röptöt, miként Pericles hazája s innen igenis 
lassú haladása, ellenkezőleg zenéjével, mely a tarto-
mányok szerint különféledallamu is. 

Rómában a művészet a Scipiók nevéhez fűződik, 
k k — Polybius ügyessége folytán — ezzel akarták 
polgárositani hazájokat. Caesar reformjaiban erről sem 
feledkezett meg s igy történt, hogy a nemesség is részt 
vett Fabius Pictorral annak gyakorlatában. Művé-
szeik Plinius szerint igen kevesen valának s jobbára a 
hetruskok és a rabszolgákul hozott idegen művészek 
által gyakoroltatott a művészet, ezért engedi át Virgil 
ennek dicsőségét oly könnyen az idegeneknek. Kü-
lönben a régi Róma, melyet csak a harcz moraja, a 
fegyverek zörgése, lelkesített, nem sokat gondolt a 
honi művészettel, mert a fegyver által mindent elér-
hetőnek hitt s ez óhaját Athene meghódításakor el 
is érte. Sylla kifosztja Athénét, Apollónak delphii, 
Aesculapnak epidaurusi, Jupiternek elisi, templomát 
annyira, hogy még az ajtó és küszöb sem maradt 
helyén. Varró és Muraena Spartában még a falak 
frescóit is felhasználták. Igy ápolták a római vezé-
rek a művészetet, melyet maga az állam dicsőségének 
délpontján, a Púnháboruk idejében, kezdett némileg 
felkarolni. Különben a rómaiak soha sem tanusitot-
tak valódi izlést a szépművészetek iránt, melyet a 
kéjelgés eszközéül használtak. „Luxuria incubuit vi-
ctumqueulciscitur orbem." Ovid szemtelen képekről 
beszél, melyekkel a vagyonosak lakai telvék : 

Scilicet in domibus vestris, ut prisca virorum 
Artifici fulgent corpora picta manu: 
Sic quae concubitus varies Venerisque figuras 
Exprimat, est aliquo parva tabella loco. 4) 

Horácról mondják, hogy ily képekkel rakta ki 
egész szobáját, melyen még Propertius is megütkö-
zött: „Ad res venereasintemperantior traditur; nam 
speculato cubiculo scorta dicitur habuisse disposita, 

*) Trist. II. 51. Cantunál 5. k. 
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ut quocunque respexisset, ibi ei imago coitus referre-
tur." 5) Igy kellett az érzéki élvezet emelésére szol-
gálni még a szellemi gyönyörnek is, különösen Ti-
berius alatt 14—37 Kr. u. 

Építészetének remeke Agrippa pantbeonja; 
ez különben Augustus alatt már idegen vegyüle-
tekkel indult hanyatlásnak. Nero arauypalotáját a 
delphii templomból rabolt 500 bronzszoborral ékité 
fel. Hadrián tiburi nyárilakában mindazt utánozta, 
mit látott Göröghon és Egyptom szép vidékein. 

Carthago épületei, emlékei, feltalált szobrai, gö-
rög stylt árulnak el, melyről már emlékeztünk. 

Igy állott a pogány világ művészete, melyet a 
történelem nyomán a mondottakban foglaltunk 
egybe. 

Bármily magasra emelkedett is a görög művé-
szet a természet ábrázolása által Pericles korában 
(mely fénykora volt) : erkölcsi érzet és hatály nélküli 
levén, nem felelt meg valódi hivatásának. 

A hindukat vallástanuknak homálya fedi, mely 
elzárja a képzelem utait, nem levén képes rajta ka-
lauzul szolgálni ; innen a mozdulatlanság művésze-
tökben ugy,mint társadalmi életökben. 

Egyptom annyiból ápolja a művészetet, ameny-
nyiben Lais- vagy Osirisnek tisztelete s a nemzeti 
ünnepélyek emelése megkívánta, feledve, hogy az 
eszköz, mely által a szellem kifejtheti hatalmát. 

Rómáé sokban hasonlít a görögökéhez, kiktől 
az istenekkel együtt kölcsönzé s czélját az érzékiség 
húrjának pukkanásig feszítésében találja. Művésze-
tének emelkedése erkölcsi romlottságának s aljassá-
gának legbiztosb mérlege. 

Átalán a régiek művészete — mint Cantu 
mondja — a létszerves alaknak tökélyét a test és 
erőteljes társadalom érzelmei szerint állította elő; igy 
tehát az érzékekhez szólt, kevesbbé az értelem 
hez s még kevesbbé a lélekhez; a legnagyobb fok, 
melyre eljutott, a tragikai emelkedettség elfogadása 
volt. Ellenkezőleg van a ker. művészetnél. Mig az a 
művészi kivitelt, az alak szépségét és arányosságát, 
tekinti, addig ez az alak bensejére, szellemére és lelkére 
fordítja tekintetét s megszentelvén nemesíteni és 
az érzékiségből ki, egész az egekig, emelni törekszik, 
hogy fenséges eredetével méltóságára emlékeztesse. 
Minthogy pedig belérzelmeink külsőleg nyilvánul-
nak, nagyon természetes, hogy a ker. művészet nem 
egyedül az alakra, hanem az ennek életet adó szel-
lemre, törekszik s ezzel a pogány művészet által porba 

5) Svetonius in Horat. 

tiport egyedüli szépet, az igazat, az istenség eszméjét 
tűzi ki saját határaul és rendeltetését korántsem az 
élet gyönyörei, buja kéj vagy feledékenység rút 
eszközeig való lealacsonyitásában keresi, miként a 
pogány művészet tevé, hanem az erkölcsjavitás és a 
magasztos szellem valósításában. Innen van, hogy 
több benne a gondolat, mélység, a lélek és az érze-
lem, mert nem az anyag, hanem a lélek mozzanatai 
képezik ezélpontját. Mig a pogány művészetet az 
érzék és anyagiasság békói rútítják mindenütt, addig 
a keresztény lerázza azt, hogy annál szabadabban 
és könnyebben emelkedhessék. Ez a szellem dicső 
előjoga, mert keresztényileg nem az a szép, mi pusz-
tán csak érzéki, az anyagi életet illeti, hanem a mi 
az embert az életből az értelmi, a szellemi, világba 
emeli. Innen van, hogy a ki a művészetben egyedül 
csak a külsőt, az alak szépségét, tekinti, talán két-
kedni fog annak a katholicismus által kimutatott 
valódi hivatásán. De a ki annak értékét, a szellemet, 
tekinti, az látni fogja, hogy a kereszténység általi 
újjászületésnek átalános fogalmában a művészet is 
benfoglaltatik. Vagyis miként ujjászülte a társadal-
mat, ugy kellett ujjászülni annak alkotó elemeit is 
és pedig előbb, mivel a részek teszik az egészet. 

A catacombák valának a ker. művészet bölcső-
je, hol a keresztények szeretettel és sz. remény nyel 
táplálkoztak, mi erkölcsi jelentőséget kölcsönöz ép 
ugy az örömnek, mint a szenvedésnek. Ott már nem 
voltak a művészetek — az olasz történetiró szerint 
— a szerencse fiainak időtöltései többé, nem az ér-
zékek ingere vagy a gazdagság ékességei, hanem 
belevegyültek a szeretet és fájdalom ünnepélyeibe ) 

csatlakoztak az összes műveltséghez, hogy kifejezzék 
a vágyat ama tökély után, melyre folyton törek-
szünk az életben, de a melynek teljesülése a másik 
életre van fentartva. S miként Tertullián a lelket 
természeténél fogva kereszténynek mondja: úgy mi 
a művészetet, a magasabb értelemben vett, valódi 
czéljának megfelelő, művészetet már természeténél 
fogva kereszténynek mondhatjuk ; mert valamint 
ettől nyeri első ihletét : úgy csakis a hit és erkölcsi 
érzet emelheti őt a dicsőség ama fokára, melytől an-
nál inkább távol állottak szellemileg és erkölcsileg, 
minél közelebb anyagilag vagyis alakilag. 

Nem a külső szépségnek a természetivel vetél-
kedő alakja, mint inkább az ezen alakon visszatük-
röző szellem, vallásos érzelem, mely neki életet ad s 
mely nemcsak kedves a szemnek, hanem a szivnek 
és léleknek is, ez teszi a művészetet kereszténynyé. 
Igy, mig a pogány vallás a művészetet az érzékek 
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fellázitására, addig a kereszténység ugyanezen érzé-
kek fékentartására, sőt több, nemesítésére használta. 
E czélból fogadá a vallás „zsoldjába"6) a művészetet, 
melyet ha tő'e elveszünk — állítása szerint, — nem 
marad semmije. 

Sárossy Sándor. 

(Folyt, köv.) 

A győregyházmegyei értekezlet. 
Tartatott Győrött 1872. oct. 22-én Z a l k a J á n o s püspök 

ő mlga elnöklete alatt. (Vége.) 
12. De Canonicatu. 

Notum est V. Clero me, ut aliorum etiam opinioni 
aliquid tribuam, exemplo nonnullorum Antistitum illám ini-
vissa in adornanda candidatione pro Stallis Canonicalibus 
viam, ut, priusquam pleno meo jure, quo in bis independen-
ter utique pollere dignoscor, uterer, Cleri quoque opinionem 
exquirerem. Ast maxima V. Cleri pars jam tacite, jam ex-
presse, me monitum voluit, ut antiquae praxi de caetero 
inhaorerem. Nam occasione provocationis nuperrime factae 
e 320 Clericis Dioecesanis nonnisi 70 miserant opinionem 
suam pro designatis a se sparsim 22 individuis ; alii 9 me 
rogarunt, ut ad priores vias redeam ; caeteri, hos inter etiam 
V. Capitulum Jaurinense, hoc ipsum nihil respondendo 
innuisse videntur. Hinc in posterum nonnisi tune expetam 
Cleri opinionem, quando per speciales V. Capituli nefors 
indigentias aut alia adjuncta ad exquirendam V. Cleri men-
tem quasi provocatus fuero. 

13. De Inspector e Scholarum Dioecesano. 
Munus Inspectons elementarium Scholarum Dioece-

sanarum, ab aliquo tempore vacans, proximo alicui e V. 
Capitulo conferemus, qui in gravioribus quandoque schola-
sticis negotiis Nobis auxilio, Venerabili autem Clero con-
silio, esse poterit. 

lé. De unionibus Ludirectorum. 
Lex publica anni 1868. art. 38. §. 147. desiderat, ut 

ludimagistri unius Districtus in societatem coadunentur. 
Etsi autem lex haec non nostras catholicas scholas respi-
ciat, verum nonnisi de scholis ad nullam Confessionem per-
tinentibus seu de scholis Communitatis vel Status tractet 
nihilominus utile erit, sicut jam pluribus in Districtibus 
etiam factum est, ludirectores in Unionem colligere iisque 
consilio, ubi opus fuerit, adesse. Quod ut DD. Vice-Archi-
Diaconi quantocyus faciant, praesentibus eos iterato admo-
nemus. 

15. De statu Cassae Pensionis pro Ludirectoribus. 
Emus Mayrhofer Josephus Cassae hujus Administra-

tor pluribus exposuit statum fundi praelibati. E relatione 
hac adparuit capitalia fructificantia fundi pensionis jam ad 
20,843 florenos assurgere. 

6) Pfau L'art et l'état ; később Die Kunst im Staate, 
Gregusnál. 

16. De peculii sacri administratione et de reddendis super co 
rationibus. 

Peculium sacrum seu peculium aedium sacrarum, 
piarum item fundationum, administratur deque eo quotan-
nis rationes redduntur in hac Dioecesi juxta normás anno 
1859. sub Nr. 913. publicatas, statutis, circa agenda con-
sessuum parochialiura anno 1869. editis, in paucis modifica-
tas. Quamvis non sine solatio animi Nostri e praestitis No-
bis de anno in annum rationibus intolligamus normas has 
in universum strictim observari peculiumque sacrum in 
sua integritate persistero, imo laetiora etiam hinc inde ca-
pere incrementa : attamen rariores, qui intervenerunt, ex -
ceptionis casus impellunt Nos, ut quaedam dictarum nor-
marum puncta strictissime observanda in memóriám revo-
cemus ; porro dubia quaedam Nobis proposita provocant, ut 
illa solvamus. 

Peculii itaque sacri in Dioecesi hac administratores 
sub gravi responsionis onere hac etiam occasione inviamus 

a) ut negotium elocandorum in censum sive capitalium 
sive fundorum immobilium ad peculium sacrum spectan-
tium non aliter, nisi juxta postulata statutorum de consessi-
bus parochialibu3 editorum §. 24. A. d. praesuscipiant ; 

b) ut singulis capitalibus apud privatos elocatis de 
pupillari securitate, quae quidem juxta leges civiles dijudi-
canda est, prospiciant ; debitoribus vero, qui se in prao-
standa sufficionti hypotheca difficiliores praeberent, elo-
cata apud ipsos capitalia edicant ; 

c) ut edictionem capitalium, excepto urgentioris ne-
cessitatis aut denegatae a debitoribus sufficientis hypothe-
cae casu, Ordinariatui praevie insinuent, adductis, quae 
edictionem suadent vel imperant, rationibus ; 

d) ut obligatoriales publicas sive gratuiti doni a u t 
piae fundationis instar oblatas sive e praehabito peculii 
sacri aere parato aut e renumeratis capitalibus — observa-
tis observandis — comparatas, fine sic dictae vinculationis 
Ordinariatui submittant deque impensis in has obligatori-
ales coëmendas summis in rationibus Ecclesiae, respective 
piarum fundationum, strictas reddant rationes documentis 
munitas ; 

e) ut ae8 paratuin, obligatoriales, libellos Cassae par -
simonialis, contractuum instrumenta, aliaque ad peculium 
sacrum pertinentia documenta in solida, praescripta contra-
seratura provisa, cista, securo in loco collocanda, servent ; 

f) ut aut in ipso corpore rationum annue reddenda-
rum aut in addito distincto folio capitalia peculii sacri sin-
gillatim adducant et quidem, si ea sint privatis in censum 
locata, cum nomine debitoris, dato elocationis et intabula-
tionis, — si vero in publicis obligatorialibus consistant, 
cum Nr. obligatorialium et dato vinculationis oarundem ; 

g) denique ut in distincto, rationibus quotannis ad-
dendo, folio référant, an et quales decursu anni Inventa-
rium Ecclesiae subiverit mutationes. 

Quaerebatur . 
1. An, si capitalia prius in aere parato elocata in obli-

gatoriales publicas converti contingat, valorem nominalem 
harum obligatorialium vel vero potius valorem realem seu 



3 3 3 

pretium, quo emebantur, instar summáé capitalis exbiberi 
oporteat ? 

2. Quid, si plurium piarum fundationum capitalia in 
una eademquo status obligatione comprehendantur, agen-
dum, ut singularum fundationum in unum confusa capitalia 
distingui valeant ? 

3. Cujus sit illud augmentum in consibus annuis piarum 
fundationum pro Sacris perpetuis, quod passim obtinotur, 
dum fundationum barum capitalia — accedente utique Or-
dinariatus consensu — in obligatorialos publicas conver-
tuntur ? 

4. Quorsum convertenda summa, quae in casu, dum 
capitalia piarum fundationum in perpetuas Missas destina-
tarum in obligatorialos status permutantur, e summa capi-
tali románét, nec in alias obligatoriales publicas converti 
potest ? 

5. An ad licite perstringendas e fisco sacro erogationes 
extraordinarias 15 florenis majores, 50 tamen florenos non 
excedentes, quae videlicet absque petito etiam consensu 
Ordinariatus a consessu parochiali eífectuari possunt, im-
petrari debeat — ut ante — consensus respectivi Patronatus? 

Respondernus : 
Ad 1. Claritatis ratio et ipsa rei natura exigit, ut no-

minális obligatorialium valor exponatur, quandoquidem 
interusuria ab illo computantur et solvuntur. 

Ad 2. Fundationes tales in immediataad iuvicem serie 
ponantur et exposito sub columna, quae inscribitur „Cui, 
quando et erga qualem censum est elocatum et quando in-
tabulatum capitale ?" valore nominali et Nr. obligato-
rialium, quae e confusis in unum fundationum barum capi-
talibus procurataa sunt, valor ille nominális in rubrica 
„Summa Capitalis" ad singulas fundationes distribuatur, 
observata proportiono, qua singulae fundationes ad compa-
randas bas obligatoriales concurrerunt, ea etiam in propor-
tione ex annuis censibus participaturae. 

Ad 3. Augmentum in censibus inter eos, qui e f ruc t i -
bus fundationis secus participant, distribuatur juxta pro-
portionem prius obtentae ab illis competentiae. 

Ad 4. Si summa illa 10 florenos attingat, in censum 
locetur pro piis fundationis finibus fructificatura ; si sit mi-
nor, convertatur in stipendia manualia pro sacris ad inten-
tionem fundatoris persolvendis. 

Ad 5. Juribus Patroni, quibus intuitu idmodi eroga-
tionum ante édita de consessibus parochialibus statuta pol-
lobat, derogatum per haec non esse Litterae Nostrae Pasto-
rales Pesto Purificationis B. M. V. anno 1869. dimissae ex-
presse enuntiant. 

17. De Visitatione Dioecesis Generali. 

Visitatione Canonica Centrali, Cathedralem Ecclesiam, 
Capitulum, fundationes, Seminaria, Xenodochia, Parochiam 
Capitularem et Locum Credibilem respiciente, cui in prae-
sentiarum nostras impendimus curas, terminata, Deo nobis 
favente instituemus Visitationen! totius Dioecesis. Hoc scopo 
DD. Curatis praevie submittentur e Cancellaria Nostra 
puncta interrogatoria. Responsis ad ea datis, Ecclesias qui-
dem, quibus Vice-Archi-Diaconi praesunt, visitabimus Nos 

ipsi aut Nostri Commissarii e Capitulo, caeteras autem 
Vice-Archi-Diaconi. 

Datum Jaurini e Conferentiis Pastoralibus, dio 22. 
Octobris, anno 1872. 

Joannes m. p., Episcopus. 

EGRTHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
TEMESVÁR, october közepén. I s k o l a ü g y . (Vége.) 

Miután az elemi tanügy emelése iránt oly melegen érdeklődő 
városunk a párhuzamos osztályokat egyre szaporítja s 
ennek folytán a hitelemzök teendője mindinkább Összehal-
mozódik, a csekély segédlelkészi fizetés pedig (évi 210 f r t , 
vajmi kevés városban!) a maga igénytelen mivoltában csak 
megmarad s önnönmagától mint massa pigra bizony egy 
fillérrel sem rúg fellobb, pedig a munka szaporodtával mél-
tányos és jogos, hogy a díj is emelkedjék : nem régiben a 
helybeli róm. kath. segédlelkészek mint hitelemzök (össze-
sen 5-en, a 6-iknak különben is már régibb idő óta évi 100 
forintnyi hitelemzési dija levén) a tekintetes városi képvi-
selőtestülethez folyamodtak dijok megjavítása végett. De a 
felelet az lőn, hogy a 6-iktól is megvonták a 100 forintnyi 
fizetést s miután az uj iskolatörvény értelmében minden 
községben az illető hitfelekezetek tartoznak a vallásokta-
tásról gondoskodni, mi is felfolyamodványunkkal hi tköz-
ségünkhöz utasíttattunk, ez pedig csupán azon egyszerű 
oknál fogva, hogy a kath. autonomia még nom létesült 
(vagy talán létesülni nem is fog?), mindez ideig még vala-
hol fen a magas levegőben lógván, fizetésjavitásunk is még 
jóidéig a dicső Mahomed próféta koporsójának magasztos 
szerepét fogja játszani. Lélekemelő kilátás ! Hiába hivat-
koztunk mi folyamodványunkban más városok, a többi 
közt V e r s e c z város, példájára, mely 800 — 800 frttal 
két önálló segédlelkészi állomást létesített. Minálunk az a 
jelszó: Dolgozzál lélekszakadtig s örülj, hogy azt a csekély 
fizetést is meg nem vonjuk tőled ! *) 

A gyárkülvárosban egy úgynevezett m a g y a r i s -
k o 1 a is van, mivel többnyire magyar gyermekek j á rnak 
abba. Ez iskola fenállása hat évre magán adakozásokkal 
volt biztosítva s ez idő alatt k a t h . jellegű volt. Miután 
pedig a hat év leteltével a kegyes adakozók többé nem 
akar tak hajlandók lenni adományaikkal az iskola létét to-
vábbra is biztosítani, az annak ügyeit kezelő bizottmány 
kénytelen volt azt i n g y e n az állam birtokába juttatni, 
mire ngos M a r x Antal temesmegyei tanfelügyelő úr 
közvetítésével az oktatásügyi ministerium készségesnek is 
nyilatkozott s így a ház és telek az állam javára telek-
könyvileg már át is Íratott. Mint hallom, az oktatásügyi 
ministerium az u j tanítót már ki is nevezte, hanem ezzel 
nem törődöm. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy az abba 
járó hitelemzőnek szintén az államtól lesz-e fizetése, m i -
után, ha az állam tanintézetet emel, az abban működő tani-

*) Utólag értesültem, hogy a helybeli s z e r b és p r o t e s t á n s 
iskolákat, jóllehet f e l e k e z e t i e k , maga a város tar t ja fen. Már mi-
csoda törvénynyel egyeztethető ez össze Î Vagy ez is csak a katholikusok 
gúnyjára van igy ? ! 
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tókat is fizetni tartozik, a v a l l á s t a n pedig époly 
rendes tantárgy levén mint a többi, ergo a vallástanitó is 
rendes tanitó s mint ilyen fizetésre jogosított! A hitközség 
csupán a k ö z s é g i (s nem á l l a m i ) iskolákban tar-
tozik a hitoktatást i n g y e n kezelni. — Oh csak azt a 
logicát akarnák az emberek érteni, mindjárt más rend s 
jobb megelégedés lenne a siralmak e völgyében ! 

Biess Gáspár. 

ELSASS. A k a t h o l i c i s m u s e l n y o m á s a , úgy 
látszik, főfeladatát képezi az uj kormánynak. Miképon bá-
nik a katholikus hírlapokkal, arról már régebben tudósí-
tottuk e lapnak t. olvasóit, valamint arról is, hogy a ka-
tholikus iskolák ellen irtó háborút indított. A porosz kor-
mány e tekintetben, mondhatni, még tovább ment, mint 
bármely más országnak libéralisai, amennyiben nemcsak az 
állami iskolákat, annak daczára, hogy a népesedési viszo-
nyok a katholikusok mellett szólnak, kizárólag protestáns 
tanitók által kezelteti, tehát több mint közösekké, mert 
egyenesen protestánsokká tette, hanem még azon kath. isko-
lákat sem tűri, melyek tisztán katholikus községekben 
léteztek, mert ezeket is feloszlatván, az illetőket arra 
kényszeriti, hogy gyermekeiket a protestáns különösen ad 
hoc alapított iskolákba küldjék. Igy történt nem régen 
Zabern kerületben, hol három község, Berg, Thal és 
Burbach, közösen egy katholikus iskolát birtak. A kormány 
ezen iskolát elnyomta és e három községet oda utasította, 
hogy gyermekeiket a legközelebbi protestáns iskolába 
küldjék. Az illető helyeknek plébánosai és katholikus csa-
ládapái ezen zsarnokság ellen tiltakoztak s egyúttal folya-
modványt is menesztettek a kerületi főnökhez, melyben 
elnyomott iskolájoknak isméti megnyitását s fentartását 
kérik. A főnök úr minden okadatolás nélkül csak a „sic 
volo"-féle elv alapján azt hátiratozta, hogy a katholikus 
iskola zárva marad. Alkalmasint azt gondolta, e községek-
nek katholikusai szegények s befolyástalanok, következő-
leg nem is üthetnek nagy zajt, így tehát minden aggoda-
lom nélkül üthetek egyet a pápistákon. Hogy a mérték 
telve legyen, az irónia sem hiányzik a kerületi főnök leiratá-
ból, mert legvégén azt bigyesztette oda: „katholikus isko-
lát s katholikus tanitót csak ott engedélyezhetek, (!) hol 
mindkettőnek költségei k i z á r ó l a g katholikus alap-
ból fedeztetnek. Kincstári segélynek nincsen helye." Ez 
tiszta irónia. Mert épen mivel a három emiitett községnek 
katholikusai szegények, nincs módjok egész három köz-
ségre szóló iskolát tanitóstól fentartani. De miért is tennék ? 
Váljon nem fizetik-e az adót csak úgy, mint a protestáns 
ós a zsidó s nincsen-e tehát joguk azt követelni, hogy a 
kincstár gondoskodjék egyformán az ő szükségleteikről is, 
mint a többi felekezetekéiről ? 

De még hallatlanabb dolgot tudok. Niederseebach 
nevű helységben, mely a weissemburgi kerületben fekszik, 
a lakosságnak többsége katholikus. I t t ezelőtt két iskola 
volt, egy katholikus s egy protestáns. A porosz kormány e 
kettőt egymásba olvasztotta, sőt, mi tőbb, a kettőből egye-
nesen egy p r o t e s t á n s iskolát csinált, melynek vala-
mennyi tanitója s tankönyve s egész tanrendszere tisztán 

protestáns. A lelkészek és a családapák itt is tiltakoztak, 
ámbár természetesen itt is eredmény nélkül. Igy jár el a 
„liberális" protestantismus ott, hol hatalomra vergődik s 
azon felekezetnek tagjai, k ik váltig leghangosabban szóno-
kolnak türelemről, legtürelmetlenebbek ott, hol alkalmok 
nyilik rá. A porosz kormány emez eljárásának politikai 
következményei nem vágnak elmélkedéseink körébe; arról 
azonban meg vagyunk győződve, hogy a porosz kormány 
ismét egyszer tapasztalni fogja, miszerint nem bölcs állam-
férfiú az, ki ahelyett, hogy a polgároknak vallási meggyő-
ződését tekintetbe venné, inkább abban keresi feladatának 
legfőbb részét, hogy az enyészhetlen szellem ellen anyagi 
mulandó durva fegyverekkel küzdjön. 

CHINA. A d a l é k a k e r e s z t é n y e k ü l d ö z t e -
t és é h e z . Bodon atya S. J . f. évi jun. 27-kéről kelt és a 
párisi provinciálishoz intézett levélben Kiangnanból a kö-
vetkező szomorúan érdekes mozzanatot ecseteli: 

„Szent-Iván napja előestején, délutáni négy órakor, 
midőn keresztényeink s hittanitványaink épen a keresztúti 
ajtatosságot elvégezték, egyszerre csak vad lármát s zörejt 
hallottam, mintha házunkat valaminagy embertömeg ostro-
molná. Eleinte nem hittem ezt lehetségesnek s azért nem 
is figyeltem nagyon oda. A lárma azonban csakhamar öreg-
bedett és sűrű, hatalmas, csapások kezdék főajtónkat meg-
ingatni s ropogtatni. 

„Tisztelendő atya," mondá régi szolgánk, „a vadak 
be akar ják törni a kaput." 

Ugyané perczben a nagy ajtónak szárnyai engedének 
az ostromlók dühös ütéseinek. 

„Hol van a loia" (az európai ember), „hol van ez a 
ienkoueit-tze, ez az Európából ide jö t t ördög?!" így kiáltá 
a diadalmaskodó vad csoport. 

Erre a ház földszinti részébe siettem, hogy a szolgá-
val beszéljek. „Siess a békebiróhoz", mondám neki, „be-
széld el neki, mi történik nálunk, ecseteld kinos helyzetünket. 
A templom ajtait feszegetik már, ha sikerül azt feltörniök, 
akkor veszve vagyunk. 

A szolgának csakugyan sikerült is a tömegen keresztül-
hatolni. Én pedig bezártam utolsó legbelső ajtónkat. Azon-
ban az ostromlók ezt is csakhamar feltörték. 

Akkor én a háznak felső emeletére vonulván, szobám 
aj ta ját magam után bezártam. Végre betörik ezt is és a 
dühös tömeg velem szemben áll. 

„Mit akartok itt," kérdezém tőlök. 
„Ti kis gyermeket esztek", lön a válasz. 
„tín azért jöttem ide, hogy jót tegyek veletek. Nézzé-

tek meg ezen képeket, olvassátok ezen Írásokat s látni 
fogjátok, hogy itten jóról és erkölcsösről van szó." 

Azonban hiába beszéltem. Látogatóimnak nem volt 
kedvők rám hallgatni. Hátat fordítottak nekem s hozzá fog-
tak a háznak feldulásához. A szent képek összetépettek, 
az ajtók s ablakok kifeszittettek, a templomnak minden 
ékessége megsemmisíttetett. Eközben az ütlegek s a szóbeli 
bántalmazások nekem is bőven kijutottak. 

„Hát nem üt jük agyon ezt a gazembert is ? haliám 
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egyszerre mindenfelől kiáltani s ugyanazon perczben sürü 
kőzápor közt álltam, melyből azonban csak két ütés érte 
mellemet, ezek is, fájdalom, oly gyengén, bogy egy csepp 
vért sem vesztettem. 

A segítségül hivott rendőrszolgák azonban csak nem 
érkeztek. A kis mandarin nem volt a hivatalban, a többi 
hivatalnok pedig azt felelte küldöttemnek : a tsien-tsu-dani 
ügyek nem tartoznak hozzánk. 

Akkor elhatároztam magam menni oda. De nem tud-
tam az utat s nem találtam senkit, ki azt meg akarta volna 
mutatni. Végre sok keresés után mégis egy becsületes em-
berre akadtam, ki legalább nagyjában az irányt megmu-
tatta, melyben a rendőrségi állomást koresnem kellett. 

A tömeg azonban mindig nyomomban volt s minden 
kitelhetőt elkövetett, hogy földhöz üssön. Igy haladva foly-
tonosan a szent családhoz fohászkodtam, hogy bocsásson 
meg e szerencsétleneknek, mert nem tudják, mit cselekesz-
nek. Volt az egész eseményben valami, mi nagyon is em-
lékeztet önöknek párisi communejére egy kis ördögi, pokoli, 
daemonicus mellékizzel ! 

Előre tudván, hogy a rendőrség nem fog segítségemre 
lenni, a Kiang folyón iparkodtam átkelni s ekként bizton-
ságba helyezvén magamat, a ta-toni várba menekülni. Be-
ugortam szerencsémre egy épen akkor kikötő csónakba s 
vezetőjét sürgetve felkértem, hogy vigyen át a másik partra-
Ezt az utánam tóduló tömeg nem akarta megengedni, ha-
nem egy pillanat alatt elszedvén a lapátokat, ekként hitte 
szándékomat meghiúsítani. A Mindenható azonban közbe-
vetette magát és szerencsésen átsegitett a vizén, mig túlnan 
a tömeg szitkozódva elszélyedett. 

Estefelé néhány hivemet átküldtem Ngan-Kinbe, 
hogy nézzenek utána, mennyit rontottak a gonoszak házun-
kon. Azt hozták hirül, hogy üldözőink tiszta munkát csi-
náltak ; ugy szólván kő sem maradt kövön. 

Elfeledtem megemlíteni, hogy látogatóink, midőn 
konyhánkban dulakodtak, ott egy elhányt csibecsontra, 
délben elköltött ebédünknek egyik maradványára, akadtak. 
Legott felkapták s mint egy általam felfalt ártatlan gyer-
meknek csontját mutogatták egymásnak ; végre pedig a 
corpus delictit házunk befeszített ajtajára szegezték. 

Igy élünk mi itten. Kívánjuk, hogy az Ur a vértanú-
ság koszorúját adja meg mielőbb mindnyájunknak! 

IRODALOM. 
„Kaiser und Papst." 

(Folytatás.) 

Az iskolafelügyeleti törvényről így nyilatkozik Ger-
lach: „Az evangelika egyház ezen törvény által sokkal 
érzékenyebben sújtatott, mint a római. Nem csuda azért, 
ha az evangelikus papság értekezleteiben s közös nyilatko-
zataiban oly jajveszéklőleg panaszkodott miatta. A római 
egyháznak sokkal több eszköze van befolyni a családokra 
s az iskolás gyermekek neveltetésére azáltal, hogy az 
alsóbbrendüekhez közelebb viszonyban áll s a gyónás által. 

Ezen befolyásra való tekintetnél fogva találólag mond-
hatta Windhorst a nőkre hozott toasztban, hogy a nők a le 
nem tétethető iskolafelügyelők, „die Frauen als die unab-
setzbaren Schul-Inspectoren." Azonban ezen alkalomból 
sem hiányzik a vigasztalás, mert a katholikusok s evangé-
likusok ezen fontos ügyben karöltve haladtak. Különösen 
a középtöredék, mely pedig, miként iró ezt igen jól tudja, 
a polonismusnak még árnyékától is távol van, a képviselő-
s felsőházban tartott jeles beszédei által, melyekből az ősi 
conservativismus oly nemoson tünt ki, tüntette ki magát. 
Bármily szomorúk s veszedelmesek is ezen nyakrafőre 
hozott rendszabályok, értsd a Lutzfélo büntető s iskolafel-
ügyeleti törvényt, egy örvendetes s vigaszteljes fontos kö-
vetkezménye mégis lesz ezen bár elvesztett csatáknak. 
Mert az, hogy katholikusok s evangélikusok együtt har-
czoltak ily jó ügyért és pedig mindakét részről olyanok 
harczoltak, kiknek az egyház s kereszténység komolyan s 
mélyen szivökön fekszik, oly eredmény, melyet nem lehet 
eléggé méltányolni. A harcznak ezen közössége által újra 
megvilágittatott s a szívbe maradandón bevésetett az ős 
örök igazság, hogy Isten egyháza csak egy, a megkeresz-
teltettek az isteni fő alatt csak egy testet képeznek mind-
annak daczára, hogy az ellentétek oly nagyok s fájdalma-
sak köztök. Unam sanctam catkolicam, így fogjuk ismét 
együtt bevallani oltáraink előtt, bármennyire térjünk is el a 
közelebbi meghatározásoknál egymástól. Mert mi lehet 
alkalmasabb minket testvérekké tenni, a gondolatban, é r -
zelemben s életben egyesíteni, mint a közös harcz ugyan-
azon szemtelenül feltolakodó közös ellensége ellen közös 
legszentebb hitünknek? Mert nem a katkolikusok s evan-
gélikusok közti harcz lényege napjaink nagy crisisének, 
hanem azoknak harcza, kik Krisztust akarják magok 
felett uralkodni, azok ellen, kik ezt nem akarják. A katho-
likusok s evangélikusok számára, kik még most egymás 
ellen állnak szemben, s ezt bátran reményelhetjük, be fog 
következni az üdv esztendeje, az 1813. s ezen üdveszten-
döben Katzbach s Lipcse. Ezután is meg fog még maradni 
a vetélkedés és testvéries czivódás, de a jóbarát rá fog 
ismerni jóbarátjára s nem fogunk a sötétben egymás ellen 
harczolni. S ezen áldásos eredménynek előidézésére oly 
rendszabályok, minőket a birodalmi s porosz kormány 
1871. júliustól 1872. juliusig életbe léptetett, főleg ha még 
több ilyen fog következni, mint azt most előreláthatólag 
megjósolhatjuk, igen hatalmasan fognak közreműködni, bár 
mennyire fájlaljuk is a birodalomnak s Poroszországnak 
érdekében, hogy ily rendszabályok hozattak s még ho-
zatni fognak." 

A figyelmes olvasó könnyen beláthatja mindezekből, 
hogy a protestantismus a hitetlenséggeli harczban a kath. 
egyházra támaszkodik. Oly gondolkodó fő, minő Gerlach, 
tudja, hogy a protestantismus önmagában elbukik e harcz-
ban. Azért emliti folyton az egy egyházat, az unam san-
ctam catholicam Ecclesiam. Csak ugy menthetik meg azon 
kereszténységet, melyet az anyai házból örököltek, ha ezen 
anyai házra támaszkodnak, vele harczolnak. Mert hisz az 
bizonyos, hogy a harcz Németországban nom a protestáns, 
hanem a kath. egyház ellen indíttatott. S mégis a hivő pro-
testánsok félnek jobban, mint a katholikusok. Igen, félnek, 
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mint Gerlach irata eléggé tanúsítja, mert a pokolbeli ellen-
ség, a hitetlenség, ellen a protestantismus nem bir szikla-
alappal, nem bir örökös Ígérettel s azért elbukik, hacsak 
nem támaszkodhatik azon egyházra, melynek ily szikla-
alapja van, ily Ígérettel bir. Ezt a józanabb protestánsok 
már belátják Németországban s azért nyújtanak segédke-
zet a katholikusoknak. Kevesen vaunak ugyan még eddig, 
mert a rationalismus nagyon mogritkitottta a hivő protes-
tánsok sorait ; de fel fognak ébredni lassankint azok is, kik 
most alusznak. De ha egyszer felnyit ják szemeikot s vilá-
gosan fognak kezdeni látni, az egyesülés az anyaegyházzal 
be fog következni. Messis multa, mossis parata. Imádkoz-
zunk, ut mittat Dominus operarios in messem suam. Bis-
mark et consortes üldözik a kath. egyházat s ezen üldözés 
által kebelébe terelik a még hivő protestáns elemeket. Ezt 
mutatja Gerlach irata. Igaz, hogy ő még mindig megtar-
tani akarja az egység mellett a testvéries ellentétet ; de ez 
még most máskép nem is várható. Az isteni kegyelem majd 
megteszi a többit annak idején. 

A jezsuita-törvénynek igen sok tért szentel Gerlach. 
Ezen törvénynek létrejöttéről, czéljáról, horderejéről, a bi-
rodalmi kormánynak kétszínű eljárásáról, egykori elvba-
rá ta inakgyáva hallgatásáról, oly kemény dolgokat mond, 
hogy büntetlenül talán csak oly tekintélyes protestáns, 
minő Gerlach, beszélhetett így a mindenható birodalmi can-
cellár fülehallatára. A jezsuiták ellen felhozott vádak iga-
zolására nom akar Gerlach visszamenni a mult századok 
történeteire s nem akar a mult századokból anyagot össze-
halmozni az izgalom növelésére, mint ő mondja. „A német 
jezsuita, irja, mint ilyen teljes joggal bir arra, hogy német, 
illetőleg porosz, hazája legyen s teljes joggal bir a hazafi-
ságból folyó minden jogra. 0 neki joga van arra, hogy úgy 
tekintessék, mint bármily más német vagy porosz s vele 
eszerint bánjanak. A birodalmi kormánynak nem szabad 
vele úgy játszani, mint neki tetszik vagy miként a parla-
menti többség ezt jónak látja. Megtörténhetik s valószínű, 
hogy mag fog történni, miszerint a közeljövőben a commu-
nistákat, haladópártiakat, democratákat s nationallibarali-
sokat, mint ilyeneket, a birodalom ellenségeinek vagy leg-
alább a birodalomra veszélyeseknek fogják nyilatkoztatni 
nem minden külszin s mondhatnók, nem minden ok nélkül. 
Váljon ezekkel mind, ideértve a jezsuitaellenes országgyű-
lési szónokokat, úgy fog-e kelleni bánni, mint most a 
jezsuitákkal s rokon szerzetesrendekkel, rövid úton, bizony-
latok nélkül, néhány nap alatt, ellenök számüzetési s üldöz-
tetési törvényt adni a rendőrség kezébe s erre bizni, hogy a 
törvény értelmén túl ezen rendszabályokat kényokedve 
szerint hozza alkalmazásba ellenök ? Hát az alkotmánynak 
ősi biztosítékai nem léteznek többé ? A porosz alkotmány-
charta által a kath. egyház intézményei s alapitványai biz-
tositvák, tehát szerzetesrendei Í3. Fájdalom, hogy a jezsuita-
üldözök ezen kétségtelen jogokon oly könnyen túlteszik 
magokat. i(Vége köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Személyzeti. 0 felsége Peitler Antal váczi és Lipov-

niczky István nváradi püspököket v. b. t. tanácsosokká ne-
vezte ki. 

— Minden sületlenségen, a mit a külföld elkövet, ne-
künk magyaroknak is át kell esnünk. Ilyen a jezsuita-kér-
dés. Arad és Szebon város hatóságai köriratilag felhivták 
az ország minden hatóságát, hogy petitionáljanak a minis-
teriumnál a jezsuiták, illetőleg azok beeresztése ellen, talán 
kiűzetése mellett. E felhívást több hatóság tárgyalta eddig. 
Pestmegye bizottmánya petitionálni fog ellenök az ország-
gyűlésnél, ámbár a kalocsai éx-sek ő nmga a jezsuitafalók 
minden érvét ismert ékesszólásával kiforgatta. Mind hiába. 
Nógrád vmegye a felhívást ad acta tette. Pozsonyban Bar -
ton József apát védte őket a bizottmány előtt —Hiába, csak 
érezni fogjuk mi magyar katholikusok folyton az ellenséges 
közvélemény nyomását. Ezt ellenünk megcsinálták s csi-
nál ják folyton s a befolyásos katholikusok tétlenül nézik 
vagy ziláltságban tespednek. Ez a mi bajunk. Lenne csak 
erős kath közvélemény hazánkban, nem bántanának minket 
egyes hatóságok vagy malcontensek. 

— Emiitettük már, hogy a kath. egyháznak Német-
országban való üldöztetése felébreszti lassankint a még 
hivő protestánsokat s kezdik észrevenni, hogy a hitetlenség 
őket sem fogja kímélni, azért iparkodnak a katholikusok-
kal együtt harczolni. Most egy példáját mutatjuk be annak, 
miként nyilatkoznak a liberálisok az orthodox protestán-
sokról. A „Kempt. Ztg." a többi közt így ir : „Azon erős 
kar, mely Németországban a róm. kath. Loyolatanitványo-
kat földre sújtotta, kétségtelenül földre sujtandja a protes-
táns jezsuitákat is, kik ép oly bensőleg gyűlölik az uj biro-
dalmat, mint amazok." Elnevezi azután őket szemforgató, 
szenteskedő, fejcsüggesztő, képmutatóknak. Igy jár a libe-
ralismus előtt minden hivő. 

— A német „Reichs-Anzeiger" jelenti, hogy a csá-
szár 22 protestáns diaconissaintézet s 43 kath. szerzetesrend 
s társulat főnöknőinek a nők számára létező érdemjelet kül-
dötte meg azon meghagyással, hogy ezen érdomjelek örök 
emlékeül a haza iránt szerzett érdemeknek a rendeknél 
tartassanak. — A kath. szerzetesrendek érdemjeleket kap-
nak és száműzetnek ! Értse ezt, a ki tudja. 

— A tiroli országgyűlést feloszlatták? Van ennek ta-
nuságas története. Az innsbrucki egyetem roctora mindig 
tagja az országgyűlésnek. Az idén a hittani karból kellett 
volna választani. De minthogy e karban a jezsuiták a ta-
nárok, a liberálisok kieszközölték a bécsi ministeriumnál, 
hogy a hittani kar mellőzésével a jogi karból választhassa-
nak rectort. Sikerült. Ezeu rector megjelent az országgyű-
lésen, de 30 kath. képviselő interpellálta a kormányt, mily 
joggal ül itt ezen törvénytelen rector ? A kormány nevében 
felelt a helytartó s a rector felesketését rendelte. Erre az 
interpellansok kijelentették, hogy nem jelennek meg többé 
az üléseken. Ezáltal határozatképtelen lett a ház s a bécsi 
liberális kormány feloszlatta. — íme tanulhatnak a kath. 
képviselők erélyt é3 Összetartást a tiroli katholikusoktól. 
Mikor érünk mi idáig ? 

— Az ókatholikus Grunert plébános a raultkor Kö~ 
nigsbergben egy keresztelést végzett, mire a cultusministor 
megparancsolta a kath. plébánosnak, hogy e tényt a katho-
likus matricába bejegyezze. Megtörtént azon észrevétellel, 
hogy csak egyenes parancs következtében Íratott be s k ü -
lönben ezen tett által még nincs legitimálva az ókatholikus 
keresztelés. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Az egyház és a művészet. — A spala-
tói egyház Dalmátiában. — A szegény leányok befogadá-
sára és nevelésére alapított Mária-intézetnek alapszabályai. 
— Egyházi tudósítások. — Irodalom. 

.Az egyház és a művészet. 
(Folytatás) 

Nagyon furcsa nézet biz ez ; hát ha még ily 
vakmerő állítássá leszen. Hol állott a tulajdonké-
peni ker. művészet annak első századaiban, a ke-
gyetlen üldözések alatt és mégis üdvös hatása volt, 
mit ama Néróval kezdett s Diocletiánnal végzett bor-
zasztó tények magok igazolnak. Az üldözések ke-
gyetlensége legjobban bizonyítja a kereszténység 
hatását. Vagy talán a történelemnek Cicero tulajdo-
nította jellegét megtagadjuk ? Árként terjedett az 
kezdettől fogva, bár első századaiban nem akadunk 
művészeti emlékekre, mi eléggé megczáfolja amaz 
állitást, hogy a vallás művészet nélkül semmi ; mert, 
mint a tények bizonyítják, az időhez és körülmé-
nyekhez képest elegendő hatást bizonyított a művé-
szet nélkül is, melynek ápolására sem ideje sem he-
lye nem volt a folytonos zaklatás miatt. A föld alatti 
üregek voltak templomaik, ott mutatták be a leg-
fenséwesebb áldozatot a biztos haláltóli félelem miatt. ö 
Hol nyivánulhatott volna tehát a ker. művészet szel-
leme, melynek oly szép remekeit birjuk napjaink-
ban? Talán a catacombákban? Hisz ott a természet 
remekeire akadhatni ugyan, de a művészetéire soha. 

Téves állítás tehát ezen és hasonló okoknál 
fogva, hogy „ha a vallástól elveszsziik a művészetet, 
nem marad semmije" ; mert semmi nem szülhet hatást, 
hát még oly nagyszerűt, minőt a kereszténység. S 
ebből következik, hogy a kereszténység képes ma-
gában is hatni a benső emberre ; de a művészet segé-
lyével hat a külső, ez érzéki, emberre is, kit csuda-
szerü remekeivel annak csudálatára készt, mi azokba 

életet lehel. A művészetek — mint Nicolas mondja 
— kiséretét képezik a religiónak, de nem magát a 
religiót. Innen van, hogy mig magában véve a szel-
lemi embert: a művészettel egyesülve az anyagi, az 
érzéki, embert is meghódítja. 

Mindazáltal az első századokban (Constantintól) 
igen óvatosnak kellett az egyháznak lenni a művé-
szet pártolásában, mivel a mythologiai képek — a 
pogány „szép" e forrásai — roppant hatással voltak az 
emberekre; ezért az egyház, mint egykor Mózes *), 
óvni igyekszik hiveit a művészettől, mivel ő egy 
Euterpe 2), Erato és Calliope 3) vagy Polyhymnia 
személyeiben valódi daemonokat szemlélt; neki tehát 
egy időre el kellett válni a művészettől, mivel a 
megszentségtelenitéstől tarthatott. Recogita sylvam 
et quantae latitant spinae! 4) Tudjuk, később is, 
nyugaton mennyire óvták a püspökök hiveiket a 
képek tiszteletétől, félvén, hogy az imádással össze-
zavarják. Tudjuk, hogy a I I niceai zsinat (787-ben 
Hadrián alatt) jigoomvtjaií és larnéia-yù mennyi és 
mily hosszú vitára adott alkalmat. 

Ezekből látható, mennyi akadályokkal kellett 
küzdeni az egyháznak az első századokban, midőn a 
közéletben a pogány társadalom visszaható elvei na-
gyonis érezhetők és sokszor túlnyomók valának. A 
művészet a bálványimádás eszköze volt és csak ké-
sőbb, midőn az egyház már társadalmi tekintetben is 
létezhetett s az antik művészet napja leáldozott, kezdé 
ő u j életre ébreszteni és védszárnyai alá fogadni. 
Azért nem tette ő ezt az autik művészet kezdetleges 
hanyatlásakor — a császárok alatt, kik az istenek 
képei helyett a magokéit tetették oda, — mivel ez 
gyarapodásával állott arányban. De midőn az min-

!) Lev. 18. 2. és köv. 
2) Zenészet istennője. 
3) A szerelmi dalok- és hőskölteményeké. 
4) Tertullián : De cor militiae. 10. 
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den hatás nélküli volt, akkor u j életet lehelt belé a 
a kereszténység s igy nemcsak a réginek megmen-
tője, hanem egy sokkal fenségesebbnek szülőanyja 
is lett. S a ker. művészetnek e diadalát a hires festész 
Owerbeck „Triumph der Religion in den Künsten" 
név alatt ismert művében örökitémeg, mely jelenleg a 
Staël-féle frankfurti képtárban őriztetik. Ezért tartja 
aprót. Herder is „Eszméiben" méltónak a katholiku-
sok fővárosát, hogy az általa megmentett régi mű-
kincsek csendes temploma legyen. 

Az időben, — midőn az egyház diadalra ver-
gődött, nem volt neki oka félni attól, a mi kezdet 
óta békónak tetszhetett volna előtte s nem hogy el-
taszította volna magától a művészeteket, inkább 
magához vonta azokat, megtisztítva, mint minden 
egyebet s belátva azt, miként ezeknek is megvannak 
hatásaik az erkölcsre és értelemre, midőn saját ma-
gasztosságukat előtüntetik és szilárd és ékesenszóló 
segédszerekké tette azokat a hitnek terjesztésében. 
Nemcsak a görögöknél volt egybeforrva a vallás a 
művészettel, hanem nálunk is egybeforrottak azok, 
mert jól tudta azt az egyház, hogy mig az észt okok-
kal, addig a szivet csakis széppel, lehet meghóditani. 
Tudta ő, hogy a bárdolatlan és érzéki népeket ne-
hezen elégitendi ki a meztelen kereszt szigorú kinyo-
mata; szükséges vala, hogy a vallás az élet minden 
jeleneteibe, a képzelem játékaiba, a sziv vágyaiba, 
belevegyüljön és az embert érzékeinél ragadja meg; 
innét a természetfeletti nyilatkozványok, a Voltaire 
dicsérte csudák, 5) melyeket Cantu szerint a hiszé-
kenység bizonyosan sokasított, de melyek a Gond-
viselés utaiban a leghatékonyabbak. S Constantin-
nak „De excusatione artificum" törvénye váljon nem 
azt bizonyitja-e, hogy a kereszténység és művészet 
karöltve járt, miként hajdan Göröghon isteneivel? 

A mi tárgyát illeti, mig a görög művész ezt 
Homérból veszi, ihletét pedig az Olympon vagy Heli-
conon meriti,mely különben azokon felül ugy sem eme-
lé: addig a ker. művésznek hitágazataink, a kereszté-
nyek üldöztetése, az apostolok szeretete, a vértanuk 
lelki erőssége, a hitvallók életszigora, a szüzek tisz-
tasága stb., sokkal bővebb és változatosabb anyagot 
szolgáltattak. Átalában véve maga a szentirás egy ki-
merithetlen tárgygyűjtemény a valódi művészre 
nézve, melyről a prot. Herder is méltánylólag nyi-
latkozik : 6) „Nincs benne önkényes költészet, mert 
maga a költészet is való élet és igazság. A tény és 
igazság a fensőség fényében és a nagyfontosság felsé-

5) Essais, ch. 183. 
6) Briefe über das Studium der Theologie I. B. 203. S. 

gében állván, költészetté vagy épen az égi karok dicsé-
nekévé válik. Alig létezik egy tana a kereszténység-
nek, mely itt a legdicsőbb kilátás varázsfényében meg 
nem jelennék és mégis e varázs is újra a legegysze-
rűbb igazság. Igy látjuk Jézust, a feltámadásról, meg-
dicsőüléséről, az embernek sz. vére általi megváltá-
sáról stb., szóló tanokat. Nagy költői commentárt 
kellene Írnunk ha a kinyilatkoztatás képeit a látno-
kok képeivel és Krisztus szavaival és példázataival 
akarnók összehasonlítani s mindkettőben kimutatni 
ama fenséges tanokat, melyek a kereszténységnek 
örök állócsillagai gyanánt ragyognak." Sz. János 
„Titkos jelenése" pedig egy protestáns szerint maga 
a festészek evangeliuma. Ezért mondja Chateaubri-
and 7), hogy „a keresztény mysticismus nemcsak 
hiven kipótolja a görög mythos költőiségét, de azt 
felül is haladja ; mert az emberit nemcsak nemessé, 
hanem égivé, tehát fenségessé, teszi." 

Ezekben gyökeredzik, ezekből ered, a tulajdon-
képeni ker. művészet. 

Tudjuk, hogy a góth építészet az oltár zsámolyá-
nál született s nemsokára a kölni, strassburgi, rheimsi, 
a párisi Notre-Dame, a brüsseli Gudula, a salysburi, 
burgosi, toledói és a freiburgi templomokkal már a 
XIII . század első felében megalkotá remekeit. De 
ily szent emlékek csak oly időben keletkezhetének, 
midőn a vallás az élet minden viszonyait áthatotta, 
szóval, mint Hoványi mondja, egy hit, egy érzelem, 
vala a ker. nemzetek öröksége. A vallás ébresztette 
érzelem s a vallás emelte képzelem adott létet nekik. 
Ez önt áhítatot ama roppant tömegbe, mely szilárd 
alapra fektetve, számtalan gúlát emel az ég felé, 
felhiva mintegy a gondolatot, hogy kibontakozva a 
földi dolgokból, az istenség felé emelkedjék, vagy 
jelképezve azon nép ezreinek óhaját, mely annak 
felépitésén egy szivvel lélekkel dolgozott. A hajók 
homálya, a belső falak meztelensége, a népies éne-
kektől visszhangzó merész boltozatok, az ablakok, 
melyek csak azért vannak, hogy az eget láttassák, a 
roppant oszlopok, melyek mögé sirni rejtezett el a 
bűnbánó ember, a síremlékek, a hősök, tudorok, 
szerzetesek s püspökök sírjai, kik keresztbe tett ke-
zekkel szenderedtek el az álomba, melyből, midőn 
haldokoltak, felébredni reméltek, minden komor, de 
egyszersmind vigasztaló, áhítattal tölt el, mely ten-
magad fölé emeli lelkedet. 

Igy irja le a többször idézett történetíró amaz 
épületek hatását, melyek sz. hitünk védszárny ai alatt 

7) „Egyházi lapok", szerkesztik Hatala és Zoványi 
1867. II. füzet. 
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emelkedtek. Ez alkotá egy Michael Angelo s Bra-
mante képzetében Péter templomát; ez emelé majd 
az egekig Steinbachi Ervin csúcsíves alakjait, me-
lyek az utánok élők összes utódainak a legfőbb csudá-
lat tárgyai leendenek. Ez teszi az építészetet művé-
szetté magasabb szelleme, teremtő ereje, változatos 
alakzatai s ezek összhangzata, iránya s kifejezésdús 
alakjai, által. Ezért nevezé Schlegel az architecturát 
megfagyott zenének. Ezért mondá Owerbeck : „Min-
den művészet, ha más akar lenni, mint eszköz, (mely 
Istenhez vezet), hiúságos törekvés." Ezért minél er-
kölcsibb, szellemibb, czélja van valamely épületnek, 
annál nagyobb szabadsággal és művészi tökélylyel 
alkothatja azt a hivatással biró művész. Innen pél-
dául a templomok legszebb tárgyai az épitészetnek. 
S minél magasabban áll a művész szellemi és er-
kölcsi tekintetben, annál remekebb műveket alkot-
ha t ; erre példa a középkor ; s igy az architectura 
közvetlen kifejezése az erkölcsiségnek és a szellemi 
törekvés irányzatának, mert minden valódi művésze-
tet a gondolat s érzelem megtestesülése alkot. S a 
byzant-római i rány váljon a konstantinápolyi Sophia, 
a velenczei sz. Márk, a páduai Antal, továbbá a 
bambergi, mainzi, speieri, wormsi stb., székesegyhá-
zak* és templomokban érte-e el tetőpontját? És ké-
sőbb a katholikus Olasz- és Francziaország nem ba-
zilikáiban összpontositá-e művészetét, mely lelkesedé-
sében sokkal felülmúlta a pogány Rómának főváro-
sai szépítésénél tanusitott buzgalmát ? Európa a hódi-
tásai- és önvédelmi harczaiban szerzett kincseket 
nem nehánynapi diadalmenetre és lakomára köl-
tötte, miként a pogány Róma tevé, hanem egyháza-
kat emelt, melyeknek szemléleténél a lélek és szellem 
elfogyaszthatlan táplálékot talál s fenhangon hirdeti 
ama kor értelmi és erkölcsi emelkedettségét, mely 
bennök mintegy megtestesülve áll elénk. Innen a 
tisztelet, melyet még romjaik is terjesztenek ; hátha 
még azokban fendicsért, korunk nagyságának alap-
jait szemléljük ! 

A szobrászat együtt virágzott az építészettel, 
szintén a hit védszárnyai alatt, mely nem (iniut a gö-
rögöknél) a művészi kivitel és aprólékos hűség szem-
meltartását tűzte ki czélul, mely eltaszítja magától 
az ihlettséget és elnyomorítja a művészetet, hanem 
ettől távol a szellem s kifejezése után törekedett, 
mely a szépséget kivetkezteti a tökéleletlenség 
rút kérgéből s egy fensőbb valóságban szemlélteti 
velünk, hogy hatásnélküli ne legyen. 

Ami a festészetet illeti, tudjuk, hogy Görögor-
szág erre kevés gondot forditott. Athene egy alka-

lommal törvényhozóit le akarván festetni,.idegenekre 
szorult. 8)Pausanias 1827 szoborról emlékszik sál ig 
83 festvényről és 23 arczképről9), mig Pericles alatt 
a többi művészettel ez is felemelkedett. De Göröghon 
bukása után a többiek sorsában osztozott, míg a ke-
reszténység őt is felemelte, bevitte templomába, hogy 
annak falain a betűket nem ismerő szegény tudat-
lan nép képes bibliájává változtassa. Innen nevezi 
még Brockhaus Conversât. Lexiconja is hitünket az 
ujabb festészet anyjának. Ez is a hit századaiban 
érte el felső fokát a többivel; a hit kiaknázhatlan 
bányájában keresett ő is magának tárgyat a feldol-
gozásra. Oda folyamodott ő is, hol a többiek tárt ka-
rokkal fogadtattak, azon könyvhöz, mely ama kor 
összes szellemi tevékenységét foglalkoztatá. Ebből 
alkotá Raphaël, Corregio, madonnáit, Tizian szűz 
anyját, Leonardo da Vinci „Utolsó vácsoráját", mely-
nek látása Bogoris bolgár királyt megtérité. 10) A 
hit eszméje lebegett Michael-Angelo előtt, midőn 
mennyei alakjait, s Rubens. Rembrand Van-Dick, 
Van-Eyek, a festészet remekeit alkoták. Hát a jám-
bor dominikánust mi késztette arra, hogy festése 
közben könyeket hullasson s mintegy azokkal 
mossa le róla a netalán rajta levő salakot? Vagy 
egy Fra Bartholomeot. Peruginot, Francescot, Ra-
phaël da Umbrinot, mi emelte odáig, hogy műveik-
ben, különösen ez utóbbi Stanzaiban, — melyek a 
pápát mint minden egyházi és szellemi élet központ-
ját állitják elő, — a művészet netovábbját kijelöljék? 
Váljon mi lebeghetett mindezek szemei előtt, midőn 
az élettelen tárgyakra élő s érzelemdús alakokat le-
heltek? Nem más, mint hitünk eszméje, mely által 
megtisztult és felemelkedett a művészi szépség. A 
velenczei, florenczi, római, iskolák versenyeztek e 
szépnek előállításában s igy a keresztény kor folytán 
éré a festészet dicsősége tetőpontját, midőn az um 
briai — az előbbieknél régibb — s ónémet iskola 
folyton megtartva a vallásos ihlettséget, a szivhez 
szólva nagy kedélymélységet árul el, a florenczi 
az összhangzat és ügyes átmenetekre, a velenczei 
alakot mellőző színezésre, forditja figyelmét, hogy 
megalakitsák örök bámulatra méltó remekeiket. Ezen 
iskolák változtatták Európát egész műcsarnokká, 
melyben a művészet hitünk diadalával saját diadalát 
megörökitve, büszkén adá át az őt csak bámulni 
tudó utókornak. 

8) Pausanias, Attica. 3. Cantu IV k. 
9) Cantu III. k. 
M Cantu 10. k. ; 43* 
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Mig a»szobrászat , fes tészet , az összhangza tos 
r e n d eme kifejezői a t é rben , o ly m a g a s f o k r a emelked-
t e k , a zene, az ö s szhangza tos r end eme kifejezése az 
idó'ben, sz in tén n e m m a r a d h a t o t t el a m a k o r (t. i. a 
h i t k o r s z a k ) e g y e t e m e s m o z g a l m a i t ó l , m e l y n e k m á -
m o r á t képezte az énekke l e g y ü t t , me ly , m i n t e g y i ró 
m o n d j a , egye t l en g y ö n y ö r , me lye t m é r t é k e n felül le-
he t élvezni, mégis a mel le t t a sziv e rkö lcsös és r o m -
l a t l a n m a r a d . I g y a m á r m a g á b a n véve á r t a t l a n t 
bev i t t e az e g y h á z t e m p l o m á b a s megszente l te , h o g y 
a h ivek le lke inek az i s tenség felé eme lkedésében szár -
n y a k u l szo lgá l jon v a g y L a u b e szer in t n ) m e n n y b e 
veze tő h íd l egyen . I t t , a k a t h . t e m p l o m o k á r n y é k á -
b a n , a s z é k e s e g y h á z a k k a r z a t a i n , szüle te t t és fejlő-
dö t t H a y d n , Moza r t , s tb . s z e m é l y é b e n n a g y g y á , m ű -
vészet té . Az o l tá r ö r ö k t ü z é n e k l á n g j a i n á l g y u j t á k 
m e g l e lke sü l t s égöke t n a g y G e r g e l y u g y , m i n t P a l e -
s t r i n a v a g y Ál legr i . O n n a n m e r i t é k a m a c s u d á l a t o s 
d a l l a m o k a t , m e l y e k m e g t a n í t a n a k , m i k é n t egyes í t -
h e t j ü k f e l eme lkedő le lke inke t az a n g y a l o k legtisz-
t á b b gyönyöré lveze te ive l . E z é r t m i n t az á h i t a t esz-
k ö z é t ápo l t a az e g y h á z , m i u t á n ezzel egész e l lenkező 
t u l a j d o n a i b ó l s ike rü l t k ive tkőz t e tn i e a m i n d e n rosz 
és e rkö lc s t e l enség el leni k ü z d e l e m b e n f á r a d h a t l a n 
a t y á i n a k . 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

A spalatói egyház Dalmatiában. 

A spalatói püspöki szókeskáptalan legújabban lépé-
seket tett Rómában, bogy előbbeni méltóságába visszahe-
lyeztessék a spalatói egyház, melyből minden ok nélkül 
kiesett. Érdekes ezen ügy s azért az egésznek megértésére 
álljon itt a szentatyához intézett folyamodvány. Megjelent 
ezenkívül egy röpirat is ilyen czimmel : La chiesa di Spa-
lato stb. 

B e a t i s s i m e P a t e r ! 

S a n c t a S e d e s A p o s t o l i c a nullibi in orbe Ca-
tholico inveniet Ecclesiam celebriorem prae Spalatensi Ec-
clesia, olim Salonitana, uti universalis testatur história. 
Etenim ipsa Ecclesia est prima et fidelissima Sanctae Sedis 
Apostolicae filia, omnibus Religionis Christianae saeculis 
Primatialis, aggregata Basilicae Vaticanae. 

I.° Ecclesia Spalatensis, olim Salonitana, est prima 
Sanctae Sedis Apostolicae filia, quia fundata est anno LXV.° 
primi saeculi a Divo Petro Apostolo per Domnium Antio-
chenum primum ejus discipulum, uti refert Farlati t. 3. 

II.0 Ecclesia Spalatensis Salonitana est fidelissima 

Sedis Apostolicae filia, quia nunquam fuit vol haeretica vel 
schismatica labe polluta, uti testatur história. 

III.0 Ecclesia Spalatensis Salonitana fuit cun jurisdi-
ctione omnibus fere Religionis Christianae saeculis Pr ima-
tialis Dalmatiae, Croatiae et Albániáé super X X I V . Epi -
scopos Suffraganeos et super très Archiepiscopos, Antiba-
rensem, Ragusinum et Jadrensem, ab Adriatico mare usque 
ad ripas Danubii, uti refert Farlat i t. 3. 

IV.o Ecclesia Spalatensis est aggregata Basilicae Va -
ticanae a Benedicto XIV.0 anno MDCCLV. 

V.° Nulla excogitari potest causa, propter quam in 
hoc saeculo Ecclesia Spalatensis Salonitana amittere debuit 
titulum Archiepiscopalem, cum Spalatum sit a Diocletiano 
aedificatum in centro et in ameniori Dalmatiae regione, nec 
non habeat antiquitates, plusquam in Austriaco inveniuntur 
Imperio. 

Ergo ex his omnibus patet, quod Ecclesia Spalatensis 
olim Salonitana sit praestantior et antiquior prae omnibus 
Ecclesiis Austro-Hungarici Imperii ; ideo ipsa meretur in 
Sacra Congregatione Consistoriali fieri Archiepiscopalis, ad 
instar Utinensis Ecclesiae MDCCCXLVII. sine Suffraganeis 
et absque majori praebenda. 

Tandem in Aula Caesarea Viennensi ego infrascriptus 
Imperialem consensum obtinui pro Archiepisoopali titulo 
Spalatensi, ex audientia V i l i . Julii a. c., quia 

Quod lege est actum et testes per saecula firmant, 
Error non tollit, nec sine jure perit. 

Quapropter Celsissimus Princeps Jo. Simor Primas 
Hungáriáé, Legátus Ap., statuit die X V I Julii a. c., quod in 
Dalmatiam sit venturus, quando mandatum Ap. pervenerit, 
ad Pallium Archiepiscopo Spalatensi imponendum. Tunc 
ejusdem Ecclesiae Canonici, sicut in Utinensi Sede Metro-
politana, Protonotarii ad instar Participantium et Infulat i 
ex Sedis Ap. gratia erunt eligendi, ut Ecclesiae Salonitanae 
a Petro Ap. per Domnium ejus primum discipulum funda-
tae, servetur história et Austro-Hungarici Imperii per sae-
cula augeatur gloria. 

Interea ego infrascriptus ex inti mo mei cordis affectu 
fervidas ad Deum preces pro salute, longaeva aetate ac 
prosperitate Tanti Pontificis fundere non desinens, cum Ca-
pitulo, Clero et populo Spalatensi, debito honore, maxima 
reverentia et perenni gratitudine ad Tuos pedes provolutus, 
me subscribere glorior. 

E x P r i m a t i a l i E c c l e s i a , m o d o E p i s c o p a l i , 
S p a l a t i , n o n i s S e p t e m b r e s MDCCCLXXII . 

Tuae Beatitudinis 
H u m i l i s s i m u s S e r v u s 

P . Manger Dec. Gap. 
Eques Franc. Joseph. I. 

" ) Hoványinál I . kötet. 
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A szegény leányok befogadására és nevelésére alapitott 
Mária-intézetnek alapszabályai. 

Pesten, Ferenczváros, soroksári-utcza 36. szám. 
Ezen intézet a magyar kir . belügyministerium 1871. május hó 4-dikén 
10,299. szám alatt kelt jóváhagyásával jött létre és 6' felsége Erzsébet 

királyné legmagasabb pártfogása alatt áll. *) 

I. 

A z i n t é z e t c z é l j a é s s z e r v e z e t e . 

Az intézet árva és más szegény leányok nevelésére 
szolgál s őket teljes ingyenellátásban és jövő életpályájok-
nak megfelelő nevelésben részesiti. 

Az intézet továbbá szegény cselédeket is befogad val-
láskülönbség nélkül s nekik azon időre, míg szolgálat nél-
kül vannak, menedéket és ingyenellátást nyú j t ; erejök- és 
képességökböz mérten foglalkoztatja; egészséges táplálék-
kal, u. m. reggelivel, ebéddel és vacsorával, tiszta és rendes 
ágygyal, egyszóval mindennel ellátja, ami esti és lelki j a -
vokra van ; barátságos és szeretetteljes bánásmódban ré -
szesiti s minden méltányos kivánataikat tekintetbe veszi. 

Az intézet a leányoknak azonfelül alkalmas szolgá-
lati helyeket is szerez anélkül, hogy ezért dijat követelne 
tőlök. 

A leányoktól viszont megkivántatik, hogy a felügye-
letökre és oktatásukra rendelt személyeknek engedelmesked-
jenek, a házszabályokat, melyek a munkai és pihenési időt 
meghatározzák, szorosan megtartsák s a reájok bizott 
munkát szorgalmasan és pontosan végezzék. 

Senkinek közülök sem a házból távozni sem látoga-
tókat fogadói az elöljáróság tudta és engedelme nélkül nem 
szabad. 

Mindnyájoktól erényes és békeszerető magaviselet 
követeltetik. 

Az intézetben való maradásuk kiszabott határidőhöz 
nincs kötve. 

Rendetlen és makacs személyek az intézetből azonnal 
kiküldetnek. 

Azon leányok, kik az intézetben súlyosan megbete-
gesznek, valamely gyógyintézetben elhelyeztetnek, felüldü-
lésök után azonban az intézetbe visszafogadtatnak. 

Oly jóviseletü leányok számára, kik szolgálatban 
vannak ugyan, de szabad idejöket az intézetben kívánják 
tölteni, az mindig nyitva áll s nemcsak felüditésökre nyújt 
alkalmat, hanem tettel és tanácscsal is támogatja őket. 

Szolgálatra képtelenné vált cselédek, amennyiben az 
intézet anyagi ereje megengedi s amennyiben másutt ápo-
lásra számot nem tarthatnak, az intézetben öreg napjaik-
ban is ellátást nyernek. 

Az utóbbiak úgy, mint a többi gondozottak, a házirend 
szigorú megtartására és a felügyelők iránti engedelmességre 
köteleztetnek. 

II. 
F e l v é t e l i s z a b á l y o k . 

Az intézetbe való felvétel mindennap reggeltől estig 
történik. 

*) Közöljük ez alapszabályokat, hogy többek kivánságának eleget 
tegyünk. S z e r k. 

Csak oly leányok vétetnek fel az intézetbe, kik t a n -
kötelezettségöknek már eleget tettek. 

Cselédeknek egy helyeni hoszabb szolgálatukról szóló 
bizonyítványt, ha pedig még szolgálatban nem voltak, hon-
levelet vagy cselédkönyvet kell előmutatniok. Megkiván-
tatik továbbá, hogy egészségesek legyenek és előéletök 
erkölcsi tekintetben kifogás alá ne jöjjön. Az intézetből 
szolgálatba lépett oly leány, ki szolgálatát elégséges ok 
nélkül elhagyta vagy abból nagyobb vétség miatt elbocsát-
tatott, az intézetbe többé fel nem vétetik. 

Szolgálatra képtelen, elaggott, személyek az intézetbe 
csak úgy vétetnek fel, ha rendes élet és hűséges szolgálat 
által kitűntek. 

I I I . 
A z i n t é z e t b ő l v a l ó e l b o c s á t á s . 

Azon leányokat, kik bizonyos kort elértek és már 
annyira kiképeztettek, hogy tisztességes kereset által ön-
magokat eltartani képosek, az intézet kibocsátja és szá-
mukra becsületes és alkalmas keresetforrásról gondoskodik. 

Ha valaki leányt kiván az intézetből szolgálatába fo-
gadni, akár élőszóval, akár Írásban, bármikor fordulhat az 
intézethez, 

A cselédek megrendelésénél az illető megrendelők 
czimén kivül a bér magassága s a szolgálati teendők is, 
melyekre cseléd kerestetik, kijelelendők. 

Az intézet azon leányokért, kiket szolgálatba ad, csak 
annyiban vállal kezességet, amennyiben tulajdonságaikat 
és képességeiket kiismerhette s azokra üdvösen befolynia 
sikerült. 

Az illető cselédtartók kéretnek, miszerint alapos pa -
naszaikat az intézet elöljáróságával, hogy azokat kellő 
figyelembe vehesse, közleni szíveskedjenek. 

IV. 

A z i n t é z e t f e n t a r t á s a s i g a z g a t á s a . 

Az intézet azon kegyes adományokból tartatik fen, 
melyeket hatóságilag engedélyezett gyűjtésekből nyer. 

Az intézet egy női társulat vezetése alatt áll, mely 
magát az „isteni szeretet leányai társulatának" nevezi s 
felsőbbségileg jóváhagyott szabályok szerint él. 

A társulat egy kath. áldozár igazgatása alatt áll. 
A pénzkezelés ellenőrzése tekintélyes és megbízható 

férfiak közbejöttével történik. 
Az igazgatóság részéről : 

Hiesz M. Bonifácz, 
szervita t: perjel, mint társulati igazgató. 

D'Armaille Augustina, 
a pesti Mária-intézet főnöknője. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, nov. 14-kén. S z e n t - I s t v á n - t á r s u l a t i 

v á l . g y ű l é s . Gr . C z i r á k y J á n o s elnöklete alatt a 
Szent-István-társulat választmányi ülést tartott, melyben 
I p o l y i A r n o l d beszterczebányai püspök ő mltga ismert 
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szakavatottsággal előadta, mikép a f. évi márczius 14-kén 
tartott közgyűlésen tett indítványa s ennek alapján hozott 
határozat folytán a r é g i m a g y a r e g y h á z i i r ó k 
munkáinak kiadása iránt egy szakférfiakból, u. m. T o l d y 
F e r e n c z , K n a u z N á n d o r , F r a n k i V i l m o s s az 
alelnök T á r k á n y i B é l a urakból, álló bizottságot hí-
vott egybe, mely a nagyfontosságú inditványt minden 
oldalról megvitatván, legjobbnak látná a régi magyar egy-
házi irók munkáinak kiadását chronologicus sorozatban 
eszközölni. Azonban, mivel az időrend megtartása mellett a 
sor eddig kiadatlan, a nagy közönség előtt egészen uj s iro-
dalmi becscsel biró, munkák kiadására csak igen későn 
kerülhetne: — két series lenne megindítandó; az egyikben 
időrend szerint megjelennének a régibb egyházi magyar 
irók művei ; a második seriesben időrenden kivül a még 
eddig sajtó útján meg nem jelent müvek adatnának ki. Te-
kintettel azonban arra, hogy a két series megindítása a 
társulat jelenlegi pénzerejét felülmúlja, — a bizottság vé-
leménye oda irányul, hogy egyelőre a kiadás időrenden 
kivül eddig kiadatlan müvek közzétételével kezdessék 
meg. Ennélfogva Ipolyi püspök úr e vállalatot Pázmány 
Péter kor- és convertita-társa V e r e s m a r t i M i h á l y 
eddig kiadatlan ö n é l e t í r á s á n a k kiadásával vélné 
meginditandónak, melynek kéziratát saját püspöki könyv-
tárában találta, s mely mű magyar irodalomtörténeti tekin 
tetben is nagy becscsel bir. Ezt követhetné ugyanezen szer-
zőnek nyomtatásban már megjelent, de már csak egyes 
könyvtárak birtokában található, müveinek uj kiadása. 
Ipolyi püspök ő méltga nemcsak a műnek sajtó alá készí-
tését, annak bevezetéssel és felvilágosító jegyzetekkel leendő 
ellátását, magára vállalni szíveskedett, hanem, hogy a t á r -
sulatnak ezen vállalat megindítása terhére ne essék, azon 
nagylelkű ajánlatot tette, hogy V e r e s m a r t i m u n k á i 
k i a d á s á n a k k ö l t s é g e i t s a j á t j á b ó l f e d e z e n d i , 
kifejezést adván azon meggyőződésének, miszerint Magyar-
ország főpásztorai között fognak találkozni, kik hasonló 
áldozatkészséggel a monumentális vállalat folytatását lehe-
tővé teendik. A munka szerinte ö t s z á z p é l d á n y b a n 
lenne nyomatandó. — A választmány legnagyobb hálával 
fogadta Ipolyi püspök ő ingának a társulat érdekében tett 
fáradozását és áldozatkészségét ; s midőn a r é g i m a g y a r 
e g y h á z i i r ó k kiadására vonatkozólag tett előterjeszté-
séhez teljesen hozzájárul, hálás köszönetet mond a mélt. 
püspök úrnak azon nagylelkű ajánlatáért, melynek folytán 
az, mi a közgyűlésen eszme gyanánt lőn megpendítve, im-
már a valósulás stadiumába léphetett. A választmány egy-
úttal felkérte a tudós püspök urat, hogy a mit oly szeren-
csésen kezdeményezett, a C o r p u s S c r i p t o r u m c a t h -
E c c 1. H u n g. kiadását folytatólag is szakértő gondjaival 
kisérje. 

T á r k á n y i B é l a társ. alelnök a társulat iránt nö-
vekvő részvét bizonyságául t i z e n k i l e n c z u j t a g o t 
jelentett be, kiknek a szabályszerű könyvilletmény meg-
küldetni rendeltetett. 

Ugyancsak társ. alelnök előterjeszté, hogy a „ N é p -
k ö n y v t á r " czimü népirodalmi vállalat az „Egri Népúj-
ság" derék irói által szerkesztve újévkor megkezdi pá-
lyáját a társulat firmája alatt, melynek istápolására f. évi 

junius 13-án hozott határozata értelmében az első évben 
n é g y s z á z f o r i n t n y i segélyt szavaz meg, melyért 400 
példányt kiván rendelkezésére bocsáttatni a szegényebb 
községek között leendő kiosztás végett, különös tekintettel 
moldva-oláhországi magyar testvéreinkre. 

Olvastatott a „ K a t h . N é p l a p " átalakitása ügyében 
kiküldött bizottság jelentése, melynek alapján határozattá 
lőn, hogy a nevezett lap jövőre akként alakittassék át, 
hogy figyelmét a középosztálynak szükségleteire fordít-
ván, e körben mindinkább eltei-jedjen. Tartalmát illetőleg 
az eddig is képviselt valláserkölcsi irány megtartandó, ily 
tárgyú értekezéseken és a szépirodalmi részen kivül hasz-
nos ismereteket terjesztő czikkek közlendők. A lap czime 
újévtől kezdve „ K a t h . H e t i l a p " leend s ezután is a két 
társulat közlönye marad. Azonban, nehogy a különféletár-
gyú hivatalos közlemények által a harmónia megzavartas-
sék, „ T á r s u l a t i É r t e s í t ő " czim alatt fél- vagy ne-
gyedívnyi melléklet fog a laphoz csatoltatni, melyek a 
hivatalos közleményeket tartalmazandják, melybe a lap 
szellemével megférő hirdetések is felvétethetnek. Az ekként 
növekvő kiadások fedezése végett a lap előfizetési ára 
újévtől n é g y f o r i n t r a emeltetik. 

A több helyről érkezett folyamodványokra ajándék-
könyvek küldetni rendeltettek, ezek közt említendők a 
moldva-oláhországi rokonainknak küldött iskolakönyvek, 
kiknél a culturát előmozdítani hazafiúi kötelességének is 
tartja a társulat. 

M a s k o v i c s M i h á l y egri egyházmegyei czimz. 
kanonok, alesperes és várkonyi plébános, által a társulat 
részére hagyományozott 10 ft. bejelentetvén, — a pénztári 
kimutatással s az ügynöki előterjesztéssel az ülés befejez-
tetett. 

AACHEN. A z i t t e n i j e z s u i t á k t i l t a k o z á s a 
azon berlini kormányrendelet ellen, mely őket még a misé-
zéstől is eltiltja, az egész jezsuita-törvénynek rövid, de ta -
láló, jellemzése után következőleg hangzik: 

„Miután alulírottak eddiglon a fenidézett birodalmi 
törvénynek ilyetén értelmezését hallgatással mellőzték 
volna, nem tehetik, hogy az ellen határozottan ne tilta-
kozzanak s pedig 

1. azért, mert abban nyilvánvaló belenyúlást lá t -
nak a kölni érseknek jogkörébe. Ugyanis isteni jognál 
fogva csak a kölni érsek ő excját, mint e megye rendes 
főpásztorát, illeti a joghatóság a lelkipásztorkodási tény-
kedésekre megkívántató és szükséges engedélyt, felhatalma-
zást, megbízást és küldetést, valakire ráruházni s ismét 
elvenni. Az ő megbízásából lelkészkedtünk eddig a város-
ban s végeztük az isteni tiszteletet. 

Tiltakozunk a kormánynak fenjelzett eljárása ellen 
2. mint papjai azon katholika egyháznak, melynek 

ügyei önálló rendezése a porosz alkotmány által biztosítva 
van. Mint ilyeneknek jogunk van hivatásszerű ténykedé-
seinket épen ügy végezni, mint bármely államilag elismert 
rendnek tagjai, mindaddig, míg ebben az illetékes — a pa-
pok az egyházi — hatóság által meg nem akadályoztatunk. 

Ezenkívül itt Aachenban törvényesen elismert hiva-
talban állottunk. Már az 1851. év végén ide meghiva stva ® 
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főtisztelendő érseki hivatal által mint segédlelkészek alkal-
maztatva a jezustársasági a tyák bold. Geissei bibornok-
érsek egy 1863. decz. 3-káról kelt kegyes leirata által az 
akkor újonnan épült Máriatemplom melletti egyházi szol-
gálattal bízattunk meg, hogy abban az isten igéjét hirdes-
sük, a szentmisét s az egyház kegyszereit szolgáltassuk, 
szóval az isteni tisztelet minden részét végezzük, mely meg-
bizás ftdő Melchers Pál jelenlegi kegyes érsekünk által 
legújabban egy f. évi aug. 3-áról kelt leirat által meg-
erősíttetett. Ezen törvényszerüleg ránk bízott ténykedésnek 
elvégzésében pedig a kormánynak fenjelzett rendelete 
megakadályoz bennünket, az érsek úrnak nemcsak bele-
egyezése nélkül, hanem nyilt tiltakozása daczára is. 

Továbbá tiltakozunk a kormánynak eljárása ellen 
3. azért, mert az egyszersmind erőszakos belenyúlás 

az aacheni katholikus lakosságnak veleszületett jogaiba. 
Ennek ugyanis az alkotmány alapján kétségbe vonhatlan 
joga vagyon a lelkészi ténykedésnek nemcsak rendes esz-
közeivel élni, hanem azon rendkívülieket is igénybe venni, 
melyeket neki az egyház a különféle rendek és szerzetek 
által nyújt. Ezen jogot a többször idézett kormányi rende-
let azonban megcsonkítja, míg egyszersmind bennünket 
jogosan megillető helyzetünkből kiszorít, mert ezentúl nem 
lészen szabad Isten igéjét jézustársasági papok ajkairól 
hallani, ilyrendű papokat gyóntatókul választani s a lelki-
ismeret legkényesebb s legtitkosabb ügyei s bajai iránt 
tőlök felvilágosítást, tanácsot és útbaigazítást kérni. 

Ezen jogi sérelem annál súlyosabbá válik, miután a 
főt. érsek úrnak közvetlen nyilatkozata szerint az aacheni 
lelkészi erök — a világiakat ért jük — a meglevő hivek 
gondozására elégtelenek. Midőn ugyanis az augustus 9-éről 
kelt azon kormányrendelet, mely a szerzetesi s hitküldéri 
működéstől eltiltott minket, ő nméltóságának tudomására 
esett volna, legott egy aug. 15-éről kelt, az alulírott supe-
riorhoz intézett, leiratban ekként szólt hozzánk: „Kérem 
önöket, hogy a lelkészi s egyéb egyházi ténykedéseket 
ezentúl is folytassák, mi által eddig is már egy ép oly nagy 
mint érezhető hiányt pótoltak, minthogy a plébániai papság, 
tekintve a lakosságnak rendkivüli szaporodását, feladatát 
kellőleg teljesíteni többé nem képes." 

Ismételjük tehát tiltakozásunkat a fentelsorolt és semmi 
által el nem vesztett személyes, polgári s egyházi jogaink 
minden bárminemű megrövidítése ellen, jól tudván, hogy 
semmi vétket sem követtünk el s hogy ezen eljárásnak okada-
tolására semmi törvényes oknak vagy bírói határozatnak 
felhozása még meg sem is kisértetett. Sajnos és fájdalmas 
érzés foglalja el keblünket, midőn oly helyet kénytelenitte-
tünk oda hagyni, hol a jóakarat annyi félreismerhetlen jelei-
vel találkoztunk. Vigasztalásunkra azonban az szolgál, mit 
az Úr sz. Lukácsnak mond VI. 22: Boldogok lesztek, mi-
kor titeket gyűlölnek az emberek és mikor kirekesztenek 
és szidalmaznak és a ti neveteket megvetik miut gono&zt 
a z e m b e r f i á é r t ; örüljetek az napon és vigadjatok, 
mert ime nagy a ti jutalmatok mennyekben, hiszen eképen 
cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik." 

Aachen oct. 7. 1872. Következnek az aláirások. 

IRODAIM. 
„Kaiser und Papst." 

(Vége.) 

„Ki van zárva tehát a birodalomból a jezsuitarend s a 
vele rokon szerzetesrendek s társulatok. Ezeknek egyes 
tagjai, ha külföldiek, kiutasíthatók, ha belföldiek, tőlök a 
bizonyos helyen való tartózkodhatási jog megtagadható s 
bizonyos helyre vagy kerületbe internálhatók. A jezsuiták, 
miként meppeni Windthorst mondá, kik 1871. jun. 16-kán 
a vaskereszttel diszitve a gárda közt diadallal vonultak be 
Berlinbe, egyik városból és faluból ki, a másikba beutasit-
hatók a rendőrség tetszése szerint s ezen k i - s beutasitás 
alá esik a hohenzollern királyi ház egyik tagja is, első F r i -
gyes Vilmos király unokájának unokája, mely királynak 
szépunokája maga Vilmos császár is. Ez is köteles azon 
lakot elhagyni, melyben apja lakott Berlinben a birodalmi 
cancellár hivatalának tőszomszédságában, ha ez a rendőr-
ségnek így tetszik." 

„A jezsuiták tehát részint ki vannak űzve a biroda-
lomból, részint egyes helyekre internálva. Még az áldozári 
ténykedéseket, melyek magával a renddel semmi összeköt-
tetésben sincsenek, minő a misézés, gyóntatás, prédikálás 
stb., megtiltják nekik. A julius 4-ki törvényben pedig erről 
szó sincs, még csak távolról sem. Hasonló joggal meg le-
hetne nekik tiltani minden szó- s Írásbeli tanitást, a bete-
gekhezintéztetni szokott intelmeket s vigasztalását a szük-
séget szenvedőknek, levélbeni közlekedést, vallási dolgok-
ról való társalgást stb. S daczára azon nagyszerű oktatás-
szabadságnak, melyet a porosz alkotmánycharta igért, az 
iskolatestvérek s iskolanővérek az iskolából hatóságilag 
kiűzetnek anélkül, hogy valami módon kimutattatnék, 
hogy s mennyire „rokonok" ezen társulatok a jezsuitákkal. 
Persze ezen kifejezések: rokon, „verwandt", a rendhez ha-
sonló, „ordensähnlich", oly bőértelmüek, hogy, ha a rendőr-
ségnek tetszik, nemcsak az iskolatestvéreket, hanem min-
den „protestáns jezsuitát" lehet alájok foglalni s kiűzni." 

Szerző iratának végén átalános elveket fejteget s azok 
igen-igen érdekesek egy protestáns porosz államférfinak 
tollából. Azon kérdést veti fel ugyanis Gerlach : mit vesz-
tett a kath. egyház s nyert a birodalom a birodalmi s po-
rosz kormánynak 1871. junius óta tanusitott s életbe lépte-
tett eljárása által ? E kérdésre Gerlach így felel : „Ér te l -
mes katholikusok, — nem jezsuiták, — a tapasztalás után 
indulva nagy becset tulajdonítanak a jezsuiták áldozári 
működésének az istentisztelet, prédikálás, gyóntatás, okta-
tás, nevelés és missiók körül és mind saját, mind idegen, 
tapasztalásból igen sokat tudnak mondani azon áldásról, 
melyet a jezsuiták a birodalomban terjesztettek, mely elő-
adásokkal a porosz hatóságoknak 1853-ban tett hivatalos 
tudósitásai megegyeznek. Az országgyűlési tárgyalások 
alkalmával májusban mellőzött petitiók a leghitelesebb 
források utáu túláradoznak azon áldás magasztalásától, 
melyet a jezsuiták működése hozott a birodalomra s mely 
most a birodalom számára elveszett s idegen tartományok-
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nak fog kamatozni. Hasonlóképen, sőt érzékenyebben, súj-
tatnak az iskolák s a birodalom sok községe, melyekből 
az iskolatestvérek s nővérek eltávolíttatnak, főleg ha a mi-
nisterialis többség antikatholikus szónokainak beszédeiből 
következtetni szabad azon oktatásra s vallásra, mely ezen-
túl ezen iskolákban adatni s tanittatni fog. Főleg uj és sa-
játságos lesz ezen oktatás és vallás, ha az állam maga, a 
mely pedig legújabban Hz iskolafelügyeletet az u j törvény 
értelmében magának tulajdonítja, tökéletesen vallástalanná 
lesz. Akkor az iskolák nem vallástalanok lesznek többé, 
hanem keresztényellenesek. Még a pénz dolgában is kemé-
nyen sújtatnak az iskolák és községek, hozzá még a tan-
erők hiánya, mely már most igen érezhetővé vált. Biz-
tos tudomás szerint az iskolatestvérek s nővérek üdvös 
müködésök s igen csekély dijaztatásuk mellett átalános 
tiszteletben és szeretetben részesülnek még a szakemberek-
nél is. Valami roszat nem is hoztak fol ellonök." 

„Ezekből világos, hogy a birodalom kath. alattvalói 
érzékenyen megsértettek s ezáltal maga a kath. egyház is, 
sőt Isten egy egyházának solidaritása s egysége folytán az 
evangelika egyház is, tehát maga a birodalom és pedig 
ezen sérelem annál súlyosabb, minthogy a napról napra job-
ban növekvő szemtelen féktelenség mint romboló elem az 
élet minden terén nagyobb tért foglal el, amiértis a gyó-
gyító erőknek, melyeknek úgy sem vagyunk nagyon bővé-
ben, nem gyengitésére, hanem erősítésére kellone törekedni. 
Igy a tábori lelkészek megszüntetése is, ha megtörténik, a 
kath . katonákat s ezek által a porosz hadsereget fogja súj-
tani, holott ezen intézménynek a király ö felsége által tö r -
tént alapítása épen a hadsereg javára volt irányozva. De 
ha a katholikusoknak közvetlen s a birodalomnak közve-
tet t megkárosításától eltekintve az összes kath. egyházra, 
mint egységben szervezett hatalomra, fordítjuk figyelmün-
ket, kétségtelen, hogy ezen hatalom mint ilyen a hirodalmi 
és porosz kormánynak ellene intézett összes actiója által 
lényegesen megerősödött. A kath. egyház ezen megerősö-
désében koressonek az evangelikus keresztények is vigaszt 
ezen szomorú napokban. A szellemi hatalmak, ha életképe-
sek magokban véve, az üldözés által gyarapszanak. A kath. 
egyház mint hatalom most buzgóbb, tömörebb, egyesültebb, 
önmagában jobban bizik, erőteljesebb, tott- és harczképe-
sebb, szervezettebb, mint 1871. első felében volt." 

„Római katholikusok dicsekedve állítják, hogy egyhá-
zok bensőjében isteni tartalmánál fogva gyarapszik, v i rá-
gozni indul ; gyarapszik a hitben, az áldozatkész szeretet-
ben, az imában, az istentisztelet bensőségében, a keresztény 
erényekben ; s minél alaposabb ezen dicsekvés, annál na-
gyobb örömre s hálára induljon az evangelikus keresztény 
épen azért, mert evangelikus . . . Ezzel szemben, fájdalom, 
a protestáns egyház tökéletes feloszlását láthatjuk, neveze-
tesen legbensőbb egyenetlenséget a protestantismus leglé-
nyegesebb tanaira nézve, ingadozó egyházszervezetet, mely 
képtelen a feloszlást fentartóztatni s melynek támogatására 

barát és ellenség nem tud mást ajánlani, mint fegyelem 
nélküli zsinatokat ; mert az alsó választókból származott 
hitetlen s fegyelmetlen többségek nekn képesek vallásfe-
gyelmet teremteni. Az evangelikus főegyháztanácsnak Liskó 
prédikátor s a protestáns egyletek irányában való viseleté-
ből nem lehet mást kimagyarázni, mint hogy ezen egyházi 
főhatóság megkezdette utolsó és fővárának, az apostoli hit-
vallásnak, átadását." 

Végre, miután a jezsuiták, iskolatestvérek s nővérek 
iránt megindinditott actiót jellemezte volna szerző, magára 
az Ö3szbirodalomra vet egy pillanatot s rajza kirivón ellen-
kezik azon dicsőítésekkel, melyekben a liberális sajtó r in-
gatja az uj nagynémet birodalmat. 

„A birodalom", ir ja Gerlach, „ragyogó diadalok által 
jött létre. S mégis Németország több mint két század óta 
nem volt ugy szétszaggatva, mint most . . . . Egy rész ha -
tározottan elszakadt ; törvényes fejedelmi házak békekötés 
és kártalanítás nélkül sajátjaikból elűzettek ; a vérző hűség 
hütelenség miatt gyanusittatik ; a birodalmi parlament, 
mely fejtöbbségre van épitve, szervezetlen s mindon létező 
szervezetet újra desorganisál ; politikai pártviszály min-
denütt, molyben messze elágazó hatalmas pártok lépnek 
fel, mindon jogot tekintet nélkül s minden vallást, a magán-
birtoktól kezdve az Úristenig, megtámadván ; a keresztény-
ség szemtelenül megtagadtatik a megkereszteltek ezreitől, 
kiűzetéssel fenyogottetik a házasságból, iskolából, állam-
ból s egyházból ; a hatóság a vallás dolgaiban neutralitásra 
törekszik, miáltal mindtovább elharapódzó feloszlató val-
lástalan újjáalakulást mozdit elő, mely mindhatározot-
tabban terel minket Francziaország út jára s visz Franczia-
ország sorsa felé; mindez már évek óta ; egy év óta azon-
ban a kath. szerzetek a birodalom részéről üldöztetnek, 
mely üldözés gyakorlatilag azonos a kath. egyház üldözé-
sével ; a kath. egyház feje még mindig cserben hagyatik és 
saját palotájában lezároltatik egy forradalmi usurpator 
által ; innen elkeseredett vallásviszály, aminő t Németor-
szágban egy halandó sem látottt eddig s még két év előtt 
csak nem is gyanithatott ; ezen viszály elömlik a féktelen 
saj tón, mely ellenséges szenvodélyességgel és szemtelen 
istentelenséggel naponta eltölti a birodalom minden szegle-
tét ; végre az evangelika egyház magában alaposan szétzi-
lálva és saját tagjai iránt megfosztva minden hatalomtól." 

Ez Németországnak, az uj nagy birdalomnak, képe, 
rajzolva egy protestáns államférfi által, ki az események-
nek kortársa és éles megfigyelője. Nem ultramontán az, ki 
a liberalismus ezen áldásait elősorolta, hanem egy protes-
táns laicus államférfi. ítéletére tehát lehet adni. 0 nem esik 
kétségbe mindennek daczára a birodalom sorsa felett ; de 
arra inti hitfeleit, hogy az egyházra támaszkodjanak, az 
egy apostoli hitvallást hangoztassák s obben e g y e s ü l j e n e k 

kath. testvéreikkel, — Szivből kívánjuk, hogy ezen egye-
sülés Krisztus egy egyházában ne maradjon puszta velle-
itas. 

t 
Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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Pesten, nov. 30-án. 44. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . A Z egyház és a művészet. — A leg-
szentebb sziv asszonyáról nevezett ima-egylet fiókegylete. 
— A Congregatio Indulgentiarum határozata de formula 
„corde contrito." — Instructio de calicis purificatione. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 
(Folytatás) 

A mi a zene kíséretét vagyis az éneket illeti, 
ez már az apostolok gyülekezete által behozatott s a 
neki tulajdonított horderőnél fogva nemcsak hívei-
nek köté szivére annak használatát, hanem növen-
dékeit is abban gyakoroltatni el nem mulasztá az 
egyház. Sz. Ignácz, Justin, alex. Kelemen, Vazul, Je-
romos, aranyszájú sz. János, Ambrus. Ágoston és 
sok mások roppant buzgalommal működtek az egy-
házi ének terjesztése körül, míg végre Gergely pápa 
azt rendezte s rendszerinti tanítására iskolát alapított, 
miáltal oly átalánossá lett nem sokára, hogy ezzel a 
zárdákban és plébániákon majd mindenütt találko-
zunk. Igy tartatott fen és műveltetett a kath. egy-
házi hangászat, mint a liturgicai ünnepélyességnek 
lényeges része '), hogy azzal felkeltse az emberben 
a szent érzelmeket vagy a már meglevőknek kifeje-
zést adjon általa. E mindig hangzó dicséreténekeivel 
kész mindenkit megvigasztalni templomunk. 2) Mi-
dőn bűne tudatával akará megverni Gretchent, 
Goethe sem tudott méltóbban közeliteni a fenséges-
hez, — mikép Erdélyi János mondja — mint hogy 
templomba vezeté el, hol a „Dies irae" lelketrázó 
hangjaival támasztja fel benne a lelkiismeret furdá-
latát. Eötvös karthauziját is a „De profundis" fájda-
lomteli hangjai töltik el és mentik meg az öngyil-
kosságtól. 

*) Clausen Bemerk, während meines Aufenthaltes in 
Frankreich im Winter 1815—1816. 

2) Löben Isidor Lotosblätter. S. 48. 

Igy forr össze a katholicismussal a művészet, 
melylyel az egyház tanának mély eszméit nagy és 
kicsiny, tudós és tudatlan, előtt érthetővé, felfogha-
tóvá, tenni törekszik. Ezért mondja a szellemdús Gau-
me : „Van még egy könyv, mely classicaibb és lehe-
tőleg még népszerűbb, mint az írott és nyomtatott 
könyvek. Es e könyv a művészet; egyedül csak a 
vallásnak szentelve, tudós- és tudatlanoknak megma-
gyarázza a vértanúk történeteit, a szentirásbeli ada-
tokat és a szentek tetteit." 

Neki tehát ezt, mint egyedüli s hathatós eszközt 
használnia kellett cultusánál, hogy általa az ember 
külérzékeire hasson ; mert, mint egy szellemdús iró 
mondja, „Denn Gott zwar ist ein Geist, aber der 
Mensch ist kein — blosser — Geist. Sobald das 
Göttliche in die Welt des Menschen eintritt, bedarf 
es der Menschwerdung und muss theilweise ein sinn-
liches Gewand anlegen." 3) Egyházunk, mint a prot. 
Menzel mondja, 4) fentartja a szép és egész lelket 
megható isteni szolgálat eszméjét s a religiói művé-
szetet, mely a nemzeti életnek legszebb virága levén, 
egyszersmind Istenhez legméltóbb — s méltán 
roszalja a prot. egyházi — szolgálatból minden szép-
nek kiküszöbölését, mely által egyedül juthatna az 
érzéki ember birtokába, kire egyedül a külső jel és 
példázatok által lehet hatást gyakorolni. 

Oly férfiakra hivatkozhatunk e tekintetben, kik 
különben csak életök némely boldog pillanataiban 
örvendhettek sz. hitünk vigasztalásainak. Missont 
meghatotta ama jelenet, midőn egyházunk fejét sz. 
Péter piaczán népére áldást adni látta, Brydont 
Palermo város védszente ünnepélyének látása. 
S egy Rousseau nem feledé el olykor felhozni 

3) Lüft Hoványinál I. k. Isten ugyan szellem, de az 
ember nem — csupán — az. Mihelyt az isteni belép az em-
ber világába, meg kell testesülnie s egy részben érzéki 
öltönyt venni magára. 

4) Geschichte der Deutschen. 
40 
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szokott okfőit, hogy szentegyházainkban az oltár 
zsámolyánál egy még érzékeny sziv áradozásaival 
imádkozhassék. Voltairet is meghatá ama szertartás, 
melylyel a jámbor hivők a legszentebbet magokhoz 
vevék. 5) De ez okszerű következménye isteni tiszte-
letünknek, melyben az egyház, — hogy a magas 
igazságot szemlélhetőbbé tegye 6), — minden szépet 
és magasztost összpontosítani törekszik, szóval köl-
tőivé teszi s a ki felfogni képes ezeket, annak (mint 
Löben irja) 7) vonzatnia kell akatholicismushoz. „Van 
valami nagyszerű az egyház szertartásaiban,— mondá 
Eötvös, — mi a szivhez szól s talán épen ez által bol-
dogító leginkább, mert hitünknek inkább képeket,mint 
magyarázatokat nyújt. Ki nem emlékszik vissza gyer-
mekkorára vagy életének egyes pillanataira, melyek-
ben nagy öröm vagy fájdalom lelkét hideg egyked-
vűségéből felveré azon behatásra, melyet az isteni 
szolgálat lelkére tett ? Kinek szivét nem szállta meg 
az ajtatosság, midőn a sötét egyházakba belépett? 
Kinek szivében ne támadna egy titkos vágy, ha 
térdre borulva az oltár előtt szorult szívvel elmondá 
gyermekimádságait s ha a sz. ének mint egy nagy 
áldás hangzék vissza a magas boltról, ki nem érezé 
vigasztaltnak, sőt boldognak, magát?" Oty szükséges 
tehát a cultus, hogy a nélkül életre ható, az élettel 
összeolvadó, vallás teljes lehetetlen. „Szüntessétek 
meg a külső jeleket — mondja Diderot 8) — és min-
den azonnal egy metphysieai zagyvalékká leszen, 
mely annyi alakot veend magára, a mennyi fej van. 
Minden religio, mely csupán a lelki szolgálatra (sub-
jectivitas), szertartások nélkül,van összeszorítva, előbb 
utóbb a holdnak birodalmába fog igazittatni. 9) 

Mindezeket és sok másokat mellőzve, a cultus-
gáncsolóknak elég leend — ugy gondolom — a prot. 
Jackovitz eme szavait fontolgatni: „Nézzétek az 
Isten fenséges teremtését, a szellemi életnek ez elő-
képét. Váljon a nagy világalkotó száraz ágon nö-
veszti-e a gyümölcsöket? Nem; levéldiszt és virág-
éket adott a fának és mindkettő közt ragyog a gyü-
mölcs. Igy van az egyházban is; szertartásai azon 
levelek és virágok, melyek alatt a hit gyümölcsé-
nek érnie kell. 10) 

5) L. Chateaubriand „Genie du Christ." , 
6) Klausen, Kirchenverfassnng der Kath. und Protest. 
7) Lotosblätter. S. 48. 
8) Essais sur le peintre. 
9) Mirabeau Theod. 236. 
10) Seht doch hinaus in Gottes erhabene Schöpfung, in 

dieses Vorbild auch des geistigen Lebens. Lässt der grosse 
Weltenschöpfer die Frucht am dürren Aste wachsen ? Nein, 
er verleiht dem Baume Blätterschmuck und Blüthenpracht, 

A művészet ad szint, hangot, életet, az általa 
feldolgozott anyagoknak, melyek czélja (létök oka) 
ha nemes, szép és jó, hasonló az érzelem is, melyet 
keltenek. 

Az egyháznak tehát elv tekintetéből is pártolnia 
kellett a művészetet, mert ez a belső ember nemesí-
tésének, az erkölcsi, a szellemi, társadalom egysége 
létesítésének, roppant munkájában nagy szerepet vala 
játszandó. A művészetnek pedig már létokánál fogva 
ragaszkodnia kellett hitünkhez, egyházunkhoz, m rt 
ebből meriti tárgyát, ebből tárgyai megteremtésére a 
szükséges erőt s a már megalkotottat egyedül ez di-
csőitheti meg. 

Innen van, hogy az egyház emlőin növekedett 
s védszárnyai alatt érte el tetőpontját. Mert mik ké-
pezik a művészet remekeit? A strassburgi, kölni, 
bécsi, freiburgi, velenczei, mainzi, wormsi, bordeauxi, 
egyházak a normandiaiakkal, melyeket Cantu is u ) 
a művészet legragyogóbb remekeinek nevez. Ne fe-
ledkezzünk meg sz. Péter templomáról sem, mely-
ben, mint Lamartine mondja, Michael-Angelo leg-
jobban fogta fel a katholicismust s benne előállitotta 
a legfenségesebb, legteljesebb, kifejezését. Az való-
ságban imában való apotheosis és a ker. vallásnak 
emlékköves transfignratiója. Ez legméltóbb helye 
az imádásnak. Byron egyetlennek és hasonlithatlan-
nak, Madame de Staël pedig az örökkévalóság laká-
nak, nevezi ; Gribbon azt mondja, hogy a vallás szol-
gálatában még nem volt ily épület. 12) 

Ezt és a többieket látva, következetesen jöhe-
tett Németország nagy philosophusa emez őszinte val-
lomásra: Sehol sem tüntetik ki az építészek művésze-
töket illőbben, mint székestemplomok építésében és 
Isten dicsőségére s jámbor czélokra szánt más em-
lékek állitásában. 13) S ha koruk, keletkezési idejök, 
után kérdezősködünk, feleletükkel alkotó szellemük-
höz is elvezetnek s tudtunkra adják, hogy ily örök 
s maradandóbecsű műveket csak azon kor, azon hit-
szilárd keresztény kor, alkothatott, mely hiúságát 
ilyekkel igyekezett eloltani s a szellem, mely alko-
tóikat a hosszú munkában lelkesité, az egészben ugy 
mint egyes részeiben visszatükröződik s azon szent 

und zwischen beiden glänzt die Frucht. So ist e3 auch in der 
Kirche. Die heil. Gebräuche sind di Blätter und Blüthen, 
unter welchen die Frucht des Glaubens reifen soll." Die 
Bückkehr zur kath. Kirche. Eine Aufgabe unserer Zeit und 
eine Stimme aus der Mitte der Protestanten. Leipzig 1851. 

" ) 10. Könyv. 
J î) Lásd Zádory „Utazási vázlatok Olaszhonban." 
" ) Leibnitz Systema Theolog. p. 207. 
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érzelmet kelti fel a jámbor szemlélőben, mely nekik 
létökkel életet is adott. 

A bazilikák, dómok, nagy korát nyomban kö-
vette a művészet másik főága, a festészet. Bizonyos 
Guidó már 1221-ben megalakítja az első iskolát, 
mely második főnöke alatt már a tökély bizonyos 
fokára emelkedett; később Giotto (1276 — 1336; 
még inkább tökéletesiti a természeti mozgás ele-
venebb utánzása által. A keresztes hadak és a 
scholastica hatása alatt éled. Leonardo da Vinci 
(1445 —1520) lefesti utolsó vacsoráját; Dürer Albert 
Nürnbergből (1471 —1528) a német, Leyden Lukács 
(1474 — 1533) a hollandi, Corregio (1494—1534) a 
lombardi, Angelo Mihály (1499 —1564) a florenczi, 
Tizian (1477 —1576) a velenczei, festői tanodákat 
alapitják melyek későbbi termékei saját és az utó 
kor méltó bámulatának tárgyai. Át alán véve a mű-
vészet, ugy mond Gaume, a XV. század előtt a tökély 
magas fokán állott s a középkor oly művészi tevé-
kenységet fejtett ki, minőnek mását a világtörtén-
elem nem képes előmutatni. És ennek oka az ész és 
kedély egyezményes fejlettségében áll, mit ismét nem 
másnak, mint hitünk ereje és hatása eredményének, 
tartok. Ekkor alkotta az egyház a ker. művészet 
rendszerét, mely magában foglalja mindazt, a mi 
eredetit és nagyszerűt az ujabb művészet létrehozott,14) 
mely mig egy részről a valóságot veszi mintául, nem 
elégszik meg más részről csupán a természeti szépség-
gel, hanem az erkölcsi szépségre is törekszik, nem 
hagyva ki számitásából az emberiség szenvedéseit, 
gyarlóságait és tökéletlenségeit s épen ezáltal jut-
ván el az igazság (tehát a valódi szép) legfőbb fo-
kára. A kor, melyben e rendszer tálsúlyra vergődött, 
szülte, nevelte, a művészetet, melynek remekeit ko-
runk inkább gyalázni tudja eredete miatt, mintsem 
azt utánozni. „Nem voltam képes, úgymond Cantu, I5) 
durvának nyilvánítani azon időket, melyek West-
minstert és a párisi Notre-Dameot épitették, azután 
Granada és Toledo csudáit, Rheims, Amiens, Autun, 
Köln, Rouen, székesegyházait és más képzelvényes 
teremtményeit egy oly eredeti stylnek, melyet bar-
bárnak csak a pedansság nevezhet. Midőn láttam a 
milanói székesegyházat, a bolognai San-Petroniót, a 
Santa Maria del Fiorét, az assisi szent zárdát, Siena 
és Orvieto egyházait, a Pisában felhalmozott csuda-
műveket, Monreale és Palermo kápolnáit, Genua ki-
kötőjét és egész Veleuczét; midőn mondom, mindezt 
azon tisztelettel néztem, melylyel az ősök sirja előtt 

") Cantu II. k. 
15) VIII. k. 

meghajolni szokás, és minden városban székesegy-
házat, védfalakat, tanácstermeket, hajózható csator 
nákat s hosszú vizvezetőket találtam, kérdém tőlök : 
mely időben keletkeztetek? és valamennyi azt felel-
te: a municipalis szabadság idejében! Ezekre mu-
tatva el lehet mondanunk: oly idő, mely ily műve-
ket alkotott, nem megvetendő." 

Ne feledjük e mellett, hogy mig az óvilág re-
mek művei, az imolák, szobrok, diadalivek, vizveze-
tők, a fényűzés finomságai s az élet kényelmei, csak 
a fővárosokra szorítkoztak, azokon kivül semmi, 
legfölebb néhány kunyhó, — mint Cantu irja — 
hova a rabszolgák éjjel bezárattak, kiknek veritéké-
ből az urak és városiak éltek és vigadtak : addig a 
középkorban ezer falut, egyiktől a másikhoz vezető 
utczát, várakat, paplakokat és minden lépten majo-
rokat találunk, melyek mutatják, hogy nemcsak a 
városi népesség gondoskodott magáról, hanem az 
utolsó parasztra is kiterjedt a püspök gondja, a szer-
zetes szent beszéde, a világi elöljárók ébersége. 

Igy érte el a művészet hitünk dicső századaiban 
tetőpontját; igy tölté be hivatását a szellemi, erköl-
csi és anyagi haladás előmozdításával. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

A legszentebb sziv asszonyáról nevezett ima-egylet fiók-
egylete 

a „Notre-Dame du sacré-Coeur" főtársulatnak, mely a J é -
z u s l e g s z e n t e b b s z i v é r ő l nevezett hittéritők issou-
duni kápolnájában Francziaországban a bourgesi érsek ő 
nmlt. által a canoni szabályok szerint alapíttatott éső szent-

sége IX. P i u s által jóváhagyatott. 

„ 0 l e g s z e n t e b b s z i v a s s z o n y a , k ö n y ö r ö g j 
é r e t t ü n k ! " (100 napi búcsú.) 

,,Spes desperantium". A kétségbe 
esők reménye. (Sz. Ephrem) 

I. A z i m a - e g y l e t c z é l j a 

a legszentebb sziv asszonyának leghatalmasb közben-
járása által a legbonyolodottabb és legkétségesebb testi s 
lelki ügyeinkben segélyt nyerni. 

II. A t a g o k e l ő n y e i 

1. A legszentebb sziv asszonyának különös segedelme. 
2. Lelki részvétel mindazon szt. misék érdemeiben, me-
lyek az év minden csütörtökén a legszentebb sziv asszonya-
nak oltáránál az egylet élő — s 3. a hónap minden első csü-
törtökén annak kimúlt tagjaiért mondatnak. 4. A tagok 
mindazon ügyeinek felajánlása, melyek az igazgató tudo-
mására adatnak. 5. Az összes tagok imáiban és jó cseleke-
deteiben való részvétel. 
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III . A f e l v é t e l r e e l e g e n d ő 
1. Hogy az illető vezeték- és keresztnevét bejelentse. 

(P. Magnus M. Perzager Servitenordenspriester und Direc-
tor des Gebetsvereins in Innsbruck.) 

2. Hogy mindenuap reggel és este e fohászt mondja : 
„O legszentebb sziv asszonya, k. é." 

J e g y z e t A legszentebb sziv asszonyának főünnepe 
május 31-kére tétetett. 

IV. A t a g o k n a k a j á n l t a t i k 
1. Hogy minden reggel imáikat és jó tetteiket az ima-

egylet ügyeiért felajánlják. 2. Hogy a legszentebb sziv asz-
szonyának érmét magokkal hordják. 3. Hogy az egylet 
közös költségeinek fedezésére, ha megtehetik, valamit ál-
dozzanak. 4. Hogy az egylet ünnepein a szt. áldozásban 
lehetőleg méltóan részt vegyenek, u. m. újév napján, v íz -
kereszt, gyertyaszentelő, gyümölcsoltó, sarlós, nagyboldog-
asszony, valamint kisasszony, napján, továbbá Mária szep-
lőtelen fogantatása ünnepén, karácsony napján, a legszen-
tebb sziv asszonyának (május 31-kére eső) főünnepén, J é -
zus szt. szivének ünnepén s végre szt. János apostol és evan-
gelista, szt. Bemard, szt. Ágoston és szalézi szt. Ferencz 
napjain. 

J e g y z e t . Oly személyek, kiknek üdve különösen 
szivünkön fekszik, tudtok nélkül is beirathatók, hogy így 
a legszentebb sziv asszonyának különös pártfogásába he-
lyeztessenek. Kimúlt hiveket is lehet beiratni, hogy a kö-
zös imádság érdemeiben ők is részesülhessenek. Mindezek 
helyett a kis fohászt az illető jótevők végezhetik. Ez ima-
egylet tagja lehet minden katholikus keresztény kor- , nem-
s nemzetkülömbség nélkül. 

V. B ú c s ú k . 
T e l j e s b ú c s ú n y e r h e t ő a felvétel napján, a 

legszentebb sziv asszonyának főünnepén, a bold. Szűz 
szeplőtelen fogantatása, születése és mennybemenetele ünne-
pein, halálunk óráján, karácsony napján, áldozó csütörtö-
kön, gyümölcsoltó Boldogasszony és az isteni anyaság ün-
nepén, végre a hét minden csütörtökén vagy vasárnapján. 

N e m t e l j e s és pedig 7 évi és 7 negyvenedi búcsú 
nyerhető Mária bemutatása és látogatása (sarlós), vala-
mint szt. János apostol és szalézi szt. Ferencz napján. — 7 
évi búcsú nyerhető valahányszor az egyleti tagok vala-
mely kimultat temetőbe kisérnek, lélekharangszókor a 
haldoklóért imádkoznak, jámbor nyilvános vagy magán-
gyülekezetekben, isteni tiszteleten vagy szent gyakorlatok-
ban részt vesznek, hétközben a szt. mise-áldozaton jelen 
vannak, este lelkiismeretöket megvizsgálják, szegényeket, 
betegeket vagy foglyokat látogatnak, ellenségeskedőket 
kiengesztelnek. — 60 napi búcsú nyerhető minden egyes 
jó cselekedettel. Mindezen búcsúk a tisztitóhelyen szenvedő 
lelkek javára is felajánlhatók. 

(IX. Pius 1864. és 1867-ben.) 

I m á d s á g , m e l y n e k a j t a t o s e l m o n d á s a 
a t a g o k n a k a j á n l t a t i k . 

Emlékezzél meg ó legszentebb sziv asszonya ama 
nagy hatalmadról, melylyel imádandó szt. fiad szive felett 
birsz. Érdemeidbe helyezett teljes bizodalommal járulok 

hozzád, védelmedért és segedelmedért esedezvén. O nagy-
hatalmú asszonya az úr Jézus szentségos szivének, mely 
minden kegyelmek kiapadhatlan forrása s melyet Te t e t -
szésed szerint felnyithatsz, hogy abból a szeretet és irgal-
masság, a hit és üdvösség, kincseit, melyeket az magában 
foglal, reánk áraszd ; kérlek Téged, nyerd ki számomra 
azon kegyelmet, melyért hozzád esedezem . . . . Nem, én 
nem könyörgök hiába ! S mivel Te ó legszentebb sziv 
asszonya az én anyám vagy, fogadd kegyelmesen könyör-
gésemet és méltóztassál engem meghallgatni. Amen. 

A pannonhalmi főapát úr helybenhagyásával.*) 

A Congregatio Indulgentiarum határozata a nem teljes 
búcsú elnyerésénél használtatni szokott „corde contrito'' 

formuláról. 

Juxta Apostolicae Sedis praxim in plenariae indul-
gentiae concessionibus apponitur clausula : C h r i s t i f i d e-
l i b u s , q u i v e r e p o e n i t e n t e s , c o n f e s s i s a c r a -
q u e C o m m u n i o n e r e f e c t i e t c . Haec clausula iuxta 
declarationem alias datam exprimit conditionem ita, ut 
confessio inter opera iniuncta recensenda sit et nemo indul-
gentiam plenarium, etsi in statu gratiae reperiatur, lucrari 
possit, nisi sacramentalem confessionem faciat et cetera 
iniuncta opera adimpleat. 

Iam vero in indultis, quibus partiales indulgentiae 
conceduntur, nulla mentio fit de sacramentali confessione, 
sed adhibetur clausula „ c o r d e s a l t e m c o n t r i t o " . 
Hinc apud nonnullos quaestio orta est, an praescripta con-
tritio requiratur dumtaxat ú t i m é r a d i s p o s i t i o , nempe 
ut, quatenus aliquis in statu peccati mortalis reperiatur ac 
propterea incapax lucrandae cuiusvis indulgentiae, per per-
fectam contritionem cum proposito confessionis ad statum 
gratiae restituatur et capax fiat indulgentias assequendi, 
vel potius clausula illa „ c o r d e s a l t e m c o n t r i t o " 
inducat v e r a m c o n d i t i o n e m , scilicet tamquam pars 
operis iniuncti contritio ipsa habenda sit ita, ut ad indul-
gentiam lucrandam etiam ab iis actus contritionis emitten-
dus sit, qui in statu gratiae et charitatis reperiantur ? 

Ut hac in re Christifideles tutam regulám habeant, 
sacra Congregatio suprascriptum dubium solvere non de-
dignatur. 

Sacra Congregatio indulgentiis sacrisque reliquiis 
praeposita, re sedulo diligenterque perpensa, proposito du-
bio respondendum censuit prout respondet : A f f i r m a t i v e 
a d p r i m a m p a r t e m ; N e g a t i v e a d s e c u n d a m . 

Et facta relatione Sanctissimo Domino nostro Pio PP . 
IX. in audientia habita a me infrascripto Cardinali Prae-
fecto die 17. Decembris 1870, Sanctitas Sua resolutionem 
sacrae Congregationis adprobavit ot confirmavit. 

Datum Romae ex Secretaria eiusdem sacrae Congre-
gationis die 17. Decembris 1870. 

A. Card. Bizzarri Praefectus. 
A. Colombo S. 1. C. Seer. 

*) Szivesen veszsziik az ígértet. Szerk. 
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Instructio de calicis puriíicatione. 
Data a S. E. C. die 11. Mártii 1858. pro iis, qui in dissitis locis Missam 

iterare debe.it. 

„Quando Sacerdos eadem die duas Missas dissitis in 
locis celebrare debet, in prima, dum divinum Sanguinem 
sumit, eum diligentissime sorbeat. Exinde super corporale 
ponat Calicem et palla tegat ac iunctis manibus in medio 
Altari dicat : Q u o d o r e s u m p s i m u s e t c . et su-
bindeadmoto aquae vasculo digitos lavet dicens: C o r p u s 
t u u m et abstergat. Hisce peractis Calicem, super Corpo-
rale manentem adhuc, doducta palla cooperiat ceu mos est, 
scilicet primum purificatorio linteo, deinde patena ac palla 
et demum velo. Post haec Missam prosequatur et completo 
ultimo Evangelio rursus stet in medio Altaris et detecto 
Calice inspiciat, analiquid divini Sanguinis nec ne ad imum 
se receperit, quod plerumque contingit. Quamvis enim sa-
erae species primum sedulo sorptae sint, tamen dum su-
muntur, cum particulae, quae circum sunt, undequaque sur-
sum deserantur, nonnisi deposito Calice ad imum redeunt. 
Si itaque divini Sanguinis gutta quaedam supersit adhuc, 
ea rursus ac diligenter sorboatur etquidom ex eadom parte, 
qua il I e primum sumptus est. Quod nullimode omittendum 
est, quia Sacrificium moraliter durât et superextantibus 
adhuc vini speciebus ex divino praecepto compleri dobét. 

Postmodum Sacerdos in ipsum Calicem tantum saltem 
aquae fundat, quantum prius vini posuerat, eamque circum-
actam ex eadem parte, qua S. Sanguinem biberat, in para-
tum vas demittat. Calicem subindo ipsum Purificatorio lin-
teo abstergat ac demum cooperiat, uti alias fit atque ab 
altari discedat Depositis vestibus sacris et gratiarum acti-
one compléta, aqua e Calico demissa pro rerum adiunctis 
vel ad diem crastinum servetur (si nempe eo rursus Sacer-
dos redeat Missam habiturus) et in servanda puriíicatione 
in Calicem demittatur, vel gossipio aut stuppa absorpta 
comburatur vel in Sacrario, si sit exsiccanda, relinquatur, 
vel demittatur in piscinam. 

Cum autem Caüx, quo Sacerdos primum est usus, pu-
rificatus iam sit, si illo ipso pro Missa altera indigeat, eum 
secum déférât, secus vero in altera Missa diverso Calice uti 
poterit." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, november 25. A j e z s u i t á k . Oly időket 

élünk, melyekben ahoz, hogy valaki liberálisnak, műveltnek, 
felvilágosodottnak, előrehaladottnak, tudósnak, tartassék, 
megkívántatik, hogy a jezsuitákat szidja, letudatlanozza, 
rosz hazafiaknak, erkölcstelen embereknek, nevezze. Mind-
ezt bebizonyítani egészen fölöslegesnek tart ják már. Hisz a 
közvélemény ellenök van, üldözik őket egész Európában 
néhány országot kivéve. Minek tehát a bizonylat ? gondol-
ják liberálisaink. „Si non esset hic malefactor, non tibi tra-
didissemus eum." A fejedelmeknek pedig folyton azt lár-
mázzák füleibe: „si hunc dimittis, non es amicus — po-

puii." Igy van ez az újdonsült nagynémat birodalomban, 
Olasz- és Spanyolországban, Portugalliában és Schveizban. 
Miért nem lenne így Magyarországban is ? Avagy miért 
lenne máskép nálunk? Talán nálunk a liberálisok más 
anyagból gyúrvák, mint azon többi országokban, melyeket 
már-már sirjaik szélére vonszoltak? Miért maradnánk mi 
magyarok hátra, hisz a mi szénánk tökéletesen rendben 
van, a nemzetiségek a legszívélyesebb testvéri egyetértés-
ben élnek, adóink a lehető legkisebb minimumra vannak 
reducálva, államháztartásunk mindig fölösleget mutat, 
igazságszolgáltatásunk igaz, hogy keleti, de hisz keletről 
jött az üdv, iskoláink a legrendezettebbek, hadseregünk 
minden tekintetben oly kitűnő, hogy bármely nagyhatal-
mat összemorzsol ogy reggelen, országgyűlési pártjaink 
távol a botrányos fellépésektől úgy állnak egymás mellett, 
mint a galambpár, az egyházi ügyek teljesen rendezvék, 
hisz congressusokat már tartottak a zsidók, görögök, ka-
tholikusok s reformegyleteket alapítanak a protestánsok, 
egészségi állapotaink kitűnők, a marhavészt, cholerát, him-
lőt, typhust, szárazságot, nedvességet, csak hiréböl ismer-
jük, erkölcsi állapotaink oly jelesek, hogy hamis bukások-
ról, öngyilkosságokról, hamis játékokról, schwindelről, pö-
rökről, alig hallani nálunk stb., miért no lehetne s kellene 
tehát ily boldog eldorádóban, melyben semmiféle külelleu-
ségtől sem kell tartanunk, a jezsuitákkal bajlódni, azon 
egynehány atyát, kik nálunk keservesen élnek s tanítják 
gyermekeinket, békében hagyni ? Ki velők ; jezsuita nem ily 
mennyországba való, minőben mi lakunk, mert még kitelik 
tőlök, hogy ezen boldog állapotaink megváltoztatására tö-
rekednének. Nom, ezt nom engedhetjük, el velők. Igy okos-
kodnak a magyar politikaszterek. 

Olaszországban Pisában a jezsuiták szegény tanulók 
számára amolyan convictusfélét akartak nyitni. De a libe-
ralismus éber s nem egykönnyen engedi, hogy a fiatalságot 
valaki kiragadja körmei közül. Feluszitották tehát a cső-
cselékot a jezsuiták ellen s csúnya bántalmazásoknak vol-
tak kitéve egyes papok, kiket a tömeg megütlegelt, jezsui-
táknak tartván őket. Ezen esemény alkalmul szolgált azután 
arra, hogy az olasz lapok a jezsuitákkal bővebben foglal-
kozzanak, e rendnek az államhoz való viszonyát szellőz-
tessék stb. Ezen pro et contra vitt sajtóharczban Sbarbaro 
modénai tanár, a legtúlzóbb democrata s az egyháznak 
ellensége, mily minőségben gyakrabban bántalmazta a 
pápát, lándzsát tört a jezsuiták mellett, ezeknek szabadsá-
gát, jogait, erélyesen védelmezte. Laboulaye franczia tudós 
s iró, figyelemmel kisérvén az olasz s in specie a pisai ügyet, 
levelet intézett Sbarbaróhoz, melyben ennek eljárását 
tökéletesen helyesli. Igen tanúságos Laboulayenak ezen 
nyilt levele s azért nem fog ártani egy részét a magyar 
közönséggel is megismertetni. 

„A valódi politikai bölcseség abban áll, irja Labou-
laye, hogy a társadalomnak minden életrevaló eleme saját 
jogaiban meghagyassék, mindenkinek tartassék meg a 
maga helye a nap alatt s meggátoltassék minden erőszakos-
kodás és túlság. A nagy franczia forradalomnak férfiai nem 
voltak oly okosak s 1791-től 1796-ig makacson harczoltak 
az egyház ellen s végre legyőzettek. A lélekismeret fellá-
zadt ellenök. Váljon ezen egyenlőtlen harczot ma is meg 
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akarják kezdeni s benne elbukni ? Már Macaulay megje-
gyezte, bogy ha megengednek, miszerint az igazság és 
tévely erejöket egymásközt megmérjék, végül mindig az 
igazság fog diadalmaskodni ; ha azonban az igazság ezen 
harczában az erőszak segedelmére támaszkodnék, rendesen 
a tévely lesz a győző. S ennek oka igen egyszerű. Az em-
beri sziv visszaborzad az erőszakoskodástól s pártját fogja 
a martyroknak még azon esetben is, ha azon ügy, melyért 
szenvednek, rosz is. A népnek mesterkéletlen érzelme azt 
mondja neki, hogy ha egy embert lehet hite miatt bebör-
tönözni, száműzni, senki som biztos többé s ha egy ember-
nek lelkiismerete eröszakot szenved, akkor a többinek lel-
kiismerete sem szabad többé. Történjék bár, hogy a tör-
vény egyházi társulatoknak megengedi vagy megtiltja a 
birtokolást, ez gazdászati kérdés s a politikához tartozik ; 
de hogy a törvény egyes polgártársakat, mert szerzetesek, 
gátoljon abban, miszerint tetszésök szerint ruházkodjanak s 
Istennek saját modoruk szerint szolgáljanak, ez oly me-
rénylet a lelkiismeret ellen, mit soha sem lehet helyeselni. 
De azt szokták ellenvetni, hogy ha a jezsuitáknak megha-
gyatik a jog tanitani, prédikálni s terjeszkedni, az olasz 
népség egy ötöde martalékul dobatik a műveltség, felvilá-
gosodás és szabadság legdühösebb ellenségeinek. De ezen 
ellenvetés nem jelent mást, mint hogy a népfelség elvére 
alapitott államban egy ötöd részből álló kisebbségnek jogát 
elismerjük az összes nemzet hite s lelkiismerete felett ren-
delkezni. Mit, hát nincsenek nektek sajtótok, törvényszé-
keitek, gyűlési s társulhatási jogotok, nem tarthattok elő-
adásokat, nem alapithattok könyvtárakat ? S ti mégis 
mindamellett féltek egy jezsuitának árnyékától? Bismark 
épen most indította meg a hadat a püspökök ellen ső csak-
hamar saját kárán meg fogja ismerni tanulni azt, mit első 
Napoleon oly találólag a hatalom tehetetlenségének nevezett. 
Könnyebb egy népet karhatalommal leverni, mint egy 
anyókának vagy falusi plébánosnak lelkiismeretét elnyomni. 
Rólatok olaszokról én sokkal inkább feltettem, hogy neme-
sebb szerepre fogtok vállalkozni ; ti mondottátok ki legelő-
ször a szabad egyház a szabad államban-féle elvet ; raj ta-
tok, a mostani polgarisodás legöregebb fiain, volna a sor 
bebizonyítani, hogy ezen elv nem puszta phrasis. Ha bárki 
fiának szabad azt tanitani, hogy az ember puszta anyag s a 
síron túl nincs többé mit reményelnie, meg kell engednetek 
a papnak is, hogy hirdethesse Krisztust és a testvéri szere-
tetet. En a papok és szerzetesek oldala mellett állok ha 
szabadságot követelnek ; még akkor is mellettök állok, ha 
ezen szabadságot máskép akarják használni, mint nekem 
jónak látszik; ellenök vagyok, ha uralkodni akarnak. De 
még akkor is, midőn ellenökben ellenállást kell kifejtenem, 
nem használok más fegyvert, mint a szabadságot." 

Igy ír Laboulaye, a franczia világi iró, a jezsuitákról. 
Méltán felhozhatjuk a jezsuiták ellen alkalmazásba 

vett üldözés kárhoztatására Gerlachot, a porosz protestáns 
államférfit, ki az általunk ismertetett „Kaiser und Papst" 
czimü legújabb munkájában szinte sikra száll a jezsuiták 
mollett. Pedig Gerlach protestáns. Utalunk e tekintetben a 
Religio utóbbi számaira. 

De nem fog ártani még egy más okmányt is felhozni, 
melyből az világlik ki, hogy a jezsuiták egyátalán nem 

érdemlik meg azon kivételes drácói bánásmódot, melylyel 
korunk libéralisai velők elbánnak. 

A jezsuiták ügye 1853-an a porosz országgyűlésen is 
megfordult. Az ügynek, referense a fentebb idézett Gerlach 
volt, ki február 12-én igy adta elő a reá bizott ügyet: 
„Engedjék meg, hogy még némit felhozzak és pedig ipsis-
sima verba. Ezen anyag, melyet most előadok, attól, mit 
eddig mondottam, azáltal különbözik, hogy a legújabb kor-
ból való s pusztán csak a dologra vonatkozik. Lehetségessé 
tétetett nekem a jezsuita-missiókról, különösen, melyek a 
Rajna melletti tartományokban tartattak, tett hivatalos 
jelentésekbe betekintenem ; ezen jelentések tudtomra kizá-
rólag protestánsoktól származnak s én nem kételkedem, 
hogy azon jelentések, melyek a Sziléziában tartott jezsuita-
missiókról tétettek, de melyekhez nem férhettem, lényegben 
ezen jelentésekkel megegyoznek. Halljuk tehát ezen jelen-
tések szószerinti szövegét: 

„A proselytáskodástól, a felekezeti békének megzava-
varásától, a jezsuiták egészen távol tartották magokat. 
Amiértis müködésök protestáns részről is számos elisme-
résre talált. Cssk a democratia haragszik, mert a jezsuiták 
mindenütt mint a tekintély elvének hírnökei az egyházi s 
állami dolgokban lépnek fel s azon socialista ábrandokat, 
melyekkel a democratia a tömeg önszeretetét felkeltve, azt 
behálózni iparkodik, leálczázzák s irgalom nélkül küzde-
nek ellenök. Azért a domocratia pártolóitól ugy tekintet-
nek, mint a kormányok zsoldjában álló ügynökök s gya-
lázkodó iratokkal elhalmoztatuak. Hitközönyösek, kik 20 
év óta nem látogattak templomot, pirulva voltak kénytele-
nek bevallani, hogy a jezsuita-missi ókon meggyőződésből 
származó meggyőző hiterő oly mélységgel s erővel lépett 
fel, melynek lehetőségéről korunkban még csak álmodni 
sem mertek volna. Hasonlóképen a falusi birák (Landräthe) 
összevágólag nem győzik eléggé magasztalni, mily jótékony 
hatással voltak a jezsuita-missiók nemcsak a külső erköl-
csösségre s legalitásra a dugáruskodás, rendőri áthágások, 
pálinkaivás, éjjeli dorbézolás stb. tekintetéből, hanem még 
inkább a belső életre azáltal, hogy a keresztény fegyelem 
szellemét, a házaspárok, gyermekek és szülők, uraságok s 
cselédek, közti szeretetet, a házi, családi s községi békét, 
előmozdították." 

íme a porosz protestáns hatóságoknak tanúságtétele 
quintessentiában a jezsuitákról az utolsó időkből. Hol van 
itt még csak árnyéka annak, hogy a jezsuiták mint gonosz 
dolgok eszközlői vádoltatnak, hogy elűzessenek ? Pedig 
ezen bizonyítvány az országgyűlés szine előtt mondatott s 
annak jegyzőkönyvébe is bevétetett. 

(Folyt, köv.) 

OROSZ-LENGYELORSZÁG. A k a t h o l i c i s -
m u s n a k e l n y o m á s a minden ellenkező biztosítá-
sok s hírek daczára még mindig kiegészítő részét képezi az 
orosz bolpolitikának. A mint a „Czas"-nak Wolhyniából 
írják, legújabban ismét két városkában, Mielnica- és Ko-
morgrodban, melyeknek elsojo a nevezett tartományban, má-
sika pedig Podoliában, fekszik, a katholikus templom min-
den ok s előleges eljárás nélkül egyszerűen kormányi leirat 
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által bezáratott. Ez azon út, melyen a kormány lassankint 
a katholika vallás gyakorlatát rendszeresen elnyomja. Ily 
templombezárás alkalmával a hozzá tartozó katholikus 
plébániának népe rendesen a legközelebbi ideiglenes kath. 
plébániába kebeleztetik. „Ideiglenesének mondjuk ezt, 
mert jól tudjuk, hogy a kormánynak elhatározott szándéka 
minden kerületben csak egyetlenegy, következőleg az egész 
tartományban csak tizonkét, katholikus plébániát tűrni, 
minélfogva a többi, ma még fenálló, mind csak ideiglenes-
nek tekinthető. 

Ezen rendszert már Miklós czár inaugurálta akkor, 
midőn az egyházi javak elkobzása alkalmával a katholi-
kus templomokat két osztályra osztotta, kincstáriakra és 
nemkincstáriakra. Amazoknak papjai egy kis nyugdíjban 
részesültek, emezekéi pedig nem. Ezenkívül minden volt 
zárdai templom, hamindjárt plébánia is volt hozzá kötve, 
a szerzetesek elűzése után nemkincstárinak nyilváníttatott. 
Ezután azon katholikus templomokra került a sor, melyek 
jobb karban voltak, mint az ugyanott levő schismatikus 
imaházak. Elkoboztattak s a schismatikusoknak adattak 
át. Meg kell vállani, hogy ez orosz szempontból tekintve a 
dolgot felette czélszerü eljárás volt a schismatikusoknak 
olcsó úton jókarban lévő templomokat szerezni s egyszers-
mind az ottani katholicismust kiirtani. 

Ma már az orosz kormány egy lépéssel tovább ment. 
Elkobozza a katholikus tomplomokat, a mint neki tetszik s 
elkobozza nemcsak az illető kormányzó, hanem összevissza 
minden bármiféle alárendelt állású hivatalnoknak kénye 
kedve szerint. Okadatolásról szó sincs vagy ha van is, elég 
hogy valami írva legyen, hogy egyszersmind legfelsőbb 
helyen approbáltathassék ; csak a katholikusok ellen irá-
nyuljon a rendszabály s akkor jó helyén van minden. 

Egy másik eszköz a katholikus templomok számának 
mindinkábbi csökkentésére azon rendszabályban fekszik, 
mely szerint nem szabad katholikus templomot kijavítani 
vagy átépíteni addig, míg arra a kormány engedélyt nem 
adott. Könnyű dolog tehát, mi rendesen meg is történik, 
hogy eme kormányi engedélynek megadása addigra halasz-
tatik, míg az illető templomon már semmiféle tatarozás 
vagy kijavítás sem segít többé azaz, míg romban fekszik, 
— akkor pedig azt mondják, ha az illető községnek szük-
sége leendett katholikus templomra, bizonyára nem hagyta 
volna összeomlani s vége van; az illető vidék nem lát 
többé katholikus templomot, sem katholikus papot, mert 
templom nélkül pap som türetik meg a helységbon. A nép 
pedig ily körülmények közt önkénytelenül is a szakadár-
ságnak zsákmányául esik, mire a kormány azt mondja: 
quod erat demonstrandum azaz ezt akartam ! 

LONDON. M é r t é k l e t e s s é g i e g y l e t e k , h i t -
é l e t . October utolsó hetében a kath mértékletességi egylet 
évi közgyűlését tartotta, melyet a westminsteri érsek sze-
mélyes jelenléte által kitüntetett. A nagygyűlés Betknal-
Green nevü helyiségben tartatott, a megjelentek számát 
szemtanúk 5—6000-re teszik. Mint első és főszónok a bar-
nabitarendű Lockhardt atya kingolandi plébános, az egy-

letnek tevékeny apostola, lépett fel, ki a jelenlevőket hosz-
szabb gyönyörű beszédben arra szólította fel, hogy „a kö-
telmet magokra vegyék" azaz, hogy ünnepélyesen fogad-
ják, miszerint soha borhoz, sörhöz vagy pálinkához nem 
nyúlnak, kivéve a betegség esetét ; kifejtette, megmagya-
rázta és bebizonyította az ajtatosan figyelő nép előtt, mi-
szerint az iszákosság mindazon nyomornak szülőanyja, 
mely az angol népet sújtja s hogy csakhamar kiszabadul-
nának nemcsak a legocsmányabb bűnökből, hanem az 
anyagi nyomorból is, hahogy mértékletesebb élethez szok-
nának. Utána az érsek, ki az egyletnek felvirágzását 
gyengéd gonddal s éber figyelemmel kiséri, néhány szivre-
ható szót intézett a sokasághoz, mi azt annyira megha-
totta, hogy ezeren is térdre esvén fenszóval fogadták a 
mértékletességet, minélfogva legott is mint egyleti tagok 
beírattak. 

Ugyancsak az érsek november elején két uj püspököt 
szentelt. Egyet az angolhoni salfordi megye számára, a mási-
kotazamyclai in partibus levő egyház czimére. mely utóbbi 
ezentúl segédpüspöke lesz.A felszentelés a salfordi székesegy-
házban történt. A templom zsúfolásig meg volt töltve s be-
tegség által akadályozott 3 püspök kivételével az egész an-
gol hierarchia jelen volt Az uj salfordi pü&pök imponáló 
külsejű egyéniség, kit a nép, midőn felszenteltetése után a 
tomplomból kilépett, dörgő „éljen"-ekkol fogadott. 

A felszontelési ünnepélyesség után nagy díszebéd kö-
vetkezett a salfordi városházon, melyre a salfordi és man-
chesteri hatóságok (e két város szorosan egymás mellett 
fekszik ugy, hogy külsőleg csak egy testet képeznek) tel-
jes. középkori alakú, diszben megjelentek. A toastok szép 
rendben folytak. Először a pápára, azután a királynőre s 
végre a két polgármesterre. A manchesteri polgármester 
is beszélt és különösen kiemelte, mikép az egyházi s világi 
hatóságoknak szívélyes egyetértése mindenkor egyik leg-
szebb tulajdonát képezte Manchester városának s polgár-
ságának. Mitchell Henrik, a galwayi kerületnek parlamenti 
képviselője, protestáns ember, felköszöntésében kiemelte, 
miszerint nincs Angolországban család, mely annyit tett 
volna az egyházért, mint a Vaughan nemzetség. Az uj sal-
fordi püspök ezen családhoz tartozik, sőt, mi több, ezen 
dúsgazdag családnak elsőszülötte s a hitbizományos jószá-
goknak kizárólagos örököse. Ezen főpap sokat fog megyéjé-
ért és papságaért tehetni. Kivéve a két legfiatalabbikat, többi 
fivérei is papokká lettek. Atyja, gyalogsági ezredes és mosto-
hája még életben vannak s a felszentelésen is jelen voltak. 
A „Times" ezen ünnepélynek s az utána következett disz-
ebédnek többhasábos leirást szentelt, melynek végén meg-
jegyzi, miszerint a katholika egyház Angolhonban manap 
egészen más, sokkal kedvezőbb, helyzetben van, mint ezelőtt 
husz évvel. Az igaz s hála Istennek, hogy igy van ; de az 
is igaz, hogy sem a „Times"-nek, sem az állítólagos pro-
testáns türelemnek, nincsen érdeme abban, hogy ez igy van; 
— az igazságnak ellenállhatlan ereje az, mely a szivben — 
mint Margotti nemcsak megjegyzi, hanem tüzetesen bizo-
nyítja is, még mindig katholikus angol népet meggyőzi és 
a katholika egyháznak hóditási terét mindinkább szé-
lesbiti. 
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IRODALOM. 
A kath• egyház szertartásainak régészeti és magyarázati 

kézikönyve (Archaeologico-LiturgicaJ. 
készíti N é m e t h y L a j o s . 

A foméltóságu herczeg-primás érseki jóváhagyásával, 1—6 iv. Ara 70 kr. 
Pest, 1873. Lampel Róbertnél. 

Midőn szerző e hó elejével művére előfizetési felhívást 
bocsátott szét, az abban művének béltartalmáról tett Ígére-
teket örömmel vettük, részint mivel az egyházi irodalom 
archaeologiai és liturgicai terén eredeti magyar művet, 
de főkép, mivel abban fősúlyt magyar egyházunk ügyeire 
fektetni igért. 

Lássuk az első füzetnek átlapozásával, mennyire fe-
lelt meg ígéretének. 

E kézikönyv socratikus vagy dialogikus tanmódban 
van kezelve és mint az előfizetési felhivás mondja, hitszó-
nok, katecheta, tanár és népoktató által az iskolában stb. 
használható, tehát tankönyv. 

En, ki több éveken át a liturgica előadásával foglal-
kozom, irodalmunk ebbeli terményeit ismerem. Ezt legki-
sebb kérkedéssel sem mondom, mert nem sok kell hozzá 6, 
mondd hat, kisebb müvet ismerni. Ezek: 

Frencl, Terklau, Hochenauer (Supka), Zimmermann 
németből áttett, úgyszinte Nogáll és a veszprémegyházme-
gyei kisebb eredeti művek. Mindezek most is előttem fe-
küsznek az uj bonczolandó művel együtt. 

Hogy valamely tankönyv czélszerü legyen, első és fő 
kelléke, hogy könnyen érthető legyen kivált kezdetben. 
Mert ha valahol áll, hogy az első benyomás maradandó, 
úgy áll az bizonyosan az oktatásnál. Sajnosan kellett ta-
pasztalnom, hogy e szakmábóli eddigi tankönyveink egy-
szerre ajtóstól, mint mondani szokás, törtek be a házba. 
Nem akarom Frenclt vagy Terklaut említeni ; de nézzük 
meg a kis „veszprémmegyebeli népiskolák számára" szánt 
müvecskét. Nem kevesebb mint 14 oldalt szán bevezetésül 
az isteni tisztelet fogalma magyarázatára, melyben theo-
logizál, dogmatizál, citál és explikál, hogy tanár- és tanu-
lónak szinte kábul bele a feje. 

Hogy kezeli az uj mü szerzője a bevezetést ? Mikéj?-
iparkodik első megjelenése által kedves benyomást idézni 
olvasóira ? Lássuk csak ! 0 igen praecise kilencz rövid 
kérdésben adja elő az isteni tisztelet fogalmát, a külső isteni 
tisztelet azaz szertartások szükségét és müvének felosz-
tását. 

Az egész műnek felosztását, úgylátszik Terklau után, 
öt főrészre teszi : Szertartási személyek, helyek, készletek, 
ténykedés és idő. E felosztás előttem is legczélszarűbbnek 
és legkönnyebben felfoghatónak látszik. Qui bene distin-
guit, bene docet. Okoskodjék el valaki, nem akarom mon-
dani Frencl, de Hochenauer felosztásán ! 

(Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— Beküldettek : 1) Bűnbánók könyve, a bűnbánat 

szentségének fogalma, szüksége s részei,^ útmutatás a lelki-
ismeret megvizsgálására. Kecskemét. Ara 15 kr . Kapható 
Horvát János káplánynál Nagy-Kőrösön. 2) Roráték al-
kalmára irt szent^beszédek, irta Seidel Pál. Székesfehérvár 
Klökner Péter. Ara 60 kr. — Ajánljuk a lelkipásztorok 
figyelmébe. 

— A pesti „Prot, egyházi és iskolai lap" ezidei 47-ik 
számában ez olvasható: „A mi elismerést és üdvözletet ér-
demel. Hiteles tudósítás nyomán a következő érdekes esetet 
közöljük t. olvasóinkkal. N. N. felszentelt kath. pap meg-
unván a szellemi rabságot, melyet különben kényelmes 
állásánál fogva tűrnie kellett, megvált állásától és az egye-
dül üdvözítő egyháztól és kálvinista lett. Mint ilyen házas-
ságra óhajtván lépni, mivel választottja a róm. kath. egy-
házhoz tartozott, a kihirdetésnek mind a két félnél meg 
kellett történni. S íme, horrendum ! a kath. plébános úr 
nemhogy megtagadta volna a kihirdetést, hanem örömmel 
vállalkozott annak teljesítésére s megtörténte után az elbo-
csátót is kiadta, megjegyezvén, hogy a felek között semmi 
házassággátló akadály nincs. A kath. plébános úr e te t té-
vel az országos törvényt respectálta s mi üdvözöljük őt, 
mint egyházának oly szabadelvű tagját , ki hazája törvé-
nyét elébe teszi egyháza rendszabályainak mindazon ese-
tekben, midőn azok coliisióba jönnek egymással. Szükség-
telen talán megjegyeznünk, hogy N. N. a kiadott elbocsátó 
alapján ref. szertartás szerint megesküttetett." — Biz ez 
érdekes. f 

— Florenczben népszámlálás volt. Érdekes a vallási 
rovat. Van Florencznek 167,053 lakója. Ebből 158,704 
római katholikusnak, 3,916 különféle protestánsnak 2,358 
zsidónak, 182 görög nem egyesültnek Íratta be magát ; 
1345 nem adott feleletet vallására nézve, 261 rationalistá-
nak, 89 szabagocdolkodónak, 9 minden vallás iránt közö-
nyösnek, 2 töröknek, 22 folekezetlennek vallotta magát ; 7 
kijelentette, hogy a sziv vallását követi, néhány meg az 
erkölcs vallását ; egy azt vallotta, hogy ő pusztán csak 
Istent hisz, egy, hogy ő bir az igazi vallással, s egy, hogy 
őneki magának van vallása. — Ókatholikus egyik sem 
akart lenni. 

— Ledochowsky Mieczisló gróf póseni érsek köriratot 
intézett papságához, melyben imákat rendel Jézus szent 
szivéhez az egyház jelen szomorú napjaiban. E levélben a 
többek közt mondja: „Kedves testvérek ! Azt látjuk, hogy 
Krisztus egyháza mindenütt nyomatik; hogy szontatyánk 
már két év óta meg van fosztva szabadságától és saját or-

s z á g á b a n , saját fővárosában fenyegettetik azon istentelenek 
."* áftal, kik őt fogva tart ják ; hogy a féltudósok, — Schein-

gelehrten — kik felületes tudományukra büszkék, az Isten 
által kinyilatkoztatott s a vatikáni zsinat által a Szentlé-
lek segélye mellett hinni parancsolt igazságait szent hi tünk-
nek vakmerőn bírálgatják ! hogy a büszkeség, kapzsiság, ha-
zugság, féktelenség, többre becsültetik a szent alázatosság-
nál, mértékletességnél, igazság- s tisztaságnál. Igy néz ki 
a világ napjainkban. S mit tapasztalunk legközelebbi 
körünkben? Azt, hogy a nehézségek a kath. ifjixság-
nak keresztény neveltetése körül napról napra jobban 
szaporodnak, hogy jámbor szerzetesek körünkből el-
űzetnek. Elmondhatjuk, hogy az illető helyen minden adott 
alkalommal kérésünkkel, intéseinkkel, sürgős óvásunkkal, 
iparkodtunk az egyházra s államra nézve egyaránt veszé-
lyes rendszabályokat meggátolni, de hiába." 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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TARTALOM. Az egyház és a művészet. — Középta-
nodáink. —Egyházi tudósitások. — Irodalom. —Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 
(Folytatás) 

De miként a tudományok a classicusok után 
indultak, hasonlóképen a művészeteknél is észreve-
hető volt már 1450-ben az ó korhozi visszatérés, mit 
újjászületésnek — Renaissance — neveznek, de mi 
nem volt egyéb szolgai utánzásnál. Guttenberg 
találmánya által felforgatja a tudományvilágot s ez 
magával ragadja a művészeteket is. Mig ezek a 
keresztény korban az oltár körül csoportosultak, 
most szétágazva finomulnak, a góth formák össze-
elegyittetnek a görögökéivel, a tompa ivezet a csú-
csossal, a képzelem változatossága a classicus ékít-
mények correctségével, mig beáll a teljes elválás, 
midőn csak az alaki szépség kerestetik bensőség 
nélkül s czélja az érzékekre, nem pedig a lélekre 
hatni. A költészet és a szépművészetek, ugy mond 
Cantu, melyek a „Divina Comediát" és a ([szé-
kesegyházakat hozák létre, a lángész jellegét, a 
nemzeti s keresztényi formákat és nézeteket levet-
kezték, hogy görögökké és rómaiakká változ-
zanak át. Szóval, a tanítványok nem akartak 
többé nagyobbak lenni mestereiknél, ezért térnek 
vissza hozzájok, miként ezt Angelo „Utolsó ítéletén" 
és Raphaël „Madonnái" érzéki szép alakjain láthatni. 
A velenczei és florenczi iskolák mutattak némi ked-
vező eredményt kezdetben, mint ezt Reni Guido 
madonnái, Del Santo istenanyja, Angelo Morese, 
Guiberti, érczkapui, sz. Péter temploma, Florencz és 
Velencze palotái, bizonyitják; de ez nem sokáig tar-
tott, mivel az érzéki szépet eléje tették az eszményi-
nek, mely egyedüli tárgya a művészetnek. 

A festészettel, szobrászattal, építészettel, lépést 
tartott a zeneművészet is, mely többé nem a lélek 

tiszta érzelmeinek felkeltésére, hanem az érzékek 
csiklandozására, felgyújtására, használtatott. Tud-
juk, hogy ez már a XIII . században elfajult, külö-
nösen közép Olaszhonban, olyannyira, hogy azt a 
tridenti zsinat (1545 —1563) kénytelen volt eltö-
rülni. A pápa (IV Pius) 1564-ben egy bibornoki 
bizottmányt nevezett ki a zsinat határozatainak 
végrehajtása végett. Borromei sz. Károly, mint 
kitünőizlésű férfiú s e bizottmány tagja, magához 
hivatá ekkor (1565. január 10.) Palestrinát és egy 
mise Írásával bizta meg, melynek szelleme a nagy 
költő előtt kijelöltetett, tudtul adatván neki egyszers-
mind, hogy e kisérlettől függ az egyházi zene sorsa. 
S ime három hónap múlva három misét mutat be a 
művész, melyek a legjobban sikerülteknek találtat-
tak. Piorani bikornok midőn az óriási próbán jelen 
volt, Dante szavaival fejezé ki megelégedését Sor-
belloni bibornok társa előtt: „Ily szelid és szép han-
gok, ugy mond, csak a mennyből származhatnak, 
hol a boldogság örökös." Igy lett Palestrina a régi 
egyházi zene megmentőjévé, Burnet szerint Homér-
jává. Igy támasztá u j életre az egyház a zeneművé-
szetet és megszentelni a többivel együtt ezt sem 
mulasztá el. 

De a legnagyobb forradalom, metytől már 
Julián bibornok, korának legnagyobb férfia, tartott, 
— miként ezt a meauxi püspök művében megjegyzi 
— s melynek tompa moraja már a cambraii érsek 
Fénelon füleiben zúgott, forduló pontot képez mint 
mindenek, ugy a művészetek történetében is. A költé-
szet kezdé meg a rohamot és vele tartott lépést a velen-
czei és florenczi művészeti iskola oly annyira, hogy 
a pusztitó árnak még egy Michael-Angelo s Raphaël 
ihletett szelleme is játékává lőn. A renaissance-kor-
szakkal kezdett cynicus meztelenség lüdóbá utolsó 
leplét is, mely alatt a szemérem s nemesebb érzel-
mek maradványai már csak bujdostak. Eredetének 
kinyomatává vagyis érzékivé lett a művészet, mely 
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elöli a művészethez szükséges alkotó magasabb szel-
lemet. ') 

Átalában, hogy mennyire megrontá a protes-
tantismus a művészetet, azt eléggé bizonyítja azon 
történelmi tény, mely szerint rövid idő alatt Angliá-
ban és Németalföldön egyenkint 400 templom és 
kolostor, Francziaországban pedig 200 lett áldoza-
tává. Cromwel dühös puritánjai a kirabolt zárdák 
és templomok ékességeit lótakarókul használták. 
Midőn Olaszhonban a festészet aranykorát élte, ak-
kor kezdődött VIII. Henrik, VI. Eduard, Erzsébet, 
I. Jakab, I. Károly, vandalismusa, mely a művészet 
remekeit elpusztitá. Pedig, mint Meyer 2) mondja, a 
jó képek igazán religioszerű használatának sikerét 
nem tagadhatni. A templombeli képek a népnek 
képes bibliái. 8) 

Az egyház a képek tisztelete által ápolta a 
művészetet, gyönyörködtette a képzelmet s felemelte 
a szemlélődő lelket; a protestantismus pedig épen e 
tisztelet megtagadása által taszítja el magától a 
szépművészetet, mely a szellemi gyönyörök egyik 
legszebb virága. Tekintsétek meg a nagy művészek-
nek, egy Raphaël- és Dominichinonak, egy Guido-
nak és Guercinnek festményeiben a szenteknek 
alakjait s mondjátok meg, ha azon szellemi becsben 
s lelki nagyságban, azon érzékhaladó fenségben s 
önmegadásban, azon tiszta elvonultságban s tiszte-
letre késztő méltóságban, ama szűzi áliitatosságban, 
azon anyai és gyermeki, sőt mondhatnám, angyali 
érzelemben, — még a régiek műveiben is, — talál-
tok-e egyebet, mint itt ott érzékiségbetakart egyegy 
bimbót ? Itt fakadt ki ama szellemi bimbó és sokféle 
alakban s képekben virágzott.4) 

Azért az okos ember igen megbarátkozhatlan a 
képek ostromával a reformatiótól, Karlstadtól fogva 
mai napig. 5) Még a kereszt is a babonaság jelképé-
nek tartatik, mivel a katholikusok kápolnáit és tem-
plomait ékesíti. 6) Tudjuk, mily őrjöngő dühhel vett 
részt Zwingli személyesen Karlstadnál a művészeti 
tárgyak megsemmisítésében. Imaházaikból Calvin-
nal együtt elűzik az orgonát, képeket s csakis zsol-
tárainkat tárták meg. E vad pusztítások terelték 

J) Ugyanezt fejezi ki Coelestin „Drei geist. Gesprä-
che". Leipzig 1834. 

2) Krit. Kränze 1830. S. 198. 
8) Wohlfart Unfug an heil. Stätte 1829. 
4) Herder Vorrede zu den Legenden. 
5) Kaiser Bibl. Theol. Th. 2. S. 174. 
6) Klausen Kirchonvorfassung des Kath. und Protest. 

S. 880. 

visszafelé a művészetet már elért dicsőségének pont-
járól a XVI. században. Tudjuk, mit tettek a dühös 
lutheránusok, Bourbon connetable zsoldosai, Rómá-
ban, hol az asztalokat oltárok s az ivó edényeket 
kelyhek helyettesiték ; a képek, szobrok, összerombol-
tatnak oly vandalismussal, minővel még Mummius 
katonái sem dicsekedhettek Corinth bevétele után, 
hol pedig Apelles művei is koczkára kerültek. A 
mahomedán ágyúját szegzé Asia csudájának (a 
sumnati templom) s a XVI-ik századi hősök 
sajátkezűleg halmozzák össze a művészeti reme-
keket, hogy a lángok martalékának adhassák azo-
kat, miket ők s utódaik utáuozni soha sem tudand-
nak. 

Elismerik ez állításunkat önmagok is. „Taga-
dást nem lehet festeni, ugy mond Menzel s ami va-
lóban positiv, az mind katholikus. Tökéletes csalódás 
azt reményleni, hogy a protestantismus valaha u j 
művészetet szülend. Ez uj művészet nem is lehet 
más, mint katholikus." Ak i elfojtja a szellemet, nem 
képes az alkotni soha. 

A mi épitészetöket illeti, „Die Protestanten 
hatten nie Baukunst gehabt, weil sie auch keine feste 
Regel des Glaubens haben. Mit Recht ersieht Ull-
man — Protestant — darin ein Symbol, dass es 
bisher dem protestantischen Princip an kirchenbil-
dender Kraf t gefehlt habe. 7) Az evangelika egyház 
három század alatt nem tehetett szert egyházi építé-
szetre. 8) Már Canova mondá. hogy legjobb épületeik 
mások által emeltettek és egy iró Hoványinál: 9) 
„Hätten die Protestanten so viele Kirchen nicht ge-
raubt," vajha ne raboltak volna a protestánsok oly 
sok templomot! Ha vannak nekik templomaik, azo-
kat is tőlünk vevék el. 

S vajmi mélyen sülyedt az egyházi hangászat 
a reformatio által ! Hol hallja a földműves reggeli 
isteni szolgálatkor ama dicső papi énekeket s ama 
szivemelő Glóriát, melyet az áhítatos kar oly mél-
tóságosan visszhangoztatott? Ők megvetik ezen ked-
ves művészetet ; ők nem akarnak megtanulni éne-
kelni. hogy énekkel dicsérhessék Istent. I0) En azt 
hiszem, hogy Isten korántsem veti meg az olvadozó 

7) Studien und Kritik. I. B S. 535. A protestánsok 
soha sem birtak építészeti művészettel, mert nincs szilárd 
hitszabályok. Joggal lát Ullmann abban symbolumot, hogy 
a protestáns elvnek soha sem volt templomépitési művészeti 
ereje. Idézve az „Egyházi lapokban." 

8) Coelestin Literar. Wochenblatt 1818. 
9) Idézett mű I. k. 
10) Wagner Reise auf der Fremde Th. 1. S. 318. 
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harmóniákat, a szellemdús énekeket, a tömjényt, a 
harangszót és a mi egyebet még az áhitatos ömle-
dezés Isten dicsőítésére feltalált. n ) 

Büszkén emlegetik ßk Händelt és Bachot, mint 
saját fiaikat; de azt nem akarják kutatni, hol és ki-
től tanultak. Nem ártana pedig tudniok, hogy az 
első féléletét Rómában tölté Scarlatti felügyelete 
alatt, a másik pedig nem volt ugyan Rómában, de 
kedvencz foglalkozása volt miséket és vecsernyéket 
irai. Ez eléggé meggyőz bennünket arról, hogy hi-
tünk szelid világa érlelte lángeszöket. De különben 
is, váljon nem e kettő alkotta-e Haydnnal ama tri-
umvirátust, mely a régi egyházi zenét a modern 
művészet kívánalmaival összhangzásba hozni töre-
kedett? Ha igy, váljon melyikünk nevezheti őket ma-
gáéinak ? 

A protestáns művészet egyedül arczképekre és 
szobrokra szorítkozik, mig a magasabb művészet 
nagyonis távol van tőle. Angliában is a művészet 
csak azon időtől fogva kezd lábadozni, mióta a pro-
testantismus vak buzgalma kihűl vagy jobban 
mondva, mióta a katholicismus gyakorolhatja vi 
lágpolgárositó erejét. A reformatio, ugy mond Cha-
teaubriand, l2) kaján és durva szellemtől áthatva a 
művészetek ellenségeül lépett fel. Az ember tehetsé-
geiből kitörülvén a képzelő tehetséget, megállitá a 
szellem röptét s azt a porba rántá. Az oltárok díszét 
babonának tartván, a szobrászat, építészet és festé-
szet, remekműveit bálványozásnak nyilvánítván, 13) 
oda törekedett, hogy az ékesszólást és a költészetet 
legnagyobbszerű és legfenségesebb szüleményeikkel 
a világból kiűzze, az izlést mindenféle mintaképek 
elvetése által megrontsa, a szellemet száraz, fagyos, 
ki nem elégitő, dolgokkal terhelje, elégült és kedé-
lyes társadalom helyébe durva önzést állítson s a 
kezeket és a szellem működését gépies mozgással 
váltsa fel. Azért üresek és nem is épületesek a pro-
testáns templomok és a prot. mysticismusnak feltű-
nése legjobban mutatja, hogy a sziv a kopár dog-
máktól — hát a tagadás is dogma ? — mindig mé-
lyebbek és elvenebbek után fog vágyni. 14) Templo-

" ) Leibnitz Systhem. Theol. 207. 
12) Balmesnél II. k. 
13) Az pedig nem bálványozó, ki kép előtt térdelve, a 

szentnek, kit ábrázol, életében a kegyelemnek hatalmát s a 
léleknek érzékfeletti uraságát szemléli ; de bálványoz az, 
ki e világot, s javait valóságnak tart ja és ezen egyetlen 
igazi bálványozásban a reformáltak aligha kevesebbet vét-
keznek, mint a római egyházbeliek. Fessier Theresia Th. 
2. S. 94. 

») W. Menzel Zeitung f. d. eleg. Welt. 1834. n. 84. 

maikból a képek kiűzvék, pedig egy jó szent kép 
néma predikáczio.15) Cultusa átalán véve hideg, mivel 
manichaeusi félénkséggel tart minden külső ünnepély-
től és mindentől, mi az embert a szépnek ünnepi díszé-
ben az érzékfelettiekhez emeli; mintha az isteni tiszte-
letnek titztasága veszélyeztetnék, ha a fehér falak sz. 
képekkel ékesittetnének, ha az oltár akárkinek házi 
asztalánál ékesebb lenne és a helynek szentsége külső 
magaviselet által tanúsíttatnék. 16) A prot. isteni 
tisztelet nem bir annyi tartalmassággal és követke 
zetességgel, hogy a községet összetarthatná, n ) mert 
a protestánsok igenis lankadt s egyszerű isteni szol-
gálathoz ragaszkodnak. t8) Hiányzik nálok a köl-
tőiség, mely őket templomainkban lebilincseli. „Mi-
dőn egy pompás egyházba belépünk, — mondja 
Hoványi külföldön utazója, mintegy künn hagyjuk 
a bűnös belső embert, kit épen be kellene vinnünk ; 
a sok ragyogvány előtt véteknek tartjuk a vétekről 
gondolkodni. Az ő templomaik gyakran a vadonság-
hoz hasonlítanak. 19) Sok helyen istállókhoz inkább 
hasonlók, mint Istennek szentelt házakhoz ; — melyik 
protestáns tartomány mondhatja erre, „nálunk nem 
igy v a n ? " 20) Sok helyen olyakat is találunk, melyek 
széna- vagy szalmapajtához annyira hasonlitanak, 
hogy hasztalan iparkodnék valaki ezen képzeletek-
től megmenekedni. 21) Az ilyek sohasem leendenek, 
sem nem voltak, a köznép muzeumai, hol izlésök ne-
mesedik, miként ezt Martinet 22) a mieinkről mondja. 

Sárossy Sándor. 
(Folyt, köv.) 

K ö z é p t a n o d á i n k . 
Quod munus Reipublicae május adferre pos-
sumus, quam si docemus, erudimus, juven-
tutem ? C i c e r o . 

I. 
Korunknak jelszava haladni. Ezt halljuk hangoztatni 

mindenünnen és meg kell vallani, hogy anyagi tekintetben 
az átalakulás momentumától a politikai élet vívmányai kö-
zött szép haladásnak indult magyar hazánk. Vajha ily ha-
ladást lehetne felmutatni szellemi tekintetben is, melytől 
függ a nemzetek élete, a társadalom culturája, annak túl— 

16) Meyer Krit. Kränze 1870. S. 193. 
,6) Klausen Kirchenverfassung, d. Kath. und Prot. 
17) Goethe aus meinem Leben 1812. 
18) II. Fridrik. S. W. II. B. S. 83. 
19) Coelestin Literar. Wochen blatt 1818. 
20) Klausen idézett mű. 

Wohlfarth Unfug an heil. Stätte 1829. 
22) Solution des grands problèmes III. 1. 174. 
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nyomó morális órtóke! Da fájdalmasan kell bevallanunk, 
hogy e tekintetben még igen hátra vagyunk, minek igazo-
lását látom a magyar királyi vallási és közoktatási minister 
legújabb intézkedéseiben, melyeknek egyik kifolyása azon 
bizottság is, melyet összehíni és alakítani sietett néhány 
általa meghívott igazgatói capacitásból, mint olyanok-
ból, kikkel különösen a középtanodai reformkérdéseket 
közleni, velők megvitatni, szóval a gymnasiumok ügyéről 
egész odaadással értokozni óhajtott. 

Üdvözlöm először is a minister urat ezen kezdetért és 
lelkesültségért, mely mutatja, hogy komolyan szivén hordja 
magas hivatásánál fogva az ügyet, melyet felkarolni kiván ; 
üdvözlöm, mert táplálom a reményt, hogy orvosolni teljes 
szándoka van és hogy kedvező eredményt akar elérni miu-
den jóra mutató terveivel, melyekot közrebocsátani sietett. 

Nem vagyunk ugyan provocálva az ügyhöz szólni ; 
nem voltunk, nem vagyunk, az összehívott enquette tag-
jai ; de azért azt hiszszük, szent kötelességet teljesít, k 
hozzá szól jó szándékkal oly ügyhöz, mely az egész civili-
zált nemzedéket illeti ; hozzá szól oly ügyhöz, mely a haza 
reményének, ifjúságunknak, nevelésére vonatkozik. 

Szó van oly morális épületekről, melyek restaurátiót 
kívánnak. Ha tehát valaki ehhez szivesen járul a materia-
léval, bármely csekély legyen is az, jó szolgálatot fog 
tenni az ügynek, mely mellett buzgólkodik. 

Annál inkább cselekszem ezt, mert majd egész 29 
évet töltöttem a középtanodákban, melyek küszöbét ily 
hosszú időn át topostam; és bár kiszólittattam fájdalmamra 
az iskolai körből, de azért melegen dobog még koblem az 
ügyért s figyelemmel szoktam kisérni mindazon mozzana-
tokat, melyek e tekintetben mutatkoznak. Es hosszú ta-
pasztalatom után visszagondolva a múltra, látva, hallva, 
olvasva, jelen statusquoját tanodainknak, vettem a tollat jó 
szándékkal hozzá szólni az ügyhöz, mely mindnyájunknak 
közös szánt ügye. 

A minister úr propositióit követve az első az : „meg-
felelnek-e gymnasiumaink úgy, mint jelenleg szervezve van-
nak, az előkészités czéljainak ?" 

Ha erre azt feleinők, hogy igen, akkor a probléma 
hamar megoldva lenne. De ez involválja a másik kérdést ; 
„melyek okai a mutatkozó hiányoknak?" E kérdéssel eo 
ipso maga a minister úr is elismeri insufficientiáját annaki 
mit az első kérdésben kimond. 

Valóban hiányosak a gymnasiumok úgy, amint van-
nak. De ismét azt lehet kérdezni : mik tehát okai a hiány-
nak ? milyeneknek kell lenniök, hogy megfeleljenek czél-
joknak ? • 

A gymnasiumot alkotó elemek a tanár, az ifjúság, a 
taneszközök, a tan- és módszer s tán több apró körülmény. 
A bizottmány egyik igazgató tagja a tanerők elégtelensé-
gét, a módszertan czélszerütlenségét, hozza okul és az általa 
támasztott ellenvetést azzal oldja meg, hogy a praeparan-
diai seminarium e bajon, mint ő hiszi, segiteni fog. 

Az első factor nézetem szerint minden iskolában, te-
hát a gymnasiumban is, a tanár. Ez lelke, ez sava, ez éltető 
lége, a tanodának. 

Gymnasiumaink részint világi, részint, mint tudjuk, 
szerzetes tanárok kezeiben vannak. Midőn a világiak az 

egyetemnél a tanszakhoz, melyet választanak, megkívántató 
ismereteket megszerezték, kénytelenittetnek tanári vizs-
gát tenni ; rögtön alkalmaztatnak és három évig mint he-
lyettes tanárok működnek s úgy azután az obligatio ter-
heli őket elvégezni a tanári vizsgát. 

A szerzetesek, mint tudjuk, bevégezve theologiai ta -
nulmányaikat, kiküldetnek s egy vagy két év után tanári 
vizsgára köteleztetnek. 

Nézetem szerint mindjárt itt mutatkozik az első hiány. 
Senkit tanári állásra bocsátani nem kellene mindad-

dig, míg nem igazolta azt, hogy arra képességgel és kellő 
avatottsággal bir ; és csak miután a megkívántató vizsgá-
latott kiállotta, lehetne és kellene alkalmazni. Lám, az 
egyetemeknél senki doctori koszorút nem nyer, míg csak a 
szigorlatokat le nem tette. 

Hogyan történik továbbá a tanári állásra való jogo-
sultság? Először is Írásban jelenti magát a bizottmánynálj 
mely eddig egyetemi tanárokból állott. 

Nézetem szerint az egyetemi tanárokból alakult com-
missio nem czélszerü. Nem azért, mintha kétkedném a ké-
pességen ; hisz mint egyetemi tanárok már hivatásuk-
nál fogva is az eruditio szép fokán állanak ; hanem azért, 
mert egészen más a sphera, melyben forognak, más i f jak-
kal találkoznak, mint a középtanodai ifjúság, melynek in-
dividualitásával lebot, hogy nem is foglalkoztak ; tanári 
systhemájok, módszerök, egészen más, mint a milyet a gym-
nasium megkiván. 

A tanárjelöltek megvizsgálását egyenesen a gymna-
siumokból alakult tanári egyénekre bizuám, feladatukul 
tűzvén ki, hogy ők vizsgálják mag e pályára készülőket. 

A procassusnak, mely eddig divatozott, szinte másnak 
kellene lenni. A pályára jelentkezőnek eddig kiadatott a 
dolgozat, moly hazainak neveztetik ; annak elkészítésére 
bárom vagy négy hét jeleltetett ki és miután a dolgozat 
elkészült, meghivatott a szóbeli próbatétre, melyet meg-
előzött az úgynevezett zárdolgozat. 

Semmi előny sincs a hazai dolgozatban, mert utoljára 
az többnyire mások segitségével vagy könyvek használata 
mellett történik és sohasem fog lenni hévmérője az illető 
tudományosságának s csak azt fogja mutatni, hogy és 
mily ügyességgel használta fel az illető a kútfőket. 

Több momentum fekszik a zárdolgozatban, hol egye-
dül, segítség nélkül, kell kimutatni, hogy in propria penu 
mennyi van és mily ismeretekkel bir az illető tanár ; de 
legtöbbet fektetnék a szóbeli vizsgára, malyet úgy kellene 
intézni, hogy az illető examinandus gyermek jelenlétében 
mutassa meg, mint képes azt vezetni, bizonyos feladványt 
magyarázzon mag, szóval, mint professor in schola mutassa 
ki, hogy és mint járna el az ifjú tanításában. Itt a képesség 
könnyen ki fog tűnni ; itt módszere látható fog lenni, mely 
által az ifjú tehetségeire könnyen vagy nehezen tud hatni. 
Egész más szinben fogja ez előtüntetni a leendő tanárt, 
mint minden szóbeli recitatio és examen a bizottmány előtt. 
Egészen más fog lenni, ha én azt kivánom az illetőtől, be-
szélje el a görög államot Lycurgus alatt, meg egészen más 
látni, miként tanitja az ifjakat és minő felvilágosítást 
nyújt a tárgyból az ifjaknak úgy, hogy azok azt könnyen 
megérthessék és felfoghassák. 
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Nagy súlyt kell fektetni a tanítás- és neveléstanra, 
mely most szinte tárgya a tanári vizsgálatnak nem írásban, 
mert ez czélszerütlennek mutatkozott, hanom igen helyesen 
szóval és practice, hogy így kitűnjék, váljon azon tanár, 
kinek főteendője nevelni is, foglalkozott-e azzal, miként 
kell egyesíteni a nevelést tanári állásával. Föhiba, hogy 
ifjú tanáraink azt hiszik, miszerint leczkéik elmondásával 
mindent megtettek. Nem lehet egy előadást megtartani 
anélkül, hogy annak paedagogiai coloraturája megszűnjék. 
Es e tekintetet nem szabad mellőzni a tanárjelölt vizsgá-
jainál elannyira, hogy ki e tárgyban kellő jártasságát ki-
mutatni nem tudná, mint nem alkalmas visszavettessék. 

A paedagogiai seminarium, melytől a bizottmány né-
mely tagja oly sokat vár, csak úgy fog czélhoz vezetni, ha 
annak practicus oldala lesz úgy, hogy az ismereteket ille-
tőleg, melyeket ott nyer a tanárjelölt, tanittassék meg arra 
is, hogyan kelljen közölni ismereteit az ifjakkal ; ily isko-
láknál minden héten legalább kétszer gyakorlati praele-
ctióknak kell lenniök, hogy lássák, miképen tudja az illető 
a thooriát a gyakorlatban kezelni ; mert nem az a jó tanár, 
ki a cathedrán egy órát kiül és azon idő folyta alatt min-
dig beszél azon önhittségben, hogy most őt bámulják a 
tanítványok, hanem igenis az, ki azért beszél, hogy azok 
azt jól tudják felfogni, megemészteni és magoknak kön-
nyen elsajátitani. Iskoláink most majdnem pusztán luxus-
articulussá válnak; elrebegik a tanárok a tárgyat, mely 
eléjök van írva ; a többit a gyerekre bizzák, hogy ő dol-
gozza fel ; holott czél az, hogy a tanár dolgozza fel az isko-
lában és a gyermek otthon könnyűséget találjon úgy, hogy 
a hazai occupátiók csak mintegy repetitiói legyenek azok-
nak, miket hallott akár melyik tárgyban tanárától. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, december 1. A j e z s u i t á k. (Folytatás.) 

Pestváros képviselőtestülete is felkarolta az arad-szebeni 
petitiót a jezsuiták ellen, felkarolta pedig egyhangúlag, 
illetőleg azon egyetlen városi képviselőn kivül, ki az igaz-
ságtalanul elnyomott jezsuiták védelmére kelt. Ezen egyet-
len képviselő Klempa Simon pest-terézvárosi prépost-plé-
bános volt. Kezeink közt levén a képviselőtestület előtt 
elmondott beszéde, azt egész terjedelmében közölni jónak 
látjuk. 

„Tekintetes közgyűlés ! A most felolvasott köriratok 
arra hivják fel Pestváros közönségét, hogy hozzájárulással 
támogassa a nevezett városi hatóságok felterjesztését a 
kormánynál a jezsuiták bevándorlása s Magyarhonban való 
letelepedése ellen. Minthogy a Németországból száműzött 
jezsuiták már mind szétszéledtek az egész világra, a leg-
többen az amerikai köztársaságok egyenes meghívására 
Amerika közép s felsőbb iskoláinak cathedráiba, hozzánk 
pedig egyetlen egy sem jött, de jönni még szándékában 
sem volt: a körözvények alapnélküliek levén, már csak ezen 
tekintetből is kérném a tek. közgyűlést, hogy azokat ad 
acta tegye. De mégis nem tehetem, hogy ezen köriratok 

felolvasásának alkalmából el ne mondjam azt, miszerint 
ezen körözvények engem igen fájdalmasan érintettek már 
csak azért is, mert a példabeszéddé vált magyar vendég-
szeretetet arczul ütik s a lovagias magyar jellemet megsér-
tik. Midőn a szomszedországok békés lakói vad népek által 
saját lakaikból kiszorittattak, a hős magyar szomszéd meg-
nyitotta előttök országát s az üldözötteket befogadá, nem 
tekintve sem öltönyeikre, sem vallásukra, sem nemzetisé-
gökre. O a szerencsétlen hazátlanokat befogadta, védszár-
nyai alatt adott nekik menhelyet, nem kivánva mást, mint 
h o g y az o r s z á g t ö r v é n y e i t t i s z t e l e t b e n t a r t -
s á k . S éz nemes, ez nagyszerű, magyarhoz méltó, tett volt. 
S mit akar a köriratozó két város ? Azt, hogy a kormány, 
hogy az országgyűlés, talán az egész hadsereg, Németország 
felől a határra álljon s cordont húzzon, nehogy a Németor-
szágból igazságtalanul kitiltott 200 jezsuitából egyik má-
sik hazánkba vetődjék, nyugalmat, menhelyet, keresni. A 
k i s z á m ű z e t i k , az s z e r e n c s é t l e n , a n n a k j o g a 
v a n a r r a , h o g y ő t e m b e r t á r s a i b e f o g a d j á k , 
r a j t a s i r á n y á b a n k ö n y ö r ü l e t e s s é g e t g y a k o -
r o l j a n a k . S most e két város a könyörületességet nem-
csak nem akarja gyakorolni, de hogy az egész nemzet ne 
gyakorolja, köriratilag sürgeti. A m a g y a r s o h a s e m 
k é r d e z t e a s z e r e n c s é t l e n t ő l , f e k e t e r u h á t 
h o r d o z á s z-e v a g y s e m , k a t h o l i k u s , o l á h , z s i d ó 
v a g y r á c z v a g y - e v a l l á s o d r a nézve ? hanem ha látta 
s t.udta, hogy szerencsétlen, befogadta s megosztotta vele 
hajlékát s amie volt. Fájlalom s e fájdalmamat itt ünnepé-
lyesen kimondom, hogy a magyarnak ezen lovagias nemes 
vendégszeretete elkorcsosult, legalább e köriratok arra mu-
tatnak. r 

Tekintetes közgyűlés ! E n n e m tudom, bűnösek-e s 
mennyiben a moldva- s o l á h o r s z á g i z s i d ó k , hogy 
üldöztetnek ; azt sem tudom, jött-e be egyik másik az or-
szágba ; csak azt tudom, hogy ott üldözést szenvedtek s 
hogy esetleges bevándorlásuk ellen senki sem petitionál. — 
Itt vannak az i n t e r n a t i o n a l i s t á k és szabadkőmű-
vesek s tetszik emlékezni azon hosszas pörre, mely ellenök 
folyt azon vád alapján, hogy a törvényes rend és béke ellen 
dolgoztak. Több elitéltetett, több felmentetett, egykettő 
kiutasittatott ; de hogy az internationalisták elvileg kitil-
tassanak az országból, hogy itt egy se türesék meg, ez ügy-
ben senki sem petitionált. Pedig az internationalisták és 
szabadkőművesek sokkal felforgatóbb elveket vallanak s 
követnek, mint a jezsuiták ; ezt senki sem vonhatja ké t -
ségbe. Magyarország kapuit nem zárta s nem zárja el senki 
előtt, legyen hindu, mohamed, zsidó vagy semmi hitű. Nem 
tudnám belátni, miért zárja el egykét kath. pap előtt azért, 
mert jezsuitának hivatik. 

Én úgy tudom, hogy a magyar kormánynak s ország-
gyűlésnek sokkal több s fontosabb teendője van a hadsereg 
szervezése, a nemzetiségek kibékéltetése, a társországok 
megnyugtatása, a törvénykezés rendezése s különösen a 
fenyegető deficit helyrehozása stb. körül, mint hogy a 
jezsuiták ellen irtó háborút kezdjen. Higye meg a tek. köz-
gyűlés, hogy az egykét jezsuita miatt fellármázni az or-
szágot még nem azt teszi, hogy hát a hazát szerveztük s 
megmentettük. A kérelmező két város kissé távol van a 



nagy világtól, nem csuda tehát, ha elfogult s azt gondolja, 
hogy az ő szük látköreig terjed az egész világ. 

A mi a jezsuitákat illeti, nem akarom átalánosan 
ismert tudományosságukat, müveltségöket, fáradhatlan 
szorgalmukat, dicsérgetni. Hogy ezen dolgok nálok feltalál-
hatók, tudja az egész világ. Azt sem akarom felhozni, hogy 
majdnem minden tudományos intézetünket, kezdve az egye-
temtől, jezsuitáknak köszönjük s hogy eddig legtudósabb 
magyar iróink jezsuiták voltak. Azt sem akarom felhozni, 
hogy egyes jezsuiták a múltban talán hibákat követtek el ; 
hisz ezen hibákat nem a rend parancsolta, hanem kárhoz-
tatta. Csak a jelenre vonatkozva, a mostani jezsuitákat 
tekintve, kérdezem, m i l y b ű n t é n y b i z o n y i t t a t o t t 
b e a j e z s u i t á k r a ? N e v e z t e s s é k b á r c s a k e g y 
t é n y , m e l y t ö r v é n y s z é k i l e g i g a z o l v a , b e b i -
z o n y í t v a e l l e n ö k s z ó l . Ily bűntény nem létezik. 
Á t a l á n o s v á d á k r e p e d i g s e m m i f é l e b e c s ü l e -
t e s b i r ó s e m i t é l el s e n k i t . 

Tudom én igen jól, hogy a jezsuiták ellen sok min-
denféle borzasztó dolgot szoknak felhozni. De azt is tudom} 

hogy t ö r v é n y s z é k e l ő t t m é g e d d i g e g y i k s e m 
á l l t , p o l g á r i l a g b ü n t e t v e e g y i k sem v o l t . S 
oly férfiak ellen fog-e Magyarország fővárosa előlegesen 
kikelni, k i k e t n e m c s a k b ü n t e t n i n e m , d e 
m é g p ö r b e f o g n i s e m l e h e t f e d d h e t l e n 
e r k ö l c s i s p o l g á r i v i s e l e t ö k m i a t t ? Mi 
a legkorlátlanabb sajtószabadságot élvezzük, nálunk tanit-
hat mindenki, a mi neki tetszik, pusztán a jezsuitát zár-
juk ki ezen átalános polgári jogokból ? M e g e n g e d -
h e t i - e a z t a m a g y a r t ö r v é n y h o z á s , h o g y 
m i d ő n m i n d e n m a g y a r p o l g á r s z a b a d 
h a z á j á b a n g o n d o l a t , s z ó , t e t t , d o l g á -
b a n , e g y k é t m a g y a r p o l g á r t á r s f o s z -
t a s s á k m e g e j o g o k t ó l , m e r t j e z s u i t a 
ö l t ö n y t v i s e l s e n n e k n e v e z t e t i k ? 

Igaz, a jezsuiták is csak emberek s azért hibázhatnak, 
vétkezhetnek. De váljon azért előre ki kell valakit az or-
szágból űzni, mert megvan a lehetőség, hogy valami hibát 
követ el ? Ki vetemednék ily eljárásra. 

T. közgyűlés ! En azt indítványozom, térjen a tek. 
közgyűlés e körözvényekről a napirendre. Mi nem rémü-
lünk meg csendességben működő, imádkozó, tanitó, szegény 
egy-két jezsuitától. N e k ü n k v a n n a k t ö r v é n y -
s z é k e i n k , b i r á i n k , i d é z t e s s e n e k m e g , 
Í t é l t e s s e n e k e l , j e z s u i t á i n k , h a v é t -
s é g e t k ö v e t n e k e l a h a z a t ö r v é n y e i 
e l l e n . Vannak ez országnak tudós férfiai, tanárai, czá-
folják meg őket, ha tudják. D e m i n d e n b ű n , m i n -
d e n v é t s é g , n é l k ü l v a l a k i t e l ő r e e l -
i t é l n i , h o n t a l a n n á t e n n i , n e m m a g y a r 
e m b e r h e z i l l ő d o l o g . Jezsuitáink oly csendes-
ségben működnek, hogy létők alig vétetik észre az ország-
ban. Ha ki a jezsuitákat veszi igénybe lelki szükségletei 
kielégitésére, tegye azt szabadon. Ő r k ö d i k a t ö r -
v é n y f e l e t t ü n k s e z t a l k a l m a z t a t n i 
k é r ő m m i n d e n k i r e k ü l ö n b s é g n é l k ü l 
s m i k é n t n e m ó h a j t o m s e n k i s z á m á r a 
a k i v á l t s á g o k a t , ú g y e l l e n e v a g y o k 

a n n a k , h o g y v a l a m e l y p o l g á r t á r s a m 
k i v é t e l e s r e n d s z a b á l y o k á l t a l g á t o l -
t a s s é k p o l g á r i j o g a i é l v e z e t é b o n . 

Kérem a tek. közgyűlést, ad acta téve a körözvénye-
ket térjen napirendre." 

(Vége köv.) 

RÓMA. A t r a n s t e v e r i n i e k n e k s a R i o n e d i 
M o n t i l a k ó i n a k k i h a l l g a t á s a . Nem tehetjük, 
hogy bár elkésve egész terjedelemben ne közöljük ama 
két fényes beszédet, melyet ő szentsége hü római pol-
gárai előtt tartott, kik akkor jöttek hozzá s pedig tömege-
sen tisztelegni, midőn az ellenség Róma elfoglalásának 
azaz minden gaztettei legnagyobbikának emlékét ülte. A 
kihallgatásnak közelebbi körülményeit annál inkább mel-
lőzhetjük, minthogy a liberális sajtó is mindkét kihallgatás-
sal hosszasban foglalkozott, mi viszont a katholikusnak is 
elég alkalmat adott a valódi tényállást kellő világításba 
helyezni. Mellőzvén tehát azt, hogy a transteveriniek, ezen 
ősi rómaiak, közül egyszerre három ezren jelentek meg a 
Vatikánban, átmegyünk azon üdvözletre, melyet vezető-
jök, Colacicchi Incze, a szentatyához intézett s mely kö-
vetkezőleg hangzik : 

„Szentséges atyánk ! Nem azért jöttünk ez alkalom-
mal a Vatikánba, hogy ragaszkodásunkról s hűségünkről 
biztosítsuk; hiszen szentségedamugyis ismeri ezeket, amen-
nyiben ebbeli érzelmeinknek már nem egy izben őszinte 
kifejezést adtunk. De azért jöttünk ma, hogy azon aljas 
tüntetések ellen tiltakozzunk, melyeknek szinhelye a tibe-
risentúli kerület September és october 20-án vala. Lehet-
len, hogy mi, e kerületnek lakossága, ezen napnak évfor-
dulóját örömmel üdvözöljük és megüljük ; mert ha szentsé-
gednek nagylelkűsége meg nem rövidíti vala e napnak ne-
héz megpróbáltatásait, úgy bizonyos, hogy Bixio bombái-
tól kő sem marad kövön épen ott, ahol mi születtünk, 
lakunk, élünk. 

Háladatosságunk s ragaszkodásunk megtörhetlen és 
megingathatlan ; a miértis kérjük szentségedet, méltóztas-
sék kegyes áldása által ez érzelmeket sziveinkben megerő-
síteni s azon malasztot szerezni meg nekünk, hogy Péter 
csalatkozhatlan székéhez mindenkor elválaszthatlanul lán-
czolva maradjunk." 

A szentatya erre a következő beszéddel válaszolt: 
„Nem igaz tehát, hogy a transteverini városrész az 

utóbbi napokban helytelen örömünnepet ült volna. Bizonyít-
ja ezt itten való megjelenéstek s azon szavak, melyeket 
képviselőtök az imént hozzám intézett. Hála érte Istennek. 
Nem akarok erre nézve többet mondani, mert nagyköny-
nyen veszélyes térre léphetnék; azért beérem azzal, hogy 
kijelentsem nektek, miszerint szeretlek s hogy röviden né-
hány szót intézzek hozzátok, melyeknek, mint remélem, 
hasznát veenditek. 

E néhány szót a mai miséből veszem. Az egyház s 
Krisztus urunk két királyra emlékeztetnek ma ; az egyik 
példabeszédben állíttatik lelki szemeink elé, a másik ama 
szent király, kinek tiszteletére az egyház a mai napot szen-
telte. Azon király, akiről a példabeszédben szó vagyo/, 
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Krisztust jelképezi. Ő az, ki számot vet szolgáival, hogy s 
mikép végezte mindegyik a reá bizott ügyeket. 

Ezen példabeszéd felett elmélkedvén, azon szám-
adástétel jutott eszembe, melyre maholnap Olaszországnak 
ministerei s főleg a pénzügyministerek vonatni fognak azért, 
hogy közönyösen nézik a közpénzeknek ama napi renden 
levő elsikkasztását, mely a népet szegénynyé teszi. Honnan 
tudom én ezt? A lapokból. Mindennap mást és mást olva-
sok. Ma egy pénztárnok szökik meg, magával vivén pénz-
tárának összes tartalmát; holnap egy póstahivatalnok tűnik 
el, miután a pénzes leveleket feltörte s kiürítette volna s 
igy alig múlik hét, melyben a lapok hasonló dolgokról ne 
értesítenének. 

Azon ministerek, kiknek kormánya alatt ilyesvalami 
történik, hogy fognak majdan számot adni? S viszont 
ezek a bűnösök kinek adnak számot ? Néhányan be vannak 
ugyan zárva, de legnagyobb részének sikerült megszökni 
s biztonságba helyezni magát. Kinek fognak tehát ezek 
számot adni ? Magának Krisztus urunknak, ki majdan igy 
szóland hozzájok : Redde rationem. 

De miért lopnak az emberek annyit? Mort megfe-
ledkezvén Istenről, sem bitök, sem vallásuk, többé nincsen. 
Igaz, hogy hasonló dolgok mindig történtek, de soha oly 
sürüen és gyakran, mint most s épen az olasz királyságban. 
Látszik ebből, hogy azon emberek, kik Olaszország élén 
állanak, nélkülözik ama hitet, mely az erkölcsösségnek 
szülőanyja. Innen van, hogy az emberek nem hiszuek többé 
az igazságos Istennek igazságosságában ; lopnak, valahány-
szor szerét tehetik, anélkül, hogy ezáltal a büntető tör-
vénykönyvbe ütköznének. 

Néhány éve, hogy egy kitűnő állásban levő úgyne-
vezett szabadelvű katholikus, ki jelenleg nincsen többé az 
élők közt, egy alkalommal azt említetto előttem, hogy a 
mult vasárnapon szent misét hallgatott s hogy minden esz-
tendőben húsvétkor gyónni s áldozni szokott. Nem tudom, 
hogy jutott eszébe e jó embernek a pápához a poklot s an-
nak tüzét s az ott elszenvedendő kínokat illetőleg több kér-
dést intézni; elég az hozzá, hogy beszédét ekként végzé: 
„Meg vagyok győződve, hogy e kínok nem léteznek, hanem 
hogy az ember ottan legfelebb bizonyos szomorúságot s me-
lancholiát érez." 

Erre én azt válaszoltam neki, hogy Krisztus urunk 
semmit sem beszélt melancholiáról s hogy, mint tudjuk, 
majdan imigyen szóland az elkárhozottakhoz : ,Discedite a 
me maledicti in ignem aeternum' — és nem in moestitiam 
aeternam . . . . Már most, ha egy mérsékelt ember igy 
beszólt, képzelhetitek, mit beszélnek ama hitetlenek, kik 
jelenleg ezen szent városunkban mint tanitók működnek. 
Igy történt, hogy nem régen egy ilyen római tanitó, azt 
kérdezvén valamelyik gyermektől, „hol van az Isten?", 
midőn válaszul azt nyerte volna, „mindenütt, az égben és a 
földön", — ekként felelt: „de én nem látom Íróasztalomon !" 
— ime, a hitetlenség szellemét hogy öntik az ártatlan szi-
vekbe ! 

Mi, kik hiszünk, emlékezzünk meg arra, hogy a 
boldogtalan örökkévalóság a bűnösöknek osztályrésze leend 
s hogy ezek közé bizonyosan a rosz hivatalnokok is tar-
toznak, kiknek nemcsak saját személyes mulasztásaikért, 

hanem azon hibákért is, keilend felelniök, melyeket hanyag-
ságok miatt mások követtek el. 

De mit tegyünk, hogy ezen boldogtalan örökkéva-
lóságot elkerüljük? Utánozni kell ama szent királyt, a 
kinek emlékét ma üljük. Szent Eduard angol király 
volt s a wostminsteri apátságnak alapitója. Miután azt j a -
vadalmazta s mindennel elegendőképen ellátta volna, ek-
ként irt I I Miklós pápához, ki a XI. században élt: „Miklós 
pápának, az egész egyház legfőbb fejének, Eduard 
Isten kegyelme által Angolhonnak királya, szentségednek 
engedelmes és tisztelő fia." Igy irt egy király a XI. szá-
zadban. E levélben a király arra kérte a pápát, hogy 
a westminsteri apátságot illető bizonyos szabványokat 
minél előbb bocsásson ki. Ezen apátság az, moly még ma-
nap is a londoni katholikus érsekek czimét képezi. Nem 
érve beázzál, hogy az Isten egyházait gazdagitsa, alattvalói 
vállairól is levette ama sok adót, melylyel addig terhelve 
voltak. Ez volt valamennyi keresztény fejedelemnek példány-
képe, ki még a tisztaság erényét is oly mérvben gyako-
rolta, hogy neje beleegyezésével még összekelésök után is 
folytatta előbbeni szűzi életét. 

De ez nem az egyedüli király, ki a trónon szent éle-
tet élt. F rank- és Spanyolhonban, Portugalliában, Magyar-
és Lengyelországban, sőt még Dániában is, voltak szentéletű 
fejedelmek. Olaszországban is voltak, mi több, olyanok, 
kik annak családjához tartoztak, ki ma uralkodik, a savoyi 
családhoz. Épen most Mária Kristinának ügye forog kezeim 
közt; ez anyja volt II-dik Ferencz nápolyi királynak s 
leánya I. Victor Emmanuelnek, kinek ezon kivül még há-
rom leánya volt. Ezek közül kottő még életben van, mint 
a mindeuképeni erényeknek fénylő példányképei, míg a 
harmadik már régebben az örök életre szenderült. 

Még többet mondok. Kora ifjúságomban szemtanuja 
voltam azon látványnak, midőn VII. Pius Rómába vissza-
tért, min a transteveriniek akkor is felette örültek. Lá t -
tam VII. Piusnak bevonulási diadalmenetét, ki a Piazza del 
Popoloból Szent-Péter bazilikájáig vonult. S ime, tudjátok-e, 
a többi közt ki vala oly szerencsés VII. Piust Róma váro-
sában fogadhatni ? Tudjátok-e, ki találkozott a pápává! 
szent Péter főkapujánál ? Egy szárd király, ki kevéssel 
azután Rómában a szentség hirében halt meg egy erény-
teljes életpályának szerencsés lefutása után. Azon ünnepé-
lyes pillanatban, midőn én őt láttam, könyekbe lábadt 
szemekkel térdelt a pápa'elött, hálát adván az isteni gond-
viselésnek, mely megérnie engedte azon pillanatot, mely-
ben a pápa, visszatérvén Szent-Péter bazilikájába, Rómát 
és államait ismét nyugalmas, zavartalan, birtokába veszi. A 
pápa atyailag szivéhez szoritá azon fejedelmet, ki ily jó és 
nemes érzületet táplált keblében. 

Ha már most azt kérdeznétek tőlem édes gyerme-
keim : szentatyánk, minők tehát napjaink uralkodói? — 
azt válaszolnám nektek, ez időszerűtlen kérdés. Térjünk 
más tárgyra, beszéljünk ama másik királyról, kit a mai 
napi evangelium emlit s ki majdan szigorúan számon 
veendi tetteinket. Beszéljünk a „reddo rationem"-róI. 

Redde rationem, — így fog az úr majd hozzám szólni, 
így a katholika hierarchiának tagjaihoz, így mindazon 
lelkekhez, kik Jézusnak ajánlták fel magokat ; így min-
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den emberhez, a királyokhoz, a fejedelmekhez, a ministe-
rekhez, a senatorokhoz, a vezérekhez s a közkatonákhoz ; 
de mindenekfelett, tudjátok-e, kikhez fog s pedig félelmes 
hangon szólni ekként? Azon gonoszlelkü Írókhoz, kik saját 
istontelenségöket hirdetik, kik a rágalom, a hazugság s az 
erkölcstelenség aljas bálványainak tömjényeznek, azokhoz 
fog így szólni, kivált, mondom azokhoz, kik semmit sem 
szeretnek és semmit sem imádnak, mint csak az anyagot s a 
szellemről tökéletesen megfeledkeznek; — azokhoz, kik 
csak pénzt s gazdagságot keresnek s ennek megszerzésében 
vissza nem riadnak a legjellemtelenebb eszközöktől sem. 

Ezért t ehá t , mert mindnyájunknak egyszer meg 
keilend jellenünk Istennek Ítélőszéke előtt, ezen Ítélőszék 
előtt, melylyel szemben még az igazságosak is remegnek, 
mondjuk töredelmesen : quid sum miser tunc dicturus ? 
Quem patronum rogaturus, cum vix iustus sit securus ? 

Hogy fogunk felelni annak, kinek szeme a szivek 
legelrejtettebb redőibe hat ? Quid sum miser tunc dicturus ? 
Azért készüljünk mármos t az imádság által mondván: 
„Rex tremendae majestatis, qui salvandos salvas gratis, 
salva me fons pietatis. Recordare Jesu pie, quod sim causa 
tuae viae, ne me perdas illa die! — Igenis, ezt mondandjuk 
neki : érettem születtél uram, érettem történt, hogy isten-
ségedet egy barlangban elrejtetted, érettem jár tad be Gali-
lea virányait, érettem hágtál fel a Golgothára ! Jobbodra 
helyez, oh Uram, hogy a mennyeknek országában örökké 
dicsérhesselek ! Aldj meg minket ma különösen s engedd 
meg, hogy mindvégig hiven kitartsunk. 

Igen, a béke s az irgalom Istene áldjon meg benne-
teket s családaitokat. Imádkozzunk azokért, kik a jelen 
nehéz keresztet vállainkra tették s az egyházat folytonosan 
bántalmazzák. Mondjuk: Ignosce illis, nesciunt, quid f a -
ciunt, nyisd meg szemeiket, hogy lássák a roszat, mit cse-
lekesznek s hogy magokba térve igazi bűnbánatra gerjed-
jenek. Áldd meg oh irgalmas Isten méltatlan helytartódat 
is és óvd meg e népet a romlástól s azon bűntől, mely jelen-
leg az egész világot elárasztja." 

Ezekután ő szentsége a mélyen megindult jelenle-
vőkre áldását adva, lakosztályába visszavonult. 

IRODALOM. 
A kath. egyház szertartásainak régészeti és magyarázati 

kézikönyve (Archaeologico-LiturgicaJ. 
késziti N é m e t h y L a j o s . 

A föméltőságu herczeg-primás érseki jóváhagyásával, 1 —6 iv. Ára 70 kr. 
Pest, 1873. Lampel Róbertnél. 

(Folytatás.) 
A z e l s ő f e j e z e t b e n tehát sz. az egyházi szemé-

lyekről szól. Széttekint, kik valának az emberiség kezde-
tétől a szertartások kezelésével megbízva. E széttekintést 
sz. minden fejezetben szokta tenni, sőt minden egyes 
tárgynál egy pillanatot vet az Izraelitákra, de a többi 

ókori népekre is , azután átfut ja az újszövetségi kort , 
míg végre hazánk körére szoritkozik. 

E fejezetben első helyen beszól a római pápáról ; itt 
felemlíti a tévedhetlenségi dogmát a 8. jegyben, röviden 
ugyan, de találó okadatolással ; úgy szinte felemlíti a mai 
nap oly sokat megbeszélt pápaválasztást a 10 jegyzetben. 
Továbbá szól a püspökökről, áldozárokról, szerzetesekről 
és függelékben a jámbor társulatokról. 

A püspökökrőli czikknél ne vegye sz. rosz néven, ha 
megjegyzést teszek. Ugyanis czélszerű lett volna, ha sz-
jegyzetbe vette volna a magyar püspökségeket rövid váz-
latban. Erre nézve czélszerű vezérfonalra utasíthatjuk szer-
zőt, a m. k. közoktatási ministerium által kiadott országos 
névtárra. 

Igen korszerű volt szerzőtől a szerzetesrendekről em-
lítést tenni, mert ép a jelenben vannak azok legtöbb ellen-
ségeskedésnek kitéve ép olyaktól, a kik a legcsekélyebb 
fogalommal sem birnak az emberiség ezen legjótékonyabb 
intézményeiről. Különös figyelmet szentel a jezsuitáknak, 
kik a szabadkőművesek szemében tövist képeznek, ugyszinte 
a magyar pálosrendnek. 

A jámbor társulatoknak Terklau műve végén több 
lapokra terjedő függeléket szentel ; jelen műben kellő he-
lyen, a műnek terjedelméhezi arányban, szinte figyelembe 
vétetnek. 

M á s o d i k f e j e z e t b e n sz. az egyházi helyekről 
beszél. I t t ismét kitűnik szerzőnek helyes felfogása, mert e 
fejezetnek fő és alfelosztását remekül eszközlé. A főfelosz-
tásban szól a templomok-, kápolnák-, kálváriákról és teme-
tőkről. (Folyt, köv.) 

V E G Y E S E K . 
— A katholikusok Düsseldorfban a mult hónapban 

gyűlést tartottak. Gyűlés után a rendőrfőnök tudtára adta 
a kath. bizottmánynak, hogy a beszédeket ne nyomassák 
ki, különben kénytelen lesz azokat elkoboztatni. — Min-
denesetre szép udvariasság, mert a költséget is megkimélte. 
De hát micsoda dolog az, hogy a mit Németországban mon-
dani szabad, azt kinyomatni tilos ? Hisz akkor a jezsuiták-
nak nem a predikálást, hanem a könyvirást, kellett volna 
csak megtiltani. 

— Tudvalevőleg a konstantinápolyi görög oecumeni-
cus zsinat a bolgárokat kiközösítette, mert nem akarnak a 
görög patriarcha joghatósága alá tartozni. Ezen excommu-
nicatiót a jeruzsálemi görög schismaticus patriarcha nem 
irta alá. De a Jeruzsálemben összejött tartományi zsinat az 
említett excommunicatiót elfogadta, daczára a patriarcha 
vonakodásának. 

— Az amerikai katholikusok legújabban „Amerika" 
czimü nagy kath. lapot indítottak meg, melynek első szá-
ma nov. 15-én jelent meg. Az élén egy comité s ennek élén 
Spaunhorst senator áll. Maga a lap actiákra van alapitva. 
Hallatlan volt a sürgés ily lap felállítása végett actiákat 
irni alá. — Bizony tanulhatnának a vén Európa katholi-
kusai az amerikaiaktól hitbuzgóságot. 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOB pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. ! 
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a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Focsi 
Sándor nyomdai irodájá-
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szám alatt ) 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, dec. 7-én 46. II. Félév. 1872. 

TÁRTALOM. Az egyház és a művészet. — Középta-
nodáink. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. —Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 
(Folytatás) 

Nézzük a protestantismus legszebb templomát, 
a sz. Pál templomot Londonban, mit találunk ott ? 
Falai politikai emlékekkel, az ország hősei alakjaival; 
boritvák, melyek között a mythologiának meglehe-
tős térség jutott. Itt Fauna vigasztalja Britanniát 
hőseinek elvesztése miatt, amott ugyanő terjeszti ki 
karjait, hogy Mosse Robert, Brièn Eduard, Koppen-
hága hőseinek nyughelyül szolgáljanak. És többek 
láthatók még itt, melyek a reformatio első egyházát 
a pogányság tanodájává teszik. S a feliratok a kirá-
lyok életének fénypontjaira emlékeztetik az olvasót. 
Már pedig a művészetnélküli vagy épen ily művé-
szettel biró templomok mellett a különbenis a sziv-
től távol álló vallás hideg, néma s rövid szertartá-
sok kiséretében miként hathat az érzéki emberre ? 
avagy a művészet ezútoni haladásában mikor és 
miként éri el a tökély ama fokát, melyen hitünk 
által megdicsőitve Luther és Calvin előtt ragyogott? 
nem tudom; de annyit tudok, hogy lélek nélkül 
megszűnt élni a test s így a reformatio alkotta bár-
mily nagyszerű művek — ha ugyan volnának — 
mindig csak elszáradt vagy szu ette ágai lesznek a 
katholicismusban gyökeredző s abban teljesen viritó 
művészet csudafájának, melynek akkor legfensége-
sebbek virágai, midőn rólok hitünk éltető harmatát 
az elfajult genius vagy az érzékiség napja fel nem 
száritá. Nem bir a protestantismus semmi életerővel 
s ama bámulandó szellemi fenség helyét, melytől a 
mi művészeti remekeink ragyognak, nála sötét 
á rny foglalja el, melyet a hit boldogitó világán ki-
vül mi sem képes eloszlatni. Nem lehet egy kopár, 

melancholicus, prot. templomot összehasonlitani a 
mi templomainkkal, melyekben a szépmüvészetek 
együttesen mintegy versenyezve rakják le remekö-
ket s melyekbe megható szertartásaink életet lehel-
nek. Láttam a strassburgi münstert, láttam a keresz-
tény világnak ezen csudáját, a lélekmerészség s 
lánghitűség e művét, egy nagy (a protestánsokra 
nézve) elmúlt időnek emlékét s lelkemet soha nem 
érzett erő fogta el, — lebilincselt; elvesztettem ma-
gamat a nézésben s a bájtól megittasodtam. It t lát-
szik, mire képes az emberi lélek, ha a hit erősiti és 
világitja meg. Hegyeket omlaszt és emel és művei-
ben a mindent emésztő természettel daczol. Ezen 
münster addig álland, míg alatta lakni fognak em-
berek, míg állni engedik és szeretettel párosult gond-
jokat tőle megvonni nem fogják és azon magas szel-
lemtől el nem pártolnak, mely azt emelte. A mi i ly 
dicsőén emelkedik, mint ezen münster, az, mint a 
legfőbb lelki szabadság és nagyság műve, minden-
kit, ki azt rokonérzelmű szivvel szemléli, magával 
emeli és részesiti a dicsőségben. Igy minden igazi 
nagyság magával felemel ahelyett, hogy eltörpítene.1) 
Hol és melyik prot. templomról vagy más valamiről 
találunk ily dicséretet: 

„Ich hatte nie der Künste Macht gefühlt; 
Es hasst die Kirche, die mich auferzog, 
Der Sinne Reiz ; kein Abbild duldet sie, 
Allein das körperlose Wort verehrend. 
Wie wurde mir, als ich ins Innere nun 
Der Kirchen trat und die Musik der Himmel 
Herunterstieg und der Gestalten Fülle 
Verschwenderisch aus Wand und Decke quoll. 
Das Herrlichste und Höchste gegenwärtig 
Vor den entzückten Sinnen sich bewegte, 
Als ich sie selbst nun sah die Göttlichen, 
Don Gruss des Engels, die Geburt des Herrn, 
Die heil'ge Mutter, die herabgestiegene 
Dreifaltigket, die leuchtende Verklärung, — 

') De Wette über d. Münster zu Strassburg. 1820. 
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Als ich dan Papst drauf sah in seiner Pracht 
Das Hochamt halten und die Völker segnen." 

Igy Schiller 2) a mi egyházunk művészetéről, 
ki, ugy hiszem, elegendő tekintély tárgyunknál. 

A protestantismus kezdettől fogva ellenségesen 
lépett fel a művészet iránt s igy nagyon természetes 
ennek hiánya nála. Egyházunk ellenben már a niceai 
II . zsinaton megparancsolja, hogy a Szentháromság 
képe minden templomban le legyen festve. Az 1078-ki 
római zsinat zene- és énekiskolákat rendelt felállit-
tatni. S a mit tett a zsinatokon képviselt egyetemes 
egyház, azt az egyház fejei, a pápák s püspökök) 
nemkülönben a papság és a szerzetesek, elősegiteni 
el nem mulaszták. Vitalián pápa 666-ban beviszi a 
templomba az orgonát; előtte nem sokkal Gergely 
az egyházi éneket alkotja meg Ambrussal. VI I Ger-
gely (1073—85) elrendeli, hogy minden püspök ta-
níttassa a maga megyéjében a szépművészeteket. 3) 
Ezeken kivül I I I . Leo (795 — 816), IX. Benedek 
( 9 0 0 - 3 ) , II. Sylvester (999 —1003),IX. Leo (1049 — 
1054), III. Sándor ( 1 1 5 9 - 1 1 8 1 ) , III. Incze ( 1 1 9 8 -
1216), XXI. János ( 1 2 7 6 - 7 7 ) 4 ) , VI. Incze (1352 — 
62), V. Orbán (1362 — 70), XII . Gergely (1406 — 
1409),V. Sándor (1409—10),V. Márton (1417 — 1431) 
IV. Jenő ( 1 4 3 1 - 1 4 4 7 ) , V. Miklós ( 1 4 4 7 - 5 5 ) , IV. 
Sixtus (1471 — 84), II . Gyula (1503 — 1513), X. Leo 
(1513 -1521 ) , V. Pius ( 1566 -1572 ) , V. Sixtus 
(1585 — 90), mit sem kiméltek, hogy a művészetet 
pártolva felvirágoztassák. Ez volt az ok, hogy a ke-
letről nyugatra tóduló vad népek költözködési ide-
jében — midőn a századok s ezredek emelte művé-
szi emlékek jobbára romba dőltek a tudatlanság 
győzhetlen fegyvere előtt — a még fenmaradt mű-
vészeti emlékek Olaszhonba a pápák lakta Rómába 
menekültek, mint legbőkezűbb s azon időben egye-
düli pártfogójokhoz." 5) Róma nyugati birodalmának 
a barbár népek általi megbuktatása után a kincsek 
(a tudományok és művészetek) a papság és kolos-
torok kezeibe kerültek. A művészetek az egyházban 
találtak ápolók- s ótalmazókra." 6) S midőn 1453-ban 
II . Mahomed követőivel Konstantinápolynak Sofia 
templomán VIII . Constantin alatt a félholdat kitűzve 
véget vet a keleti császárságnak s ezzel együtt ama 
művészeti emlékeknek, melyek Phidias és Apelles 
stb. neveit örökiték, a még fenmaradtak váljon hova, 

2) Sämmtliche Werke. V. B. S. 20. in „Maria Stuart." 
3) Labbe X. 370. Cantunál 10. k. 
4) Ezreket taníttatott saját költségén. 
5) Brockhaus Convers. Lexiconja is ezt állitja. 
6) Bretschneider der Simonismus S. 65—67. 

ha nem a hosszú félszigetre menekültek, melynek 
kedves égalja alatt néhány évtized múlva a már 
elmúltnál sokkal fényesebb kort, a szellem a rany-
korát, voltak elérendők? Tudjuk, mit tettek e tekin-
tetben V. Miklós, IV. Sixtus, II . Gyula, X. Leo, 
mely utolsónak nevéhez a tudomány és művészet leg-
dicsőbb korszaka van kötve s kit Maífei 7) oly szé-
pen dicsér meg a prot. Murattoryval, mi különben 
csak a kor ismeretében, de korántsem annak szépí-
tésében vagy nagyitásában, áll. Utána V. Sixtus, 
VIII . Kelemen, V. Pál, VIII . Orbán, X. Incze, VII. 
Sándor stb. egész IX. Piusig mindent elkövettek, 
hogy Rómát, a keresztény világ eme központját, 
annak méltó székhelyévé tegyék. III. Incze a szent 
Péter és Lateráni templomon kivül felállíttatja a 
Nerva térena dei Conti tornyot, mint Cantu mondja, 
ama kor valódi csudáját, de melyet az 1349-ki föld-
rengés összerombolt ; VII . Sándor a Santa Maria di 
Minerva téren egy 5.40 meternyi magasságú obelis-
ket, V. Sixtus egy másikat a Santa-Maria-maggiore 
téren, melynek magassága 14.74 meternyi. Neki 
terjedt ki gondja a catacombákra is, mely roppant 
munkát VIII Kelemen és utódai nem szűntek meg 
folytatni. 

A művészetnek emez üregekből kikerült számos 
maradványaiból, melyek a kíváncsira nézve Rómá-
nak egyik csudáját, a jámbor hivőre nézve pedig a 
kegyelet és remény szentélyét, képezik, a Vatikán-
ban ker. muzeum alakult, mely a ker. művészet tör-
ténetének — mint Cantu mondja — alapját képezi. 

A pápáktól vannak Róma muzeumaiban, palo-
táiban, palotáinak bemeneteinél, piaczain, utczáin, a 
képek, szobrok, edények, emlékek, annyi s oly kü-
lönféle nemzetek uralkodásának jelei vagy romjai, 
melyek Rómát a katholikus hit mennyezetévés egy-
szersmind szellemének és művészeteinek szentélyévé 
avatják. 8) Menj Rómába, a művészet ama templo-
mába és a minden lépten nyomon szemeidbe ötlő 
basilikák, templomok, kápolnák, imaházak, mindany-
nyi élő bizonyítékai annak, hogy hitünk a művészet-
nek mindenkor ápolója és fentartója volt. Menj és 
keresd fel a helyet, ugy mond Margotti, 9) melyen a 

7) Storia dell' Italia dall' origine della lingua sino 
a nostri giorni, del cavaliere abbate Guiseppe Maffei, Regio 
Bavaro consigliere etc. Seconda edizione originale, emen-
data, accresciuta colla storia dei primi trentadue anni del 
Secolo XIX. Vol. II-o Milano. Dalia societá Tipogr. dei 
classici Italiani 1834. 

8) Thuriot de la Rosiernek a franczia törvényhozó gyű-
lés 1849. évoctober 19-én a római ügyben tartott beszédéből. 

9) Róma és London. 
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művészet minden kincseit legpazarabbul összehal-
mozá; lépj be szent Péter templomába, a művészet e 
szentelt csarnokába, honnan a művészek képzelmök 
tárgyát s lelkesedésök erejét tudják meríteni. Menj 
a főoltár elé, hol Michael Angelo katholicismustól 
ihletett lángesze ama dicső kúpot, a művészet valódi 
csudamüvét, melyben a remek mozaik sz. Péter fő-
oltárának eszméjét, a diadalmaskodó egyházat az ő 
dicsteljes hierarchiájával, a legélénkebb szinekben 
szemlélteti : először a szentek, azután a szentek és 
angyalok királynéját, a magasztos Szentháromságot» 
továbbá a végnélkülit, aztán a dicső keresztet, mely 
az örökkévalóságon és a mérhetlenségen épen ugy 
uralkodik, miként az idő és tér felett. Erről mondá a 
prot. H- rder: 10) „Tekintsétek meg a nagy művészek 
mindezen műveit, nézzétek meg ezen szent képeket 
t> kedélyeteket akaratlanul is a szellemi kegyelemtől 
érzitek áthatva." Ezért vonzódnak oda Anglia-, Né-
met- és Svédország protestáns fiai is, hogy a festé-
szethez, szobrászathoz s épitészetbez szükséges ihle-
tet azon helyen meritsék. honnan ama 200 millió 
lélekből álló egyház, melynek az központját, szivét, 
képezi. 

A zene- és énekművészet szinte Olaszhonban 
fejlődött a pápák és püspökök bőkezűségéből emelt 
iskolák által. Nagy Károly Olaszhonból hozat egyé-
neket, kik a Gergelyféle zenerendszert és orgonát 
tanitsák. J1) Hermannus Contractus Olaszhonban 
jött a tökéletesebb egyházi zene ismeretére, midőn 
II . Henrik császárt kiséri és csak ezután jut Német-
ország ennek ismeretére. Angliába szinte egy római 
éneklő megyen nem soká Ágoston elmenetele 
u tán. >2) 

Magok e tények igazolják azon állításunkat, 
hogy az egyház valamint minden szépet, jót és ne-
mest, úgy a művészetet is ápolni, fejleszteni és ter-
jeszteni törekedett az emberiség boldogitására. Any-
nyira pártolta az egyház képviselőiben a művészetet, 
hogy az azokbani jártasság a legelső egyházi méltó-
ságokra is képes volt utat nyitni. Pedig ez kissé 
furcsának is tetszhetik előttünk. — Igy Leo a toursi 
püspökségre emelkedett, mivel az épitészeti szerek 
készítésében igen ügyes volt. 13) Szent Eligius mint 
hires aranyműves és rézmetsző noyoni püspökké 
lett. ,4) Különben több egyházfőre utalhatunk, kik 

lü) Vorrede zu den Legenden. 
») Cantu 9. k. 
" ) Beda Cautunál 9. k. 
») Cantu 8. k. 
" ) U. o. 

a szépművészetekben jártasak valának, pl. Paulinus 
nólai püspök már a III . században mint festő volt 
hires; Epiphanins püspök a páviai székesegyház 
építésénél, Euphrasius pedig a parenzóinál (Istria), 
emlittetik. 15) A speieri dómnak épitését Walter és 
Sigfried püspökök vezették, melynek midőn alapjait 
a Rajna hullámai fenyegetnék, azon kor leghíresebb 
épitésze, az osnabrücki püspök, Benno, hivatott se-
gélyül és pedig nem hasztalanul. 16)Gerbert rheimsi 
érsek pedig a vízépitészet nem egy tárgyát találta 
fel. Elfég winchesteri püspök 1001-ben készitett 
orgonát. Baldrik, Friaul herczege, pedig kegyes La -
josnak egy György nevű velenczei papot küld, ki 
neki Aachenben orgonát csinál n ) . 

Sárossy Sándor. 
(Vége köv.) 

K ö z é p t a n o d á i n k . 
(Folytatás.) 

* 

II. 

Factorként működik középtanodáinknál az igazgató. 
Mit tett eddig a gymnasiumi igazgató ? A beírásnál be-
jegyzi a tanulók számát, elkésziti az év elején a tanórák 
rendét, megtartja az ünnepélyes „Veni Sanctét", minden 
hónapban tanári gyűlést hí össze, hol a hivatalos levelek 
közlése foglalja el majdnem az egész időt. Kérdést intéz a 
tanárokhoz, hogy milyen az előmenetel egyik vagy másik 
tárgyban. Hónaponkint szinte egyszer meglátogat minden 
iskolát, melyben passiv assistentiával hallgatja az előadó 
tanárt vagy a felelő tanítványt. 

Legtöbb idejét correspondentiákkal tölti, melyeket 
részint a főigazgatóval, részint néha fensőbb hatóságokkal, 
visz a tanoda ügyében. Mindezek oly negativ működések 
az igazgatók részéről, melyek mellett activitása nem is 
tűnik ki, holott pedig állása megkivánja, hogy hathatós 
actiót fejtsen ki működésében. 

Az igazgató egészen más hivatással bir. Ó felügyelője 
a tanodának, ő felelős mindenről, mi a tanodában történik. 
Azon sok levelezéstől, melylyel most terhelve van, fel kell 
öt menteni, valamint meg kell kimélni a tanodát hónapon-
kint érkező azon sok leirattól, melyek az egész tanártes-
tületet fárasztják, hanem magára hagyni a tanodát műkö-
désében és az év végével pontos relatio az igazgató részé-
ről elegendő volna, hogy így annál buzgóbban oldhassa meg 
tulajdonképeni feladatát, melynek főtényét abban látom, 
hogy igazgassa tényleg a tanodát vagyis, hogy minél több-
ször a tanodában, az iskolában, mutassa magát. Kisérje 
figyelemmel hetenkint a tanári előadásokat, szerezzen t u -
domást, miként jár el a tanár teendőjében, miként kezeli 

»») U. o. 
16) U j magy. Sión 1870. 
») Cantu 10. k. 
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practice a studiumot, miként magyarázza meg előadásaiban 
a tárgyakat az ifjaknak, magyarázatát mily módszerrel 
kérdezi ki tanitványaitól, szorgalmasan kikérdezi-e őket az 
előadottakból, minden elmondott pensum egyszersmind az 
examinálás tárgya volt-e? mily előmenetelt tesznek az 
if jak egy vagy más tárgyban ? hol van az oka a tapasztalt elő-
meneteli hiánynak ? hogyan kellene azt előmozditólag kellő 
sikerrel eszközölni? Mindezek mutatják, hogy az igazga-
tónak leginkább az iskolában van helye. 

Kötelességében áll szép módjával a tanárt egyben 
másban figyelmeztetni, a practicus kezelésben útmutatást 
adni, a mutatkozó hiányokat lehetőleg orvosolni, oda hatni, 
hogy a tanitásnak eredménye legyen azaz, hogy az ifjak 
tudjanak és azt, mit hallottak, czélszerüen javokra feldol-
gozhassák. 

Ezen őrködése mellett azután a házi tanácskozmány-
ban közölje az átalános észrevételeket, szem előtt tartva 
mindig az ifjak előmenetelét ; paedagogiai nézeteit mondja 
el in concreto és ha szükséges, az illető tanárt különösen 
is segitse működésében, módot nyújtva, miként járjon el 
dolgában. 

Ismerek egy főigazgatót, ki hathatós beszéddel incul-
cálta, hogy a tanárok consessus alkalmával valami tudo-
mányos elucubrátióval jelenjenek meg, ott kölcsönösen 
tanitva és buzdítva egymást. Sok jó van ebben is ; de én 
ennél czélszerűbbnek találom, ha a tanár azon elucubratiót, 
melyet felolvasólag tart az ifjakkal, practice közli; mert 
megtörténik, hogy a tanárnak, ki legszebb előadást tart a 
consessusban a fegyelem miként tartása ügyében, az iskolá-
ban legnagyobb zajjal hallgatják előadását. 

Sokat olvasnak jó tanáraink, sokat dolgoznak, meg-
engedem; csakhogy nem az iskolára, hanem saját ismere-
teik gyarapítására. Jó. A tanárnak tanulni kell; de azért, 
hogy jól taníthasson, azon kell lennie, hogy azt, mit tud, 
minél könnyebben elmondhassa tanítványainak úgy, hogy 
azok már az iskolában némileg elsajátíthassák az előadás 
főpontjait. 

Midőn deákoskodtam, soha sem azon tanárt dicsér-
gettük, ki sokat beszélt azon tárgyból, melyet előadott 
más könyvekből, hanem a ki a feladott leczkét úgy meg-
beszélte, hogy majdnem könyvnélkül tudtuk ; kimen ve az 
iskolából azt mondottuk: kétszer elolvasom és azután vérré 
válik bennem. 

Hogy ily eredmény eléressék, különösen kell fel-
ügyelni az igazgatónak és addig nem szabad tágítani, míg 
nem látja, hogy a tanár így fogja fel feladatát, nem tudósa 
akar lenni iskolájának, hanem valódi tanára. 

A tanodához tartozik még a főigazgató is, kinek ta-
pasztalatom után eddig az volt teendője, hogy minden év-
ben kétszer meglátogatta a tanodát, először mint visitaos, 
másodszor mint praesese az érettségi vizsgálatoknak. Mi-
helyt a tanodák kellőleg szerveztetni fognak, úgy hiszem, 
a főigazgatói institutiónak vége fog lenni. Azt, mit eddig 
az teljesített, egy ministeri kiküldött is kellőleg elvégez-
heti ; azon referádákat pedig, melyeket a ministeriumhoz 
beád, a gymnasiumi igazgató szinte teljesítheti. 

Igaz, hogy mint visitansok meglátogatnak minden 
iskolát, meghallgatják a tanárok előadásait ; de voltaképen 

még sem láttak be a tanodai életbe, melyet hogy ismerje-
nek, egy félórai időtöltés az iskolában elégtelen; hisz abból 
még azt sem ítélheti meg, mit tud a tanár, annál kevésbbé 
szerezhet tudomást arról, mily előmenetelt tettek az if jak. 

Az érettségi vizsgálatoknál pedig jelenlétők merő 
passiva assistentia, mely nem másból, mint meghallgatá-
sából, áll a felelőknek és megitéléséből, kik declaráltassa-
nak éretteknek, mit bárki könnyen teljesíthet. Ha már a 
mellett kellett harczolni, hogy ők hagyassanak meg, akkor 
az érettségi vizsgálatoknál jutna nekik az eclatans szerep 
azáltal, hogy ők magok tennék fel mindenkinek a bevég-
zett tanulmányokból a kérdéseket minden szakmából vagy 
legalább a részt, a tractatust, kellene nekik kijelölniök, 
melyből az illető tanár vizsgálni lenne köteles ; így leg-
alább minden mollékgoudolat háttérbe szorul, a tanári ked-
vezésben bizni az ifjúuak nem lehetne, hanem az egész 
tárgy öntudatában állana ki a síkra, hol ha dicsőén mog-
állna, érdeme mindenesetre háromszoros lenne. Külömben 
ezen érettségi vizsgálatról nézeteimet alább fogom előadni. 

A második momentum a tanodánál az ifjak, kik a 
tanodát látogatják. S miért járnak tanodába ? Mindenesetre 
azért, hogy azon czélt, melyért azt látogatják, elérjék. Mi 
a czél? Tudni azon tárgyakat, melyek ott előadatnak, hogy 
azokkal mint praeparatumokkal léphessenek a felsőbb ta -
nodákba, melyeknek propaedeuticája a középtanoda. Az a 
kérdés tehát: tesznek-e oly előmonetelt, mely a kívánt 
czélnak megfelel ? Én nemmel felelek. En azt merem állí-
tani, hogy semmiféle tárgyból sincs azon előmenetel, melyet 
óhajt a gyermek, követel a szülő, kíván a haza, óhajt a 
felsőbb tanoda. 

Okát állításomnak feltalálom a hibás rendszerben, 
feltalálom még különféle körülményekben. 

Nincs kellő előmenetel 1-ör, mert az ifjúnak kelleté-
nél nagyobb szabadság adatik a fegyelmiekben, mint azt 
az átalános paedagogicus elvek megengedik ; ezen szabad-
sággal ő visszaél, idejét többnyire mulató társas helyeken 
tölti, időt keveset fordít tulajdon kiműveltetésére. 2-or. A 
tárgyak, melyek a tanitás tárgyát teszik, össze vannak 
halmozva annyira, hogy nem képesek azt, mi egy évre elő 
írva van, kellőleg megemészteni. 3-or. Majdnem minden 
évben változnak az iskolai könyvek, melyek midőn egy-
részt a szülőket terhelik fölösleges költséggel, másrészt a 
gyermek undorral fordul oly könyvhöz, melyet így pro-
miscue változtatva lát. 4-er. Túl vannak terhelve órákkal 
úgy, hogy a harmadik óra majdnem veszendőbe megy, ki 
lévén a gyermeknek figyelme annyira merülve, hogy már 
nem is képes a 3-ik órát kiülni ; így azon tárgy majdnom 
veszve van számára. 5-ör. A tanult tárgyak ritkán vagy 
nem is ismételtetnek kellőleg, hogy így annál jobban ga-
rantiroztatnék a tanári előadás sikere. 6-or. Sok adatik fel 
egy óráról a másikra, mitől a szegény gyermek megijedve, 
végképen kedvét veszti annak megtanulásától. 7-er. Foly-
tonos egyórai magyarázat egy-egy tárgyból kimeríti a 
figyelmet úgy, hogy egy óra tartama alatt nem képes azt 
consolidálni és így sokszor az alapok ismeretlenek marad-
nak, melyek nélkül a képzettség tökéletesítése nem eszkö-
zölhető. 8-or. A szülőknek kevés érdekeltsége gyermekeik 
előmenetele iránt. 9-er. A tanári karnak kevés érintkezése 
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a szülőkkel, kiknek pedig felkeresése, velők való érintke-
zése, sokszor segédkéz és eszköz működéseikben. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
DEBRECZEN nov. 29. T e m p l o m ú j j á a l a -

k í t á s a . Főt. szerkesztő úr ! Olyan vagyok, mint a fehér 
holló; habár ritkán, néha-néha csak mégis megjelenek, jelt 
adok magunkról, hogy mi is élünk. Most is, habár egy 
kissé elkésve, jelenteni jöttem valamit és pedig, hála legyen 
a jó Istennek, örvendetes dolgot ; igaz, hogy magamnak 
ugyan csekély része van benne ; de úgy tudom, hogy ke-
rosztényi dolog másnak jó tettei felett is örvendeni és, ne-
hogy elrejtve maradjanak, napvilágra hozni ; emberi termé-
szetünk hozza ugyanis magával, hogy mások jó tettén épü-
lünk és mi is hasonló tettekre buzdulunk. 

De már tárgyamra térek. 
Szabad kir. Debreczen városában, amennyire értesül-

tem, a katholikusok számát mintegy 5000-re lehet tenni; 
talán szép számnak is lehetne mondani, ha tekintetbe vesz-
szük, hogy volt idő, midőn, mint mondják, katholikus em-
bernek az éjjet nem volt szabad a városban tölteni. Ezen 
5000-nyi katholikus népesség részére mai napig egyetlen 
templomunk van, ami ebben a hitközönyös világban elég is 
arra, hogy magába fogadja az ajtatoskodókat ; de a sok 
idő, kivált ami a templom belső részét illeti, nagyon meg-
viselte. Régi óhajunk volt már, hogy segitsünk e bajon, 
hogy kicsinosítsuk Istenünk házát ; hiszen tartozunk evvel 
Istennek, de tartozunk önmagunknak is, jól tudván, hogy 
mennyire segédkezet nyújt az embernek a külsőség és így 
a csinosan ékesített templom, hogy lelke Istenhez felemel-
kedhessék. És ez időpont megérkezett. Bármennyire isme-
retes is szerénysége átalánosan kedvelt prépost- plébános 
urunknak, Huzly Károly ő nagyságának, bármennyire 
meg vagyok is győződve, hogy levelem által szerénységét 
sértem : az igazság érdekében még sem hallgathatom el, 
hogy az első és főérdem, miszerint a debreczeni kath. hivek 
áhítatra intő és vonzó templommal bírnak, igenis az első 
és főérdem e tekintetben az áldozatra mindig kész emiitet-
tem kisprépost ő nagyságát illeti ; ismeretes vallásos buz-
góságtól indíttatva, Isten dicsőségének és hívei lelki üdvének 
előmozdítására nem kiméit semmi áldozatot, csakhogy hi-
veinek régóhajtott vágyát teljesítse ; mint jó pásztor szereti 
ő juhait és e szeretetnek kifolyása, hogy a jelenleg tel-
jesen átalakított templom költségeinek fedezésére több mint 
3000, Tnondd három ezer, forintot áldozott; csak látni kellett 
volna a 70 évet tiilhaladott tisztes aggastyánt, mily buzgó-
ság villanyozta fürgeséggel jár t , mozgott, intézkedett, hogy 
mielőbb létesitse tervét. Es íme, a buzgalom és áldozatkész-
ség megtermé gyümölcsét ; September óta ismét csinos, 
tiszta, templomba járnak a debreczeni kath. hivek hirdetni 
Isten dicsőségét és áldást esdeni nagyságos lelkipásztorukra ; 
és ez óhajtáshoz a nyilvánosság előtt mi is hozzájárulunk, 
tiszta szivünkből kivánva, hogy ő nagysága necsak eddig 
Isten dicsőségére végbe vitt tényeinek számos évekig szo-

kott kedélyével örvendhessen, hanem hogy tervbe vett 
más szándékait i s hivei üdvére létesíthesse. 

E g y k a t h . h o n p o l g á r . 

PARIS. B u c s ú m e n e t e k ; á l l a p o t a i n k . Majd-
nem úgy látszik, mintha Francziaország annyi keserű 
megpróbáltatás után végre ismét magába térni készülne. 
Bármi történjék is még a legközelebbi időben, annyi bizo-
nyos, hogy a nemzetnek szelleme válponton áll. Váljon 
egyébként hogy magyaráznók a vallásosságnak amaz áta-
lános felébredését, mely amaz ismeretes, majdnem óriási-
nak mondható, ajtatos zarándoklásokban, bucsúmenetek-
ben, nyilvánul ? Nemcsak hogy Notre-Dame de Lourdes 
ezidén annyi ajtatos zarándokot látott, mint alig az előb-
beni években, hanem még a többi kegyhely, mint például 
Notre-Dame du Verdelais, Notre-Dame de la Salette, 
Notre-Dame de la Q-arde, Notre-Dame des Fourvieres, 
N.-D. des Andelge, N.-D. du Mont-Saint-Michel, N.-D. de 
Pontmain, N.-D. de Chartres, N.-D. des Victoires, N.-D. 
des Anges, Saint-Anne d'Auray, rendkivülileg sűrűen láto-
gattattak ez idén, oly süi-űen, hogy e jelenséget nem lehet 
máshonnan magyaráznunk, mint onnan, hogy az egész 
nemzet szükségét érzi annak, hogy magába térjen s ezen-
túl egészen más eszmék- s elveknek hódoljon, mint a me-
lyeknek bódító s eltévesztő hatása eddig fogva tartotta s 
majdnem az örvénybe sodorta. 

A vallásos mozgalom oly nagy, oly mélyenható, ter-
jedelmes és tiszteletet parancsoló, hogy kivéve a legszélsőbb, 
legvörösebb, lapokat, a többi mind tisztelettel s tartózko-
dással nyilatkozik róla, mert mindnyájan érzik, hogy e 
szellemi javulásban egy jobb jövőnek biztositéka és záloga 
fekszik, minthogy a kedélyeket lecsendesiti és kibékíti, mi 
a nemzetre nézve csak jótékonyan, üdvösen és áldáshozólag 
hathat ; s ezt a vad liberálisok minden gorombaságai sem 
fogják megakadályozhatni, mert a keresztény szellem min-
denkor erősebb, mint ama hitetlen áramlat, mely utóvégre 
is semmi egyéb, mint a zsidó Krisztus-gyűlöletnek elha-
talmasodása. 

Midőn ekként örömünket fejeznők ki a felett, hogy a 
vallásos érzület legújabban oly szép lendületnek indult, 
nem tehetjük másrészt, hogy sajnálattal ki ne mondjuk azt 
is, miszerint a katholikusoknak jelenlegi állapota még felette 
távol van attól, hogy semmi kivánni valót se hagyjon. 
Francziaország e tekintetben körülbelöl ugyanazon lát-
ványt nyújt ja, mint a mai Németország. It t , mióta a kor-
mány a szélső liberalismus ösvényére tért, mióta tehát 
Bismark és a zsidó-lapok közt a legszebb egyetértés ural-
kodik, a katholikusok azok, kiket mindkét oldalról vernek, 
mert a liberális fajnak veszekednie kell s ha nincs más-
kire ütni, üti a katholicismust ; a liberális plebsnek csak 
oly lap tetszik, mely hasábjain mindennap egy pár bot-
rányt, hazugságot és rágalmat hoz s moly a fenálló ren-
det bármi tekintetben gyalázza és aláássa. Igy van ez j e -
lenleg Francziaországban is. Valahányszor a kormány és a 
radikálisok közt ideiglenes béke köttetik, mindannyiszor a 
katholikusok dobatnak áldozatul s kezdődik az elkesere-
dett harcz a „hazaáruló" katholikusok ellen. Ezen harcz 
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jelenleg annál dühösebb, minthogy, mint fentebb mondók, a 
katholicismus épen a legutolsó háború óta uj életre ébredt, 
min a liberálisok annálinkább megütköznek, mert ha vala-
hol, úgy Francziaországban elértnek vélhették czéljokat, 
azt t. i., hogy a vallás a nyilvános életből végképen eltűn-
jék s ozentúl csakis a szivekre szoritkozván, az „egyéni 
meggyőződésben" lelje hónát és székhelyét. Csakhogy a 
franczia katholicismus ez idő szerint nem csekély kedvet 
mutat épen az ellenkezőt cselekedni ; nincs kedve néhány 
hitetlen s tudatlan szájhős miatt a katakombákba vissza-
térni, hanem hangosan követolvén azt, a mi őtet megilleti, 
kijön a napra s elfoglalja régen mások által bitorlott he-
lyét. Innen az a vad lárma, melytől a liberális sajtó egy 
idő óta visszhangzik, de a melyre épen nem hallgatunk, sőt 
melynek felette örvendünk is, amennyiben biztos jele annak, 
hogy a liberalismus immár ingadozni érzi lábai alatt a ta-
lajt s hogy dühös irigységgel észre kezdi venni, miszerint a 
katholicismus nálunk áldáshozó virágzásnak indul. 

CHILI. A z e g y h á z á l l a p o t a . Nem régen emii-
tettük fel az ecuadori köztársaság lelkesedését az egyház 
és így a pápa ügye iránt ; nem lesz érdoktelen megtudni, 
mi történik nevezett irányban a chilii köztársaságban. A 
chilii köztársaság épen úgy, mint az ecuadori, nem csekély 
reményekre jogosítja fel a katholikusokat ; ezt a szentatya 
igen jól tudja; ő maga ugyanis azon időben, midőn a chilii 
köztársaság magát a spanyol hatalomtól függetlenné tette, 
Muzzi pápai delegatus oldala mellett papságának első évei-
ben szintén megjelent Chiliben és részt vett az uj köztársa-
ság egyházi érdekei rendezésében. A szentatya egész a 
jelen óráig megtartotta szeretetét a chiliek iránt, mit min-
denki tapasztalhat, ki Chiliből Rómába jön és a köztársa-
ságnak lakói között épen a legelőkelőbbek azok, kik a 
szentatya iránt a leggyöngédebb szeretetet tanúsítják, mit 
a szentatya jelen szorongatott helyzetében tényekkel bebi-
zonyítanak. 

A mi alkotmányunk — írják onnan —ötödik czikke 
így szól: „az állam vallása a római kath. apostoli vallás." 
Bármennyire törekedtek is a mi vereseink ezen fejezetet 
megdönteni, az még sem sikerült. A nép józan érzéke más-
részt elitélte némely bureaucraták azon törekvését, hogy 
Spanyolország régi koronajogai feutartassanak ; minek 
következtében néhány év óta a legjobb viszony uralkodik 
az egyházi és világi hatalom között, miben nem csekély 
érdeme van az előbbi elnöknek, D. Perez Joachimnak. Mi-
dőn a pápa a püspököket a földkerekségről Rómába zsi-
natiba meghivta, a kormány a kamaráknak azt ajánlotta, 
hogy a 4 püspök utazására szavaznának meg 20,000 pesót, 
mintegy 27 eztr tallért. Valami 4 vagy 5 liberális irtózatos 
lármát ütött e felterjesztés ellen. A kormány azonban erő-
sen tartotta magát, jól védte ügyét és egy fiatal képviselő, 
D. Abdon Cifuentes, két fényes beszédben semmivé tette a 
liberálisok minden állítását ós a kormány előterjesztése 46 
szavazattal 6 ellenében elfogadtatott. Melyik állam volt ily 
nagylelkű az egész világon ? Mily gyönyörű jeleneteknek 
voltunk tanúi Santjagóban, Concepcióban stb., midőn a 
püspökök eltávoztak és visszajöttek ! Az első családokhoz 
tartozó férfiak kisérték a püspököket egész Rómáig ; az úgy-

nevezett jó „tonus"-hoz, műveltséghez, tartozik a chilieknél 
Rómát és a szentatyát látni. A papság Chiliben átalános tisz-
teletnek örvend. A legelőkelőbb családok megtiszteltetés-
nek tartják, ha rokonságuk között pap létezik 03 a legmél-
tóbb papok épen a főváros legelső családaiból kerülnek ki. 
Természetesen ez a szabadkőműveseknek és vereseknek 
nem kellemes. Az emberek ezen osztálya mindenhol egy-
forma és nálunk is jó számmal találkoznak. De számuknál 
sokkal nagyobb szemtelenségök, mint ez lapjaikban látszik. 
Szerencsére oly ellenfeleik vannak, kik elég bátrak őket 
visszautasítani és megczáfolni. Az utóbbi években egy tár -
sulat alakult, mely szembe száll velők mindenütt és sem az 
újságokban, sem a népgyűléseken, sem a kamarákban, nem 
marad nokik adós. 

Kezdetben e társulat csekély volt, de gyorsan elter-
jedt és ma már nem csekély félelembe ejté a felforgató pár-
tot. A társulat tagjai magokat los amigos del paia (a ta r -
tomány barátai)-nak nevezik, mindnyájan a világi rend 
tudományosan képzett férfiai, kik nem szégyenlik megval-
lani, hogy ők katholikusok és azok is akarnak maradni és 
hogy az állam jólétét katholikus alapon akarják előmozdí-
tani. Rendes gyűléseket és azokon tudományos és gyakor-
lati felolvasásokat tartanak, e felolvasások rendesen a la-
pokban is megjelennek E törekvésnek lehet köszönni, hogy 
nálunk a kath. érdekek a lapokban minden irányban kép-
viselve vannak. 

A köztársaságokban mindig nagyfontosságúak a vá-
lasztási időszakok. Épen most fejeztetett itt be az egyik. 
1871. sept. 18-kán lejárt D. Perez Joachim elnökségének 
ideje. Utódjának megválasztása minden pártot mozgásba 
hozott ; azonban nagyszerű többséggel győzött Don Fe-
derico Errazuriz. Ettől félnek a liberálisok legjobban, 
mert az ő nézetök szerint a clerusra akar támaszkodni. 
TR 

O a santjagói érseknek közelrokona ; másik közelrokona 
pedig pap és fiait — horribile dictu — egy gyalázott, á l -
lamveszélyes (?), rend intézetében neveltette. Előbb santja-
gói főfelügyelő, később cultus-, igazság-, oktatás-, majd is-
mét hadügyminister volt. Mint hadügyminister társaival, az 
igazság- és az akkori cultusministerrel, sz. gyakorlatokat 
tartott. Ez különben, hogy mellékesen megjegyezzük, nem 
feltűnő. A fővárosban ugyanezt százankint teszik évenkint 
a főurak közül. Bizonyára a világ egy tartományában sem 
tartatnak oly gyakran sz. gyakorlatok, mint Chiliben. Kü-
lönben, ha az uj elnök az egyházat védelmezi, csak leg-
szorosabb kötelességét teljesiti, mert midőn 1871. sept. 
18-án az elnöki széket elfoglalta, a nemzet előtt ünnepélye-
sen megesküdött, hogy „a római kath. apostoli egyházat 
védelmezni fogja." Oly állapotok ezek, fogják némelyek 
gondolni, minők a kath. szivet csak megörvendeztethetik. 
Bizonyára igaz és a német katholikusok, kik a Llanquihua 
tavánál német telepitvényt alapítottak, boldogoknak érzik 
magokat, hogy ily hazát találtak. Ha a letelepedés ezen 
őserdőkben nagy munkával történt is, nem bánták meg 
még sem, hogy idejöttek. Bizonyára nem lehet itt fáradság 
és munka nélkül meggazdagodni, mert gazdagokká könnyü-
szerivel legtöbbnyire csak tolvajok és csalók lehetnek ; ha-
nem a becsületes munkával jobban képes itt magát fen-
tartani az ember, mint bárhol másutt. 
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IRODALOM. 
A kath. egyház szertartásainak régészeli és magyarázati 

kézikönyve (Archaeologico-LiturgicaJ. 
készíti N é m e t h y L a j o s . 

A föméltőságu herczeg-primás érseki jóváhagyásával, 1—6 iv. Ára 70 fer. 
Pest, 1873. Lampel Róbertnél. 

(Vége.) 

A templomokról szóló czikkben széttekint ismét sz. 
és felemlíti az ószövetség imahelyeit, a jeruzsálemi templo-
mot, átmegy az ős keresztények imahelyeire, a katakom-
bákra, megtekinti a nagyszerű imaházak építészeti modorát 
és így beleereszkedik a szó teljes értelmében az archaeolo-
giába. Minderről eddig tankönyvünk, de mi több, semmiféle 
kézikönyvünk, sem volt. 

Felemlíti itt sz. a 18. jegyzetben Magyarország leg-
jelesb egyházait. Talán a hely szűke tartá vissza szerzőt, 
hogy e téren még bővebben nem értekezett. Vagy talán a 
források hiánya ? Megvalljuk, hogy e téren igen gyér forrá-
sokkal birunk, de azon meggyőződésben élünk, fordult 
volna szerző archaeologiai capacitásainkhoz, Ipolyi, Romer, 
Danko stb. urakhoz, kétséget sem szenved, hogy a legbővebb 
anyagot nyerte volna. 

Az egyházi építészetben átalános vezérfonalul szerző-
nek melegen ajánlhatjuk „Meisterwerke der Kirchenbau-
kunst von Dr. C. Lützow, bei Seemann in Leipzig," ha 
még e jeles müvet nem ismerné, amint gyanítanunk 
szabad. 

A templom belsejének szánt czikkben annak ingatlan 
készleteiről szól, minők szentelt-vizmedencze, oltár, szószék, 
keresztkút, gyóntatószék, karzat, orgona és padok. 

A karzatról szólva megemlíti sz. az egyházi zenét és 
éneket. Igen jó eszme ! A 28. jegyzetben szokásos prom-
tuariumi készültséggel felsorolja a legjelesebb zeneszerző-
ket, a kornak, melyben éltek megnevezésével, kiknek sorát 
hazánkfia, Liszt Ferencz, zárja be. 

Az orgonáról szólva felemliti sz. a legújabb orgona-
óriást, a londoni Handelről nevezettet, de nem felejti hazánk 
orgonaóriását, az esztergomit sem. 

Jó gondolat volt sz.-től az egyházi helyek között 
felemlíteni a kálváriákat és temetőket. Elsők közt méltó 
helyet foglal a selmeczi. Erről kissé bővebb ismertetést 
szivesen vettünk volna, de szerző bizonyosan a hely szűké-
vel fogja magát mentegetni. 

A temetőkrőli czikk egyike a legsikerültebbeknek. 
Ennek záradékául megemlíti a kriptákat és mausoleumokat. 
Felhozza a dics. uralkodó ház bécsi kriptáját. Talán kirá-
lyaink előbbi temetkezési helyeinek is czélszerü lett volna 
egy két sort szentelni ? 

A h a r m a d i k f e j e z e t b e n az egyházi tárgyak 
remekül történt felosztása szerző alaposságáról szép bizo-
nyítékot tesz. Az egyh. ruházat, edények, kiválólag egyh. 
készletek és könyvek, képezik annak részeit. 

Az egyh. ruházatról szólván felosztja azt sz. az isteni 
szolgálatnál használt és azon kivüli ruházatra. Alosztályok 
a misei és más ténykedésnéli ruházat. I t t említést tesz a 
pápa és püspökök öltönyei- és jelvényeiről. Felemliti a 47. 

jegyzetben, hogy ily egyházi jelvény a kettős kereszt, mely 
megilleti Magyarország apostoli királyát. 

Az egyes méltóságok ruházatát, azok eredetét és é r -
telmét, különös praecisióval adja, igy az 53. jegyzetben a 
bibornokok, az 59-ben a szerzetesek, öltönyeit, a 88. kérdés-
ben a pápa fövegét. Az 58. jegyzetben a magyar papság 
öltözetéről tesz említést. Itt helyén lett volna említést tenni 
a magy. papságnál Mária Terézia idejéig szokásban volt 
bajusz és szakái hordásáról. 

Az egyh. edényekről szóló részletben szokásos pon-
tossággal halad keresztül. Felemlíti az ókereszténységben 
az oltári szentséghez használt edényeket. Felemliti sz. a 
66. jegyzetben hazánk nevezetességeit is. 

A kiválólag egyh. készletekről sz. jelesen mondja, 
hogy általok egyházunk magát minden felekezettől meg-
különbözteti. Szól itt a kereszt-, sz. képek-, gyertyák-, lám-
pák- és a pörzsölyökről. 

A keresztről szóló czikkben felemliti annak alakjait 
és metszetekkel is illustrálja. 

Innen átmegy a szent képekre. E czikk képezi szerző 
fáradhatlan szorgalmának fénypontját. E téren ő első, 
eszméi ujak Szól itt szerző az ókereszténység képei-
ről és jelképeiről , átmegy a képpusztitókra, felemliti 
az egyházban szokásos ábrázolási módot és tárgyalja prom-
tuariumi készültséggel a képzőművészetet, felsorolja a fes-
tők hosszú sorát, virágzásuk éveinek megnevezésével. I t t 
ugy látszik egy nyomdahiba csúszott be, mert tudomásunk 
szerint da Vinci 1519-ben I. Ferencz franczia király karjai 
közt halt meg, nem pedig 1529-ben. Szól továbbá szerző az 
üvegfestészetről ; talán helyén lett volna itt a jelenkornak 
remekeit is felemlíteni. Továbbá szól ő a szobrászat-, ötvös-
ség, drágakő-faragásról és remekeiről. 

A képekrőli czikk záradékát a kegyelemképek képe-
zik ; különös figyelmet szentelt itt sz. hazánkra. 

A képzőművészetek terén további tanulmányozásul 
ajánlhatjuk sz.-nek Lübke Studium der Kirch. Kunst és 
Geschichte der Plastik ugyanattól, valamint die Gesch. der 
Malerei Görlitz Adolftól, megjelentek Lipcsében See-
mannál. 

E részlethez tartozó .czikkek szerzőnek e téreni 
otthonosságáról tanúskodnak, kivált a 77 jegyzet a han-
gokról. 

Sz. az egyh. könyvekről beszélvén különös figyelmet 
szentel a misekönyv és breviárium régészetére. Megemlíti 
itt az esztergomi érseki könyvtár remekeit, hol több specia-
litást óhajtottunk volna. Helyesen csatolja sz. e czikkhez az 
egyh. nyelvrőli tárgyalást. Érvei találók és kimerítők. 

A n e g y e d i k f e j e z e t e t képezik az egyházi cse-
lekvények. Felosztásuk 6 részre jelesül sikerült és pedig : 
az áldozat bemutatása, a szentségek kiszolgáltatása, a kegy-
szerfélék, a körmenetek, az egyház ima és tanitás. 

Az áldozatról beszélvén széttekint sz. az ókor népeire, a 
zsidók (83 jegyz.) és pogányokra (83 jegyz.) és megállapo-
dik, mint egy biztos kikötőben, egy szilárd sziklán, az u j 
szövetség áldozatán. 

Furcsa, mikép kezelik a többi auctorok ép e lénye-
ges részét a liturgikának. Frencl 47 lapon úgyszólván 
a misekönyvet, kiirva (iskolák számára!) tárgyalja. Terklau 



3 6 8 

virágos nyelvével igen müveit közönség előtti szónoklat 
tárgyává emeli. A veszprémi kis liturgika imamintává 
átváltoztatja. Hochenauer átfutólag megemliti. Nogáll az 
istentisztelet sarkának nevezi. Még legügyesebben kezeli a 
kis Zimmermann. 

Sz. látván a nehéz feladatot, a tárgy liturgicus és 
archaeoligicus fontosságát, ezélját szem előtt tartva, hogy 
iskolában, de felnőttek által is használható kézikönyvet 
készít., 25 lapon találékony felfogásával, mint az u j szövet-
ség áldozatát és Krisztus keresztáldozata emlékét, két 
részben valóban érdekesen és vonzólag tárgyalja. 

U j előttem, hogy szerző a mise szót a heber „misah" 
ilOh áldozatból származtatja. Átalában az „mittere" igé-
ből származtatik. Előbbi sz.nek nyelvészeti jártasságára 
mutat. 

Nagy érdekkel olvastuk a misemagyarázó szövegé-
hez csatolt archaeologiai jegyzeteket. Igy a 101-et az evan-
géliumról. Helyes lett volna itt példát felhozni arra, hogy 
hajdan fejedelmek olvasták ünnepélyes misékkor az evan-
géliumot. Igy az 1514-ik évi constanci zsinat alkalmával 
XXI I I . János által mondott karácsonyéjjeli misénél Zsig-
mond császár mint szerpap éneklé az evangéliumot. (V. ö. 
Fleury histoire Eccl. tom. 21. 1. 102. e. 130.) A 103. j egy-
zetet a miseadományokról, a 104-et az ostyáról, a 120-at az 
elbocsátási szokásról, szinte nagy érdekkel vettük. 

Helyesen fejtegeti szerző a kivételes mise czimű rész-
letben a pontificalis és halotti miséket. Előbbiben a misé-
néli leülést és békecsókot különös figyelemmel felemlíti. 

Midőn sz. a misét, mint Jézus kereszthalálának em-
lékét, tárgyalja, nem marad hü propositiójához, mert a 269 
—271 kérdésben (itt sajtóhibának kellett becsúszni, mert a 
miseáldás, mi talán a 272 kérdést képezi, hiányzik) Jézus 
feltámadásáról és mennybemeneteléről szól. Az itt 128. 
jegyzetben felsorolt Jézus 7 utolsó szava és felettöki elmél-
kedés elmaradhatott volna. 

A szentségekről szóló czikkben szerző kiindulva a 
kátéban nyert szűkebb ismeretekből, bö'viti azokat szertar-
tási és régészeti kiegészítésekkel. 

Igy a kerosztelési részletben felsorolja a régi egyház-
nak a keresztelés körüli szokásait, de idézi az ujabb ren-
deleteket is, így az esztergomi zsinatéit. 

A mily mostoha volt szerző a bérmalásróli czikké-
ben, oly terjedelmes és kimeritöleg bőkezű az oltári-
szentségrőli részletben, mely egyik legremekebbike czik-
keinek. Helyes definitio, e szentség iránti mély buzgal-
ma, mely minden szavából kitűnik, a tárgy olvasását él-
vezetessé teszi. A 147. jegyzetben beszél a kovásztalan ke-
nyér használatáról és visszamegy az őa kereszténységbe, 
midőn a kovászos kenyér vala használatban. A 148. jegy-
zetben beszél a két szín alatti áldozásról és az e körüli szo-
kásról hazánkban. 

A szt. gyónást szinte avatott tollal kezdi ecsetelni, a 
fülgyónást és annak szükségét, a fentartott eseteket, ügyes 

könnyűséggel felemlítve. Azonban itt az első füzet végét 
éri és mintegy sajnálkozva kell megszakítanunk a további 
olvasást. 

Mielőtt azonban szerző müvétől a jövő füzet megje-
lenéseig búcsút vennénk, néhány megjegyzést tenni el nem 
mulaszthatjuk és pedig szerző jó Ízlését meg kell dicsér-
nünk, midőn müvének szép, uj, betükkeli csinos papí-
rom kiállítását megtekintjük. Igen practicus elrendelés 
volt szerzőtől az iskolának szánt részletet, kérdés- és fele-
leteket, melyeket paedagogicus ügyességgel kezel, nagyobb 
(garmond), a jegyzeteket pedig kisebb (petit), betűkkel 
adatni és a nevezetesebb helyeket nem a nehezen olvasható 
törött (spacionirt), hanem hizottabb (compact), betűkkel 
adatni. 

Dicsérendő szerzőben az ernyedetlen fáradság, mely-
lyel a hasonnemü tárgyakra utasit. Ugyszinte a forrá-
sok idézete, melyekből merit ; de ezeknél megtörtént, 
hogy egynémelyiket mégis kifelejtette. Igy 43-ik kérdés 
Athanázt idézi ; az 53-ban Dávid zenekaráról mondatik 
hol? az 54-ben Nagy Károlyróli állítását ; a 60-ik jegyz. 
micsoda hagyomány t a r t j a? a 77. jegyz. Ven. Beda állítja 
hol ? 82. jegyz. Origenes és Tertullián bizonyítja hol ? 92. 
jegyz. szent Alfons mondja hol ? stb. 

Külömben meg lehet győződve szerző, hogy müve sok 
pártolóra fog találni ; adja Isten, kinek dicsőségét fárad-
sága által előmozdítani óhajtotta; áldása által azt sikere-
sitse is. F ö l d v á r i . 

V E G Y E S E K . 
— A westfáliai nemesség összebeszélt, hogy a kath. 

egyháznak Németországban való üldöztetése miatt e télen 
mindenféle lármás mulatságtól vissza fognak vonulni. — A 
római s turini nemesség már évek óta így tesz a kath. egy-
háznak Olaszországban való elnyomatása miatt. — De ez 
nem mindenütt történik igy. Vannak helyek, hol még a pa-
pok is vigan, lármásan, mulatnak, daczára annak, hogy az 
egyház keserves napokat él. 

— Sziléziából í r ják, hogy az oppelni kormányhatóság 
meghagyta a pleszi városhatóságnak, miszerint az ottani 
leányiskolában működő három iskolanővért eltávolítsa s 
helyöket világi tanitónőkkel pótolja. Megjegyzendő, hogy 
ezen három iskolanővér a városnak évi 360 tallérjába ke -
rült mindenestől. Most legalább háromszor annyiba fog ke-
rülni a községnek a leánynevelés s váljon minő lesz ? De 
ezzel a liberalismus nem szokott törődni. 

— Poroszországban igen érezhetővé kezd válni a ta -
nitóhiány. Danzig város kerületében például 3000 gyermek 
nem járhat iskolába, mert nincs tanitó ; az oppelni kormány-
kerületben pedig, ha az üres tanítói állomásokat betöltetni 
akar ják , 700 tanítóra volna szükség. — Mindez azonban 
még sem gátolja a nagy német birodalmi kormányt, hogy a 
kath. iskolatestvéreket s egyéb egyházi társulatokat fel ne 
oszlassa és szélnek ne ereszsze. Inkább semmi oktatás, mint 
katholikus, gondolják a liberálisok. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 
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T A R T A L O M . AZ egyház és a művészet. — Középta-
nodáink. -— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az egyház és a művészet. 
(Vége.) 

Mit szóljunk a szerzetesekről, kik a középkor 
kezdetén megtért keleti és nyugati góthokat, franko-
kat, britteket, germannokat (másodszor), a kézmű-
iparra, állandó lakok építésére, taniták ? Nemde be-
nedekrendű szerzetesek valának azok, kik a földközi 
tenger hosszú félszigetéről jöve Európa szivében ta-
lálkoztak az atlanti tenger legnagyobb szigetéről 
jött testvéreikkel s épiték zárdáikat és templomai-
kat, ama kor művészetének nem megvetendő emlé-
kei t? Egy Columban, Eginhard, Etho, nagy jártas-
sággal birtak az építészetben. Kegyes Lajos építke-
zéseit szerzetesekre bizta. Az 1098-ban keletkezett 
cisterciek, kevéssel később a premontreiek (1121), 
szinte kitűntek az építészetben. A fuldai templomot 
Eigil apát épiti és festi ki szerzeteseivel; a san-gal-
leninek Gerung készíti el tervét, Inserich és Ratzer 
szerzetes kőfaragók vezetése alatt pedig felépül. Sz. 
Odó Rómába hivatik, hogy sz. Pál kolostorának 
épitését vezesse. ') Szóval, mint a clunyi szerzetes, 
Glaber, beszéli, már a XI. században a művészet 
iskolái valának a kolostorok és apátságok. Didier 
mont-cassinói apát mozaik készítőket hozott Görög-
országból, hogy zárdáját kiékesitse. Acavai és tubia 
acoiak — Olaszhonban — 1066-ban követik e szép 
példát. 2) F r a Giovani remete tervezi a paduai ta-
nácsterem fedezetét, mi legnagyobb egész Olaszhon-
ban ; F ra Ristoro és F ra Sisto e tájon alkotják az 
Arno feletti hidat Florenczben. 3) 

>) Uj magy. Sión 1870. 
2) Roux Fer rand A polg. haladásának tört. 
s) Cantu 12. könyv. 

A fametszésben fenmaradt görög szobrászat 
megmentése kiknek tudandó be érdemül, ha nem 
az athoshegyi szerzeteseknek, kik apró feszületek és 
képek faragásával menték meg a márelhalót? Agath-
angelos féldombormüvén, mely 2 • lábnyi terü-
leten az ó és u j szövetség nevezetesebb jeleneteit mu-
tatja átfegyverzett szemnek, nem kell-e csudálkoz-
nunk és az emberi ügyességet e mű kivitelénél bá-
mulnunk ? 

És a festészet váljon nem a keleti egyház azon 
bárkáiban talál-e menedéket Mahomed csordája elől 
futva ? 

A frescofestészetet kiknek köszönhetjük, ha 
nem a szerzeteseknek, kik, habár, mint Cantu mondja 
nem ismerték a classicus példányokat, mégis érze-
lem- és kifejezésteljesen dolgoztak? Már 1000-ik év 
körül kifestetik a clunyi apátság kupolája, mely 
Francziaország legrégibb frescója. Bernaxd, Hildes-
heim püspöke, kifestette egyháza boltozatát. Nem 
épen sokkal később Agubioban Oderisi szerzetes és 
Bolognában Francesco „dicsőségei azon művészetnek, 
melyet Párisban színezésnek neveznek." 4) 

A ker. festészeti iskola szoros összeköttetésben 
áll a zárdai szellemmel és világnézlettel ; magok a 
művészek, habár csuklyát nem viseltek is, érezték 
ezt, mert hatását keresték, mint például Umbria 
festői, kik Peruginóval és tanítványával Raphaëllal 
együtt eszményeiket a seraphicus atyák befolyása 
alatt érlelték meg, nemkülönben avelenczeiek is, kik 
az umbriai hegységekkel egész a XV. század végéig 
összeköttetésben állottak. 5) S az oratorium felállí-
tását nem az „oratoriumi a tyák gyülekezete" alapi-
tójának, Nerei Fülöpnek (1540), kell-e tulajdonita-
nunk, mely találmány anyja az operának is? 

4) Dante idézve Cantunál 12. könyv. 
6) Rio De l'Art chretien DighbynélX. XV. fej. idézve 

Danielik által „E{*ri e. m. közlöny" 1870. ^ 
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Midőn a római birodalom megdőlt, egyedül a 
szerzetesek voltak azok, kik a szépművészeteknek 
szerény hajlékaikban és templomaikban menhelyet 
adának. „A művészet minden ágát megőrzék, ápo-
lák és oly óriási alkotványokkal halmozák el föl-
dünket, melyek szemlélete romjaikban is bámulatra 
kényszerit." 6) A Mediciektől üldözött Michael An-
gelót is a Santo Spiritóról nevezett zárda főnöke 
vette magához és hullákat szerzett neki önképzésére. 
Ezekután kapta legszebb megbízásait, melyek tel-
jesítésében nevét megörökité. 

Igy tettek a szerzetesek a középkorban, mely-
nek legfontosabb szépművészeti értekezéseit is egy 
társuk gyüjté össze, 7) hogy emlékül hagyja az utó-
kornak, mely nagyrészt csak romjaiban szemléli 
azon művészeti remekeket, melyek neki az abban fog-
lalt szellemi kincsek összegyűjtésénél bizonyságul, 
Íróiknak pedig anyagul, tárgyul, szolgáltak. I ly 
férfiak méltán kiérdemlik nemcsak hitsorsosaik, ha-
nem az ellenfél gondolkodó férfiainak is, méltányos 
elismerését. „Minden művészeti intézeteink nagyobb-
részt azon kenyérmorzsákból táplálkoznak, melyeket 
egykor a legendák emberei fáradságosan gyüjtének, 
gondosan megőriztek s az utókornak örökségül hagy-
tak.« 8) 

Nem igy gondolkodnak ám korunk liberálisáig 
még a katholikusokat sem véve ki, mert különben 
a német- s olaszországi jeleneteknek nem volna oly 
zsúfolt és tapsoló galériája. 

A mi szeretett hazánkat illeti, mint mindenütt, 
ugy itt is, a művészet története beleolvad a keresz-
ténységébe. Szerzetesek hintegették el hitünk mag-
vait, melyek nemsokára fakadva és növekedve a mű-
vészet remekeivel diszeskedő egyházakban és zár-
dákban kiviritottak. 9) Mert hol az utolsó falusi ká-
polna, melyben a figyelő szem a szépművészeteket 
kisebb nagyobb mértékben képviselve nem találná? 
Maga az épület, az ennek fenséget adó szerény ta-
bernaculum, aze felett emelkedő oltárkép, az orgona, 
mely az oltár két szarván imádást. lehelő cherubok 
visszhangjául tűnik fel, az ezt kisérő szent ének, 
mely a hallottak napján, év utolsó estéjén vagy 
Urunk sírba tételének napján, különösen oly meg-
hatólag tör elő a hivők százai és ezrei lelkéből, hogy 

6) Montalembertnek a szerzetesrendek mellett 1844 
év május 8-án tartott beszédéből. 

7) Theophilus „Diversarum artium sehedula." 
8) Herder Vorrede zu den Legenden. 
9) Lásd idevonatkozólag Danielik „Emlékkönyv" II. 

k. 418. lapját. 

a nem megvetendő kíváncsiakban azon szent áhíta-
tot gerjesztő érzelmeket kelti, melyek saját egyhá-
zukban ezeknek hiányai miatt aludva maradnak. 
Ki az, ki ebben a művészet hatalmát s az egyháznak 
e feletti diadalát nem látná? S mindez nem mások-
nak, mint korunk gúnyai czéltábláinak, a szerzete-
seknek, érdeme, miként ezt az 1847-ik évben Henszl-
mann Imre vezetése alatt a sz. lőrinczi monostor-
ban tett ásatások bizonyiták. 10) A jezsuiták- és pá-
losoknak, benczék- és cistercieknek s kapucinusok-
nak köszönhetők a magyarhoni régi művészeti 
emlékek, melyekre a szent gotthardi cisterciek, pécsi 
ferencziek, templomai büszkék s melyekbsn P. Nor-
bert (capucin us), GrusznerMáté (cistercita), Schnitzer 
József és Schretzenmayer társaival neveiket, ha nem 
örökre is, de századokra, emlékezetesekké tették. 
F ra Antonio Palkó jezsuitára, P. Donatus ferencz-
rendire, Jakab benczésre, szintén emlékezni fog az, 
ki Pozsony és Beszterczebánya templomait, Pécs, 
Diakóvár. Zágráb, oltárképeit és a pécsi főtemplom 
kúpjait valaha fürkésző figyelemmel szemlélte. Hát 
a pálosi fráter Dénesről mit mondj ik, kinek művét 
midőn az „igazságos királyhoz'1 küldött Sultán követe 
látná, ez őszinte nyilatkozatra fakadt : „Valóban a 
nagy Isten és nem ember tanitá a művészt." 

De talán elég is leend, ha záradékul mégPeru-
gino, Raphaël, Michael-Angelo, Bartolomeo, Baldini, 
Sagliani, Lorenzo di Credi, Leonardo da Vinci, Gri-
orgio Vasari, Callini, Tizián, Veronese, Corregio, 
Velasquez, Murillo, Rubens, Rembran l, Dürer, Van-
Dyk, Van-Eyk stb. festészekre, Brunelleschi, Bra-
mante, Angelo, Fontana, Lombardo, Santivino, Pi-
sano, építészekre, Ortagna András, Gruiberti, Arezzo 
Miklós, pisai János, sienai Ágoston, massegnei Jakab, 
bergamói Vilmos, Leopardi Sándor, Lombardo Péter, 
campionei Bonnin, Rabbia Lukács stb., szobrászokra, 
sz. Grergely, Ambrus, Palestrina, Casimiri, Lesseur, 
Grretry, Mechul, C borán, Cherubini, Bach, Händel, 
Haydn, Mozart, Hesse, Bernacchi, Rhigini, Hummel, 
Caldara, Bethoven, Aliegri, Prinz, List, stb. zenemű-
vészekre, gondolva, megkérdezzük ezek legjelesbjei-
nek szellemét, hol és mikor éltek, miben örökiték 
meg neveiket? az elsőre felelendik, hogy kath. orszá-
gokban; a másodikra, jobbára a hitszilárd közép-
korban; a harmadikra, melyekben a legmagaszto-
sabb eszméhez, a legfenségesebb gondolathoz, az 
Istenhez, közelitenek. 

,0) Lásd e tekintetben Toldy „magyar irod. tört." és 
Érdy értekezését „Családi lapok" 1852. 
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Ezek e l e g e n d ő b i z o n y s á g u l s z o l g á l n a k n e k ü n k 
azon á l l í t á sunkra , b o g y a va lódi m ű v é s z e t a b i t 
e g y e d ü l é l te tő kenye réve l t á p l á l k o z i k s a művésznek , 
k i a lko tn i akar , ebbe kel l m a g á t beleélnie , et től ke l l 
á t b a t v a lennie, n e h o g y a m ű hason ló l e g y e n az őszi 
n a p h o z , m e l y sü t u g y a n , de n e m melegi t . 

Wenn ihr's nicht fühlt, ihr werdet's nicht erhören, 
Wenn es nicht aus der Seele dringt. u ) 

E z az oka , h o g y a p r o t e s t a n t i s m u s n a k n incs 
sa j á t művészete , m e r t fiai, h a b á r m e g n e m t a g a d t á k 
is a n y j o k a t , a szerencsés p i l l a n a t b a n , m i d ő n a lko t t ak , 
k a t h o l i k u s o k v a l á n a k , min t ezt B a c h v a g y H ä n d e l 
p é l d á j a b i zony í t j a . H a n e m , m u t a s s o n a háromszá-
z a d o s p r o t e s t a n t i s m u s azon művésze t i emlékekre , 
m e l y e k e t létre hozott , azon művészekre , k i k m i n t 
i l y e n e k is p r o t e s t á n s o k v a l á n a k , azon m u z e u m o k r a , 
m e l y e k b e remeke i t ö s szegyü j t é . E r r e ő n e m képes , 
l eg fö lebb a m a r o m o k r a m u t a t h a t , m e l y e k e t lé teér t i 
k ü z d e l m é b e n o ly k e d v e s g o n d d a l ha lmozo t t össze. 

N á l u n k el lenben ha e g y e b e t n e m is, de a feszü-
let, a S z e n t h á r o m s á g v a g y a bo ldogságos Szűz ké-
pé t az u to l só s za lmav i skóban u g y , m i k é n t a gazda -
gok pa lo t á iban v a g y az I s t en dicsőségére emel t tem-
p l o m o k b a n fe l ta lá lha tn i . S ez n y i l v á n v a l ó b i zony i t éka 
a n n a k , h o g y h i t ü n k és a va lódi művésze t u g y á l l n a k 
e g y m á s h o z , m i n t a lélek a t e s t h e z ; a lé lek él b á r 
m e g h a l t is a t e s t ; de a t e s t nek életet e g y e d ü l a lé-
lek ad . 

Sárossy Sándor. 

K ö z é p t a n o d á i n k . 

(Folytatás.) 

I I I . 
Azon okok után, melyeket felhoztam az előmenetel 

hiánya tárgyában, kérdezhetjük már a minister úrral, „mi 
oka annak, hogy a latin nyelvben oly kevés az előmenetel 
és oly renisus mutatkozik a görög nyelv i rán t?" 

Hogy valaki a nyelvet, különösen mely holt, minők a 
classikai nyelvek, megszerettesse, kell, hogy azon előszere-
tetet, melynek a nyelv tanítását meg kell előzni, lássák 
mindjárt magok a növendékek a tanárban, kinél ha lelke-
sültséget, nagy hajlamot és a nyelv iránt szenvedélyt t a -
pasztalnak, egészen más lélekkel fognak hozzá, mint ha 
látják, hogy a tanár csak merő kötelességszerüleg teljesiti 
annak tanitását, nem mutatva sem előadásában, sem a con-
versatióban, legkisebb hajlamot sem iránta. Tanáraink nagy 
része azon véleményben van, hogy most ezen nyelveket 
csupán aestheticai szempontból kell tanítani. Magasztos és ») Goethe. 

szép az eszme, melyért oly hevesen harczolnak ; de ezen 
aesthesisébe a nyelvnek behatni, annak az életre gyakor-
lati, nevelési, befolyását megérteni, hogyan lehet, ha nec pr í -
ma degustavimus elementa? Hogy fogja az ifjú Julius Cä-
sart felfogni, hogy fog csak egy ódát Horátiusból beható-
lag megérteni, midőn, valljuk meg, annyira vagyunk, hogy 
még a classicusok textusának olvasásánál is akadoznak ? 
Eddigi működésűnk egész eredménye abból állott, hogy az 
examenra pár fejezetet elvégeztünk a classicusból, azt ma-
gyarra átfordítottuk vagy tán néháuy fejezetet be is tanul-
tunk és ez egész eruditiónk, mit a classicusok tanulásából 
nyertünk. Nyolcz egész éven át haj t juk a gyermeket és 
úgy szólván kínozzuk a classicus nyelvekkel és az ered-
mény micsoda? örül, hogy megszabadult tőlök s midőn oly 
pályára lép, melyon még annak használata igénybe vétetik, 
akkor látja maga az if jú, mily tudatlanságban szenved, 
mely sokszor nála invincibílis és tán nem is culpabilis. Ide 
járul az is, hogy gyakran látva, mily nehézséggel küzd 
honn a gyermek, mint vesződik a szavaknak kikeresésé-
vel, hogy a következő órára legalább csak a fordításra 
meglehetősen elkészüljön, kifakadnak a szülők e nyelvek 
ellen, miáltal azoknak tanulása a gyermekek részére egy-
átalán nem ajánltatik. 

Hogy az előszámlált bajok középtanodáinkban jelen-
leg megvannak, azt, úgy hiszem, sokan elismerik ; de nem 
kétlem, maga a magas kormány is ismeri azokat. Az tehát 
a kérdés, hogyan kellene azokat orvosolni ? 

Principiis obsta, sero medicina paratur. 
Mindenkinek, de leginkább a tanügygyei foglalko-

zóknak, kötelessége elősorolni a módokat s eszközöket, me-
lyek segélyével a bajokat orvosolni lehetend. 

A bajok okai közt első helyre tettem azt, hogy a fe-
gyelem igen-igen lágy és laza. Ezen segíteni kell úgy, 
hogy az i f jaknak szigorúbb törvények és erősebb fegyelmi 
szabályok adassanak, melyek őket távol tartsák mindazon 
helyektől, melyek fures temporis et fomenta otii. Szinház, 
sörödé, táncztermek stb., mind oly helyek, melyek, ha 
gyakran látogattatnak, szenvedélylyé válnak és az if jakat 
megmételyezik. Ily helyeket csak mint ösztönzőket, mint 
paedagogiai médiumokat, lehetne és kellene néha néha 
megengedni, csakis akkor, ha kötelességének lélekismere-
tesen szokott valaki megfelelni és tanárja vagy igazgatója 
ennek tudatában a megérdemlett engedélylyel bocsátja oda, 
hol szórakozni óhajt. Nem egy szülőtől hallottam, hogy a 
fegyelemnek ezen laza volta a morális corruptiónak előjele, 
az értelmiség és szorgalom elfojtója. 

Második helyen a tárgyak nagy halmazát hozom fel. 
Ezen úgy lehet segíteni, ha az illető tárgyak megke-

vesbittetnek s egy-egy osztályban a studium ne legyen oly 
tömeg, melyet a tanár alig képes bevégezni ; inkább keve-
sebb legyen a tárgy, hogy azt kellőleg ismétlés által annak 
rende szerint fel lehessen dolgozni. A könyveket nem kel-
lene majd minden évben változtatni, hanem megállapítani 
és egyformaságot hozni be e tekintetben minden tanodánál, 
bármi szakmába vágó nem minden könyvnek behozatalát 
engedélyezni, hanem a többi közül a legjobbat elfogadni és 
azt, még csak lehet, kézi könyvül használni. 

Baj tanodáinknál a három egymásutáni óra, melyet J 4.7* 
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reggelenkint ki kell tölteni. Intellectualis foglalkozásra egy 
húzómban elég két óra ; a harmadik gyakorlati legyen és 
ebben lehetne, sőt kellene, a gymnastikát tartani ; hisz már 
a természet is megkívánja kétórai ülő foglalkozás után a 
mozgást, a tagoknak gyakorlati fejlesztését. 

Nem ismételtetnek a tárgyak eléggé, melyeket beta-
nultak. Mihelyt a tárgyak mennyisége leszállittatik, czél-
szerüen lehet minden hónapban az előadott dolgokat ismé-
telni, mire szükség van, ut repetitione percepta firmentur, 
neglecta suppleantur, unitas objectorum consolidetur. Miért 
nem szabad túlterhelni a pensumok feladásával. Azon kell 
lenni, hogy az iskolában féligmeddig megtanulja a tanít-
vány az előadottat és midőn a tanár félórát magyarázattal 
töltött, félórát a tanítványok felfogásának kikutatásával 
foglaljon el s addig tovább ne menjen, míg iskolájának jó 
része azt, mit előadott, el nem sajátitotta, miről úgy szerez 
tudomást, ha a jobbakkali elmondatás után a középszerűe-
ket és gyengébbeket is kikérdezte ; mert ha csak azt tűzi ki 
magának, hogy ebben az órában bizonyos részt elvégez, 
tudják vagy sem tanítványai, akkor unalmas sciolus fog 
lenni, nem magister scholae, non paedagogus vitae. 

Ily tanári jó szándék mellett kell, hogy többször 
érintkezésbe helyezze magát a szülőkkel, ébreszsze fel ben-
nök a szülői kötelességet, látogassa meg a jó s rosz gyer-
mekeket ; hisz tulajdonkép ez képezné a tanárnak divattá 
vált sétáját, hogy be-benézzen, mit művelnek honn tanít-
ványai, miként töltik idejöket, miként használják fel az 
előirt órákat és midőn az iskolában tanári működését végzi, 
az iskolán kivül atyáskodjék, gondoskodjék, mint jó és 
tapintatos nevelő, azokról, kikről a felelősség rá nehezedik. 
Es e tekintetben sok a hiány. A tanár azt hiszi, hogy ha az 
iskolai órát betöltötte, a többi nem az ő dolga, magán ké-
nyelmének élhet s fel van mentve minden felelősségtől ! 

A tanárnak egész élete egyenes viszonyban van az 
if jú életével ; ezen főfoglalkozás nem enged semmi mást, 
semmi mellékest, csak akkor, ha lelkiismerete megnyug-
tatja, hogy mint tanár s nevelő mindent megtett. 

A mi különösen azon kérdést illeti : mi oka annak, 
hogy a latin nyelvben oly csekély az előmenetel, oly nagy 
a renisus a görög nyelv iránt ? nem akarom ezúttal a latin 
nyelvnek tanodáinkban való jogosultságát okmányokkal 
és érvekkel szellőztetni ; igen örülök annak, hogy a magas 
ministerium által annak jogosultsága el volt ismerve az 
által, hogy több előmenetelt követel, mint eddig tapasztal-
tatott ; miből egyszersmind azon örvendetes tanúság kö-
vetkezik, hogy hazánk sem akar távol maradni azon civi-
lisált külföldtől, melynek gymnásiumaiban a classikai 
nyelvek főtárgyat képeznek. Nem akarom itt a pietást em-
legetni, melylyel az utókor a régi classikai kor iránt tar-
tozik, hanem csak azt kívánom, vajha több eredményt 
mutathatnának fel gymnasiumaink. 

Megengedhető az, miszerint korunkban annyira a nyel-
vet nem fogjuk vinni s nem is vihetjük, hogy azt expedite be-
széljük, miután a holtat ily életre támasztani bajos; de 
több előmenetelt lehet, sőt kell is, várni arra nézve, mert a 
mit a mai iskola ad, az még annyi sem, hogy ha valaki 
tüzetesen a latinra kivánná magát szánni, abba jó kedvvel 

bele kezdhessen, miután gyűlölséggel válik meg tőle a 
gymnasiumban. 

Hol keressük tehát az okot ? Váljon a kezelésben-e 
vagy az ifjaknak renisusában vagy magában a nyelvben ? 

Mindenekelőtt a rosz felosztás annak kezelésében 
a főok. 

A tanitás a grammatikai és syntactikai szabályok 
tanulásával kezdődik ; de itt oly czélszerütlen a beosztás, 
hogy a tömeg, melyet már az elsőiskolás gyermeknek fel 
kell dolgozni, oly nagy, melyről elmondhatjuk, non valent 
humeri, ferre recusant. 

Az első évben igen keveset kell az ifjú erőnek adni, 
hogy az elemeket kellőleg megérthesse ; csak így kap va-
lódi kedvet a tanulásra. 

A grammatika első része az első, második része a má-
sodik, osztályban szépen elvégezhető. A 3—4-ik osztályban 
a szókötési szabályok czélszerü berendezésével a nyelvtan 
elvégezhető. Grammatikáink úgy szerkesztvék, hogy mind-
jár t fordítandó gyakorlatokban alkalmaztassanak a szabá-
lyok ; csak az a hiba, hogy többnyire latinból vannak a 
gyakorlatok. 

A nyelvtannak ilyképeni befejezése után megtörtén-
hetik az átmenet a classikai olvasmányokra, melyek úgy 
osztandók be, hogy a negyedik osztályban a classicusokból 
életrajzi elbeszéléseket, az ötödikben Liviust, a hatodikban 
Julius Cäsart, a hetedikben Cicerót, a nyolczadikban T a -
citus germaniáját és agricoláját tanulmányoztatnám. Ezek 
mellé költészetiekből Ovidius könnyebb művei, valamint 
Virgilius és Horatius művei, a nyolczadik osztályban járul-
hatnának, úgy azonban, hogy a latinbóli fordítás mellett 
hetenkint, ha nem több, legalább két óra jusson a latinrai 
fordításra és pedig a classicusokból merítve a fordítandó 
darabokat. Ezen theoriához járulni kellene legalább egy 
órának hetenkint a colloquium literariumra ebből a nyelv-
ből, mi már tudtomra némely tanodában gyakorlatban van. 
Mily eredményt szül ez, látni azon ifjaknál, kik az ily 
gyakorlat után folyékonyságot, nyelvbeni jártasságot, sze-
reztek ; lingua exercitatione linguae discitur. 

Ilyképeni kezelés mellett több siker mutatkoznék a 
tárgyakból ép úgy, mint a latin nyelvből. Ezután biztosab-
ban menne azon vizsgára, melyet 8 év után ünnepélyesen 
kell végeznie, az érettségire. 

Az érettségi vizsga küzdtér, melyen megítéltetik, 
alkalmas-e az ifjú a felsőbb tanodákra ? 

Eddig minden tárgyból kikérdeztek, mit czéltalan-
nak tartok. Átalános encyclopaediai ismereteket szerezvén 
az ifjú, már a nyolczadik osztályban tudja, mdyik pályát 
választja magának. Vagy hittani vagy jogi vagy orvosi 
vagy technikai pályára jegyeztette fel magát. E szerint 
kellene osztályozni a tárgyakat. 

Bármily szakot válaszs'zon azonban magának, a főtárgy, 
melyből megvizsgáltassék, a hittan, melyet conditioul kellene 
kitűzni, mely nélkül bizonyítványt nem nyerhet. Ezt ki-
vánja jellege iskoláinknak, melyek katholikusok, illetőleg 
keresztények. Ezt kivánja a hittani pálya, melyre szinte 
sokan jelentkeznek, ezt kivánja minden pálya, hisz vallá-
sosság neveli az embert emberré. 

A vallástanon kivül a hittani pályára készülők szá-
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mára különösen a classica philologia, philosophia és törté-
nelem jelöltetnék ki. 

Az orvosi pályára készülökre nézve a classica philo-
logia, physica, vegytan ; — philosophia, történelem, latin 
nyelv, a leendő jogászoknak. 

A technikai pályára mathesis, physica, geometria, 
philosophia, tennék az érettségi vizsga tárgyait. 

Minek vesződnék tehát az orvosi pályára készülő a 
mathematikával vagy a jogász a vegytannal, melynek az 
életben soha mint ilyen hasznát venni nem fogja. 

(Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 5: A j e z s u i t á k . (Vége.) Klempa 

prépost úrnak a jezsuiták érdekében tartott beszéde külön-
féle hatást tett a pestvárosi képviselőkre. Voltak, kik mo-
rogtak, mások fészkelődtek; átalánfigyelemmel végig hall-
gatták. De legcomicusabb volt látni, mint mozogtak a t. 
városatyák, midőn a prépost úr azt mondotta, hogy a sza-
badkőművesek veszélyesebbek az államra, mint a jezsuiták. 
A főkapitány úr ugyan azt mondotta akkor, hogy hisz ezen 
bujoncz társulat államilag engedélyezve van ; de hisz ez 
nem mond semmit ; a jezsuiták is engedélyezve vannak s 
mégis vádoltatnak. 

A prépost úrnak Simon Florent úr válaszolt. T. olva-
sóink előtt ismeretes már e név. Találkozunk vele minden 
katholikusellenes kifakadásnál. De szerencsétlenebb még 
alig volt felszólalásában, mint most. Mit is válaszolt ? Azt, 
hogy a magyar vendégszeretetét már sokszor keservesen 
megbánta. Nem vitázunk a felett, váljon csakugyan meg-
bánta-e? Csak azt bátorkodunk megjegyezni, hogy a jót, 
a nemest, gyakorolni mindig kell, még azon esetben is, ha 
találkoznék, ki azzal visszaélne, mert a nemest Istenért s a 
nemes dologért önmagáért kell gyakorolnunk, nem pedig 
más indokokból. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat, 
ezen alapszik a vendégszeretet. A mit kivántok, hogy az 
emberek nektek cselekedjék, azt cselekedjétek ti is nekik. 
Már pedig valamint S. FI. úrnak jól esnék, ha száműzetve 
szerencsétlenné tétetvén baráti vendégszeretetre találna : 
épúgy jól esik az mindenkinek, legyen az jezsuita, zsidó 
vagy más. Nem tudjuk, érti-e még ezen dolgokat S. FI. ú r ? 
Lássa, a kath. iskolákban, melyeknek nem igen nagy 
barátja, ilyenre tanitják a gyermekeket. Tehát dato non 
concesso, hogy a magyar lovagiasságát, vendégszeretetét, 
megbánta is, ez még nem menti fel attól, hogy jövőben is 
ezt ne gyakorolja. Ez a kereszténységnek postulatuma. 

Klempa prépostnak azon észrevételére, hogy a szom-
szédországokban üldözött zsidók hozzánk jőnek s ellenök 
senki sem petitionál, azt felelte S. FI. úr, hogy ez már 
egészen más dolog. Persze, persze. Mert a bevándorló zsi-
dókból válhatnak becsületes magyar polgárok, kik a hazá-
nak javára válhatnak. Hogy mi mindenféle nem válhatik 
a zsidókból, afelett nem akarunk vitatkozni. Klempa sem 
azért hozta fel őket, hogy kiűzessenek, mert ők is ember-
társaink, kiket szeretni s kikkel jót tenni tartozunk. De 
valakit azért befogadni, mert jó válhatik belőle, kissé fur -

csa argumentum. Hát ha rosz válik belőle ? A mi itt 
levő jezsuitáink senkinek sem ártanak, sőt annyi jót tesz-
nek, amennyi csak tőlök kitelik s mégis kiüzetésökért pe-
titionálnak. Tehát az idegen zsidót be lehet fogadni, mert 
jó hazafi válhatik belőle : a hazában levő jezsuitát, de facto 
jó hazafit, ki kell űzni, mert rosz hazafi válhatik belőle. 
Értse ezt, a ki tudja vagyis inkább nagykönnyen megért-
heti mindenki, ki a liberalismus kártyáiba belát. És ne tes-
sék félreérteni. Sem Klempa, sem mi, nem beszélünk a 
zsidók ellen, csak a liberálisok logicájának kimutatására és 
még másvalaminek feltüntetésére hoztuk fel. Egyébiránt 
annak eldöntését, váljon a hozzánk bevándorló zsidók, in-
ternationalisták, szabadkőművesek, több hasznot hoznak-e a 
hazának, minta mi jezsuitáink, most meg nem kisértjük. Eljő 
az idő, melyben ezt unokáink tapasztalni fogják. S. FI. úr 
például egy bevándorló zsidó s jezsuita közt mindenesetre 
az elsőt befogadná, a másikat kiutasitaná. ízlés dolga. De 
váljon így érez-e vele mindenki, az nagy kérdés. 

Azt is mondotta S. FI. úr, hogy a jezsuiták cosmopo-
liták s azért fél tőlök, mert, mint Klempa mondá, nem bír-
nak semmivel. Hát az ipso facto cosmopolita, kinek semmi 
tulajdona sincs ? No hisz, ha csak a kétemeletes házzal biró 
polgárok a hazafiak Pesten s egyebütt az országban, ugyan 
megszámlálhatjuk hazafiaink sorát. De tessék csak figyelni. 
A jezsuita cosmopolita, mert nincs semmi tulajdona; a cos-
mopolita veszélyes az államra, tehát a jezsuita veszélyes az 
államra ; az államra veszélyes egyén kintasittassék, ergo a 
jezsuita kiutasittassék. Ha birnak a jezsuiták tulajdonnal, 
ezt el kell tőlök venni, mert roszra fordíthatják, mert a 
birtok holt kezekben van ; ha nincs sommiök, veszélyesek, 
ki kell utasittatniok. Tehát ha birnak valamivel rosz, ha 
semmivel sem birnak, az is rosz. Ilyen a liberalismus logi-
cája. Vak az, ki a lólábakat nem látja. Valóban undorral 
kell az embernek a liberalismustól elfordulni. 

Klempa csak futólag emiitette, hogy a jezsuiták 
tudományossága átalánosan ismert. S mit felelt S. FI. úr ? 
Hisz az a baj, mondotta ő, hogy igen tudósak, annál veszé-
lyesebbek. Hát ehez mit mondjunk? Művelni, felvilágosí-
tani, kell a népet, nevelni, oktatni, ez a jelszó. De egy 
jezsuitát ki kell űzni, mert művelt, mert tudós, mert okos 
stb. Persze tetszik a jezsuiták eszétől s tudományától tar-
tani, mert ők belátnak a kártyába s kérlelhetlen ellenségei 
a bujonczoknak. Ez természetesen baj. Vannak emberek, 
kik a világosságot nem birván tűrni, a gyertyát eloltják 
vagy más szobába vitetik. Ilyenek a mi liberálisaink. 

Klempa prépost úr felhívott mindenkit, nevezzen meg 
valamely bűntényt, mely törvényszékileg igazolva, bebizo-
nyítva, a jezsuiták ellen szólna. Természetesen ilyet nevezni 
nem lehet, mert a jezsuiták a jelenben, csakis erről van szó, 
ámbár bátran lehet ez állítást a múltra is alkalmazni, fedd-
hetlen erkölcsi s polgári viseletök miatt perbe nem fo-
gathattak. S mit felel erre S. FI. úr ? Azt, hogy az, misze-
rint valaki feddhetlen élete miatt még perbe nem volt fogva, 
nem elég. Hát mit kiván t. S. FI. úr ? Lám a régi rómaiak 
azt tartották, de internis non judicat praetor. S. Fl . úr a 
sziveket s veséket akarja vizsgálni. Nem hiába mondottuk 
mi egyszer, hogy S. FI. úr a grand inquisitor. Ezen termé-
szete most is mutatkozik. 0 igy argumentál : a jezsuitákat 
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ugyan perbe nem lehet fogni, tehát elitélni sem lehet s igy 
megmaradhatnának nálunk. Ennek nem szabad történni. 
Tehát a külső törvényes viselettel meg nem elégszünk. 
Mert hát mit hisz a jezsuita ? Keresztet vetve magára 
mondja S. FI. úr, a esalatkozhatlanságot, a syllabust. No 
már oly embert, a ki ilyet hisz, Magyarország meg nem 
tűrhet. Hiába mondaná az ember neki, hogy hisz az infalli-
bilitást minden jezsuita hitte a múltban, hiszi most is folyton 
s azért még sem conspirál. Ez mind nem ér semmit. Je-
zsuita, infallibilitas, syllabus, mind oly dolgok, melyek őt 
kihozzák sodronyából. Hogy is mondta Heine? Ein rother 
Lappen, vor dem die Ochsen scheu werden? 

S. Fl. úr ugyan őszintén bevallotta, hogy ő a jezsuiták 
dllen hamarjában nem tud semmit felhozni, hanem hát van-
nak őneki otthon könyvei, azokból majd megmondaná ő, 
mi mindenfélét követtok el a jezsuiták. Nem vonjuk két-
ségbe, hogy ily könyvei vannak S. FI. úrnak. De hát olva-
sott-e könyveket pro jesuitis? Lám, ily nagygyakorlatu 
ügyvédnek tudnia kollene azon jogi elvet, audiatur et altera 
pars, ki kell hallgatni a vádlottat magát, mielőtt elitéltet-
nék. Teszi ezt S. FI. úr ? Per deos immortales, mily gon-
dolat, hogy még S. FI. úr könyvet olvasson pro jesuitis. 
Erre nincs már ideje. 0 kihallgassa a jezsuitákat ? Soha; si 
non esset malefactor, a közvélemény s az ő könyvei nem 
tanúskodnának ellene. Igy pedig reus est mortis. 

De megengedjük még azt is, hogy voltak jezsuiták, 
kik vétkeztek a haza törvényei ellen, ámbár ezt csak meg-
engedjük; mi következik ebből ? Váljon az-e, hogy hát már 
most minden jezsuitának ipso facto vétkeznie kell s nehogy 
itt vétkezhessék, száműzetnie ? Azért, mert egy vagy több 
ügyvéd csalás, hamisítás, miatt elitéltetett, meg kell bélye-
gezni az egész ügyvédi kart és elűzni ? Ki vállalkozik ily 
absurdumra? Avagy csak a jezsuitára szabad ily dolgokat 
alkalmazni ? 

Hiába követeli Klempa, hogy a törvény alkalmaztas-
sék minden honpolgárra, neveztessék az jezsuitának vagy 
másnak. Ezt elveti Pest város közgyűlése ; neki kivételes 
rendszabály kell a jezsuiták ellen. 

Mi tudtuk, hogy Pest város képviselőtestülete a kö-
rözvényeket el fogja fogadni, mert hisz ez most máskép 
nem is lehet. De azért mégis szeretjük, hogy Klempa pré-
post felszólalt és szeretjük azt is, hogy őt S. FI. úr kisér-
lette megczáfolni. Sajnáljuk, hogy S. FI. úr beszédét sehol 
sem olvashattuk s csak hallás után kellett hozzá szólnunk. 
De annyit biztosan mondhatunk, hogy Klempa beszédét, 
érveit, S. FI. úr beszéde csak emelte és igen sok hallgatót 
meggyőzött arról, hogy a jezsuitaügy nem ugy áll, mint azt 
liberális emberek mondogatják. Igaz, hogy az egész köz-
gyűlés elfogadta a köröz vényeket. De mi azt is tudjuk, 
hogy sok ember szavazott igy, mert máskép a körülmények-
nél fogva nem szavazhatott. Mi ismerjük igen jól az üzlet 
embereit s ismerjük igen jól Pestnek polgárságát. De hagy-
juk ezt. Elég constatálnunk, hogy S. FI. úr, a jezsuiták 
főellensége, philippicájában azt mutatta, hogy rosz jogász, 
rosz ügyvéd, rosz logicus, rosz keresztény. Igaz, hogy ő 
győzött ; de hát tudja azt S. FI. úr igen jól, hogy nem 
mindig az igazságos ügy a győztes. 

Mulatságos leendett, ha nem volna oly komoly do-

log, látni, miként fészkelődtek a t. városatyák, midőn 
Klempa prépost azt mondotta, hogy a szabadkőművesek 
sokkal veszélyesebbek, mint a jezsuiták. Persze a prépost 
úr szavai találtak. Isten ments, hogy mi azt gondoljuk, 
miszerint minden pastvárosi képviselő szabadkőműves és 
minden pesti szabadkőműves veszélyes az államra. Tudjuk 
mi igen jól, hogy igen sok balek van köztök, sőt ismerünk 
többet, kik ugyan nem veszélyesek. De ebből egyátalán nem 
következik, hogy mind balekok a szabadkőművesek. 

Mi ismételve állitjuk, hogy a szabadkőművesek ve-
szélyesek az államra nézve s ezt be is bizonyítjuk. 

Halljuk csak a szabadkőműves esküjét. „Én esküszöm 
a világok legfőbb építőmesterének nevében, hogy soha sem 
fogom elárulni a szabadkőművesek titkait, jeleit, fogásait, 
szavait és szokásait s hogy mindez felett örökké hallgatni 
fogok. Megígérem és megesküszöm Isten előtt, hogy abból, 
a mi reám bízatott vagy jövőben reám fog bízatni, sem 
írásban, sem jelekkel, sem szóval, som taglejtéssel, semmit 
sem fogok elárulni s mindarról sem irni, sem litographi-
rozni, sem nyomatni, sem máskép valamit közölni, soha sem 
fogok. Erre kötelezem s a következő büntetés alá vetem 
magam : ajkaimat tüzes vassal égessék, kozemet levágják, 
nyelvemet kiszakítsák, torkomat elvágják s egy uj test-
vérnek felvételekor testemet egy páholyban felakaszszák 
hűtlenségem gyalázatául s másoknak elrettentéseül, azután 
égessék meg s a hamvakat szélnek ereszszék, hogy árulá-
som örökre nyom nélkül maradjon. Ugy segítsen engem 
Isten s az ő szent evangeliuma. Amen." l) 

Ezen esküt teszi le a szabadkőműves. Megengedjük, 
hogy nem minden fizető balektől követelnek ily esküt ; de a 
beavatottak csakugyan ily borzasztó esküt tesznek. S mire 
való ezen borzasztó eskü ? Hacsak humanitárius a czél, me-
lyet a szabadkőművesség elérni akar, jótékonyság, gyakor-
lati felebaráti szeretet, kölcsönös segély ós semmi egyéb, 
mire való ily eskü? Hol az emberek ily esküt tesznek le, 
ott valami titokteljes dolognak, veszélyes merényletnek, 
kell szőnyegen forognia, különben érthetetlen ily átko-
zódás. 

S minő esküt tesznek le a jezsuiták ? Semmiféle es-
küt. Ünnepélyes fogadalmat írnak alá, minő fogadalomnak 
egy eredeti példányát Kalocsán bárkinek megmutatnak. 
„Ego N. N. professionem facio et promitto omnipotenti Deo 
coram ejus Virgine Matre et universa coelesti curia ac 
omnibus circumstantibus et tibi Patriot ReverendoN. Prae-
posito Generali Societatis Jesu, locum Dei tenenti et suc-
cessoribus tuis (vel tibi Reverendo Patri N. vice Praepo-
siti Generalis Societatis Jesu et successorum ejus locum Dei 
tenenti) perpetuam Paupertatem, Castitatem et Obedientiam 
et secundum earn peculiarem curam circa puerorum erudi-
tionem, juxta formam vivendi in litteris Apostolicis Socie-
tatis Jesu et in ejus Constitutionibus contentam. — Insuper 
promitto specialem obedientiam summo Pontifici circa mis-
siones, prout in eisdem litteris Apostolicis et Constitutioni-
bus continetur." 2) 

') M. Segur Die Freimaurer. Mainz 1870. 34. 1. 
2) Chr. Moufang Aktenstücke betr. die Jesuiten in Deutsclil. Mainz 

1872.104. 1. 
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Minden elfogulatlan, higgadtgondolkodású, józaneszü, 
embert kérdezünk, melyik eskü, ha az utóbbit is annak 
tetszik venni, veszélyesebb az emberekre, az államra nézve ? 
Melyik világos, nem rejt el semmit ? Ipsi judicate. De Ítél-
jétek meg azt is, melyik esküt letevők veszélyesebbek az 
államra ? 

Ha valamely jezsuita a rend szabályait meg nem tartja, 
egyszerűn elbocsátják. Lehet valaki jó ember, jó pap, ha 
nem is lehet jó jezsuita. S mit csinálnak a szabadkőműve-
sek azokkal, kik titkos szabályaik ellen vétettek ? Olvas-
sátok el esküjöket. Idézhetünk még a Mazzini által szer-
kesztett utasításokból ide vonatkozólag néhány czikkelyt. 
„30 czikk. Azok, kik a titkos társulat parancsainak nem 
engedelmeskednek vagy a titkokat elárulják, kegyelem 
nélkül legyilkoltatnak. Ugyanezen büntetés vár az árulókra. 
31. czikk. A büntetést a titkos törvényszék szabja meg s 
kijelöl egy két megbízottat, hogy azt rögtön végrehajtsák. 
32. czikk. Ki vonakodik az Ítéletet végrehajtani, esküsze-
gőnek tekintetik s mint ilyen azon helyen meggyilkol-
tatik. 33. czikk. Ha a büuös megszökik, szünet nélkül ül-
döztetik mindenfelé s láthatlan kéz fogja őt utolérni, legyen 
bár anyjáuak ölében vagy az Isten oltáránál." 3) Mit gondol-
tok, mely társulat veszélyesebb az emberekre, az álla-
mokra? Az-e, melyben minden harmadik szó gyilkolás 
vagy az, mely szegénységet, tisztaságot, engedelmességet, 
fogad ? 

S mi czélja a jezsuitáknak ? „Societas ad hoc potis-
simum instituta est, ut ad profectum animarum in vita et 
doctrina Christiana, ad fidei propagationem per publicas pae-
dicationes et verbi Doi ministerium, spiritualia exercitia et 
charitatis opera et nominatim per puerorum ac rudium in 
christianismo iastitutionem ac Christi fidelium in confes-
sionibus audiendis spirituálém consolationem praecipue in-
tendat. Inst. Soc. Jes. Pragae 1757. vol. I. p. 6. 4) 

Hát a szabadkőműveseknek mi a czélja ? „A rend 
czélja a rend első titka, mondta 1774-ben a németországi 
nagypáholy ; a világ még nem elég erős, hogy ily kinyilat-
koztatást elviselhessen." De czéljokat magok a kőművesek 
sem tudják mindannyian, mert egy nagyobb fokra előlép-
tetendőnek ezt mondja a páholymester : „ezen fok által 
köztünk s a profánusok, sőt magunk közt is vastag fal 
emeltetik. A mit most hallott ön, az még semmi azon t i t-
kokhoz mérve, melyek idő folytán csalhatatlanul tudomá-
sára hozatnak ; a szorgosság, melylyel magunkat még test-
véreink előtt is titkokba burkoljuk, figyelmezteti önt oly 
dolgokra, melyek a rendhez méltók." 5) — Mi ez tulaj-
donképen? Titkolódzik-o becsületes ember czéljaira néz-
ve így ? 

Azt mondják, hogy a jezsuiták a«politikába kevered-
nek s igy veszélyesek az államra. Amennyiben a keresz-
ténység úgy, amint azt a római egyház tanitja, arra való, 
hogy minden földi dolognak sava legyen s parancsolatai 
minden földi ügyben érvényt s alkalmaztatást nyerjenek, 
annyiban a jezsuiták is politizálnak. De máskép nem. Erre 

3) Segur i. m. 69. 1. 
4) Moufang i. m. 97. I. 

Segur i. m. 51. 1, 

nézve vannak szabályaik. „Decret. 47. Quare praesenti de-
creto graviter et severe nostris omnibus interdicit, ne in 
hujusmodi publicis negotiis etiam invitati aut allecti ulla 
ratione se immisceant, nec ullis precibus aut svasionibus ab 
instituto deflectant,. Inst. Soc. Jes. vol. II. p. 555. cf. decret 
79. ibid. p. 565." Továbbá. „Monita generalia n. 18. Prae-
cipitur nostris omnibus in virtute obedientiae, ne quisquam 
publicis et saecularibus principum negotiis, quae ad ratio-
nem Status (ut vocant) pertinent, ulla ratione se immiscere, 
noc etiam quantumvis per quoscumque requisitus et rogatus 
ejusmodi res politicas tractandi curam suscrpere audeat vel 
praesumat. Ib. vol. II. p. 251." 6) 

Hát a szabadkőművesek hogy vauuak a politikára, 
az államtörvényekre nézvo? Ii illjuk. „A kőművus békés 
alattvalója a p o l g á r i h a t a l o m n a k ; ha valamoly test-
vér az állam ellen fellázadna, a többi testvér azért nem 
zárhatja ,ki őtet a páholyból s a viszony közöttök azért 
sérthetetlen marad." 7) Innen magyarázható meg az, hogy 
midőn V. Fülöp 1740-ben a szabadkőműveseket országából 
kitiltotta, mert forradalmat csináltak ellene, a szabadkő-
művesek az edictum s pápa őrködése daczára megma-
radtak Spanyolhonban. 8) Ugyan igy cselekedtek az 1751. 
jul. 2-iki edictummal is. 9) „Tagadhatatlan, hogy a spanyol 
szabadkőművesek Arguellessel élökön az 1820-iki jan. 1. 
forradalmat létesítették." ,0) 

De nem vesződünk többé ezen bujonczokkal, ámbár 
igen igen sokat idézhetnénk annak kimutatására, mily ve-
szélyesek a szabadkőművesek az államokra nézve. A Reli-
gio többször hozott közleményt, melyekben világosan k i -
mutattatik, mily viszonyban voltak a szabadkőművesek a 
nagy franczia forradalomhoz, sőt a legújabb porosz franczia 
háborúhoz is. 

Még csak arról, mi által oly veszélyesek a szabadkő-
művesek. „Ezek összetartanak, mint a zsidók, mondja Stolz 
Alban, n ) egymást állomásokra, üzletekre, segitik, dicsér-
getik s ajánlgatják embereiket Írásban é3 szóval, megren-
deléseket csak szabadkőműves mesterembereknél tesznek s 
ilyeneknél vásárolnak ; alkalmilag kisegitik a bajból azt, 
ki cridát akar csinálni. Ezzel csábitják egyszersmind azo-
kat is, kiket a páholynak meg akarnak nyerni. Igy lesz a 
legtöbb ember szabadkőműves." 

Felhozhatnánk a jezsuiták mellett annyi kitűnő tanu-
ságtételt, mennyi elegendő lenne minden józan embernek 
szemét kinyitni. Felemlithetnők, hogy az egész német 
katholicismus a papsággal s püspökökkel együtt mollettök 
tanúskodik, érettök petitionál. De hisz ezek mind ismert 
dolgok. Azért mégis ellenök van nálunk a liberalismus. 
Miért? ő tudja, de tudjuk mi is. 

Klempa azt mondotta, hogy kalapot emel egy jezsuita 
előtt, mert hőst lát benne. Igaza van. Hősök ők, a keresz-
ténység hősei s azért üldöztetnek. De hisz eljövend az idő, 

6) Moufang i. m. 129. 1. 
') Leining Encyclopédie für Freimaurer II. p. 537 ; Anderson 

Constitutionsbuch p. 49—56. 
8) Lenning I I I . p. 294. 
9) Ibidem. 
10) Lenning III. 295. 
" ) Die Hexenangst. Freibg i. B. 1871. 
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melyben omnia revelabuntur s akkor világosan fogjuk látni, 
k ik tulajdonképen veszélyesek az államokra nézve. 

TURIN. P a s s a g l i á n a k m e g n y i t ó b e s z é d e 
az e g y e t e m i t a n é v n e k k e z d e t é n s a z a z o n 
a l k a l o m m a l e l ő f o r d u l t z a v a r o k képezik néhány 
nap óta a közbeszéd tárgyát . Igaz ugyan, hogy ezen ünne-
pélyes alkalom nálunk soha sem mult el anélkül, hogy t a -
nuló ifjaink egy kis botrányt ne csináltak volna ; igaz, hogy 
az illető szónokok ilyenkor rendesen kénytelenek voltak 
beszédeiket többször is félbeszakítani ; de a rendetlenkedé-
sek soha sem hágtak oly fokra, mint ezidén, midőn Pas-
saglia végképen kénytelen volt a beszédet abban s a szó-
széket oda hagyni, mely alkalommal hallgatóinak szemébe 
a következő igazmondást rögtönözte: „Fölösleges annak 
bebizonyításával bajlódnom, hogy az olaszoknak jelleme 
összhangzásban áll a nyert neveléssel mindig, midőn önök 
ugyanezen perczben az ellenkezőt bizonyítják s pedig te t t -
leg ; miáltal csak azt hozzák köztudomásra, hogy nem 
tudják, mi az a szabadság s hogy még a legőszintébb s leg-
szabadelvübb meggyőződést sem tisztelik. A ki tiszteletre 
igényt tart , az viseltessék tisztelettel s kímélettel mások 
iránt is." 

Megjegyzendő, hogy ez számos hallgatóság előtt tör-
tént, melyben az egyetemnek nagy termében a hatóságok 
főbbjei és számos előkelő hölgy is volt. 

Passaglia a „nemzetek jelleméről" értekezett s nagy-
szerű tudományos apparatussal és számtalan idézettel azt 
igyekezett bebizonyítani, hogy ezen jellem az éghajlaton 
kivül egyéb földtani tényezők közreműködésétől függ. Ezek 
után, mint a beszédnek második része, annak bebizonyí-
tása következendett, miszerint az olaszok mindezeknél fogva 
a régi római és görög jellemnek mintegy egybeolvadását 
képezik. De nem ért el odáig. Beszédének már első része 
a visszatetszésnek alig félre magyarázható jeleivel fogadta-
tott, semmi más okból, mint mivel benne a kereszténysé-
get nem eléggé gyalázta, ámbár épen nem mondhatni, hogy 
az expater kíméletesen bánt el vele. A kezdetben hallatszó 
egyes füttyek csakhamar borzasztó összhangzattá hatalma-
sodván, Passaglia lelépett, sőt még a közajtón sem merte 
az egyetemet elhagyni, mert a pisszegő tömeg ott már ké -
szen várta őt, hanem egy hátsó ajtócskán osont ki, mint a 
megfutamított tolvaj. 

Azt hiszik talán önök, hogy van Turinban ember, a 
ki Passagliát ezen kellemetlen baleset miatt megsajnálta 
volna ? Csalódnak. A közvélemény azt tart ja róla: „íme 
egy ember, ki szerzetét s az egyházat, melyeknek pedig 
nagy szolgálatokat tehetett volna, hiúságból s tapshajhászat-
ból elhagyta ; — most pályájának végére ért s fü t ty s pisz-
szegés közt lelép a színpadról; — a miben vétkezett, azáltal 
most bünhöhik is." 

De a mi ennél fontosabb és szomorúbb, az azon sajnos 

tapasztalás , melyet már ezen esetből is meríthettünk az 
iránt, minő elvetemült nevelést adnak manap az olasz 
ifjúságnak. Szemeink előtt s nem tagadjuk alapos rémülé-
sünkre látjuk felserdülni ezen i f jú nemzedéket elvek, be-
csületérzés, tudomány, műveltség, hit és törvény nélkül. 

Lesz ebből, mint Passaglia mondá, „a görög és római 
népjellemnek vegyüléke !" — igenis, amennyiben mindkét 
nemzetnek alapvonása egyrészt az álnokság s az erkölcste-
lenség iránti hajlam, másrészt gőg, erőszakoskodás s telhe-
tetlen b i rvágyl . Igy aztán igaza lehet az expáternek ! 

V E G Y E S E K . 
— Beküldetett : Előfizetési felhivás Gyóntatási intel-

mek s elégtételek, tekintettel az egyházi évnek vasárnap-
jaira s a bűnnek különféle nemeire, czimű műre. Kiadja 
Nogely István áldozár. Nagy-Várad. A 20—22 ivre t e r -
jedő mű előfizetési ára 1 ft. 50 kr., díszpéldány 2 ft. , pap-
növendékeknek 1 ft. illetőleg 1 f t . 50 kr. E l ő f i z e t h e t n i 
lehet N.-Váradon szerzőnél apácza utcza 19. egész 1873. 
január 31-ig. — A t. lelkipásztor urak figyelmébe ajánljuk. 

— A pozsonyi „Katholik" jelenti, hogy jövő évben 
mint napilap fog megjelenni. Ara egész évre 10 ft . Nemcsak 
azért, mert legolcsóbb napilap, de iránya miatt is megér-
demli, hogy terjedjen s leszorítsa a katholikusellenes német 
lapokat a kath. olvasók asztalairól. 

— F i g y e l m e z t e t é s . Alólirt a jövő 1873. évi bé-
csi világkiállításra küldendő s az esztergomi egyházmegye 
oktatási s művelődési állapotát feltüntető tárgyak rende-
zésével megbízatván, f. évi octóber közepén felhívást inté-
zett az egyházmegye papjaihoz, hogy i r o d a l m i m ű k ö -
d é s ö k eredményéről, — bármily szerények lennének is 
azok, — a megküldött rovatok betöltésével mielőbb jelen-
tést tenni s ha önálló müveket irtak, azok egy példányát a 
rovatokkal együtt az alólirthoz beküldeni szíveskedjenek. 
Leszámítva többeket, kik a nemes eszmét felfogták, megyei 
papságunk egy része e felhívást figyelmen kivül hagyta. 
Ismételve felhivatnak mindazon tisztelt paptársak, kik a 
felhívást megkapták, miszerint az ügy iránti érdekből a 
betöltött rovatokat legfeljebb f. év dec. 20-káig beküldeni 
szíveskedjenek. Kelt Esztergomban dec. 7-én 1872. Majer 
István apát esztergomi kanonok. 

— A franczia nemzetgyűlés mult ülésszaka legutolsó 
ülésében elhatározta, hogy az uj ülésszak az egész ország-
ban istentisztelettel kezdessék s a nép kérje le Isten áldását 
képviselői működésére. Ez meg is történt. A püspökök kör -
levelekben hívták fel híveiket az imára, ők magok rendez-
tek istentiszteleteket, sok helyen beszédeket mondottak, pél-
dául maga a versaillesi püspök, ki a nemzetgyűlést a tem-
plomba meghívta, a képviselőkhöz beszédet intézett s őket 
megáldotta. — És ez igen helyesen van, mert minden áldás 
Istentől jő. Ugyan mit mondanának nálunk, ha valamely 
püspök intelmet intézne képviselőinkhez, hogy a reájok 
bizott tisztnek lelkiismeretesen megfeleljenek s reájok a 
szentséggel áldást adna ? No hisz még csak ez kellene libe-
rális képviselőknek ! 

r 

Felelős szerkesztő CSELKA NANDOK pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 
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Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Pesten, dec. 14-én 48. II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Szerkesztői nyilatkozat. — Középta-
nodáink. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

Szerkesztői nyilatkozat. 

Hivatalos állásom terhes kötelmei s megrongált 
egészségem nem engedvén, hogy oly terhes és nagy-
fontosságú munkát , minő egy kath. lapnak napjaink-
ban való szerkesztése, tovább is folytassak : a her-
czegprimás ő főméltóságát, kegyelmes főpásztoro 
mat, alázatosan kértem, kegyeskedjék a szerkesztő-
ségtől felmenteni s a legidősb egyházi lapnak szer-
kesztését más kezekbe tenni. 

Kérésem minden tekintetben meghallgattatott, 
a szerkesztőségtől felmentettem, a lap más szerkesztő 
kezébe tétetett, mely dolgoknak igazolására a leve-
leket t. olvasóink tudomásvételeül ide iktat juk. 

Pest, 1872. dec. 8. 
Cséllia Nándor. 

Nr. 5332. Adum Rende Dne Camerarie Pont. et 
Cooper ator ! 

Postquam D. Carolus L. B. Horn ig , theo-
logiae in R. Universitate Professor, erga meam pro-
vocationem pronum se declaravisset ad redactionem 
pagellarum „Religio" suscipiendam, jam non moror 
ARDVrae a munere redactoris semet relevari pe-
tentis precibus annuere. Quod dum facio, non pos-
sum non mérita laude prosequi earn, quam in mu-
nere quoque redactoris semper contestabatur, erga 
matrem Ecclesiam fidelitatem ac amorem, ergai l l ius 
leges observantiam atque constantem erga eiusdem 
Ecclesiae sanctissimam doctrinam adhaesionem. Si-
mul vero pro utilibus bene gerendo redactoris mu-
nus Ecclesiae praestitis servitiis gratias ago ARDVrae, 
cujus piis ad aram precibus commendatus constanti 

E számhoz van mellékelve a 

cum propensione persisto Strigonii, die 2-a Decem-
bris, 1872. 

ARDVrae addictus 
Joannes 

A. Episcopus. 

Nr. 4931. Illme, Adm. Rde ac Clrssme Dne L. B. et 
Professor ! 

D. Ferdinandus Cselka Camerarius Pontificius 
ad honores et Cooperator Pestinensis ad S. There-
siam munus redactoris pagellarum „Religio" dicta-
rum cum ob alteratam valetudinem, tum ob mole-
stias, cum praedicto munere conjunctas et penes of-
ficium, quod gerit, Cooperatoris difficilius superari 
queuntes, deponere proposuit mihique supplicuit, 
u t circa fu turum pagellarum illarum redactorem 
providerem. Siquidem autem cupiam, ne pagellae 
„Religio", quarum hac imprimis temporum calami-
tate utilitas in aprico posita est, intereant, continuo 
de novo redactore sollicitudine teneri coepi. Attento 
autem eo, quod easdem pagellas longa annorum in-
tercapedine unus professorum facultatis theologicae 
Pestinensis non sine fructu, imo partim feli ci cum 
successu. redegerit, non potui non oculos coniicere in 
Ill tatem Vtm, in qua omnes boni redactoris ecclesi-
astico-religiosarum pagellarum dotes non desiderari 
compertum habeo. Quia vero de optima Ecclesiae et 
Religionis commoda hac etiam via promovendi Illu-
stritatis Vestrae voluntate non dubito, iccirco Eam-
dem praesentibus provoco, u t provinciám redactoris 
praecitatarum pagellarum inde a prineipio mox fu-
turi anni 1873 subire eique vires suas impendere 
velit. 

Cetera piis ad aram precibus commendatus 
constanti cum propensione persisto Strigonii d i e l 5 - a 
Novembris 1872. Illtatis Vestrae addictus Joannes 
m. p. A.-Episcopus. 

Religio előfizetési felhívása. 
40 



378 

A „Religio" t. cz. olvasóközönséghez. 

Magyarország herczegprimása, kegyes jó fő-
pásztorom, az imént előrebocsátott, részemró'l köteles 
hódolattal s mély tisztelettel fogadott leirata által a 
„Religio" czimtí egyházi s irodalmi folyóiratnak 
szerkesztését a jövő évi január hó l-jétől rám ru-
házni méltóztatott, ki ugyanezen lapnak immár ne-
gyedfél esztendő óta állandó belmunkatársa voltam. 

Midőn afőpásztori kegyes határozatnak ezennel 
készségesen s illő engedelmességgel hódolnék, egy-
szersmind szoros kötelességemnek tekintem egyelőre 
is n é h á n y rövid vonással azon irányt jeleznem, mely-
ben Isten segitségével a „Religió"-nak szerkesztését 
vinui s az ebből rám háramló nehéz s nagy felelős-
séggel járó kötelességeknek eleget tenni szándéko-
zom, illetőleg iparkodni fogok. 

Helyzetem e tekintetben annál könnyebb, mint-
hogy meggyőződésem szerint egy oly lap, mint a 
„Religio", mely fenállásának immár XXXIII-dik év-
folyamába lép s mely ezen hosszú időszakon át foly-
tonosan és senki által joggal kétségbe nem vonható 
következetességgel egy s ugyanazon irányban haladt 
s ugyanazon változhatlan, örökérvényű eszméknek 
lelkes, bátor, elszánt s tántorithatlan meggyőződésű 
képviselője és bajnoka volt, ép ezáltal oly határo-
zottan körülvonalzott jellemet nyert, melyen változ-
tatni egyenes nyilt merénylet s oly eljárás lenne, 
mely nemcsak, hogy nagy könnyen magát a lapot 
semmisíthetné meg, hanem ezenkivül még arra is, ki 
e merénylet elkövetésére vállalkoznék, azon szégyen-
bélyeget sütné, hogy hívatlanul, tán épenséggel rosz 
szándékkal tolakodott be oda, hol épiteni s használni 
nem, csak rontani s ártani tud s akar. 

Távol legyen tőlem e vádaknak, ezen súlyos 
felelősségnek kitennem magamat; távol legyen tőlem, 
hogy azon férfiaknak ösvényétől térjek el, kik több 
mint három évtized óta e lapnak szerkesztésében 
elődeim, mindannyi fényes emlékkő gyanánt jelzik 
azon irányt, melyben a „Religio" nak ezentúl is ha-
ladnia kell, hahogy rendeltetésének, a kor szükség-
leteinek s a magyar katholikus papság jogos igé-
nyeinek megfelelni akar ; s habár jól tudom, hogy 
tehetségeim talán messze megette maradnak annak, 
mit e lapnak t. olvasó közönsége, annyi jeles elődöm 
által úgyszólván elkényeztetve, a „Religio" szerkesz-
tőjétől elvárni szokott ; ha jól tudom is, hogy buz-
galom és szorgalom tekintetében talán méltatlan 
vagyok, ki diszes soraikba, ha mindjárt mint utolsó 

is, lépjek; — mégis azon erősen eltökélett s határo-
zott szándékom vagyon a „Religio"-nak eme vele 
született jellemét hiven megőrizni csorba és szeplő 
nélkül; szándékom vagyon tőlem telhetőleg megkí-
sérlem s megtenni mindent, miáltal szeretett testvé-
reim s pályatársaim bizalmát, megelégedését s párt-
fogását kivívhatni remélem. 

A „Religio"-nak eme többször említett állandó 
jellemét pedig abban látom, hogy a lap soha egy 
hajszálnyira se térjen el a benső hithűség és a tanitó 
egyház iránti azon feltétlen engedelmesség s aláve-
tés ösvényétől, mely minden katholikus embernek, 
annál inkább tehát a papnak szoros kötelessége s 
melyen kivül megnyugvás és áldás, elv és követke-
zetesség nincsen! 

Nem hiszem, nem akarom, nem merem hinni, 
miszerint a magyar katholikus papságnak soraiban 
annyira megritkult volna azoknak száma, kik e pro-
grammot ugy, a mint azt ma csak röviden jelzem, 
egész szivből magokévá teszik ; hogy a tettleges 
pártolás iránt kétségbe esnem kellene; — hanem 
ellenkezőleg azt hiszem, remélem és kérem, hogy 
tisztelt pályatársaim az e lap körül közvetlen elő-
döm önkénytes lemondása folytán történt változást 
csakis s zemé ly -vá l tozásnak tekintvén, a „Religio" 
iránt ezentúl is tanusitandják mindazon szellemi s 
anyagi részvétet, melyet személyem talán nem, ha-
nem igenis a lap méltán igényelhet s melyre mind-
ezeknél fogva bizton számit is. 

Budapesten 1872. december havában. 
Dr. báró Hornig Károly. 

K ö z é p t a n o d á i n k . 
(Vége.) 

IV. 

A ministeri enquette szóba hozta a középtanodák mel-
lett a reáliskolákat is. Szerencsés azon város, mely akár ön-
erejénél, akár az állam segítségénél, fogva képes nyolczosz-
tályu gymnasiumot és reáltanodát állítani, hol választhat 
az ifjú, melyikbe akar menni ; de a hol szegény a község, 
mely ezt tenni nem képes vagy hol csak négyosztályú kis 
tanoda vagy reáltanoda van, ott bajosabb a tanulókra nézve 
a választás. Hogyan lehetne a két különbözőirányu tano-
dát az életre és az ifjúság czélszerű használatára egye-
síteni vagy kiegyeztetni ? 

Legkívánatosabb az, hogy reáltanodáink úgy lenné-
nek szervezve, miszerint azokból a gymnasiumba és viszont 
ezekből a reáltanodákba bárki fenakadás nélkül átmehes-
sen. Vannak helyek, hol négyosztályú gymnasium van és 
például azon községből több ifjú a reáltanodába kívánna 
menni, de nincs módja 03 így a helybeli kistanodát jár ja , 
úgy gondolkodván a szülő, hagy végezze előbb a 4 osztályt a 
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gymnasiumbari, majd azután küldi a reálba, hogy költsé-
get kiméljen. Ezért igen üdvösnek tartora a bizottmány 
azon véleményét, hogy a classicitas is foglaltassák be a 
reál tanulmányok közé s így út nyiljék a realistáknak a 
gymnásiumokba és viszont a gymnásium négy osztályá-
bannyerjen már annyi képzettséget a reáliákból, hogy fel-
mehessen a reáltanodába. Iskoláinknak minden tekintetben 
úgy kell szervezve lenniök, hogy gradatim lehesseD lépni 
egyikből a másikba ; coordinált viszonyban álljanak egy-
más mellett és hátramaradást ne kénytelenittessék szen-
vedni az ifjú. Sőt még falusi iskoláinkat, nemkülönben a 
felállított vagy felállítandó polgári iskolákat is, úgy kell 
szervezni, hogy a gyerek bevégezve az elemieket bár a falun, 
bizton jöhessen akár a reálba, akár a gymnásiumba; hason-
lóképen a polgári iskolából szinte átmehessen, ha folytatni 
akarja bővebb kiképeztetését, a felsőbb reálba és techni-
cába. Csak ily fokozatok után lesz egység iskoláinkban, 
melyek nélkül felbomlik az egész szervezet és igen kevés 
lesz az eredmény. 

A ministeri tanácskozmány az alreálra és gymnásiu-
mokra való felosztást elejti és helyébe középtanodai önálló 
intézetet hoz javaslatba. 

Ha ez kivitetnék, mily injuria lenne ez azon helyekre, 
melyekben csak kisgymnásium négy osztálylyal, úgy szinte 
csak alreáliskolák vannak és melyeket a község úgy, mint 
a ministeri javaslat óhajtja, átalakitani nem leend képes. 

Nézetem szerint ezen iskolák meghagyandók azon mi-
nőségben, melyben vannak; mert az egységet nem az esz-
közli, hogy mind a nyolcz osztály együtt legyen, hanem az, 
hogy a tárgyak egyenlően osztassanak be mindenütt, se 
több, se kevesebb, mint a mit majd a bizottmány előszab ; 
és ha egység lesz a tárgyakban, akkor a sümeghi alreál-
iskolából bátran mehet a tanuló a pesti főreálba minden 
f e n a k a d á s és nehézség nélkül. En a módosítást abban látom» 
hogy mindenütt egyforma könyvek, egyforma módszer, 
legyen, a tárgyak egyformán s egyszerre végeztessenek. Az 
mindenesetre szükséges, hogy minden reáltanodának meg-
legyen saját vallásoktatója s ne utaltassanak a lelkészkedő 
papsághoz, mely rendes, rendszeres, vallásoktatást nem ad-
hat állásánál fogva; ennek legyen legkevesebb két órája he-
tenkint s ez a minimum arra nézve, hogy a vallási elemekkel 
az ifjú megismerkedhessék ; szükséges, hogy vasár- és ün-
nepnapokon a szokásos egyházi beszédek az if jak számára 
megtartassanak és hitoktatásban részesüljenek. 

A mi végre az államfelügyeletet illeti, mihelyt isko-
láink úgy, mint kell, egyszer megállapodásra fognak jutni, 
az államnak már kevés gondja lesz velők, legfeljebb tudo-
mást keilend szereznie arról, váljon ugy kezeltetik-e min-
den, mint elöl lesz irva ? úgy végeztetnek-e a tárgyak, mint 
megkívántatik? Minderről pedig az igazgatók által nyúj-
tandó relátiókból tudomást szerezhet vagy kiküldött biz-
tosa által, kinek hivatalos látogatása által megtudhatja a 
kormány, mennyire felel meg a szervezet az iskola czéljának? 
megvannak-e a szükséges eszközök? és a hol azok hiány-
zanak, megszerzésökre a kellő állami segély megszavaz-
tassák. 

Ezek volnának a tanodák szervezésére vonatkozó ész-
revételeim. Lehet, hogy semmi uj sinc3 bennök; legalább 

felszólalásommal az ügynek ha nem használtam, nem is 
ártottam. Czélom nem volt iskoláinkat a világ előtt fucust 
csinálva dicsőiteni, hanem az, miként lehetne ifjaink elő-
menetelét czélszerüen eszközölni. Az iskolák czélja nem az, 
hogy „olvasó körök" vagy „önképző gyüldék" által elvo-
nassanak a tanulók a tulajdonképeni tárgyak tanulásától, 
hanem az, hogy a tárgyakat, melyeket az iskolában halla-
nak, elsajátítsák jövő életökre. Nem az a czél, hogy nagy-
szerű declamátiók meghallgatásával fáraszszuk az ifjú 
figyelmét, hanem hogy delectando tanitsuk arra, mit tud-
nia kell. Az iskola előkészület, melyen ha jó tankönyvek 
nyomán jól keresztülhatolt az ifjú, könnyebben fog ha-
ladni azon pályán, melyet szakpályául választ. 

E g y v o l t t a n á r . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK:. 
PEST nov. 26. O l a s z e g y h á z i a u t o n o m i a . 

Nem rég a lapok a következő tudósítást hozták Olaszor-
szágból, mely az olasz kormány megállapodását tudatja az 
egyházi javak kezelése körül és pedig : 

„1. Minden egyházmegyei és egyházközségi javak fen-
tartására és kezelésére egy egyházmegyei és egy egyházköz-
ségi tanács állittatik fel. (Deputatione dioecesana e parro-
chiale.) 2. E tanácsok a lakosság számarányához képest 
3—7 tagból állanak. 3. A diocesan tanácsnak tagja a püs-
pök vagy a káptalani vicarius, a mint az egyházközségi 
tanácsnak is tagja az illető pap vagy egy papi oeconom. 4. 
Azonkivül az egyházmegyei tanácsnak tagjai egy kano-
nok, egy városi és egy vidéki pap, végre három világi 
egyén, kik a legderekabb és legműveltebb katholikusok 
közül választandók. 5. Az egyházközségi tanácsnak tagjai 
a papon kivül 10,000 főnyi népességnél 3 laicus, kevesebb-
nél 2. 6. Ezen egyházi tanácsok tagjait kijelölni és meg-
választani kizárólag azokat illeti, kik valóban a katholi-
kus közönséghez tartoznak. (I quali appartengono notoria-
mente alla comunione cattolica.) 7. A megválasztottak 5 
évig viselik hivatalaikat és újra megválaszthatók. 8. Azon 
kerületi törvényszéki elnöknek, melybe az egyházmegye 
esik, úgy szintén az illető városrész praetorának, az ily 
egyházmegyei és egyházközségi tanácsok megalakítása 
bejelentendő. 9. Az egyházmegyei tanácsok kezelik és 
ellenőrzik az összes egyházi javakat és alapítványokat, 
felügyelnek a püspöki javadalmakra é3 seminariumokra s 
felülvizsgálják a számadásokat ; széküresedés esetében ke-
zelik a püspöki jövedelmeket és javadalmakat. 10. Az egy-
házközségi tanácsok kezelik az egyházközség, fiókegyhá-
zak, sanctuariumok és nyilvános oratoriumok javait, fel-
ügyelnek a papi beneficiumok kezelésére és széküresedés 
esetében azok fentartásáról gondoskodnak. 11. Mindkét-
nemű tanácsnak kötelessége az egyes egyházak alapításá-
nál kikötött kötelezettségek teljesitése, úgyszintén az épü-
letek fentartása. 12. A monumentális templomok s a nyil-
vános intézetek épületei, valamint mindazok felett, me-
lyeknek specialis hivatása van, az állam őrködik. 13. Mind-
két tanács évenkint február hónapban a kerületi törvény-
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széki elnöknek és az illető városi praetornak a számadást 
benyújtja. 14. Mindkétnemíí tanács által eszközlött eladá-
sokra, kölcsönökre, jelzálogolásokra, a kerületi törvényszék 
beleegyezése szükséges. 15. Mindkét tanács határozatai ellen 
a felebbezés a felebbezési törvényszékhez történik. Ennek 
Ítélete dönt. 16. Mindkét tanács a kerületi törvszéki elnök és 
praetor előterjesztésére, ha fontos okok forognak fen, 
functióitól felfüggeszthető. 17. Ezen esetben az ügyek 
kezelése a püspökre vagy káptalani vicariusra, illetőleg az 
egyházközségi papra, bízatnak ; de egy hónap alatt ú j ra 
alakitandók. 18. Az egyes esetekre vonatkozó kezelést k i -
rályi rendelet fogja szabályozni. 19. A meglevő syndiká-
tusok az itt emiitett tanácsok megalakításáig fol j ' ta t ják 
teendőiket. 20. Mihelyt megalakittattak, úgy az ingó, mint 
ingatlan, egyházi javak, levéltárak, lajstromok és más ok-
mányok ezeknek adandók át ." 

Bátorkodtunk e pontozatos megállapodást autonómiá-
nak nevezni, mert önkénytelenül elménkbe tolult annak 
olvasásánál a magyar kath. egyház önkormányzatáról vagy, 
mint mondják, autonómiájáról történt megállapodás. Igaz, 
hogy a mi úgynevezett autonomiánk szélesebb alapra f ek -
tetve, terjedelmében is többet foglal magában, mint a fen-
tebbi kormányi pontozatos megállapodás, mert nemcsak a 
pénzkezelés, de az egyházi javadalmak beltöltése stb. felül 
is rendelkezik ; de azon egyöntetűséget tartva szem előtt, 
melylyel liberális kormányok az egyház irányában el jár-
nak, nem könnyen feltehető-e, hogy a mi kath. egyházi ön-
kormányzatunk is az olasz autonomicus kör szűk keretébe 
szorittatik ? Nem lehet-e és pedig méltán t a r t anunka t tó i , 
hogy mint mindenütt, úgy e pontban is érvényesíteni fogja 
magát korunk colossalis hazugsága, az államomnipotentia ? 
A társadalmi élet mely pontján lát juk, hogy a modern 
állam szabad mozgást, függetlenséget, engedne anélkül, 
hogy minden nyomon ki nem tűnnék, miszerint e függet-
lenség nem más, mint az állami mindenhatóság alá vetett 
rabszolgaság ? A hirhedt szabadság korában ugyanis oda 
jutottunk, hogy nem létezik szabadság, függetlenség, csak 
egy részre és ez az állam ; ez nem ismer határt , melyen túl 
nyúlni magát feljogosítva nem érezné ; nem ismer korlátot, 
mely önkénykedésében akadályozhatná; minden egyes, min-
den testület, jogaiba, müködéskörébe, belenyúl, azt szabá-
lyozza azon alapon, melyet önmaga számára mások jogai-
nak letiprásával önkényüleg alkotott"; minden egyes, min-
den testület, joga, szabadsága, függetlensége, elolvad mint-
egy az állam mindenhatósága előtt és elenyészik, tekintettel 
azon szük körre, melyre az állam által szorítva van. Vagy hol 
van azon tér, melyen minden akadály, az összeütközés min-
den félelme, nélkül mozoghatna az állampolgár? Nem kell-e 
minden lépten félnie, hogy ha szabadabban akar mozogni, 
az állam azonnal reá kiált, polgár ! ez az én hatalmi köröm 
azon §-nál fogva, melyet magam részére anno ekkor és 
ekkor alkottam vagy legalább alkothattam volna, de jö -
vőre alkotni bizonyára fogok ! Ugy nehezedik a társada-
lomra az állami omnipotentia, az állami mindent tenni vá -
gyás, hogy csak mozdulnunk kell és már azt tapasztaljuk, mi-
szerint korlátaiba ütközünk épen úgy, mint a lánczokba vert 
rabnak azonnal füleiben cseng lánczainak zörgése, mihelyt 
helyéből megmozdul. Az állam ma minden. 0 határozza 

meg, mennyit szabad és kell tudnod ; ő határozza meg, meny-
nyit szabad és kell hinned, illetőleg nem hinned ; ő ha tá-
rozza meg, miképen, mily vallásban, neveld gyermekedet ; 
ő rendelkezik eszed és szived, gondolatod és vágyaid, felől; 
ő rendelkezik vagyonod felől ; ő beavatkozik családi szen-
télyedbe ; nélküle, távol attól, hogy ellene, nem szabad ten-
ned semmit; te nem vagy semmi és ha vagy, csak annyiban 
vagy, magaddal csak annyiban, rendelkezel, amennyiben 
azt az állam megengedni jónak véli, e rendelkezési jogot 
visszavévén akkor, mikor akarja ; hiszen ő adta, ő pedig 
mindenható. A szellem és anyag felett minden hatalmat 
önmagában központosít és ha kérdezzük tőle, miért avat-
kozik mindenbe, miért követel magának minden felett ren-
delkezési jogot, miért nem engedi, hogy saját körében 
mindenki szabadon mozoghasson? azt feleli, mert én min-
den vagyok ; és ha tovább kérdezzük tőle, hogy mikor, k i -
től, nyerte e korlátlan beavatkozási, rendelkezési, jogot ? 
csak egy válasz van részünkre : magam hatalmánál fogva 
decretáltam, önmagamból származtatom, mert én vagyok, 
a ki vagyok. (Folyt, köv.) 

ROUEN. R ó m á n a k j e l e n l e g i h e l y z e t e . É r -
sekünk, ki kevéssel ezelőtt Rómában volt és kinek ottani 
hosszabb tartózkodása bizonyos körökben némi feltűnést 
okozott s a sajtónak különféle commontárokra adott a lka l -
mat, Mindenszentek napján főtemplomában egyikét t a r -
totta azon jeles beszédeknek, melyeket nála megszoktunk 
s azon benyomásokat ecsetelte, melyeket a mai Róma reá 
tett. 

Miután az érsek kiemelte, hogy Rómába való u tazá-
sának egyik oka volt az egyház látható fejét változatlan 
ragaszkodásáról nemcsak saját, hanem papsága és világi 
hivei részéről is biztosítani, hozzá tette, hogy még egy 
további indok is birta arra, hogy épen most utazzék Ró-
mába, az t. i., hogy önszemeivel lássa, minő a szentatyának 
helyzete a piemonti megszállás óta. S e tekintetben a bibor-
nok-érsek megvallja, miszerint valóban szomorú tapaszta-
lásokat tett, amennyiben az örök városban az erkölcsiség 
helyzete majdnem kétségbeejtő. A titkos társulatok u ra l -
kodnak, ott a forradalom arczátlan nyíltsággal sétál végig 
az utczákon, a papság törvényen kivül áll s a zárdák s 
ezredéves ajtatos alapítványok rendre esnek a hivatalos 
rablásnak áldozatul, szóval az egész helyzet olyan, mely 
mellett sem az a rend, sem az a közbiztonság, sem az a 
békesség és szabadság, mely a pápaság zavartalan m ű k ö -
désének egyik főfeladata, fen nem állhat ; — erőszakos, 
természetellenes, tarthatlan, állapot ez ! 

Minden jel arra mutat, hogy Rómában két kormány 
egymás mellett el nem fór. Ekként a szemeink lát tára le-
folyó történeti események magyarázzák és igazolják azoa 
elméleti tételeket, melyeket ezelőtt csak mint a történelem 
előadásából vont következtetéseket ismertünk. Mindez 
ujolagos bizonyitéka annak, mily előrelátólag s mily böl -
csen cselekedett az isteni gondviselés, midőn a pápák világi 
birtoka által ugyanazok szellemi függetlenségét biztosí-
totta. 

Hogy és mikor fog majd e súlyos bajoknak vége 
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szakadni? A bibornok alkalmat talált erről is a szentatyá-
val értekezni. Nyugodtnak találta és elszántnak ; a csüg-
gedtségnek legkisebb jele sem vehető észre rajta. IX. Pius 
azt mondhatja és mondja is magáról, hogy emberileg meg-
tett mindent, a mit tehetett, hanem, hogy elhagyatva a 
kormányoktól, most már csak Istentől remél segitséget és 
szomorú helyzetében támaszt. 

Azonban, ha van még Rómában bizalom emberek 
iránt, ugy ez csak Francziaország felé fordul. A bibornok 
ugy tapasztalta, hogy a hü rómaiak kivétel nélkül F ran-
cziaországtól várják majdani felszabadittatásukat s annak 
okát abban látja, hogy az illetők joggal és bölcsen arról 
vannak meggyőződve, miszerint a katholicismus végleges 
diadala, mely azonos Rómának felszabadulásával, azonos 
egyszersmind a franczia nemzetnek uj s tartós megerősödé-
sével. 

Hogy fog ez majd végbemenni ? ez eddig még a gond-
viselésnek titka ; de hogy történni fog, az bizonyos. Hogy 
e pillanatot siettessük, imádkozzunk, mert csak együttes 
buzgó s kitartó imánk képes az eget velünk, bűnei miatt 
sújtott népével, kibékíteni. 

SPANYOLORSZÁG. A s p a n y o l p ü s p ö k ö k -
n e k t i l t a k o z á s a , mely octóber végén a corteshez ér-
kezett, Saragossából kelt, hol a spanyol püspöki kar ez 
időtájt a bold. Szűznek szentelt, del Pilar melléknevü, fő-
templomnak felszentelése alkalmával egybegyűlvén, ezen 
együttes lépésre határozta el magát. A felirat alakjában 
szerkesztett tiltakozás következőleg hangzik : 

„A képviselő urakhoz! Az alolirt püspökök Saragossa 
városában egybegyűlvén, hogy a del Pilar érseki templom-
nak beszentelését megüljék, azon szomorú kénytelenségben 
látják magokat, hogy a cortes előtt falszólalván, igazságot 
követeljenek a spanyol papság számára, mely az iránta kö-
vetett helytelen s törvénytelen eljárásnak már már áldoza-
tául esik, amennyiben törvénybiztositotta járulékainak 
folyóvá tétele igazolhatlan módon elhanyagoltatik. Nem 
régen volt, hogy a spanyol egyház elégséges javakkal birt , 
melyek egyrészt függetlenségét biztositák, másrészt min-
dennemű szükségleteit fedezték. Akkor a papság semmit 
sem kért az államtól, sem saját maga, sem a cultus számára, 
sőt ellenkezőleg gyakran történt, hogy magát az államot 
oly módon segélyezte, mely annak terhein tetemesen köny-
nyitett. Későbben a kormány becsületességében bizva s bizva 
abban, hogy e nemzet katholikus hitére s loyalitására min-
denha oly felette büszke volt, ujolagos áldozatot hozott az 
államnak, áldozatai legutolsóját s legnagyobbikát, midőn 
összes javait átengedte neki, azon Ígéretet nyervén tőle, 
miszerint a papságnak s a cultusnak költségvetéseiről ezen-
túl lelkiismeretesen gondoskodni fog. Ez a törvényes hely-
zet, mely a spanyol papságnak jogait s igényeit szabályozza. 
Fölösleges többet mondani azon szent jogczimekről s ünne-
pélyes cselekvényekről, melyeken ezen jog alapszik ; a cor-
tes ismeri ezeket nemcsak, de még tagadni sem meri. Csak-
hogy ezen elméletileg elismert jog a gyakorlatban nem tisz-
teltetik. Harmadfél év óta a papság egy fillért sem kapott 
és a cultusköltségek is csak a legkisebb részben fedeztettek. 
Ezen hosszú időszak alatt a papság nemcsak hogy törvé-

nyes illetményeinek élvezetétől megfosztva maradt, hanem 
még panaszló felszólalásai sem hallgattattak meg, ered-
ményre nem vezettek. Engedtessék el nekünk azon nyo-
mort rajzolni, melybe ilyetén eljárás a papságot dön-
tötte és szabadjon annak felemlitésére szorítkoznunk, 
hogy ezrekre megy azon papoknak száma, kik a szent 
szolgálatnak fáradalmai s nehézségei közt a legszüksé-
gesbet is nélkülözik s egyenesen kimondva a valót, nyo-
morultabb helyzetben vannak, mint a legutolsó napszá-
mos. Ez való, szomorú, igazság. Tekintve továbbá az 
emberi gyengeséget, attól kellene tartanunk, hogy ezen 
rendezetlen állapotoknak hosszabb ideig való fentartása 
maholnap a spanyol egyháznak végveszedelmét ered-
ményezendi, hahogy a spanyol papság azon ősi heroicus 
jelleméről nem emlékeznénk meg, melyet válságos perczek-
ben érvényesíteni szokott s melyet, hála az égnek, most is 
gyakorol. A cortes, lehetetlen, hogy magas bölcseségében 
be ne lássa, mily szomorú következményei lesznek ily 
helyzetnek Spanyolhon társadalmi s politikai rendére nézvo, 
oly helyzetnek, mely az országnak, sőt a világnak, történe-
tében páratlanul áll. Lehetetlen, hogy tekintve a jövőnek 
sötét és aggályos voltát, a cortes fájdalmainkat ne oszsza, 
hogy el ne ismerje s őszintén be ne vallja, miszerint e ba-
jon segíteni nemcsak, de hamar segíteni, kell. Hogy ezen 
sajnos állapot mihamarább végét érje, azért fordulnak alol-
irottak a corteshez, meg levén győződve arról, miszerint az 
spanyolokból és katholikusokból áll. Tudjuk, hogy a pap-
ság fizetésének megtagadását azzal okadatolják, hogy a 
papság vonakodik az alkotmányra megesküdni. De ez csak 
ürügy ; a cortes, a kormány, sőt az egész ország, ismeri 
azon indokokat, melyek ez esküt a maga idején meg-
akadályozták ; ismeri, mert a püspöki kar azokat nyiltan 
előadta s az azótai tapasztalás fényesen bebizonyította, 
hogy igaza volt s hogy helyesen cselekedett. Hisz nem 
létezik sem határozat, sem törvény, mely különbeni 
jogvesztés büntetése alatt azt hagyná meg a papság-
nak , hogy az alkotmányra megesküdjék ; nem lehet 
tehát oly alakot s külszint adni a dolognak, mintha a spa-
nyol papság, Isten tudja, minő bűnéért büntettetnék ekként. 
Különben pedig épen az alkotmány az, mely a papságot 
ezen eskü alól felmenti, a mint felmenti a senatorokat és 
képviselőket, kiknek egyikét sem kényszeríti, hogy passiv 
engedelmességét különös eskü által megígérje. Ezen érvek-
nek döntő voltát maga a kormány is érzi, amiértis tavai a 
malagai, salamancai és egyéb megyék papságának fizeté-
sét folyóvá tétette anélkül, hogy előbb az alkotmányra 
vah5 esküt követelte volna. Ezért remélik az alolirt püspö-
kök, hogy a spanyol cortes felülemelkedvén a szűkkeblű 
pártszellemen s elismervén a jelen felszólalásnak jogos és 
fontos voltát, a fizetések mielőbbi folyóvátételét elren-
delendő Ez azon nagy szégyentől kímélné meg Spanyolor-
szágot, mely minden birodalomnak osztályrésze, mely jogo-
san felvállalt kötelességeinek eleget tenni vagy nem tud 
vagy nem akar." Saragossa, 1872. octóber. Következik 5 
érseknek s 10 püspöknek aláírása. 

LONDON. V í z n é l k ü l i k e r e s z t s é g . 
Az „Union" e napokban a következő londoni levelet hozta: 
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Hogy lássa, miszerint mi angolok sem nélkülözzük 
végképen az efféle érdekes dolgokat, minők önöknél pél-
dául a polgári házasság vagy a solidairek temetkezé-
sei, van szerencsém ma jelenteni, hogy itt nálunk London-
ban legújabban egy sokkal érdekesb dolgot fedeztek fel, 
a viznélküli kereszteléseket. Tagadhatatlan denique, hogy 
eredetiség dolgában Angliát széles e világon egy ország, 
egy birodalom, sem múlja felül s nem is fogja felülmúlni 
soha. A viznélküli keresztség, melyet önök, ha tetszik, 
nemkeresztény keresztségnek is nevezhetnek, Voisey Ká-
roly tiszteletes uramnak legújabb találmánya, kit az illető 
hatóságok a yorki anglikán érseknek ismételt sürgetésére 
javadalmától megfosztottak, mert oly dolgokat prédikált, 
mik közt Jézus istenségének tagadása még a legszelídebb 
volt ; — megjegyzendő, hogy a bírák akkor nem tudtak 
egyetértésre jutni a felett, váljon ez utóbbi tan ellenkezik-e 
a 39 anglikán hitczikkelylyel vagy sem. Elég az hozzá, 
hogy Voisey uram, miután egyéb okok miatt végre még 
ezen bírák által is javadalmától megfosztatott, itt London-
ban mint „magánpap" letelepedvén, egy kis csoport „hí-
vőt" vagy tán hitetlent gyűjtött maga köré, kiknek elég 
pénzó'k van vasárnaponkint St-Georges Hall-t, hol hétköz-
napon bálok, szinelőadások vagy még külömb dolgok 
történnek, úgynevezett istentiszteletre kibérelni, melyet 
aztán Voisey úr közmegelégedésre tart, — módosított 
anglikán szertartás szerint. 

Mult vasárnap szokatlanul nagy volt az „ajtatosko-
dók" száma St.-Georges-Hallban, mert nagyszerű falraga-
szok arról értesitették a kíváncsi világot, hogy e na-
pon először fog végrehajtatni „a gyermekáldás és felava-
tás ténykedése, melynek rendeltetése az elavult keresz-
telési szertartást pótolni." A gyermekek ezen ceremónia 
alkalmával egyhónapos csecsemő által voltak képviselve, 
mely az egész szertartás alatt folytonosan sirt. A cere-
mónia pedig a következő vala: A „második lectio" el-
olvasása után Voisey úr a gyermekhez lépett s egy rövid 
beszédet intézett hozzá, mely imígy végződött: „ezen ünne-
pélyes ténykedés által e gyermeknek testét és lelkét vala-
hogyan Istennek akarjuk felajánlani és szentelni." No már 
ez a „valahogyan" csakugyan gyönyörű egy dolog, mely 
után imák és énekek következtek. 

Az énekek befejezése után Voisey a csecsemőnek 
szüleihez fordult s ezt kérdezé tőlök: „Hogy hívják e gyer-
meket ?" Erre az apa mormogott valamit, mit azonban 
senki sem értett, mire aztán Voisey úr a kis nagyre-
ményűt karjaira vette, így szólván hozzá: „Közmegegye-
zéssel átveszszük eme N. N. gyermeket apja s anyja kezei-
ből s ünnepélyesen a mindenható Istennek, a mi mennyei 
atyánknak, felajánljuk". Ezen egész ajánlás alatt a kis 
ajánlott egyre ordított, mint az obsessus, mi azonban 
Voisey urat nem gátolá abban, hogy ujolag is feléje fordul-
ván, e szavakat ne intézze hozzá: „Üdvözlünk az Úr 
nevében, az Űr áldjon meg és őrködjék feletted s jóvol-
tából szerencsét adjon neked, legyen veled mindenha !" 

Természetes, hogy ezekután az egész nemes frequen-
tia „emelkedett hangulat"-ban távozott. A gyermek pedig 
víz nélkül meg vala keresztelve ! 

HALLE. A z o r t h o d o x h i t ű p r o t e s t á n s o k -
n a k 16. k ö z g y ű l é s e , mely a mult hónapban tar ta-
tott s melynek színhelye a mi városunk vala, végeredmé-
nyeiben eléggé érdekes, hogy egyes részleteket közöljünk 
belőle. Mindjárt az első ülésben a következő resolutiók 
hozattak : 

I. A közgyűlésen egybegyűlt egyházi protestáns fér-
fiak azon alázatos kéréssel fordulnak az evangelikus egy-
házi főhatósághoz, ne méltóztassék jelenleg, midőn úgyszól-
ván a döntő egyházi vi ták- s harczoknak korszakát éljük, 
még tovább is oly átalános gyűlésnek Összehívásával 
késni, mely a protestáns egyházaknak valamennyi politi-
kailag és közigazgatásilag elkülönített részeit magában 
foglalván, valamennyi német protestáns egyházaknak kö-
zösségét kifejezze s képviselje anélkül, hogy ezáltal az 
egyes felekezeteknek jogi alapon nyugvó hitbeli és küldol-
gokban való külömbözővolta bármi módon tagadtatnék 
vagy eltörültetnék, hanem mely egyedül csak azért gyűlne 
egybe, hogy azon módról s azon eszközökről tanácskozzék, 
miként kelljen a protestáns egyházaknak jogát és szabad-
ságát kifelé megvédelmezni s azáltal, hogy ez egyházak 
mint békés szellemi hatalom az ayagi hatalommal, az ál-
lammal, szövetkeznének, hazánk javára, az evangéliumnak 
s egyátalán az egyházi békének megbecsülhetlen drága 
kincseit örök időkre biztosítani. Ezen kérelemnek bővebb 
értelmezésére, okadatolására és szabatosabb meghatározá-
sára a jelen gyűlés szűkebb bizottságot küld ki a maga ke-
beléből, melynek feladata leend a fenforgó kérdést emlék-
irat alakjában kidolgozni s ebbeli dolgozatát valamennyi 
német protestáns egyházi hatósággal közölni. 

A II. resolutio a hitvallásra vonatkozott s ezért a má-
sodik ülésre halasztatott. 

I II . A gyűlés elengedhetlen egyházi szükségnek nyil-
vánítja, hogy az evangelika egyház az állammal szemben 
önállóbb állásra vergődjék, mint aminőt eddig élvezett s 
hogy az egyházi belkormányzat ügyei ezentúl oly közegek 
által kezeltessenek, melyek magának az egyháznak kebe-
léből származtak ; hogy továbbá az egyházi parochia teljes-
jogu községgé fejlődjék s a világiak közül az öregeknek 
a község ügyeire bizonyos befolyás biztosittassék. Hogy a 
kerületbeli községek a superintendentiában s a kerületi 
zsinatban egyesittessenek, a kerületi zsinatokból pedig, a 
hol az szükséges, a tartományi vagy országos zsinat kelet-
kezzék. 

IV. A 16. protestáns közgyűlés kijelenti, valamint a 
maga idején az első is kijelentette, hogy a belső missiót 
azaz a protestáns népnek az ő szellemi s anyagi nyomorából 
való felszabadítását az egyház legfontosabb feladatának 
tekinti, mely feladatnak ez utóbbi csak akként tehet eleget, 
hahogy minden életképes erőt a községen belül ezen nagy 
feladat körüli közreműködésre megnyerni iparkodik. Epezen 
okból kívánatos, hogy a belmissiókat gondozó congressus-
sali összeköttetés, tekintve ezen társulatnak áldásos műkö-
dését, ezentúl is fentartassék. 

Az ülés végével Schlöttmann tanár három resolutiót 
indítványozott, melyek el is fogadtattak. Ezeknek elseje 
kijelenti, miszerint az orthodox protestánsok gyűlése az 
ókatholikusoknak műveleteit kiváló részvétttel kiséri ; má-
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aodika a gyűlésnek külső viszonyát az ókatholikus mozga-
lomhoz tárgyalja, harmadika természetesen a jezsuiták k i -
űzetését helyesli. 

A második ülés alkalmával Baur lipcsei tanár a pro-
testáns egyház-s az uj német birodalomról értekezvén, többi 
közt a következőket mondá : 

A nemzeti egyesülés után szükséges, hogy az egyházi 
is következzék ; ennek egyik előfeltétele pedig az egyház-
nak az államtóli teljes elválasztása. De ezen elválasztás le-
hetetlen, mert mindkét tényezőnek érdekei nagyonis egy-
másba fonódtak s mert az államnak kereszténynek marad-
nia s az egyházzal karöltve haladnia kell. Mindazonáltal 
ezen két különböző hatáskör szorosan elválasztandó egy-
mástól. 

Az államnak nem szabad a protestáns egyházzal oly 
módon bánni, mint azt a katholika egyház irányában 
tenni szokta. M e r t ez u t ó b b i t j o g a i é l v e z e t é b e n 
m e g h a g y n i a n n y i t t e s z , m i n t l e m o n d a n i m i n -
d e n j o g r ó l . A protestáns egyház ellenben nem ellensége 
a közművelődésnek s a Francziaországban kivivott győ-
zelmek kiválólag az ő működésének köszönhetők. Ezen 
protestáns egyház csak azért küzd függetlenségeért, hogy 
annál szabadabban szolgálhasson az államnak (!) ; viszont 
pedig az államnak kötelessége arról gondoskodni, hogy a 
túlliberalis törekvések elé bizonyos határ szabassék. Jelen-
leg erős egységre van szükség, ezt pedig csak oly ö s s z-
b i r o d a l m i n é m e t - e v a n g e l i k u s e g y h á z b a n ta-
lálhatni, mely a maga kebelében valamennyi külön fele-
kezetet egyesit. Az egyes territoriális egyházak a biro-
dalmi egyháznak rendelvék alá s anachronismus lenne még 
ezentúl is territoriális vagy confessionalis külömbségekről 
beszélni. Kéri tehát a közgyűlést, határozzon a következő 
tételek felett : 

1. A birodalomnak ujjáalkotása az egyháznak átala-
kítását is szükségessé teszi. 

2. Ezen átalakítás abban álland, hogy azon függőségi 
viszony, melyben az egyház eddig a paritätikus államhoz 
állott, jövőben megszüntettessék. 

3. Az kölcsönös elválás azonban nem absolut s csak 
a két egymás mellett működő tényezőnek annyiban való 
elkülönítésére szorítkozik, hogy illető hatáskörük szabato-
san körüliratván, egyik a másikéba többé át ne nyúlhas-
son. (felette világos !) 

4. Az egyháznak az állammal való összefüggése, elte-
kintve amannak felsőbbségi joghatóságától, a következő 
mozzanatokra terjed : 

a) az egyes területi egyházaknak belszervezkedésére. 
b) Szükséges, hogy az állam a legfelsőbb egyházi ha-

tóságoknak kebelében képviselve legyen. 
c) Az uralkodó az országos egyháznak legöregebbik 

seniora, summus episcopus. 
5. Az evangelika egyház az obligatorius polgári há-

zasságot elébe teszi a facultativnak ; azonban fentartja ma-
gának az esketésre nézve tovább is eddigi elveihez és eljá-
rásához ragaszkodni. 

6. Az evangelika egyház az iskolára nézve elismeri 
az államnak felügyeleti jogát ; mindazonáltal kívánja, hogy 

amaz vele az iskolának a felekezethezi viszonyát illetőleg 
egyezkedésre lépjen. 

7. Az evangelika egyháznak belszervezete a presby-
terial-alkotmányon nyugszik s az országos zsinatban leg-
magasabb kinyomatát birja. 

8. Az országos zsinat az illető területi egyháznak bel-
ügyeit kezeli. 

9. A zsinat kiegészítő részét képezi a protestáns egy-
házi alkotmánynak. 

10. Kéressék meg a császár, hogy mihamarább átalá-
nos protestáns zsinatot hívjon egybe, mely valamennyi te-
rületi s tartományi egyházaknak szabadon választott kép-
viselőiből alakulván, valamennyi német egyháznak egye-
sülését előkészítse, a protestáns egyháznak jogát sabelbékét 
kifelé biztosítsa s ugyancsak ez egyházat oly hatalomra 
segítse, mely az állammal egyesülten a világ békéjét biz-
tosítsa. 

A discussio ezen pontok felett hosszú volt és jobbadán 
meddő Megjegyzendő, hogy az uralkodónak „summus epi-
scopus" czime eltörültetett. Figyelemre méltó továbbá 
ezen indítvány is: A z á l l a m s z ó l i t t a s s é k f e l , 
h o g y v a l a m e n n y i e g y h á z i a l a p í t v á n y t m i -
h a m a r á b b k i a d j o n , m e r t m e g n e m e n g e d h e t ő 
d o l o g , h o g y a z e g y h á z f o l y t o n o s a n a p a r l a -
m e n t a r i s á l l a m t ó l f ü g g j ö n . 

Egyátalán az egész gyűlésen azon feltűnő jelenség mu-
tatkozott, hogy annak tagjai igen jól érzik, miszerint a 
protestáns egyházak az államnak istápolása nélkül fen nem 
állhatnak ; ezen istápolás által pedig halálra fojtatnak. 

Ez aztán bizony a keserű dilemma! 

V E G Y E S E K . 
— A kiefersfeldiek Bajorországban nagy ünnepet ül-

tek sz. Mihály napján. Ókatholikus plébánosuk, Bernard, 
t. i. végre lemondott javadalmáról, mert nem tudott hű ka-
tholikus hívei közt megélni. E napon tehát plébániai tem-
plomuk ismét megnyittatott a kath. istentiszteletnek. Az 
egész község égő gyertyákkal kisérte az oltári szentséget 
az általa rögtön épített ideiglenes templomból a plébániai 
templomba s midőn itt az isteni tisztelet ismét megnyílt, 
hangos zokogásba tört ki az egész község. Még azok is visz-
szatértek, kik eddig a szerencsétlen Bernarddal tartottak. 

— Garibaldi, a vén demagog, Arnold Arthur londoni 
barátjához intézett levelében Bismarkot megdicsérte, hogy 
„a jezsuitahydrának fejét szétzúzta." Ezért, ugy mond, az 
egész világot hálára kötelezte maga iránt. — Nobile par. 

— A béc8Í oktatásügyi ministerium, tekintve az egyes 
iskolaszékeknek folytonos akadékoskodását, a vallásgya-
korlatra nézve a következő rendeletet adta ki : 1) Szabá-
lyul tartassék, hogy a reggeli s délutáni előadás előtt s 
után rövid ima mondassék ; az imának s énekeknek meg-
választása az egyes iskolák körülményeinek tekintetbe vé-
telével a tanártestület által történik az egyházi ható-
ság által jóváhagyott könyvekből. 2) Amennyire a templo-
mok térfogata engedi, az egész tanuló ifjúság az iskolaév 
elején s végén istentiszteletre megjelenjen. Az iskolaév alatt, 
kivéve a szigorú téli időszakot, a tanulóifjúság a harmadik 
osztálytól fölfelé minden héten egyszer sz. misére vezetendő. 
3) A bűnbánati s oltári szentségben a tanuló ifjak közül 
azok, kiket a vallástanitó erre képeseknek tart, évenkint 
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háromszor, az iskolaév elején s végén és húsvétkor fognak 
részesülni. 4) Az úrnapi körmeneten, amennyiben ez ekorig 
szokásban volt, az ifjúság ezentúl is megjelenjen. E rész-
véttől, ha azt a szülők vagy ezek helyettesei kérelmezik, 
az igazgató ment fel. 5) Végre az ifjúság a császár ő felsége 
születés- és névnapján részt vesz az istentiszteletben, ha 
ezen ünnepek a törvényes szünnapokra nem esnek." 

— A belga és angol katholikusok részvétiratot intéz-
tek az ermelandi püspökhez jövedelmeinek lezároltatása 
alkalmából. Különben, mint hallani, a püspök bepörölte a 
fiscust jövedelmei lezárlása miatt. Alig hiszszük, hogy pő-
rét megnyerje ; legföljebb megfosztják őtet hivatalától, 
amennyiben ezt megtehetik. Egyházüldözőknél igazságot 
keresni lehet, de találni nagyon bajos. 

— A porosz johannitarend legújabban egyik tagját 
excommunicálta, mert gyermekeit az anya kedvéért kath. 
módon kereszteltette s nevelteti. A földbirtokos vitéznek 
ezen tette régi dolog, de kiközösittetése csak most történt 
a háború után, mely alatt pedig a hazának nagy szolgála-
tokat tett ; okul az hozatott fel, hogy kellemetlen dolog 
lenne, ha ily tekintélyes birtok kath. kezekbe jőne. A 
rendbe csak akkor fog ismét visszavétetni, ha legalább fia 
lesz protestánssá. — Tennének csak így a katholikusok ! 

— Marilley lausanni s genfi püspök, tekintve a sok 
kellemetlenséget, melyekre az egyházi s világi hatóságok 
közt kitört viszály alkalmával az adott okot, hogy Genf-
nek püspöke Marilley volt s Mermillod csak segédpüspökké 
adatott neki Genf számára, oct. 16-án levelet intézett a 
genfi nagy tanácshoz, melyben annak tudtára adja, hogy a 
genfi püspökségről lemondott s ezentúl semmi czimen sem 
tartozik Genf hozzá, hanem egyenesen Mermillodhoz, ki 
1865. jul. 5-ike óta úgyis rendes főpásztora Genfnek. 

— O'Keefe callani plébános Irlandban egy collegáját 
sértés miatt a világi törvényszéknél bevádolta. Erseke, 
Cullen bibornok, ezen eljárása miatt őt hivatalától felfüg-
gesztette. A plébános pedig érsekét az irlandi kir. törvény-
széknél bevádolta. Kiváncsiak vagyunk a dolog kimenete-
lére. Angliában joggyakorlat, hogy a vallási testületek 
saját ügyeikben saját elveik szerint eljárhatnak s a tör -
vény azt mint választott birósági eljárást elismeri. Ha 
azonban ily esetben a választott biróság eldöntése ellenke-
zésbe jő az államtörvényekkel, akkor ezen magán Ítéletek 
semmisek. Arra ugyan, hogy az érsek a felfüggesztést visz-
szavonja, a törvényszék nem fogja kényszeríteni. 

— Az angol püspöki kar üdvözlő iratot intézett a né-
met püspöki karhoz a fuldai emlékirat kiadása alkalmából. 

— Azon trieri 41 pap ellen, kik a jezsuita-törvény 
ellen egy nyilatkozatot tettek közzé, az államügyész pört 

indított. A vád a kormány megsértésére alapíttatott. Most 
tudatjuk, hogy a törvényszék a vádlottakat felmentette. 

— A münsteri ac.ademián öt jezsuitanövendék a phi— 
lologiát hallgatta. December elseje óta külön kellett l ak-
niók a városban ; de a kormány ezt sem engedte meg, ha-
nem egyszerűen eltiltotta őket az academiától. 

— Westfáliának Steinfurt kerületéből í r ják, hogy oda 
egy jezsuita érkezett a mult napokban elöljárói engedőimé-
ből, hogy születése helyén rokonai körében zsengemiséjét 
mondhassa. Megérkezése után néhány órára hivatalos leve-
let kapott a hatóságtól, melyben tudtára adatott, hogy kilétét 
rögtön igazolja, azt is, váljon jezsuita vagy mily viszony-
ban van a jezsuitákhoz. Természetesen tudatta a szemfüle-
hatósággal, hogy jezsuita. Erre a misézés neki megtiltatots 
Az idő óta a rokonok mind összeirattak a hatóság általt 
Még utoljára ezeket is száműzik, mert a jezsuitákkal ro-
konságban vannak. 

— A baseli püspök Gschwind plébánost kiközösitette, 
mert a vaticanum ellen izgatott, e tettét a kormánynak 
tudtára adta, mely utóbbi a hűtelen plébánosnak védelmére 
brachiumot rendelt s tudatta a néppel, hogy ezentúl is 
Gschwind a plébános. A nép vele tart. 

— A falkenbergi kerületi biróság előtt Sziléziában 
nov. 5-én 42 kath. egyletnek főnöke állt, bevádoltatva, 
hogy bizonyos §. ellen vétenek a kath. egyletek. 41 elnök 
felmentetett, de minden kath. egylet feloszlattatott. 

— Dr. Schulte prágai infallibilis tanárt a bonni egye-
tem jogi kara meghívta kebelébe s a meghivást elfogadta. 
Oda való Bismark uszályhordozói közé. 

— A mentanai hősök barátai s elvbarátai Menta-
nába zarándokoltak Rómából a hösök (1) sírjaihoz. A zene 
szólt s égbekiáltó káromlások közt a pápai hadsereg elesettei 
számára emelt emlékszobrot szétrombolták, nagyszerű be-
szédeket tartottak Garibaldi dicsőítésére s azután vasúton 
tértek vissza borzasztó orditozások közt Rómába. — Hiába, 
mindenki saját modora szerint j á r búcsút. Melyik tetszik 
a liberalismusnak, ilyen mentanai vagy amolyan ka tho-
likus ? 

— A heidelbergi egyetem kath. polgárai „Palatia" 
név alatt kath. egyletet alakítottak. — A német kath. fia-
talság a legszebb reményekre jogosít. Hát a mienk ? 

— Az irlandi kath. Unió novbr. 25-én nagygyűlést 
tartott, melyben Granard lord elnökölt. Jelen volt a dublini 
érsek, több püspök, igen sok pap s több parlamenti tag. Az 
elnök indítványára üdvözlet határoztatott az ermelandi 
püspöknek, a német püspöki karnak, a német katholiku-
soknak, Mermillodnak s az irlandi püspöki karnak. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 fr t . félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221,11, hová a kéz-

iratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények ; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hová a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . , 
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TARTALOM. Nyílt levél a polgári házasságról. — 
Hitterjesztés. — Szünnapi kirándulás. — Egyházi tudósítá-
sok. — Vegyesek. 

Nyilt levél a polgári házasságról. 
Kedves barátom ! 

Régóta nem irtál. Ha a békési követ nem inter-
pellálja a ministert, mikor szándékozik már rakon-
czátlanná tenni a vallás szabad gyakorlatát és 
mikor tépi le a nemes házasság homlokáról a szent-
ség róz-áit, talán mai napig sem fogsz tollat. I rányi 
sok embert felrázott álmából, felrázott téged is. E 
hirtelen felrezzenésedben oly sok kérdést intézesz 
hozzám és annyi nehézséget hordasz fel, hogy jelen 
soraimban mindenre válaszolni képes nem vagyok. 
Azt határoztam, hogy több levelet irok. Ma első 
kérdésedre felelek, a polgári házasság természetéről 
szólok. 

Minden hivatlan ajkán hordja a polgári házas-
ságot és mégis azt tapasztaljuk, hogy sokoldaiúlag 
képzett férfiaknak, sőt törvénytudóknak, sincsen róla 
helyes fogalmok. Minden államban találsz törvé-
nyeket a házasság polgári jogairól és az ezeknek 
megfelelő kötelezettségekről. Azonban a férfi és nő 
azon viszonya, mely a házasság polgári jogait élvezi, 
még korán sem az, mit polgári házasságnak nevez-
nek. Gyakran felcserélik a po'gári házasság protes-
táns felfogását a katholikussal; pedig a különbség 
igen kézzelfogható és a házasságról szóló különböző 
tanból szükségképen következik. 

Tudod-e, mi tulajdonképen a polgári házasság 
protestáns ember előtt, ki még nem nihilista, mint 
I rányi? Jól vigyázz, megmondom. 

A canonjog megégetése után két évvel Luther 
a házasságról egészen kath. értelmezést adott, még 
1527-ben azt szentségnek nevezte. He már a baby-

loni fogságról kiadott viharos iratában azt állitá, 
hogy a keresztények és pogányok házassága között 
semmi különbség sincsen. Erre ismét három évvel 
legszellemibb állapotnak magasztalá. Ugyanis a 
gyűlölt papi notlenség ellenében kényszerítve érzé 
magát, hogy a házasságot dicsőitse. S mégis 1530-ban 
a házassági ügyekről szóló iratában állitja, hogy 
senki sem tagadhatja, „miszerint a házasság oly 
külső, világi, dolog, mint a ruha, étel, ház meg ud-
var, melyekről a világi hatóság intézkedik." 

Kálvin egyetértett Lutherrel, ü főmtívében ') 
azt mondja : mindenki elismeri, hogy a házasságot 
Isten szerezte; ámde a földművelés is, az építészet is, 
a varga mesterség is, Isten törvényszerű rendelvé-
nyei, de azért még nem szentségek. 

Hogy tehát a fejedelem a házasság felett telj-
hatalommal rendelkezhetik és határozhat, a protes-
tantismus elveinek teljesen megfelelő ; ezt magok a 
symbolicus könyvek sem tagadják. Ezen okfőből 
indultak ki, midőn következetesen taniták, hogy az 
államhatalomnak és csakis ennek van joga házassági 
akadályokat állítani ; mindent tehet az állam, csak 
nyiltan az irás szavaiba ne ütközzék. 

A régi .protestánsok tehát a kereszténységet 
még komolyan vették és azzal, hogy az egyházról 
többé semmit sem akartak tudni, korán sem adták fel 
az erkölcsi meggyőződések és érzelmek azon kincsét, 
melyet Európa az egyháznak köszön. Ez az oka, 
hogy Luther tanának daczára világért sem voltak a 
lutheránok hajlandók megengedni, miszerint a házas-
ság semmi más ne legyen, mint világi külső dolog. 
Igy történt, hogy a protestánsok is elismerték a 
házasság szent kötelmeit s hangsúlyozták is azokat 
és mindaddig, míg a hit erejében az égiekre irányo-
zák tekintetöket, a házassági kötelék felbontását, 
mit vallásuk különben megengedett, a gyakorlatban 
szűk korlátok közé s/.oriták. Különösen Angolhon-

3) Institutiones christ, relig. Genev. 1550. 834. 1. 
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ban, bol ez majdnem lehetetlen volt, mert a lelki 
biróság ottan, minthogy a canonjoghoz kellett alkal-
mazkodnia, csupán ágytól és asztaltól választhatott 
el, a házasság felbontására egész a legújabb időig 
csak a parlament volt felhatalmazva, mely ez ügy-
ben privatbillt vagyis egyes esetre szóló törvényt 
bocsátott ki. Az eljárás igen hosszadalmas volt, na-
gyon költséges és a kimenetel bizonytalan; 1715. 
évtől egész 1800-ig nyolcz házassági felbontásnál 
több nem történt. 2) 

Egyébiránt, ugy hiszem, nem lesz érdektelen 
rád nézve annak felemlítése, hogy már régen talál-
kozott protestáns vallási párt, mely a házassági kö-
tés egyházi ünnepélyességeit más szemmel tekinti. 
Az independensek voltak ezek, kik ép ugy elvetették 
a presbyterián zsinati szervezetet, mint a püspöki 
kormányzatot ; kik azt gondolták, hogy c*ak a 
Szentléleknek kell kormányozni a keresztény köz-
séget és azt várták, hogy az ő uralma alatt alapul 
meg e földön a szentek hona. Legtöbben közülök 
ugyan érezték, hogy ezen elv szigorú keresztülvi-
tele lehetlenné tesz minden egyházi rendet; de volt 
ott egy szélső párt, mely a községi szervezetnek 
minden szilárd alakját mint emberi művet elveté. E 
rajongók erőteljes férfiak voltak, a köztársaság győ-
zelmében nagy részt vettek. Az úgynevezett csonka 
parlamentben, melytől azt remélték, hogy megala-
pítja a szentek uralmát, hatalmasan szónokoltak és 
a sok minden között, mi által Angolhont újjáterem-
teni siettek, azt is elhatározták, hogy ezentúl minden 
házasságot a békebiró előtt kell kötni. A papságot 
szándékoztak visszaszorítani a családi életre gyako-
rolt befolyástól. Ezt azonban a többi independensek 
megsokalván, a gyűlést elhagyták, mire az állhatato-
sak jelentéktelen csoportját Cromwel katonái szét-
ugraszták. Arra azonban, hogy házassági törvénye-
ket hozzon, még azon párt sem volt hajlandó, mely 
az áldással keveset törődött. Még ezek is azt hirdet-
ték, hogy habár a házasság nem szentség is, főbecse 
abban áll, hogy Krisztusnak s községének szeretetét 
példázza és csak házasságtörés miatt bontható fel. 

A házasság erkölcsi természetének elismerése 
a protestánsoknál átalán azt eredményezte, hogy az 
egyházi esketésre nagy súlyt fektettek és annak ka-
tholikus ünnepélyességeit csaknem változatlanul 
megtartották. A skót presbyteriánok azon vallási 
pártokhoz tartoztak, melyek az istentiszteleti cselek-

2) Azon házassági törvényszék, mely 1857-ben kivá-
lólag az elválasztásokra állíttatott, már sokkal könnyebben 
veszi a dolgot. 

ményeket legszűkebb korlátok közé szoriták; azon-
ban az esketésről szóló rendeleteiket pontosan a 
katholikus minta után késziték ; még a holtiglani 
hűség fogadalma sem hiányzik. Az áldást nagyon 
becsülték. Beust Joachim, kinek Connubiorum tracta-
tusa hitfeleinél nagy tekintélynek örvendett, egészen 
kath. szellemben követeli, hogy a házasulandók a 
templomban, mintegy Isten szine előtt, ki szolgája 
által beszél, az angyalok és emberek szeme láttára, 
adassanak össze, hogy ezáltal felbont.hatlan életfri-
gyök kezdete Istennek szenteltessék (Deo consecre-
tur). Más lutherán theologusok az áldást consecratio 
sacerdotalisnak nevezik, a házasság megszentelésé-
nek a pap által. 

Egyébiránt bármennyire emelték is ki a házas-
ság szent voltát és az egyházhozi viszonyát a szöke-
vények, azt mint protestánsok nem tagadhatták, 
hogy az az állam törvényhozásának van alávetve ; 
ugyanazért meg kellett engedniök, hogy férfi és nő 
között levő minden viszony, melynek útjában az 
állam részéről semmi akadály sem áll, a polgári jogok-
hoz hasonlóan a házasság minden kötelmeit és erköl-
csi felhatalmazottságait magával hozza, minélfogva 
valódi házasság az, épen ugy, mint a külső rendben, 
Isten és a lelkiismeret előtt. Igy kivánja ezt azon 
elv, melyet a protestantismus keletkezte óta vall. 

A protestáns előtt tehát az áldás az egyedüli, 
mi által a házasság viszonyra lép az egyházzal ; s 
minthogy szentséget benne felfedezni nem bir, csak 
az áldás az, miben kifejezését leli, ami még a házas-
ságból el nem tünt a polgári rendben. Miértis azon 
frigyet, melyet áldása nélkül kötnek a felek, polgári 
házasságnak tekinti, mert létrejötténél nem műkö-
dött hivatalosan egyháza. Ennél többüt a protestáns 
kifejezni nem akar, de nem is akarhat, mert hiszen 
a házasság érvényességéhez semmi köze egyházának. 

* 
* * 

Másként alakul a dolog a katholikus meggyő-
ződés világánál. A katholikus jegyes is tartozik ré-
szesülni az áldásban, tagadhatlan ; mi ha az ő hibá-
jából marad el, vétkezik. De ha a megkötött fr igy 
az érvényesség azon feltételeinek, melyeket Isten és 
az egyház törvénye a házasulandók személyeire és 
a házasság alakjára nézve felállít, megfelel: akkor az 
mindamellett is érvényes házasság Isten és a lelkiis-
meret előtt. Nyilván visszaélne az a szóval, ki azon 
összeköttetést, mely Isten és a lelkiismeret előtt ér-
vényes és a szentség kegyelmét elnyerte, pusztán 
polgári házasságnak akarná nevezni. 



Én polgári házasságnak ma különösen azt ne-
vezem, mely oly helyeken, hol a trienti zsinat ren-
delete ki van hirdetve, az isteni tanitmány nyilt ta-
gadásával a plébános jelenléte nélkül csak polgári 
tisztviselők előtt köttetik. Más szóval, polgári házas-
ság az, melyet keresztények csak a polgári hatalom 
rendeletei szerint kötnek, semmi tekintetted sem levén 
azon törvényekre, melyeket az egyház annak érvé-
nyes megkötésére hozott. 

Ebből tehát könnyen megértheted, hogy én 
nem beszélek áfalánosságban a polgári házasságról, 
melyet hitetlenek kötnek, mert az ilyen valódi há-
zasság (matrimonium verum). De oly házasságról 
sem szólok, melyet hivők kötnek a polgári hatóság 
előtt oly helyeken, hol a trienti határozat nincs ki-
hirdetve, mert az ilyen igazi, szentesitett, házasság 
(verum et ratum) vagyis annál fogva, hogy törvé-
nyes szerződés, szentség is egyszersmind. Hanem 
oly helyen kötött polgári házasságról irok, hol a 
trienti határozat kihirdetése után a plébános jelen-
léte nélkül ünnepelt házasság nemcsak nem szentség, 
de nem is szerződés. 

E vad házasságnak, mint tudnod kell, három 
faját különbözteté meg az atheus állam: szükségi 
polgári házasság (matr. civ. necessitatis), megenge-
dett (facultativum) és kényszerű polgári házasság 
(obligatorium). 

Az első alatt olyat érts, melyet kötni keresztény 
alattvalóinak a polgári hatalom csak akkor enged 
meg, midőn őket az egyház az állam által el nem is-
mert bizonyos oknál fogva nem adja össze. 

A másodikról ne felejtsd, hogy arra lépni a 
polgári hatalom keresztény alattvalóinak tetszésök 
ós kedvök szerint megengedi akkor is, hogy ha 
őket az egyház különben összeadná. Következőleg 
míg a szükségi polgári házasságot az állam csak 
azon esetben engedi meg, ha a jegyeseket az egyház 
összeadni vonakodik : a permissiv vagy facultativ 
együttélést feltétlenül megengedi, tudniillik azon 
esetben is, ha egyházi szertartások mellett is egybe-
kelhetnének ugy, hogy tetszésökre bizza akár egy-
házilag, akár polgárilag, kelni össze. 

A harmadik alatt oly fertelmességet láss, melyet 
elkövetni a renegát állam keresztény alattvalóinak, 
ha a házasság polgári jogaiban részesülni kivánnak, 
nemcsak megenged, hanem egyenesen parancsol és 
rendel ugy, hogy őket különben házasfeleknek nem 
tekinti; — már avval egyébiránt, váljon a házasság 
érvényes megkötésére hozott egyházi törvényeknek 
eleget akarnak-e tenni vagy sem, legkevésbbé törődik. 

A polgári házasság minden fajtájáról azt álli-
tom előtted és az egész ország előtt, hogy az semmi 
egyéb rút ágyasságnál ; az csak torzképe az igazi 
házasságnak. Krisztus egyházában a házasság szent-
ség, a természetes szerződés szentségi méltóságra 
emeltetett, tehát a szerződés a szentségtől el nem vá-
lasztható; ennélfogva, ha szentség nem jő létre, há-
zasság sem köttetik. 

Ez az oka, miért találom itt igen helyén, hogy 
tégedet figyelmeztesselek azon körülményre, mily 
ravaszul visszaélnek az Irányi-szőrű álpolitikusok a 
szavakkal, hogy a jóhiszemű még romlatlan magyar 
népet rászedjék és kigúnyolják. Törvényt szeretné-
nek szentesittetni a polgári házasság ékes czime alatt. 
Miután ugyanis azon polgári szerződésben, mely 
csupán állami hatóság előtt köttetett, semmiféle há 
zasságot sem találhatsz, hanem pusztán szándékolt 
fajtalan életről szóló egyezményt: jogtalanul diszitik 
azt a házasság nevével. Az efféle törvényt igy kellene 
czimezni : a polgári ágyasságról. De igen jól tudják 
e hamis politikusok, hogy ha a szentesítendő tárgyat 
tulajdon nevén hínák, azt senki sem pártolná, miért-
is megváltoztatják a czimetés így dicsérgetik, ajánl-
gatják, a gyanútlanoknak a polgári házasság undok-
ságát. Kétségkivül ha ugy, amint van, álnév máza 
nélkül, javasolnák a törvényes paráználkodás törvé-
nyét, iszonynyal fordulna el tőlök a nép és törvény-
hozóit, kik ily bűnös merényletre készülnek vete-
medni, mint a közbecsület árulóit átkozná. Mind-
azáltal igy ál la dolog; a dolog természetét a felvett 
név meg nem változtatja. 

Ennélfogva neked is igy kell gondolkodnod 
Irányi interpellatiójáról. Ágyasok lesznek a csupán 
polgárilag összekeltek mindenkor ; tehát mint formá-
lis bűoösöketa szentségekben nem részesítheted, sem 
el nem temetheted. 

Be hát lia az állam parancsolja? veted ellen. Nem 
hiszem, hogy parancsolná. De ha megtenné is. A 
poigári törvény, mely az egyház tanával ellenkezik, 
az ily házasokat nem menti meg az egyházi bünteté-
sektől. Mert e törvény nem változtathatja meg a 
dolog természetét, se nem eszközölheti, hogy az, mi 
magában nem létezik és teljesen érvénytelen, Isten 
és az egyház előtt valaha létezzék és törvényszerű 
legyen. Híhatja, ha tetszik, a politikai tekintély az 
ily profán összekeléseket polgári házasságoknak, 
polgári szerződéseknek ; de sohasem eszközölheti, 
hogy azok igazi házasságok legyenek és igazi szer-
ződések, mert a bontó akadály azt mondja: nem 
azok, azoknak nem tekinthetők. Az egyház folyvást 
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ezt k iá l t j a az i ly h á z a s o k n a k : t u d j á t o k meg, h o g y 
az, mit ti po lgár i h á z a s s á g n a k neveztek, bűnös t á r -
saság, tö rvényes pa ráznaság , undok ágyas ság , a há -
zasság szine és á lczá ja a la t t . 

Ha lmozzon össze az á l l am tö rvényes k ivá l t sá-
goka t , t egyen t ö r v é n y e s kedvezményeke t az örök-
ség, következések, adományozások s máseffélék kö-
rül , h o g y szentesitett t ö rvényé t véd je és ó t a lmazza : 
azonban mindezen kü l ső a p p a r a t u s daczá ra sohasem 
eszközölheti, h o g y igazán tö rvényesek l egyenek a 
g y e r m e k e k , mer t t ö rvény te l en házasoktól származ-
t a k és u g y a n a z o n sorsban osztoznak, me lyben a 
természetes fiak v a g y az ágyas ságbó l eredt f a t t y u -
g y e r m e k e k , kik másképen n e m tör vény esi t te thetnek, 
m i n t h o g y h a a házasság u tó lagosan az egyház előtt 
megköt te t ik . 

Hasonlóképen m e g a k a d á l y o z h a t j a n y e r s erő-
szakka l a polgár i k o r m á n y , h o g y az e g y h á z ne ér-
vényesí tse t ény leg bün te t é se i t ; de azt sohasem éri 
el, h o g y a c s u p á n polgár i lag összekötött felek jogi-
lag bünte tés a lá ne ke rü l j enek és ne vet tessenek 
azon bünte tések alá, me lyek t i sz tán lelkiek és ben-
sők. Nem kényszer i the t i az egyház szolgáit, h o g y a 
szentségeket nek ik k i szo lgá l t assák , sem h o g y őket 
el temessék, h a min t ny i lvános bűnösök töredelem 
n é l k ü l m ú l n a k ki . Anná l kevésbbé eszközölheti a 
po lgár i t ek in té ly , h o g y az i lyen vélt házasok halá-
los b ű n á l l apo t ában ne h a l j a n a k meg s h o g y I s t en 
őket ö rökre ne bün tesse . 

Végre , semmiféle emberi ha t a lom sem ter jeszked-
he t ik oda, h o g y az egyház tényeiben ne tekin tse az 
i ly összeköttetést h a m i s n a k és semmisnek s ennél-
fogva azon do lgokban , me lyek fó ruma elé t a r toznak , 
ne a l k a l m a z z a sa já t tö rvénye i t . I g y sohasem veszi 
fel pap i rendbe a po lgár i házasságból született fia-
kat , mer t tö rvényte len házasságból eredtek. 

I l y elveket találsz az első t ek in t é lyekné l . Most 
I s t en veled. 

Dr. Bartha Tamás. 

H i t t e r j e s z t é s . 

Kezembe veszem a lyoni hitter jesztő társulat évköny-
veinek negyvenedik évfolyamát s a januári füzet végén lelki 
örömmel olvasom, hogy 1871. május 16 kán 23 jézustársa-
sági indult az ecuadori köztársaságba hitterjesztés végett • 
ugyanitt olvasom, hogy szintén ezen évi sept. 14-én újra 
14 indult loy. sz. Ignácz fiai közül részint a spanyol An-
tillákra, részint Afrikába. Ismét mások még ezen hónap 
folytán és octóberben indultak Java szigetére, Kalkuttába, 

Madurába és Madagaskarba, összesen l l - en . Ezeket követ-
ték ismét mások Párisból a külföldi missiók növeldejéből, 
továbbá a Szentlélekről és Jézus Mária szivéről nevezett 
társulatokból, nemkülönben a lazaristák közöl, részint 
világi papok, részint szerzetesek, úgy férfiak, mint zárda-
szüzek . . . „In omnem terram exivit sonus eorum." Mentek 
Konstantinápolyba, mentek Görögországba, mentek Smyr-
nába, Syriába, Asiának, Afrikának, Amerikának, Austrá-
liának, közelebbi s távolabbi vidékeire „praedicare Chri-
stum et hunc crucifixum" . . . tís mennek folytonosan. 

Menjünk lélekben utánok, kisérjük figyelemmel lép-
teiket s lássuk, mit tesznek ők ott a távolban, mivel fogla-
latoskodnak „a solis ortu usque ad occasum", sőt jobban 
mondva, éjjel nappal . . . 

I. 

Kezdjük A s i á n á 1 s először is lépjünk a mennyei 
birodalomba. A k u a n g s i i missióállomásról, hol Chap-
delaine atya nem rég vértanúi halált szenvedett, 1871. jul. 
21-kén T t s a n g t s i n-ban kelt levelében ^tudósí t Sou-
chieres hittérítő, hogy háromhavi fáradságos utazás után, 
— mely 1500 frankba került, — végre valahára rendelte-
tése helyére, S y n 1 i n h i e n városba, érkezett, hol, miután 
P a t u mezővárostól idáig 10 órán át folytonos eső közt 
lo.vaglott, — egy dombon énekelte el a Magnificatot, a Te 
Deumot és a vértanúk énekét. A levél utóirata így szól : 
„Emlékezzenek meg, kérem, a jó Istennél és a jó emberek 
előtt a szegény Kuangsiról. Kuangsii lakunkban csak szé-
künk sincs, a melyre ülhetnénk; idejöttömkor a szomszéd-
ban kellett egyet kölcsönöznöm. Csak gyógyszereink van-
nak meg egy ágyunk az orvos számára éa egy fazekunk." 

A hittérítő tehát először is szenved. Szenved az úton, 
szenved a maga állomásán. Ismételheti szt. Pál szavait : 
„ . . . igen sok fáradozásban, többrendü fogságban, mód-
feletti veretésekben, gyakori halálveszélyben voltam. . . . 
Háromszor verettem meg vesszőkkel, egyszer megkövez-
tettem, háromszor hajótörést szenvedtem ; éjjel és nappal a 
mély tengeren voltam, sok utazást tettem, gyakran forog-
tam folyóvizek veszedelmében, tolvajok veszedelmében, 
veszélyekben nemzetbelieim, veszélyekben a pogányok 
miatt, veszélyekben a városon, veszélyekben a pusztákon, 
veszélyekben a tengeren, veszélyekben a hamis atyafiak 
között ; fáradozásban és nyomorúságban, sok virasztásban, 
éhségben és szomjúságban, sok böjtölésben, hidegben és 
mezítelenségben voltam." 2) 

A m a n d s u r a i apostoli helyettnökségből nyert le-
velek 8) bőven előadják a mandsuk gyűlöletét a kereszté-
nyek s kivált a hittérítők irányában, mely utóbbiakkal ha 
valahol találkoznak, átkot szórnak reájok és megvetéssel 
mondják: „ott megy egy barát, egy kucscse (az ördög szü-
löttje)!" E gyűlöletnek oka azon előítéletekben keresendő, 
melyekben a szánakozásra méltó pogányok szenvednek, kik 
erősen hiszik, hogy a hittéritők a gyermekek szemeit, szi -

•) Annalen der Verbreitnng des Glaubens. Januari füzet, 1872. 5 
s küv. lapon, 

2) Kor. I I . lev. II . 23. s köv. 1. 
3) Id. h. márcziusi füz. 85. s köv. 1. 



389 

vét és epéjét kiszedik és abból, tudja, mit készítenek, meg, 
hogy a vizet is bizonyos porral megrontják stb. Mindennek 
daczára az evangelium a mandsuk országában is hirdette-
tik és pedig nem minden siker nélkül. S z t . H u b e r t - b e n 
egy gyönyörű templomuk van a keresztényeknek; ott la-
kik a püspök is. M u k d e n b e n növelde és árvaház tarta-
tik fen, mely előbbi intézetben jelenleg (1871. máj. 2.) húsz 
if jú nyer kiképeztetést részint a theologiában, részint a 
chinai és latin Dyelvben és egyéb tudományokban. 

A hittérítő tehát másodszor az evangéliumot hirdeti s 
ezzel a világosságot terjeszti, a tudományokat a művelet-
lenek közé átülteti, az árvákat neveli s ekként a civilisa-
tiót előmozdítja. 

J a p a n b a n a közelmúlt nagyon szomorú volt a ke-
resztényekre nézve. Azonban P e t i t j e a n apostoli helyett-
nöknek f. é február 19-kén kelt tudósítása 4) minden két-
ségen kivül helyezi, hogy az üldözés immár megszűnt. Ezt 
mindenekelőtt a jó Istennek köszönjük, e mellett pedig a 
jó embereknek is, kik keresztény embertársaik meliett fel-
felszólaltak s különösen az európai államok képviselőinek, 
kik, az olaszországit kivéve, mindnyájan óvást tettek a 
japáni kormány előtt. Most már J e d d o b a n collegiumot 
nyitottak a hittéritők, melyben 200 tanítvány hallgatja a 
franczia, angol és német nyelvtani előadásokat. E mellett 
úgy J e d d o b a n , mint J o k o h a m u b a n , betegápoló 
és leánynevelő-intézetet szándékoznak alapítani s tán azóta 
már alapítottak is. 

A hittéritők tehát az emberiség javára dolgoznak 
még akkor is, midőn halállal fenyegetik őket . . . 

I n d i á b a n az anabaptistákkal és protestánsokká! 
küzdenek hittéritőink. K e l e t i B i r m á n i á b a n két 
missió-állomáson : a t u n g h o i n és 1 e y t o i n t. i. öt 
hittérítő működik jelenleg s az apostoli praefectusnak, 
B i f f i J e n ő úrnak, 1870. dec. 30. kelt levele szerint 5) 
mind a két állomáson szépen terjed a keresztény hit. A ka-
tholikusok száma az angol katonákat ide nem számítva 
340-re megy. 1870-ben Tunghoban 7, Leytoban pedig 75, 
felnőtt vette fel a keresztsége! 1871-ben a gyermekekkel 
együtt 300-ra rúgott a kereszteltek száma. 

Felette érdekes és tanuságteljes M a c - C a r r o n 
és N i v e a u x hittéritőknek egy-egy levele 6), melyek 
míg híven ecsetelik a prostestansok elhirhedt jóakaratát a 
katholikusok irányában, szemünk elé állítják egyszermind 
önnön éberségöket, mely például szolgálhat nekünk is. 

Mac-Carron a c o i m b a t u r i iskola igazgatója a 
többi közt igy ír : „Az 187l-ik év a coimbaturi missióra 
nézve hátrányosabb volt az előbbi éveknél. A csapások ? 

melyek Francziaországot érték, mindenütt érezhetők let-
tek . . . Ez évben csakis 120-at keresztelhettünk meg, 
pedig ideszámitva az újszülötteket is." 

„A coimbaturi iskola azonban örömöt okoz nekünk. 
Az iskola bármely missió-állomáson ép oly hasznos, a mily 
szükséges. Ez utóbbi években nagyon felkarolta az indus-
nép az iskolaügyet, mert a kormány csak olyanokat moz-
dít elő hivatalokra, kik vizsgát tettek a tanulmányokból." 

4) Id. h.jul. füz. 303. s köv. 1. 
6) Id. h. januári füz. 15. s köv. 1. 
6) jul. füz. 235. s köv. 1. 

„Tizenkét év óta felette nagy áldozatokat tettünk az i f jú-
ság illő tanitásának előmozdítására ; de a protestáns isko-
lákkal még sem állhatjuk ki a versenyt. Velünk szemben a 
kormánynak nagyszerű iskolája, mely minden tekintetben 
felülről pártfogoltatik és fizettetik. Élén egy európai áll 
700 fr. havi fizetéssel s a többi tanár is ehhez aránylago-
san dijaztatik. Ezen iskola ugyan senki előtt elzárva nincs ; 
de mivel mégis a protestáns biblia használtatik benne, a 
katholikus gyermekek távol tartatnak tőle. Szintén köze-
lünkben van a lutheránus missió iskolája, azonkivül a lon-
doni missió és a plymouthi missió iskolája, melyek mind 
protestáns iskolák. Ezek közöl kettőt a kormány tart fen, 
a többit pedig a bibliatársulatok" . . . „Az angol hatósági 
tisztviselők mindig meg szoktak jelenni a kormány isko-
láinak vizsgáin, sőt ők elnökölnek ott a jutalmak osztoga-
tásánál is. Ezen angol tisztviselők nyilt ellenségeink vagy 
legalább semmit sem akarnak javunkra tenni." . . „Mind-
ezek daczára épen az idén iskolánk ügye kedvezőbb fordu-
latot vett. Névjegyzékünk szerint volt Összesen 144 tanu-
lónk, 68 rhath., 3 protestáns, 2 mahomedán, 23 pogány a 
brahminoktól, 48 pedig más különféle kasztokból.Ennél több 
csak a kormány iskolájába j á r t ; iskolánk jó hirben is áll." 
„Előadásainkat mindig imával kezdjük és végezzük; azon-
felül este minden tanulóinkkal egyetemben az oltáriszent-
séget szoktuk imádni. Hitoktatás hetenkint háromszor tar-
tatilc s ekként míg tanonczaink a polgári életre képeztet-
nek, a keresztény életbe is bevezettetnek. A pogány i f jak 
némi bizalmatlansággal s a megvetés bizonyos nemével 
lépnek iskoláinkba; de csakhamar meglátszik rajtok, hogy 
boldogoknak érzik magokat közöttünk." „Néhány nap 
előtt meglátogatott egy 14-éves pogány fiú, ki azelőtt isko-
lánkba jár t , de utóbb atyja, ki elsőrangú államhivatalt 
visel, kifogta őt, mert az iskolai állambizottmány titoknoka, 
egy telivér protestáns, kényszerité őt erre. Ezen fiú beszélé, 
hogy ő megkérdezte a lutheránus igehirdetőt, váljon miért 
hagyá oda a kath. egyházat ? Mert a katholikusok ép úgy, 
mint a pogányok, bálványimádók, lőn a felelet. A pogány 
fiú ezt saját tapasztalására hivatkozván hazugságnak jelen-
tette ki." 

N i v e a u x a c o o n o o r i kath. iskolára vonat-
kozólag szintén érdekes dolgokat mond el. Itt 5 —6 pro-
testáns iskola is volt ekkorig; de katholikus iskola csak 
1870-ikben állíttatott. Mielőtt ez megnyittathatott volna, a 
tanonczok a templom egy elrekesztett részében gyűjtettek 
össze. Az uj iskolában az első két hétben csak 20—25 tanuló 
volt; két hónap múlva 40-re emelkedett számuk; jelenleg 
70-en vannak, t. i. 20 keresztény, 2 — 3 protestáns, a többi 
pogány. A kath. iskola megnyitása óta már két protestáns 
iskola megszűnt s csak képzeljük a szemtelenséget ! A 
megszűnt iskola protestáns tanárai a kath. iskola tanáraiul 
ajánlkoztak! Természetes, hogy visszautasíttattak. „Mit 
nekem a protestantismus ? mondá egyikök. Én protestáns 
létemre is a legtisztább katholicísmust fogom tanitani — 
pénzért !" 

China-, Mandsura-, Japan- és Indiáról szólván immár 
hogyan hagyatnám említés nélkül a S z e n t f ö l d e t , mely-
ről V a 1 e r g a patriarcha a májusi füzetben 7) beszél ? 

?) 199. s köv. 1. 
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Egyébiránt csak a következő statistikai összeállítást kö-
zöljük tudósításából, mely elég értketőleg beszél. Van jelen-
leg a jeruzsálemi latin patriarcha lelki kormánya alatt 
8115 rkatb., felnőtt kereszteltetett 397, hittérítő 15, ben-
szülött áldozár 9 ; templom (ezek közt a patriarcha u j szé-
kesegyháza, mely f. évi febr. l l - é n szenteltetett fel) és ká -
polna 12, egy papnöveldo Beitgialában, iskola 15, beteg-
ápolda 22 ágygyal Jeruzsálemben egy, árvaház és ipar-
iskola Bethlehomben egy, végre a szt. Józsefről nevezett 
nővérek zárdája szintén Betlehemben. 

Fábián János. 
(Folyt, köv.) 

Szünnapi kirándulás. 

Reményiem, hogy a szerkesztő úr szünnapi kirándu-
lásom leírásának egy kis tért engedend becses lapjában s 
erre kérem is. (Szivesen. Szerk.) Szándékom azon kellemes 
vallásos benyomásokat, melyeket külföldön tapasztaltam, 
t. olvasói elé terjeszteni, hogy kellemes olvasmányt nyújt-
sak, de tanuságosat is egyszersmind. Mondanom sem kell, 
hogy figyelmemet mindenütt az egyházi, vallási, dolgokra 
irányoztam s így csakis ezekről referálhatok. 

Ezen kis előbeszéd után tárgyamra térek. 
Ilomo proponit, Deus autem disponit. Ezt mondhatom 

én magamról is, tekintve ezidei szünnapjaimat. Mennyit 
tervezgettem mult iskolai év utolsó negyedében ! Mind-
szentyvel mondhattam naponta: 

„Kelőt felé szárnyal az ón lelkem, 
Oda hajt ja vágyaim szellője, — 
Oda, hol a hajnalcsillag támad, 
Virányodra Jézusom szent földje ! 
Hol a rózsa Isten-vértől pirul, 
Szeretettől forró, meleg, a lég, 
Hol a harmat édes, tiszta, manna . . . 
Ah Istenem, csak oda mehetnék!" — S ime, 

Kelet helyett Nyugotnak vitt a pálya. A gyorsvonat Bécsbe 
v i t t ; a regg szép volt, de Bécsben esőre akadtunk. Mint-
hogy csak esteli 9 órakor távozhattunk a városból, időtölté-
sül a Szent-István-templomba siettünk. A régi templom-
ban épen akkor egy halottat szenteltek be ; az igen egy-
szerű koporsó, alkalmasint közhasználatra szolgáló, szép 
világoskék bársonytakaróval volt befödve s virágokkal 
ékesítve. A bécsiek ezen takarékossága mindenesetre igen 
ajánlatos volna nálunk is, különösen szegényebb családok-
nál ; mert hát furcsa dolog a halállal vagy halálból luxust 
űzni ! Sz.-István-templomában igen szorgalmasan dolgoz-
nak a kőfaragók, hogy a füst és idő által megbarnult kö-
vekről a vékony réteget levéssék és ép ezen oknál fogva a 
templom előrésze telve van álványokkal. Műértő (!) elő-
deink hasonló esetekben könnyebben és olcsóbban segítet-
tek ilyféle megbarnult falakon, mert — bemeszeltették ; 
magunk is láttunk néhány ily templomot, hol a legszebb 
faragványok mo8t mésztömeget képeznek. Ez azután csak-
ugyan paries dealbata. Ezen dóm, mely megnevezés néme-
lyek szerint a görög döf.icc ház, Iston háza, szóból eredt, má-

sok szerint pedig a D. O. M. (Deo Optimo Maximo) fel-
írásból , éjszaki részén levő kőszószéken a felirat így 
szól: „Auf dieser Kanzel hat der heil. Johannes Capistra-
nus Franciscaner A. 1451 öfters geprediget und vielfältige 
Wunder gewirkt." A most használatban levő szószéken, 
melyet mint remeket dicsérnek s melyet 1512-ben Pilgram 
készíttetett, feltűnők a lépcsökarzaton levő kigyó, béka stb. 
állatok, mint különféle bűnök jelképei, melyek a szónok 
által a hallgatók sziveiből elüzendők. Pedig, de sok ily 
vadállatot kell most Bécs és más városok szószékeiről űzőbe 
venni ! Ez nekünk papoknak nagyon szól. Azért emlékez-
zünk meg, midőn a szószékre megyünk, szt. Ágoston sza-
vairól: „Nisi enim ardeat minister praedicans, non accendit 
eum, cui praedicat." Ennar. in Ps. 103. Serm. 2. §. 4. Egy 
pillanatot vetve savoyai Jenő herczeg síremlékére, ki 
1736-ban halt meg s kinek neve honunk történetében elég 
ismeretes, Szt.-Agoston-templomba mentünk, nom, hogy 
az 1320-ban épült falakat vizsgáljuk, sem pedig, hogy Ca-
novának húsz ezer aranybakerül t müvét bámuljuk, hanem 
a templom mellett levő Lorettói kápolna vonzott. Az 
ezen kápolnában levő szent Szűz képére akaszta fel II. F e r -
dinand 1632-ben Gusztáv Adolf svéd király gyűrűjét, ki a 
most említett év nov. 16-kán a Lützen melletti csatában 
veszté életét. Ide akasztá Sobiesky azon babérkoszorút is, 
melylyel a bécsiek őt megtisztelték, miután őket a törö-
köktől megmenté. Szt.-Agoston-templomból indult ki 
1647-ik május 18-kán egy körmenet, melyben a császár is 
részt vett, mely akkoriban a jezsuiták által birt „Zu den 
neun Chöron der Engel am Hof" czimü tomplomba vonult. 
Miután e templomban Fülöp Frigyes bécsi herczeg-püspök 
a fenemiitett napon a szent misét egész az „Agnus Dei"-ig 
mondta volna, a szentséggel kifordult és a császár, III . Fe r -
dinand, előtte térden állva e szavakat mondta : „Örök min-
denható Isten ! ki által a királyok kormányoznak és kinek 
kezében az országok minden hatalma s ereje nyugszik ! Én 
Ferdinand isteni felséged előtt alázattal leborulok s vala-
mint saját és utódaim, úgy szinte ezen dicsteljes osztrák 
tartomány nevében szent Fiad szeplőnélküli szűz Anyját 
ezen herczegség különös úrnőjévé s védasszonyává válasz-
tom. Ezenkívül megígérem és fogadom, hogy szeplőnélküli 
fogantatásának ünnepe, mely december 8 -kára esik, ezen 
egész tartományban minden évben megelőző böjttel mint 
sátoros ünnep megtartassék. Kérlek téged ó menny és föld 
legfőbb ura, ki azt, mi anyádnak történik, úgy tekinted, 
mintha önmagadnak történt volna, fogadd kegyelmesen e 
fogadást, melyet sugallatodból teszek és nyújtsd ki karo-
dat az én családom s alattvalóim védelmére. Amen." Igy 
szólt az elleneitől szorongattatott III, Ferdinand császár és 
a püspök kezéből az oltáriszentséget magához vevé. A szt. 
mise után a piaczon álló szent Szűz szobra szenteltetett be. 
Nincs szándékomban az ünnepi szertartásokat leirni, sem a 
kitűnő s nagyszámú vendégeket felemlíteni, hanem el nem 
hallgathatom, hogy rövid idő múlva a svédek elűzettek s 
Ausztria kath. vallását megtartá. — Véletlen dolog, azt 
mondja a liberalismus. — H á t mi az a véletlen? Azt elhisz-
szük, miszerint a svédek nem vélték s nem hit ték, hogy a 
boldogságos Szűz kergeti őket haza. Igen valószínű, hogy 
a jezsuiták voltak akkoriban e most említett fogadás t a -
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nácslói, annál is inkább, mert templomukhoz ment a kör-
menet, ott tétetett a fogadás. — Ha igen, nem csudálko-
zunk, hogy a protestantismus ellensége e rendnek, mely a 
boldogságos Szűz tiszteletét mindenfelé terjeszteni ipar-
kodik. 

De siessünk a pályára ; rövid idő múlva Linz felé 

repültünk, onnan Velsnek s jobbra hagyva Salzburgot a 

határra Branauba értünk. 

Avispa. 
(Folyt, köv.) 

E&THÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
PEST nov. 26. O l a s z e g y h á z i a u t o n o m i a . 

(Folyt.) Vakoknak kellene lennünk, ha mindezt nem látnók, 
ha hinnők, hogy ezen állami omnipotentia nom fogja magát 
érvényesiteni netalán létrejövendő egyházi autonómiánk-
ban is, hogy nam fogja elnyelni egyházi önállóságunkat és 
függetlenségünket. Vagy tekintsünk csak vissza egy pilla-
natra a múltba, szemléljük figyelemmel a lefolyt esemé-
nyeket és nem fogjuk-e láthatni azokból, mily független 
leend autonómiánk ! Csak egy esetet szándékozunk felhozni 
a legközelebbi múltból. Senki sem fogja kétségbe vonni, 
hogy ha létezik az ogyházra nézve autonomia azaz füg-
getlenség a kormánytól, az államtól, az bizonyára per 
eminentiam az egyház tanitmányának hirdetéséban közpon-
tosul, valamint meggyőződésünk szerint az egész egyházi 
autonomiát tulajdonképon nem más képezi, mint a püs-
pökök független szabad rendelkezési joga az egyházban 
az egyház törvényei szerint azaz a független, minden 
állami korláttól ment, tanítási jog és mindaz, ami az 
egyházi kormányzatot illeti. Es mégis a modern ornni-
potens állam az egyház ezen natív jogát, a u t o n ó m i -
á j á n a k , hogy ugy mondjuk, e s s e n t i á j á t , két -
ségbe vonja, megtagadja, tanitási jogától az ogyházat le-
tiltja és kik akarat ja ellen cselekesznek, azokat bünteti, 
legyen az püspök vagy egyszerű áldozár. Világosan e 
pontra, az állam omnipotentiájának tényleges érvényesíté-
sére, vihető vissza mindazon küzdelem, melyet a liberális 
állam napjainkban az egyház ellen viv ; az egyház függet-
lensége, autonómiája, forog mai nap veszélyben, ezt törek-
szik az allam megtörni, elnyelni, hogy a népek elkeresz-
ténytelenitésének müvében mi se álljon útjában. 

II}' törekvéssel szemben nem lesz nagyon nehéz 
meghatározni már előre, minő lesz a mi autonomiánk, ha-
ugyan létrejön ; nem lesz nehéz főpontjaiban megjelelni előre 
is, mit, minő függetlenséget, fog az részünkre biztosítani az 
állammal szemben. Ott a20 pontos olasz kormányi megálla-
podás az egyházi javak kezelésére ; elég felvilágositást nyújt 
az mindenkinek, aki látni akar, hogy mikép fog kinézni 
a mi autonomiánk többi pontjaiban is ; csak alkalmazni, 
cop'.zálni, kell és szemünk előtt áll az egész szervezet. 

Az olasz megállapodás 8- ik pontja igy szól: „azon 
kerületi törvényszéki elnöknek, melybe az egyházmegye 
esik, ugy szintén az illető városrész praetorának, az ily 
egyházmegyei és egyházközségi tanácsok megalakítása 

bejelentendő." 13-ik pont: „Mindkét tanács évenkint feb-
ruárban a kerületi törvényszéki elnöknek és az illető vá -
rosi praetornak a számadást benyújtja." 14-ik pont: 
„Mindkétnemű tanács által eszközlött eladásokra, kölcsö-
nökre, jelzálogra, a kerületi törvényszék beleegyezése szük-
séges." 15-ik pont: „Mindkét tanács határozatai ellen a 
fellebbezés a felebbezési törvényszékhez történik. E n -
n e k í t é l e t e d ö n t . " 17-ik pont: „Mindkét tanács a 
kerületi elnök és praetor előterjesztésére, ha fontos (?)okok 
forognak fen, functióitól felfüggeszthető." Ezek nevezete-
sebbpontjai a fentebb közölt olasz kormányi megállapodás-
nak, melyek teljes fényt vetnek az egész rendeletre nem-
csak, de ujjmutatásul szolgálnak más kormánynak is. 

(Vége köv.) 

AUGSBURG. „Katheder- Socialiste n." Ez 
legújabb elnevezése azon tiszteletreméltó egyéniségeknek, 
kik tanár létökre azt hiszik, hogy a socialis kérdést néhány 
elvont elmélet felállításával elintézhotik. Ezek a tudós urak 
nem régen Eisenachban nagyszerű gyűlést tartottak, mely 
nézetök szerint hivatva van a socialismus történetében 
epochát képezni. Mi, közönséges halandók, ugyan más né-
zetben vagyunk ; de a porosz kormány, mely viszont nem 
közönséges halandókból áll, teljes rokonszenvét nyilvá-
nítja az eisenachí határozatok iránt s kijelenti, miszerint 
azon tárgyalásoknak, melyek vállvetve az osztrák-magyar 
kormánynyal épen most folyamatban vannak s melyeknek 
czélja semmi egyéb, mint „a socialismusnak minél előbbi 
leveretése", — alapjául ezen határozatokat teendi. 

Ezeket a porosz kormány félhivatalos lapjában a 
„Prov. Corr."-ban hozza köztudomásra s e közlés nézetűnk 
szerint eléggé fontos, hogy annak tárgyát, az eisenachí ha-
tározatokat is, némi figyelemre méltassuk. Elsőben is con-
statáljuk, hogy az eisenachi congressus legnagyobbrészt 
tanárokból állott vagy legalább oly férfiakból, kiket a vi-
lág előkelő társadalmi állásokban lát. Ezek tehát igen 
tisztelt, sőt tiszteletreméltó, egyéniségek lehetnek; annyi 
azonban tagadhatatlan, hogy egytől egyig nagyonis egy-
oldalú szellemek, mint azt hozott határozataik s az azokat 
megelőzött tárgyalások mutatják. Száz szónak nálok is 
csak egy a vége s ez az „egy" sem ér semmit, mert nem 
tudnak egyebet, mint mindig csak az államra hivatkozni, 
az államot hivni segítségül. Szerintök a társadalom bajain 
csak az állam, természetesen a liberális, hitfelekezetnélküli, 
állam tud segiteni. Amennyiben az állam botor törvényke-
zése által nagyrészt okozta e bajokat, annyiban kötelessége 
azokon tehetsége szerint segiteni is. A socialis háború — 
ezt maga Gneist tanár is bevallotta — az iparszabadságnak 
és a szabad költözködési jognak következménye ; e kettőt 
pedig a liberalismus találta fel. Azért azt mondjuk, hogy 
társadalmi bajainkon csak úgy lehet segiteni, haliogy tár-
sadalmi törvénykezésünk gyökeresen át- s ujjáalakittatik ; 
ennek pedig egyik előfeltétele az, hogy az a divatos hit- s 
meggyőződésnélküli liberalismus a köztörvényhozás teré-
ről végkép leszorittassék. 

A liberalismus valamint a ma fenálló törvények ho-
zatala, úgy most indítványozott reformjavaslatai által 
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is csak azt bizonyította, bogy a társadalom vezetésére kép-
telen, hogy rontani igen, de felépíteni nem tud. Mert csu-
pán csak törvényekkel s határozatokkal nem lendítünk a 
dolgon ; a baj mélyebben fekszik. A társadalom azért indul 
majdnem teljes felbomlásnak, mert a tökepénzes nem ke-
vésbbé mint a munkás hitét, meggyőződését, erkölcsi 
belértékét, végkép elvesztette. A liberalismus s az ő sa j -
tója a munkást az örökkévalóságbani hittől fosztotta 
meg ; ne csudálkozzanak tehát, ha a munkás már most 
legalább a földi javakban osztozkodni akar. De ezen osz-
tozkodás magában véve lehetetlen s ez ama petra scan-
dali, melyen az egész reformjavaslat az eisenachi bölcsek-
nek okoskodásai daczára is hajótörést szenved s szenvedni 
fog mindaddig, míg a világ ezen katheder-socialistákra 
hallgat s a vallást szántszándékosan mellőzi. Mert bár -
mily szótöbbséggel hozott parlamentaris törvény nem ké-
pes Önmagokkal meghasonlott kedélyeknek visszaadni a 
nyugalmat, nem képes elégedetleneket elégedettekké, ellen-
ségeket barátokká, tenni ; legfelebb a külső zavarokat aka-
dályozhatják meg, amennyibon ennek érdekében a rendőrség 
is mozgosittatik. Innen van, hogy az állam, eltekintve az 
egyháztól, a socialis kérdést legfelebb szuronyai által fogja 
megoldhatni. Igazi békét s megnyugtatást csak az egyház 
szerezhet az emberi nemnek s ha az állam, mint most teszi, 
arra vállalkozik, hogy e csomót az egyház segédkezése 
nélkül megoldja, akkor még csak inkább össze fogja bo-
nyolítani azt s a veszélyes válságot nemcsak nem elodázni, 
hanem még növeszteni, élesebbé s mérgesebbé tenni s egy-
szersmind siettetni is fogja. 

V E G Y E S E K . 
— Beküldetett: 1) Előfizetési felhívás az egri Népújság 

1873-ik negyedik évfolyamára, megjelenik minden csü-
törtökön. Ara egész évre 2 f r t . Különösen ajánljuk e nép-
lapot t. olvasóink pártfogásába. — 2) Előfizetési felhívás a 
„Népkönyvtárra." Kiadja az egri Népújság szerkesztősége 
a Sz.-István-társulat támogatása mellett. A legalább 20 
ivnyi munka 1 fr tba kerül. Különben egyes füzetek is lesz-
nek kaphatók. 

— Az egri növendékpapság magyar egyházirod. t á r -
sulata dec. 15-én Mária-ünnepélyt rendezett a bold. Szűz 
tiszteletére. 

— A német katholikusok felhivattak, hogy decemb. 

8-án a szentatyáért végezzék ajtatosságukat, gyónjanak, 
áldozzanak. A papság pedig felhivatik, hogy dec. 27-én, 
szent János napján, ugyan a szentatyáért ajánlja fel a sz. 
misét — E felhívás nekünk magyar papoknak is szólhat. 

— Constantin orosz császári nagyherczeg Rómában 
tartózkodván, a szentatyánál és Antonellinél és ünnepélye-
sen tisztelgett. Megszerezte magának Rómában a szentatya 
leghűbb fényképét s kérte őt, irna reá valamit emlékül, 
mit a szentatya teljesített is. Nagy elragadtatással beszélt 
a szentatyáról s igen roszalólag a római helyzetről. Renan, 
ki szinte ott tartózkodik, tisztelegni akart a herczegnél ; de 
ez, miután háromnegyed óráig megvárakoztatta, elutasította, 
ugy nyilatkozván környezete előtt, hogy bámulja ezen 
ember szemtelenségét, ki hozzá tolakodik, jól tudva, misze-
rint ő oly család tagja, mely Jézus istenségét hiszi s vallja. 

— A düsseldorfi kerületi hatóság köriratilag tudatta 
a papsággal azon qualificatiókat, melyek alatt a szükséget 
szenvedő pa"pság segélyt nyerhet. Ezen qualificatiók egyike 
az, hogy az illető pap semmiféle kath. egyletnek, különö-
sen a mainzi kath. egyletnek, tagja ne legyen. — Ez azután 
jótékonyság. 

— A porosz országgyűlésen a kath. képviselők inter-
pellálták a kormányt a ker. iskolatestvérek kiűzetése miatt. 
Fa lk oktatásügyi minister felelt hosszas beszédben, mely-
ben sok haszontalan okoskodás közt azt is felhozta, hogy a 
kormány csak a nyilvános tanítókat a nyilvános iskolák-
ból zárja ki, mert kineveztetésökbe semmi befolyással 
sincs. Pedig hát nemcsak nyilvános iskolákból tiltattak ki 
a ker. iskolatestvérek s nővérek, hanem ez utóbbiak még a 
kötőiskolákból is kikergettettek. Különben Falk is azt 
mondta, hogy a ker. iskolatestvérek ellen ugyan nem tud 
semmi bűntényt felhozni, de ez még nem elég. Simon F l o -
rent úrtól tanulta talán ez argumentumot ! 

— A porosz országgyűlésen Falk minister aggodal-
mát fejezte ki amiatt, hogy az iskolanővérek igen szapo-
rodnak a birodalomban. Megfelelt neki Strosser prot. kép-
viselő. Ne aggódjék a kormány, úgymond, a ker. iskolanő-
vérek szaporodása miatt ; inkább fordítsa figyelmét azon 
alávaló személyek szaporodására, melyek a fővárost már 
annyira megmételyezték, de nemcsak a fővárost, hanem az 
egész birodalmat. — Falk úr erre hallgatott. 

— Több schveizi protestáns cantonnak liberális f é r -
fiai összegyülekeztek s tiltakoztak az infallibilitas, a va-
tikáni zsinat, saját püspökeik stb. ellen s felhívtak a kor -
mányt (ozt minden liberális teszi,) ne engedje, hogy infal-
libilis papok az egyházból kiközösittethessenek. Sok higgadt 
protestáns tiltakozott ily oktalan törekvés ellen. De hasz-
talan. A liberalismus most uralkodik, tohát éreztetni akar ja 
a katholicismussal hatalmát. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 frt. félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221, II, hová a kéz-

iratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hová a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLVÚIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora.. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

Pesten, dec. 21-én oO. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . A Z ószövetségi hagyomány. — Hit-
terjesztés. — Szünnapi kirándulás. — Egyházi tudósitások. 
— Vegyesek. 

Az ószövetségi hagyomány. 

A trienti zsinat negyedik ülésében nyiltan kimondá, 
hogy a Szentirás a kinyilatkoztatásnak nem egyedüli és ki-
zárólagos forrása, hanem mellette az élőszóval fentartott 
hagyomány ugyanazon isteni tekintélylyel bir. A keresz-
tény egyház élőszóval alapíttatván, természetesen előbb 
létezett, mint az újszövetség szent könyvei, melyek több-
nyire alkalmi iratok levén s a keresztény tant csak egyes 
részeiben tárgyalván, nem is foglalhatják magokban Krisz-
tusnak és apostolainak összes tanitását. 

Hasonlóan az ószövetségi vallás alapjaiban már régon 
Mózes előtt létezett. Szent könyvei szintén bizonyos meg-
határozott czélból Írattak, mely egyiknél sem állott abban, 
hogy az összes hit- és erkölcstant előadja. Még Mózes 
könyveinél sem. Ő atheocratia, a zsidó á l l a m v a l l á s , 
megalapításának történetét irja le ; csak az általa adott 
törvényeket s rendeleteket sorolja el részletesen, a korát 
megelőző vallási történetből csupán csak annyit emelvén 
ki, a mennyi a theocratia megértésére s törvényeinek indo-
kolására szükséges volt. — Pedig, ki hiheti el, hogy az 
Istennek gyakori kinyilatkoztatásaiban részesült patriar-
chák vallási ismeretei csak azokra terjedtek volna ki, a 
mik a Genesisben említtetnek s oly hitigazságok, melyek 
minden vallásnak mintegy alapját képezik, legelőször a 
mózesi törvényhozás alkalmával jelentettek volna ki "? 

Azonban épen ezen okból itt azon kérdés merül fel : 
váljon a mózesi kinyilatkoztatás, amint az a Pentateuchban 
feljegyeztetett, magában foglalja-e a Mózes koráig kinyi-
latkoztatott összes hitigazságokat s váljon Mózes is fel-
jegyzett-e minden egyes törvényt, melyet az Úr vele köz-
lött ? Vagy más szóval : l é t e z e t t - e a z ó s z ö v e t -
s é g b e n M ó z e s í r o t t t ö r v é n y e m e l l e t t 
m á r e r e d e t i l e g s z ó b e l i h a g y o m á n y is? 

A Talmud a szóbeli hagyomány eredetét Mózesre 
viszi vissza. „Mózes — úgymond ') — Sinairól kapta a ki-

i) Trac t . Pirke Aboth I,_l. — fellelhető minden zsidó imakönyv-
ben. 1. Stern, Gebete der Izraeliten 323 kl. 

nyilatkoztatást és átadta azt Józsiiénak, Józsue pedig a 
véneknek ; és a vének a prófétáknak, a próféták pedig á t -
adták azt a nagy zsinagóga férfiainak."— És másutt Exod. 
24, 12 azon szavai : „átadom neked a kőtáblákat és a tör-
vényt és a parancsokat, melyeket leírtam, hogy tanítsd 
őket", — akként magyaráztatnak, hogy a törvény alatt a 
Biblia, a parancsok alatt pedig a Misna értendő s az utolsó 
szavak („tanítsd őket") a Gemarára vonatkoznak. 2) — 
Hasonlóan a későbbi rabbinok is a Talmud eredetét Móze-
sig viszik fel, 3) — sőt a Maimonides által felállított, a 
zsidóktól átalánosan elfogadott s minden imakönyvben a 
reggeli imák után helyezett 13 hitágazat közöl a 8-ik és 
9-ik nyiltan tanítja a mózesi kinyilatkoztatás isteni erede-
tét s változhatlanságát, értvén alatta nemcsak az irott tör-
vényt, hanem, mint Maimonides mondja, a Mózestől eredő 
szóbeli hagyományt is. 4) — S hogy a Talmud s a későbbi 
zsidók tanítása történeti alapokon nyugszik, maga a Szent-
irás legjobban bizonyítja. 

Nem szólunk itt, mint tárgyunkhoz nem tartozóról, 
azon hagyományról, mely a szt. könyvek külalakjára vo-
natkozik s később a Maszorában jegyeztetett fel. Ennek 
szükségét s létezését a héber írás külalakja, mely a hang-
zókat s írásjeleket nélkülözte, okvetlenül feltételezi ; mert 
hagyományos emlékezés nélkül az olvasási mód számtalan 
nehézségnek, sőt egyesek önkényének, lett volna kitéve. 
Csak annak kimutatására szorítkozunk, hogy a zsidók kö-
zött már Mózes korában kellett vallási hagyománynak 
léteznie, mely részben legislativ, az egyes törvények gya-
korlati alkalmazását értelmező, részben dogmatikai volt. 

Mózes az izraelitákat azon esetre, ha az irott törvény 
alkalmazása körül kételyeik volnának, az élőszóval adandó 
oktatásra utalja. „Si difficile et ambiguum apud te iudicium 
perspexeris inter sanguinem et sanguinem, causam et cau-
sam, leprám et leprám et iudicium intra portas tuas videris 
verba variari : surge et ascende ad locum, quem elegerit 

2) Tr, Berachoth fol. 5 ; idézve : Pawlikowski der Talmud in der 
Theorie und in der Praxis. Regensb. 1866. 58 1. 

3) Példákat 1. Pawlikowski i. m. 57. 
*) A héber imakönyvekben és katekizmusokban található rövidebb 

fogalmazatban csak a „Thorah" szó áll, mely alatt azonban a zsidó theo-
logia mind az irott (Thorah sebiktab), mind a szóbeli törvényt (Th. 
sebb'al peh) érti ; v. ö. (Molitor) Philos, der Gesch. 2. Aufl. Münster 
1857. I , 14. — Maimonides azonban az általa készített hosszabb fogal-
mazatban e kettőt nyiltan is megkülönbözteti ; v. ö. Mayer, das Juden-
thum. Regensburg 1843. 17.1. 
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Dominus Daus tuus ; veniensqua ad sacerdotes levitici ge-
neris et ad iudicem, qui fuerit illo tempore quaeresque ab 
eis, qui indicabunt tibi iudicii veritatem. Et facies quod-
cunque docuerint te iuxta legem eius sequerisque senten-
tiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad sini-
stram." (Deut. 17, 8—11.) — Ha az irott törvény önmagá-
ban világos és kimeritö lett volna, úgy az Úr a közönséges 
birákat , kikről itt szó van, annak v i l á g o s t a r t a l -
m á r a , nem pedig más egyéneknek, mint legfőbb bíróság-
nak, Ítéletére utalta volna. Ha azonban a törvény nem min-
denütt világos és alkalmazásakor kételyek támadhatnak, 
ez esethen hihetetlen, hogy az isteni törvényhozó ily kö-
rülmények eldöntését bármely ember oly sok esetben t é -
vedhető egyéni belátásától tette volna függővé. Midőn tehát 
Isten a választott népet kétes esetekben az e g y h á z 
f e j e i h e z utasítja, bizonyára adott is ezeknek oly zsi-
nórmértéket és szabályt, mely szerint ily kérdéseket az 
isteni jog s igazság szellemében dönthettek el. E szabályt a 
nép vénei s főnökei hagyománykép örökölték s utódaikra 
szintén élőszóval hagyták át. 

Hagyományos emlékezés nélkül a Szantirás sok helye 
érthetlen s mint ilyen egyesek önkényes magyarázatának 
lett volna kitéve, sőt némely törvények gyakorlati a lkal-
mazása lehetetlen lett volna. A szombat és ünnepnapok 
megülése szigorúan parancsoltatik ; e napokon „mikra ko-
des" (Lev. 23, 2—3. Num. 28, 18. 25) tartandó, a szolgai 
munka (Ex. 20, 10) s a hely elhagyása (Ex. 16, 29) szigo-
rúan tiltatik. Kétséges marad azonban, mi értendő a „mikra 
kodes" alatt, s) mekkora térre terjed ki a hely, melyet e 
napokon elhagyni nem szabad s miután nyiltan csak a tűz-
gyújtás (Ex. 35, 3) s a faszedés (Num. 15, 32) ti l tatik, mi 
mindent foglal magában a tiltott munka ? — A tisztasági s 
ételtörvények közt szintén több olyan foglaltatik, melyek 
csupán csak hagyományos magyarázat által nyernek vilá-
got. Igy a főpapnak tiltatik elhagyni a szentélyt, nehogy 
azt megszentségtelenítse (Lev. 21, 12), — holott sohasem 
lakott a szentélyben; másutt pedig (Lev. 19, 19) különféle 
magvak egy földbe vetése tiltatik anélkül, hogy a hetero-
gen magvak közelebbről megjelöltetnének. A tiltott ételek 
között találjuk átalában az állati kövérséget és zsiradékot 
(Lev. 3, 17) s az anya tejében megfőzött bárányt (Ex. 23. 
19); hogy azonban az első tilalom mily állati zsiradékra 
terjed ki s a második alatt tulajdonképon mi értendő? Mózes 
nem határozza meg. — Szintily homályosak az isteni 
tiszteletre vonatkozó némely törvények. Igy Deut. 6, 6—9 
rendeli, hogy a törvény némely helyei a kézre és szemek 
közé függesztessenek s a küszöbökre jegyeztessenek ; nem 
határozza meg azonban közelebbről a helyeket s a módot, 
melyen ennek történnie kell. A sátoros ünnep alkalmával 
a zsidók kezökben a legszebb fa gyümölcsét hordozni (Lev. 
23, 40) s az engesztelés napján lelkeiket sanyargatni (Lev. 
23, 27) tartoztak ; hogy azonban mi értendő a legszebb fa s 
a lélek sanyargatása alat t? az irott törvény sehol sem 
mondja. — Mózes polgári törvénykönyve meglehetős rész-

5) A Vulgata a „mikra kodes" szavakat sehol sem fordítja helye-
sen, mert az első szavat vagy kihagyja (Num. 28, 18. 25) vagy igének 
veszi (Lev. 23, 2—3), míg a LXX. fordításban mindenütt (kivéve Num-
28,18.) xbjolg ccyia, olvasható. 

letes és mégis több hiányra akadunk benne, melyeket pedig 
a gondos törvényhozó figyelmen kivül nem hagyhatott . 
Ilyen pl. az, hogy az eljegyzés és házasság érvényessége 
mily feltételektől és szertartásoktól függ s hogy az örökösö-
dési törvényben (Num. 27, 8—11) az özvegyi jogokról em-
lítés sem tétetik. 

Sőt maga a liturgia módja is, bármily részletesen 
irja le azt Mózes, élő hagyomány nélkül alig lett volna te l -
jesen megállapitható. Igy nem határozza meg, hogy az 
egyes sz. cselekvények mily rendben menjenek végbe ; az 
egyesek által bemutatandó áldozatok, főleg ünnepnapokon, 
a többi áldozat között mily soi-ban következzenek ; minden 
áldozatot az oltár éjszaki oldalán kell-e megölni s a hús-
véti bárányok leöletése a templomban mily szertartások 
mellett tör ténjék? — Az engesztelő nap szertartásainak 
(Lev. 16) elég részletes leírását bírjuk s mégis bizonytalan-
ság uralkodik afelett , hogy a két bak feletti sorsvetés, ezek 
elsejének s a bikaborjúnak leöletése, a tömjén s a vér bevi-
tele a szentélybe, mily rendben következtek egymásra, 
hányszor lépett be a főpap a szertartások alatt a szentélybe 
s mindkét oltáron végazte-e a vérhiutést ? 

Pedig az irott törvény elsorolt s egyéb helyei oly ren-
deleteket tartalmaznak, melyeket a gyakorlati életben fo -
ganatosítani kellett. Ily foganatosítás azonban egyedül a 
holt betű nyomán annak határozatlan és homályos volta 
miatt nem volt lehetséges. Ha tehát Mózes nem akarta , — a 
mint nem is akarhatta, — hogy rendeletei pusztán papiron 
maradjanak, hanem gyakorlati alkalmazás által népének 
életébe átmenjenek, az irott törvényt értelmező s hiányait 
pótló szóbeli hagyományt is kelle adnia a papoknak s a nép 
véneinek, kiket törvénye hivatalos őreivé rendelt. (Deut. 
31, 9). 

Ezek nyomán eléggé kitűnik az ószövetségi hagyo-
mánynak nemcsak valószínűsége, hanem szüksége is, mint 
a mely nélkül a szentirás több rendelete homályos és gya-
korlati kivitele lehetetlen lett volna. E valószínűség azon-
ban tagadhatlan bizonyossággá válik a Szentirás következő 
szavai által: „Occides dearmentis et pecoribus, quae habue-
ris, s i c u t p r a e c e p i t i b i . " (Deut. 12, 21.) E sza-
vak okvetlenül egy már előbb adott s átalánosan ismert 
parancsra vonatkoznak, mely azonban az irott törvényben 
sehol sem található fel s igy a Mózes által adott szóbeli 
törvények létezését fényesen bizonyítják s egyszersmind 
megdöntik azon ellenvetést, mintha Mózes sehol sem utalna 
élőszóval adott rendeletekre. 

Az eddig elősoroltak azonban Mózes könyveinek csak 
legislativ részére vonatkoznak s azt bizonyítják, hogy az 
irott törvények mellett szóbeliek s azok gyakorlati nehéz-
ségeinek elhárítására hagyományos magyarázatok is létez-
tek. Kérdés azonban, l é t e z e t t - e a l e g i s l a t i v h a -
g y o m á n y m e l l e t t t i s z t á n e l m é l e t i , d o g m a -
t i k a i , h a g y o m á n y i s ? — Azt hiszszük, e kérdésre is 
igenlő választ adhatunk, tekintsük bár átalában a Szentirás 
magasabb dogmatikai értelmét vagy egyes vallási igazsá-
gokat tartalmazó helyeit. 

Bainiss Gyula. 
(Folyt, köv.) 
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H i t t e r j e s z t é s . 

(Folytatás.) 

II. 
Asiából, a kereszténység bölcsőjéből, menjünk át sz. 

Ágoston hazájába, Afrikába, hol még legalább 100 millió 
csak nevéről sem ismeri az Üdvözítőt. Mit tesznek a hittéri-
tök i t t? Mindenek előtt halnak és halnak. >) 1847—1867-ig 
40 hittéritőt ölt meg az európaira nézve oly végzetteljes 
forró égöv. De azért a megholtak nem maradtak utódok 
nélkül. „Fortis est, ut mors, dilectio." Sőt a halálnál is erő-
sebb azok szeretete, kik megvetve a haláltóli félelmet, él-
töknok nyilt koczkáztatásával lépnek az óvilágnak eme 
szánandó részébe. Hogy mégis a halál oly iszonyú pusztitást 
ne tehessen az európai hittéritők sorai közt, azon terv fo-
ganatosításán fáradoznak jelenleg, hogy Afrikát maga 
Afrika által hódítsák meg Krisztus Jézusnak. E czélból 
K a i r ó b a n két intézet lőn alapitva, t. i. egy fi- és egy 
leánynevelde, melyeknek feladata néger ifjakat és leányo-
kat a végro kiképezni, hogy idővel az európai hittéritők 
vezetéso mellett honfitársaik közt az evangelium hirdetőivé, 
a ker. civilisatio terjesztőivé, váljanak, sőt magában Egyp-
tomban rabszolgaságban sinlő testvéreiket is Krisztus 
egyházának megnyerjék. A néger rabszolgák száma csak 
magában Kairóban 25,0000-re megy. — Mind. a két inté-
zettol össze van kapcsolva egy catechumenatus, iskola és 
betegápolda. E két intézet személyzete jelenleg 8 hittérítő-
ből, egy theologus tanulóból, 4 világi testvérből, 21 szere-
csenböl ; — 6 zárdaszüzből, 18 szerecsen tanitónöböl és 42 
szorecsennöböl áll. 

A s e n e g a m b i a i apostoli helyettnökség, 2) mely 
5000-nyi keresztényt számlál, a következő hittéritői állo-
másokat foglalja magában: 1) a sz. józsefit, 2) sz. benedo-
kit, 3) joalit 4) dakarit, 5) rufiskit, 6) a bathurstit, 7) 
végre a sz. lajosit és goreit. 

1. Sz. J ó z s e f az apostoli helyettnök rendes szék-
helye s az afrikai hittéritésnek középpontja. Mielőtt a hi t-
téritők itt megtelepedtek volna, embernek sem volt itt 
nyoma. Azóta — t. i. 1862. óta — több falu terül el e kü-
lönben előnyösfekvésü vidéken. Az apostoli helyettnök ve-
zetése mellett öt áldozár és 6 világi testvér működik ez 
állomáson, melynek egyik főérdeme kétségkívül ama három-
osztályú intézet, melyben némelyek ugyan a tudományok-
ban, mások ellenben a gazdászatban, mig végre némelyek 
az iparűzésben, nyernek kiképeztetést. Az iparosok szá-
mára van ez állomáson kilencz különböző műhely, u. m. 
szabók, ácsok, kovácsok, stb. részére. 

2. Sz. B e n e d e k alig egy óra járásnyira fokszik 
sz. Józseftől. It t három benszülött zárdaszüz oktatja a la-
kókat, neveli a gyermekeket és ápolja a betegeket. A sz. jó-
zsefi tanulók is hetenkint egyszer szoktak ide kijönni a lako-
sokat a hitbpn oktatandók s minden másodnap egy hittérítő is 

!) Id. h. jan. fűz. 20. s kBv. 1. 
2) márciusi fűz. 1872, 100 s köv. 1. 

kirándul hozzájok, hogy őket meggyóntassa és egyéb szent-
ségek kiszolgáltatásával megvigasztalja. 

3. J o a 1 sz. Józseftől délre egy órányi távolban 
plébániaiakkal és szentegyházzal bir s a plébános oldala 
mellett különösen a fiúk oktatásával egy világi fráter fog-
lalatoskodik. Van itt ezenkivül 4 benszülött apácza, kikre 
egy leányiskola és dolgozó szoba van bizva. 

4. D a k a r város hasonnevű félszigeten, élénk ke-
reskedéssel dicsekszik, típen e körülménynél fogva 2 — 3 
három hittérítő is működik itt néhány világi fráterrel 
együtt, a mahomedánoknak és pogányoknak szünet nélkül 
hirdetvén az Isten igéjét. A leányok nevelésével és a bete-
gek ápolásával a szeplőtelen fogantatásról nevezett európai 
zárdaszüzek foglalkoznak, mig ellenben a benszülött nyolcz 
apácza gondjaira egy menhely, dolgozó szoba és a sz. ke-
resztség felvételére késztilö benszülött nők oktatása van 
bizva. 

5. R u f i s k Dakartól délre valami hat órányira 
fekszik. Lakói közt 2—300 keresztény találtatik, kiknek 
lelki szükségleteiről egy hittérítő gondoskodik. Buzgósá-
gukról eléggé tanúskodik a kápolna, mely Önkénytes ada-
kozásuknak köszöni létrejöttét. 

6. B a t h u r s t vagy g a m b i a i sz. M á r i a 
angol gyarmat. Három áldozár és két laicus fráter tanít a 
fiu- és több apácza a leányiskolákban. 

7. Sz. L a j o s é s G o r e szintén a senegambiai 
apostoli helyettnökség missioterületéhez tartozik, noha e 
két állomás a helyettnökségtől különvált apostoli prae-
fecturát képez. 

Benszülött apáczákról többször levén az imént szó, 
érdekes kérdés merül fel az iránt, van-e Afrikában ben-
szülött áldozár is legalább egy-kettő? Hála Istennek van ! 
A négerek átalában, ugy az ifjak, mint a leányok, nagy von-
zódással birnak az egyházi rend szentsége és illetőleg a 
zárdai élet iránt. Ez az oka, hogy most már több benszü-
lött áldozár is hirdeti Cham szánalomra méltó fiai közt a 
szent evangéliumot. A missiónak első benszülött áldozárát 
1852-ben szentelték fel. 1869-ben egy másik Párisban, 
1871-ben egy harmadik Rómában, vette fel az egyházi rend 
szentségét. Hasonlóan 1870/7l-ben oct. 23. Sene Gábor al-
szerpappá, ugyanazon hó 28. ugyanő szerpappá lőn, mig 
végre három királyok napján áldozárrá szenteltetett fel. 
Zsengemiséjét két nappal ezután mutatá be az egek Urá-
nak s, oh szivemelő látvány ! ez alkalommal a szerpap, al-
szerpap, a füstölőhordozók, a gyertyások stb., mind mind 
Afrika gyermekei valának, mint maga az uj áldozár. 

A jelenlevő püspök és európai papjai örömükben sirtak 
e látvány szemléletén. 

Mindössze öt benszülött áldozára van immár e mis-
siónak és 27 papnövendéke, kik közül többen felvevék az 
alsóbb rendeket. 

Mily nagy előnyére van a hittéritésnek a benszülött 
áldozár, azt nem szükséges fejtegetni. Ha a nyelv nehézsé-
geit említem, melyekkel az európai papnak a négerek közt 
küzdenie kell, ezt csak azért teszem, hogy e tekintetben is 
kiemeljem érdemeit az apostoli helyettnök úrnak, ki 1869-ben 
volof nyelvtant, ugy szintén L a mo i s e atyának, ki serei-
nyelvtant irt. 

46* 
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íme a hittéritők Dyelvtudósok is. 
Menjünk á t a s a h a r a i é s s u d a n i apóst, delega-

tióba. — Charmetant atya Algirból f. é. april hónapban kelt 
levelében 3) felette érdekes hireket közöl L a v i g e r i e 
püspök és apóst, delegatus úr azon áldásos müvéről, melyet 
ő amaz ismeretes éhség idején létesitett s melynek egyes 
alkrészei e következők : a) egy árvaház fiúk, b) szintén 
egy más árvaház leányok számára, c) papnövelde, mely-
ben Afrika számára áldozárok neveltetnek, d) tiszteletre-
méltó Jeromosról nevezett férfiszerzetesek és e) ugyanazon-
rendü apáczák noviciátusa, f) El-Biarban menhely arabs nők 
részére, g) Laghoutban egy nőzárda, h) a benszülött ke-
resztények uj faluja s végre i) egy növelde benszülött fiú-
gyermekek számára . . . 

Ez utóbbi intézetben 50 ifjú arabs és kabyl van, kik 
mind született mohamedánok s most imával és tanulással ké-
szülnek az éjszaki Afrikában létező velők rokontörzsek 
megtéritésére. 

Mily szivesen mennének már most is, mint növendé-
kek, szülőiket megtériteni ! 

„Még fiatalok vagytok", — mondá nekik nem rég 
buzgalmukat mérsékelni akarván a püspök, — nem hall-
gatnának rátok s roszul bánnának veletek." 

„Annál jobb. Legalább szenvedhetnénk valamit Krisz-
tusért !" 

„De megölnének titeket." 
„Akkor vértanúk lennénk." 
Ilyenek az arabs papnövendékek ! Pedig mik voltak 

ők? Egy alkalommal a püspök szobájába tódulván, Íróasz-
tala körül foglaltak helyet, mire a püspök gyengéden inté 
őket mondván : 

„Aztán el ne vegyetek valamit, én vigyázok kezei-
tekre." Ok egyhangúlag felelének: 

„Ne aggódjék ; hisz már keresztények vagyunk." 
„Ugy-e ? előbb tehát nem lehetett volna bizni ben-

netek." 

„Akkor bizony kis tolvajok voltunk." 
„tís váljon melyitek lopott valamit ?" E kérdésre 

mindnyájan felemelték kezöket. 
„En juhot loptam", mondá egyikök, „én tyúkokat", 

mondá egy másik, „én gabonát, én egy tömlőt." 
Igy gyónták meg nyilvánosan régibb lopásaikat. 
„S melyitek lop még most is?" 
Ezen kérdésre mind leeresztette kezét. 
„Tehát már nem loptok?" 
„Nem, mert a lopás nem tetszik az Istennek." 
Ily if jakból növekednek Afrika apostolai ! 
Szóljunk még a b e n i n p a r t i apostoli helyettnök-

ségről. 4) Ehhez három főhittéritőállomás tartozik, t. i. a 
v y d a h i , p o r t o n o v o i és l a g o s i . A negyedik, az 
a g u e i, épen most szerveztetik. T h i 1 1 i e r hittérítő 
1871-ben két hetet töltvén ez utóbbi városkában, 50 gyer-
meket és 20 felnőttet keresztelt meg itt. 

Menjünk át az uj világba s tekintsünk szét először az 
amerikai, azután az óceániai, hittéritők között. 

3) Irt. h. jul . füz. 249. s köv. 1. 
' ) Id. h. jul. füz. 261. s köv. 1. 

III. 

Uj Britanniából, a sz. alberti püspökség nyugoti és ke-
leti részeiből, hol többnyire Amerika őslakóival találko-
zunk, értesit két levél 5) az ott levő missiók állapotáról. 
Főt. G r a n d i n pk. úr, ki mellesleg megérinti, hogy 
sokszor 20—25°-nyi hidegben tölti a csillagos ég alatt az 
éjet s hogy 7000 frenyi adósságot kénytelen volt csinálni, 
elmondja,hány keresztény találkozik a két legnagyobb törzs-
ben t. i. az e r i s ek és f e k e t e l á b ú a k között. Az er-
dőkben lakó erisek közt van valami 2—300 jó keresztény. 
A mezőkön lakók közt ellenben valami 500. Ezek közt 
felette terhes a hittéritő élete. Körükben lakva kénytelen 
mindig egy ruhában lenni, hóvizet sokszor a legtisztáta-
lanabb edényből inni stb. 

L a c o m b é atya azonban mindezt szivesen tűri a 
szegény vadak lelkeiért. 

A f e k e t e l á b ú a k még többnyire pogányok ; de 
Lacombe atya párhónapi otttartózkodása alatt ezek közöl 
is megkeresztelt már néhány gyermeket és felnőttet, leg-
alább utolsó órájokban. 

Legtöbbet reményei a püspök úr az iskoláktól, me-
lyekben a vadak gyermekei is tanittatnak és kereszté-
nyekké neveltetnek. 

Keletre fekszik a sz. juliáni, ker. szt. jánosi, sal. szt. 
ferenczi és szt. péteri missio. 

Sz. J u l i á n b a n kevés a keresztény, mert nincs 
köztük állandóan az i m a e m b e r e meg i m a h á z u k 
sincs s a mellett a pogány papok azzal ijesztik a lakókat, 
hogy az i m a mind megöli őket. 

K e r . sz. J á n o s b a n , hol 20 év óta állandóan tar-
tózkodik pap, a tűzvész előtt, mely pár éve itt dühöngött, 
2500 — 2600-ra ment az évenkinti kereszteltek száma. 

Az iskolában valami 40 gyermek nyer oktatást, a 
fiúk a hittéritő, a leányok apáczák által. 

A s a l . s z. f e r e n c z i missióállomáson sok a farkas, 
kevés a bárány . . . 

A sz. p é t e r i missióállomáson két pap működik, 
küzdve a legnagyobb nyomorral ; eddigelé 540 keresztel-
tetett meg. 

IV. 

Egyesüljünk végre lélekben F i e r e n s G e r m a n 
atyával és levele fonalán já r juk be Ausztráliának némely 
szigeteit, melyek a m a n g a r e v a i apóst, helyettnökségbe 
kebelezve P o m o tu-szigetek neve alatt ismertesek. A levél 
Ana-szigeten kelt 1871. jun. 28. 6) 

A n a szigetén, hol a hittéritők jeles iskolákkal bir-
nak, a mormonismus szüuőfélben van , csakis egy-két 
vén ember ragaszkodik még hozzá egész makacssággal. 
Az uj keresztények buzgók. H i v a G á b o r 30 éves ben-
szülött, ki egyszersmind hitelemzői tisztet visel, egy kápol-
nát épitett. Mások egy hajóra adakoztak a missionarius 
részére. 

R a i r a a b a n számosan megtértek, A u r a szigetén 

5) Id. h. jul. f, 271. s köv. 1. 
6) Id. h . mare. f . 123. s köv. 1. 
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jó keresztények vannak. A p a t a i egészen katholikus. 
F a a r a n a hitállapota is kielégítő. Csak az kár, hogy oly 
kevesen vannak kath. hitküldéreink s tán még nagyobb 
kár, hogy nyomukban mindenütt ott a protestáns ügynökök, 
kik szintén missionáriusoknak nevezik magokat. 

N a r a i a és T a k u m e szigetek lakói két iskolát 
emeltek, melyek egyúttal kápolna gyanánt használtatnak 
addig, mig majd templomot építhetnek, mely czélból már 
gyűjt ik is az anyagot. 

F a n g a t a u , melynek lakói minap még vadak és 
emberevők voltak, egészen katholikus. „Itt történt, hogy 
egy ősz férfiú keresztnevét akarván nekem megmondani, 
— beszéli Fierens atya — azt mondá: „ 0 Pio iva vau", — 
„én IX. Pius vagyok!" De csakhamar közbeszólt egy fiu: 

„Mondd, hogy Piusnak hínak, de nem, hogy te vagy IX. 
Pius, mert igy a pápát híják, Péternek utódját." 

Ezen szigetlakók majd egészen meztelen járnak ; 
levelekből font övön kivül egyéb ruházatuk nincs. Föld-
jök véghetetlen szegény, a pandan-gyömölcs és halak leg-
főbb eledeiök. 

Ab ! mennyire örültek a kókusdióknak, melyekkel a 
hittérítő őket megajándékozta. 

A fangataui lakosok rendkívül együgyüek. Midőn a 
hitelemzőt olvasni hallották, azt kérdék tőle, váljon könyve 
is beszél-e? Meg hogy a késnek is van-e apja, anyja stb. 

T a k o t o szigetén Athanáz katecheta és jámbor neje 
Eulália sokat szenvedett a pogányoktól, kik három napon 
át körülfogva tar tot ták sátorát, mialatt a jámbor pár a sz. 
olvasót imádkozá. 

Három hónap múlva már imádságra tanította őket a 
rettenthetlen Athanáz s már kápolnát is építettek ma-
goknak. 

V a i t a 1 u szigetén ijedve futottak szét a lakosok, mi-
dőn a hittéritőt megpillantották, csakis egy-két férfiú és 
vagy 3 — 4 asszony maradt a parton. Ezekkel szóba eresz-
kedett Fierens atya, de a főnök hon nem levén, semmit sem 
kezdhetett velők. 

N a p u k a szigetén egy keresztény indián nagy lel-
kesedéssel fogadta a hittéritőt. A többiek szivesen hallgat-
ták tanitását és nem győzték őt eléggé nézni és kezeikkel 
illetni. Később mégis kevésbe múlt, hogy meg nem ették őt. 

K a t i a n szigetén több keresztény van. 
A S a n d v i c h szigeteket 7) magában foglaló apostoli 

helyettnökség püspöke, főt. M a i g r e t , 68 éves kora daczára 
is 38 óv óta ifjú tűzzel intézi a missio ügyeit. Oldala mel-
lett 23 hittérítő és 14 catecheta működik fáradhatlan buz-
galommal. A leányok neveléséről 24 apácza gondoskodik. 
1868-ban földrengés látogatta meg a szigetek lakóit, mely-
nek következtében sok templom romba dőlt ; de ezek mái-
mind helyre állitvák. — M o l a k a i b a n kórházat emeltek 
a hittéritők a poklosok számára. 1871. máj. 15. 300 ily 
beteg volt itt , kik közül 50 katholikussá lőn. — Ugyanezen 
évi húsvét napján H o n o l u l u város templomában 40 vette 
fel asz. keresztséget. Két kerületet leszámítva az egész he-
lyettnökségben a közelmúlt évben összesen 593 keresztel-
tetett meg és 198 pár kelt egybe. (Vége köv.) 

Fábián János. 
i) Id. h. máj. f. 210. s köv. 1. 

Szünnapi kirándulás. 
(Folytatás) 

Branaut elhagyva néhány perez múlva Simbachba 
érkeztünk, hol az utazóra nézve oly kedves podgyászkuta-
tás történik a bajor vámosok által. Ezen keresztülesve a 
váróterembe siettünk, hol egy magyar és egy cseh jezsuita 
magisterre akadtunk. Rövid múlatás után Neu-Oettingbe, 
innen társaskocsin 30 krajezárért félóra alatt Alt-Oettingbe, 
ezen német Lorettóba, jöttünk. Minthogy nagyobb bú-
csújáró helyeken majdnem minden ház kész vendégeket 
befogadni, nem nagy fáradságba került lakást találni. Első 
teendőm volt a kegyelemkápolnába sietni. A kápolnában 
uralkodó homály meghatja a belépőt. A több mint ezeréves 
kápolna — mert a hagyomány szerint ez pogány templom 
volt és, mint biztosan tudatik, sz. Rupertus által, ki 698-ban 
II . Theodo herczeget családjával Regensburgban megke-
resztelte, szonteltetett fel, ki is a boldogságos Szűz fából 
készült kétlábnyi magas szobrát itt felállitá, — húszlábnyi 
teriméjü. I. Miksa választófejedelem 1645-ben készítteté 
az eziistoltárt ; a tabernaculum felett üveg alatt áll az emlí-
tett szobor, melynek fején herczegi korona, jobbján a kis-
ded Jézus, baljában pedig a jogar; ruhája eredetileg fehér, 
palástja veres volt arany szegélylyel. Az oltár felett mennye-
zet van, melynek közepén a Szentháromság képe, mely a 
boldogságos Szüzet megkoronázza ; a tabernaculum két 
oldalán két angyal van elhelyezve; az oltárt a rózsafüzér 
15 titka környezi és ez mind ezüstből van készítve. 11 óra 
után, valamint másnap hatkor, voltam szerencsés ezen kegy-
helyen a szent misét mondhatni ; a szent misénél a két 
jezsuita magister ajánlotta fel szolgálatát. A kápolnában 
levő sok mindenféle votiv-ajándék közül csak egyet aka -
rok említeni, t. i. III . Miksa 41-fontnyi nehéz ezüstszobrát, 
mely az epistola oldalán van elhelyezve és Károly Albert 
választófejedelem ajándéka, melyet, miután fiára vonatkozó 
fogadása meghallgattatott, e szt. helyre küldött. A kegye-
lemoltár előtt függő öt lámpa közül egyet 1854-ben De 
Lucca pápai követ hozott ide Nagyboldogasszony napján, 
mely IX. Pius pápa ajándéka. A kegyelemoltárral szemközti 
falban erre készített üregekben nyugszanak a bajor feje-
delmek szivei. A 8 szöget képző kápolna elé 1464-ben egy 
másik 6 ablakos kápolnát építettek kis tornyocskával, moly 
két oltárral, orgonával és két bejárással b i r ; ezt kívülről 
egy fedett folyosó környezi, melynek falai telvék külön-
féle képekkel , melyek mind arról tanúskodnak, „non 
esse auditum a saeculo quemquam ad tua currentem prae-
sidia, tua implorantem auxilia aut tua petentem suffragia a 
te esse derelictum." Csudálkozhatni-e ekkor, ha mások is 
jönnek ily helyre „tali animati fiducia" ? — Jelenleg re-
demptoristák és capucinusok működnek itt s a zarándokok 
kerekszáma évenkint 150,000. — A redemptoristák tem-
ploma igen szép; ezt 1773. előtt a jezsuiták birták. Liguori 
sz. Alphons napja levén, nagy ünnepélylyel ülték meg a 
vecsernyét. A „Stiftskirchében" feltűnő az ajtó melletti óra, 
melynek tetején mintegy másféllábnyi emberi csontváz áll 
kaszával s az inga mozgása szerint kaszál. Keressük fel 
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Balde Jak. , a 17. század ezen lángeszű költője, által annyira 
dicsőitett kath. höat, Tillyt, ki 1632-iki april 30-án Ingol-
stadtban meghalt, miután 14 nappal azelőtt Rainnál egy svéd 
golyó által halálosan megsebesíttetett. Teste itt van elte-
metve a róla nevezett ós általa ópittetett Tilly-kápolna sír-
boltjában ; a kápolnában levő szobra az oltár felett álló ke-
resztet karolja át, az oltár előtt pedig vezetnek l ea lépcsők 
a cryptába; itt Tilly koporsója a lépcsővel szemben áll, a 
koporsó tetejének felét üvegtábla képezi ugy, hogy a test 
az oltárt láthatná. Itt várja tehát ezen nagy férfin feltáma-
dását. Koponyáján kevés haj látszik még, valamint ruhája 
is ép. Körülötte más családtagok vannak elhelyezve. Mind 
Tilly , mind Gusztáv Adol f , kik nem egyszer áll-
tak egymással szemközt, csatában kapott golyó által hal-
tak el s pedig ugy, mint éltek. Gusztáv Adolf, — kiről egy 
német iró így ir : „Die Religiosität, wolche er gerne zur 
Schau trug, war, wenn wir in derselben auch nicht blosse 
Heuchelei sehen wollen, doch vornehmlich ein Deckmantel 
für seine ehrgeizigen Pläne," vagyis a vallásosság, mit szín-
lelt, nagyravágyó tervei elpalástolására szolgált, — hirtelen 
halállal múlt ki. Tilly, kinek vallásosságán kételkedni nem 
lehet, ki a bold. Szűz különös tisztelője volt s ki mint 
ilyen bizonyosan kérte az urat s a b . Szüzet, hogy a „subi-
tanea et improvisa morte libera nos Domine," 14 napot 
kapott, hogy az Ítéletre készülhessen. Talán ez is véletlen 
dolog? Adjon Isten nekem s minden felebarátomnak ily 
véletlent halálunk idejére ! Estefelé elmentünk, miután 
megtekintettük volna a kincstárt, hol Tilly keresztjét mu-
ta t ják , a kegyelemkápolnába, hol egy redemptorista atya 
először az olvasót imádkozta a néppel, azután pedig a lo-
rettói letenyét. Hogy ezen kegyhelyen magyarok is szok-
tak megfordulni, természotes valami ; de, mi több, mi itt 
egy magyar családra is akadtunk, melynek kisebb tagjai 
az itteni angol szüzek zárdájában neveltetnek, mert a ne-
veltetés, ugy látszik, olcsóbb. Sz. Pöltenben szinte akadha-
tunk magyar gyermekekre, kik ott neveltetés miatt időz-
nek. Némelyek ozt ugyan rosz néven veszik, különösen, 
hogy a fiatal kath. clerus néhány tagja az ország határain 
kivül neveltetik. De ezen urak nagyonis hallgatnak arról, 
hogy több külföldi egyetemen alapítványok léteznek pro-
testáns theologusok számára. Mi e pontban egészen nyu-
godtak vagyunk mindaddig, mig a magas ministerium maga 
is küld ki külföldre egyéneket tanulmányozás végett. De 
méginkább megnyugtat a Szentirás eme helye: „Sapiens — 
in terra alienigenarum gentium pertransiet". Azt pedig sen-
kiről sem akarjuk felienni, hogy a végett küld valakit kül-
földre, hogy mint sapiens menjen ki s mint insipiens térjen 
vissza! 907-ben szinte já r tak erre magyarok, de rosz hírt 
hagytak magok után, mivel a kegyelemkápolnán kivül 
mindont feldúltak. Ismét társaskocsira ültünk, hogy a pá-
lyáravigyen; kocsinkban néhány 15 éves leányka ült, kik 
induláskor könyes szemekkel néztek a kápolna barna fa -
laira. Mily boldog a hivő sziv ! lehetlen, hogy eszébe ne 
jusson ilyenkor az ilyet szemlélőnek Üdvözitőnk eme mon-
dása, feltéve természetesen, hogy már azelőtt hallotta : 
„Confiteor tibi Pater, Domine coeli et terrae, quia abscon-
disti haec a sapientibus et prudentibus et revelasti ea par-
vulis." Mat. 11, 21. Útközben hallottuk, hogy ezen leánykák 

szerzetes életre készülnek. Valóban hősi elszántság nap-
jainkban ! Avispa. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST nov. 26. O l a s z e g y h á z i a u t o n o m i a , 

(Vége.) E pontok főjellemvonása, hogy az egyház Olaszor-
szágban javainak kezelése tekintetében a kormányközegek 
közbejötte nélkül nem is mozzanhat ; a kormány a kiindu-
lási és a végpont. Nem mondja ki, hogy a javak nem az 
egyházéi ; nem zárja ki az egyháziakat teljesen azok keze-
léséből ; de elveszi a független rendelkezési jogot; az egy-
háziakat is az államszolgák szerepére alacsonyítja, a vég-
eldöntést, a teljes független rendelkezési jogot, magának 
tartja fen és midőn a vegyes bizottmánj^okat felelősségre 
vonja, önmagát minden viszonos felelősségtől felmenti. 
Minek is e felelősség az állam részéről ? Kinek is felelne ? 
mikor ő minden, mikor joghatósággal nem bir felette senki! 

Tegyük fel, hogy autonomiánk létre jön; előre is meg-
mondhatjuk, hogy azon végig fog vonulni az állami min-
denhatóság eszméje; nem lesz az egyéb, mint a modern 
állami szerkezetbe beillesztett kerék az állam czéljainak 
előmozdítására. Hogy azonban ilyen autonomiát a katholi-
kusok elfogadnak, elfogadhatnak-e, az már más kérdés. 
Annyi előttünk bizonyosnak látszik, hogy minden függet -
lenséget leigázó, letipró, korszakunkban mi sem leszünk sze-
rencsésebbek olasz kath. tostvéroinknél. Válaszszatok akár 
püspököt is, — mondja a kormány, — nem bánom ; de hogy 
az lesz-e majd a püspök valóban, azt majd én döntöm el ; 
gyűljetek össze, tanácskozzatok, határozzatok, ügyeitek fe -
lett; de hogy szabad lesz-e határozataitokat végre is ha j -
tani, abba előbb még én is beleszólok ; kezeljétek penzote -
ket; de hogy mire szabad fordítanotok, azt majd én határo-
zom meg ; minden bon korlátlanul rendelkezhettek, függetle-
nek vagytok, csakis az én akaratomtól függtök; hogy pedig 
belássátok teljes függetlenségteket, mihelyt nem úgy tesz-
tek, mint én akarom, azaz, ha fontos okok fognak fenfo-
rogni, szétűzlek benneteket. Ez a 20 pontos olasz kormányi 
megállapodásnak hűséges copiája, alkalmazva a mi viszo-
nyainkra. Es mindezt annyival biztosabban várhatjuk, 
mert az előzmények erre legkevésbbé sem hiányoznak. 
Vagy nem vagyunk-e már legtermészetesebb jogaink gya-
korlatánál is a legszűkebb körre szoritva? Nem függünk-e 
már csaknem teljesen minden tetteinkben egyes kormány-
rendeletektől ? Országgyűlési határozatok nem korlátoz-
nak-e bennünket jogaink gyakorlatában és nem kell-e min-
den perczben félnünk, hogy azon ház, moly a függetlenség-
nek oly nagyszerű kiváltságával bir, még létező kétes füg-
getlenségünk, autonomiánk, maradványától is megfoszt 
bennünket? A m u l t a félelemre a jövőben feljogosit ben-
nünket. 

De csudálkozzunk-e, ha autonomiánk a fenjelzott 
alakban jő létre, ha az valóban az állammindenhatóság 
bélyegét viselendi magán ? Csak az állam vagy, mint báró 
Eötvös mondá, csak a kormány tör-e e czélra? Még ma is 
visszhangzik füleinkben, midőn ama párt mely az egyház, 
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autonómiájának ügyét oly annyira szivén viselni látszik, 
mondjuk, midőn ezen párt a püspöki kar ellen ad Caesarom 
azaz a kormányhoz appel Iáit, midőn a püspökök ellen a 
kormány beavatkozását sürgette. Diabolus etiam non voca-
tus comparet, quomodo interpel la te non compareret ? Mi 
lehet kedvesebb az államra, mint teljesíteni azt, hova kü-
lönben is szive vágya vonzza? Valóban a petitionálási jog-
gal szemben, mely oly gyakran elhangzott az autonomicus 
tanácskozási teremben, melynek megerősítésére még a szt. 
írás is igénybe vétetett, nem tudjuk amaz appellálást meg-
egyeztetni, részben, mert ama nagyon hangoztatott autono-
micus törekvéssel homlokegyenest ellenkezik , részben, 
mert, ha az illetőknek a petitionálási joggal csakugyan 
komoly szándékuk volt, mellőzték ama forumot, hova a 
a hivatolt sz. írási hely által utaltattak, ha azt meg-
nézték volna, t. i. Péter székéhez. Autonomia és állami 
beavatkozás, autonomia és állami rendelkezés, egymást k i -
zárják, mert csakis annyiban és azért autonomia, mert 
független az államtól. 

Leír tuk gondolatainkat, Istenbe vetett bizalommal a 
jövőt varjuk. Fogja-e az állam mindsnhatós törekvését au-
tonómiánkban is feltüntetni ? nem kételkedünk. Keresztül 
fogja-e vinni? bizva a katholikusok öntudatában nem 
hiszszük. + + 

FÚRTA dec. 8-án. H á l a . A „Religio" f. é. 46. 
számának az ,Egyházi tudósítások' rovatában Debreczen 
városának egy honpolgára, illetőleg r. kath. nive, forró 
óhajtásához Fúrta község r. kath. lakósai is csatlakoznak, 
tiszta szivből kívánva, hogy főt. Huzly Károly prépost ő 
nsga „eddig Isten dicsőségére végbevitt fényeinek számos 
évekig szokott kedélyével Örvendhessen s tervbe vett más 
szándékait is létesíthesse." 

Ugyanis Furtán valamint ezelőtt, de különösen a kö-
zelmúlt két év lefolyása alatt, főképen az iskola- kántor-
és lelkész-lak részbeni kijavítására mintegy 1300 forintot 
áldozott és szándoka a nevezett lakok még hátralevő hiá-
nyait is helyre hozatni —s, mi legfőbb, a templomot külső-
és belsőleg kicsinosittatni. — Ennyi reménytől áradozó 
szívvel a furtai r. kath. hivek méltán csatlakozhatnak Deb-
reczen városa r. kath. híveinek forró óhajához, hogy a jó 
Isten a kegyes jótevőt, illetőleg kegyurat, még számos 
évekig éltesse ! 

Egy katli. honpolgár. 

BERLIN. B i s m a r k n a k t e r v e i a k a t h . e g y -
h á z i r á n t csakugyan ha nem is nagyszerűek, legalább 
terjedelmesek. Mint valakitől haliám, a ki az ilyen dolgo-
kat tudni szokta, jelenleg azon gondolattal foglalkozik, 
hogy egy s z a b a d n é m e t - n e m z e t i z s i n a t o t 
hívjon egybe, melyben készségesen engedelmeskedő esz-
közt vél további szándékainak foganatosítására bírhatni. 
Nem régen egy ilyczimü röpirat jelent meg: „Gondolatok 
az ókatholikusok és evangelikus keresztények isméti egye-
sülése tárgyában, viszonzásul Döllinger úrnak az egyhá-
zak egyesülését indítványozó felhívására", mely hallomás 

szerint egyenesen Bismark által sugalmaztatott. A leendő 
zsinatnak létesülési módozatára nézve a röpirat a követ-
kező indítványt teszi : „Az isteni malasztnak valamennyi 
templomban egyszerre történendő segítségül hívása után a 
nemzeti zsinatnak tagjai akként választatnak, hogy min-
den 100,000 nagykorú keresztényre egy világi s egy pap-
képviselő esik." S valamivel alább ezeket mondja: „A zsi-
natnak nyilatkozványai közt az első helyet a türelemnek 
alapelvül való kihirdetése fogná elfoglalni, melyet vala-
mennyi keresztény kivétel nélkül eskü alatt szentül fo-
gadna." Természetes, hogy akkor a hi t- s erkölcstan va-
lamint a vallási szertartások is oly módon rendeztetnének, 
mint azt a „Bauhütte" czimű szabadkőműves folyóirat 
minduntalan tervezgeti. Határozott szabatos hitelvekröl 
akkor persze szó sem lőhetne, legfelebb valami átalános, 
ködös, úgynevezett „magasztosabb erkölcsi életrend"-ről, 
melynok összetákolása aligha sok fejtörésbe kerülne, mi-
helyt egyszer a fonjelzett népválasztás útján „a nemzet-
nek legfenkeltebb elméi" az egész dolgot kezökbe kapa-
ritanák. 

Az ekként szervezett uj egyháznak látható feje a po-
rosz koronaherczeg lenne. Az „Augsb. Alig. Ztg." ezen 
tervet, illetőleg indítványt, nagy lelkesedéssel pártolja. A 
katholikusok és protestánsok közti egyezkedések, mondja a 
német szabadkőműveseknek eme főlapja, — eddig azon 
szenvedtek rendesen hajótörést, hogy az efféle egyezkedési 
törekvéseknek czélja mindig a hitágazati ellentétek k i -
egyenlítése volt, mi által a dolognak elméleti oldala a kel -
lőnél nagyobb fontosságra vergődött és a világi elemnek 
befolyása vagy egészen kizáratott vagy legalább merőben 
igazságtalanul megrövidíttetett. Efféle doctrinair kiegyen-
lítésről többé szó sem lehet. Tudjuk, már t. i. az „Augsb. 
Alig. Ztg.", — hogy a religio és a theologia két különböző 
dolog s tudjuk azt is, hogy a dogma s a hit is az, sőt, hogy 
e kettő igen gyakran ellentétben is állhat egymással. A 
zsinat — t. i. Bismark zsinatja — eszméje jótékonyan 
fog a szellemekre hatni, a vallási eszmecsere uj lendületet 
nyerend s mintegy a népek újból felébredt öntudatának 
mélyéből fakadván, komoly irány ben induland meg. Az 
egyházi kérdés a népszerű nyilvánosságnak közpiaczára 
vettetik s akkor csakhamar el fognak hallgatni mindazon 
sötét szellemek, melyek mindeddig a népek szabadságának 
s felvilágosodásának út já t állották. 

De hagyjuk az augsburgi nénének kopott szójárásait, 
miután úgyis tudjuk, hogy ezen oldalon mindaz a leg-
feltétlenebb helyeslésre számithat , mi a katholicismus 
ellen irányul, annál feltétlenebbre, ha ilyféle terv a jól 
fizető Bismarktól ered. Nein is annyira az „Augsburger"-
nek érvelései azok, melyek figyelmünket kiváltképen ma-
gokra vonják, mint inkább azon körülmény, hogy Bismark 
ez irányban már röpiratok által is működni kezd ; mert 
tudjuk, hogy III . Napoleonnak s tanítványainak egyik főfo-
gása ilyfélék által a nép kedélyére hatni s mindenütt fölös 
számmal meglevő szolgáinak mintegy intést adni, mely 
irányban csináljanak „közvélemény"-t. Attól tar tunk, 
hogy nekünk német katholikusoknak még nehéz tusáink 
lesznek ! 



4 0 0 

V E G Y E S E K , 
— A bécs-neubau-kerületi iskolaszék legújabb hatá-

rozata a vallásoktatás tárgyában igen érdekes. Szerinte a 
hitfelekezeti vallásoktatás már nem felel meg többé a czél-
nak a), mert a lelkipásztoroknak nincs elegendő idejök, b) 
mert a hitfelekezeti vallásoktatás már nem felel meg többé 
az uj kor nézeteinek, c) mert a paedagogia akadálya, d) 
mert végre nem hozható többé összhangzásba a természet-
tudományi és természettani elvekkel. — Mily okos embe-
rek ezek a nyárspolgárok ! 

— A porosz koronaherczeg fia mellé vallásoktatóul 
Persius rationalistát hivta meg. Maga a meghívott is kétel-
kedett a meghíváson, mig a koronaherczeg személyesen nem 
kérte fel. Tehát a porosz koronaherczegeket rationalisták 
nevelik. — Szép jövő. 

— A müncheni „Pastoralblatt" erélyesen felszólalt 
azon torzképek ellen, melyek a pápát, püspököket, szerze-
teseket stb. szüntelenül pelengérre állítják s nyilván árui-
tatnak. S azt kérdezi : nincs e nekünk kath. királyunk, 
nincsenek-e törvényeink, melyek a vallásháborgatást t i l t -
j á k ? — Hát mi magyarok mit szóljunk-e tekintetben? De 
ugy kell nekünk, ha roppant többségben levén birkatüre-
relemmel nézzük, hogy piszkál, gtinyol, minket, legszentebb 
intézményeinket, hogy dobálja sárral, az az egy-két hitetlen. 

— Valerga jeruzsálemi latin patriarcha meghalt. 
— Schveizban mindszebben mennek a dolgok. A libe-

rálisok dec. 1-én Oltenben gyűlést tartottak, melyben el-
határozták, hogy nemcsak az infallibilitást vetik el, de 
minden dogmát, in specie a hierarchiát absolute elvetik s 
helyébe állítják a községi autonomiát. — Vannak nálunk 
is oly fráterek, kik oly autonomiát akarnának, melyben 
még a hit dolgai felett is ők határoznának. 

— A sz.-francescói érsek papságával együtt adresst 
intézett a Németországban üldözött szerzetesekhez. — Az 
amerikai szabad polgárnak fogalma sem lehet azon zsar-
nokságról, melyet a katholikusokon gyakorol a liberalismus 
Európában. 

— Bajor lapokban olvassuk, hogy a prostitutio Mün-
chenben a netovábbot elérte. A rendőrség osztogat ká r tyá -
kat azon személyeknek, melyek ily borzasztó üzletre adják 
testöket s jelenleg két ezer személy bir ily rendőri enge-
délylyel s ezeknek majd fele férjezett nő. — íme a huma-
nismus, felvilágosodás, haladás, civilisatio s még miként 
nevezik ezen tizenkilenczedikszázadi gyümölcsöket ! 

— A római „Sapionza" egyetem mindig egyike volt a 
világ első egyetemeinek. Mióta a felvilágosodás Rómába 

bevonult, ezen egyetem hallatlanul sülyedt. Ez évben 70, 
mondd hetven, polgára van. — Elmondhatjuk, hogy a szá-
mok beszélnek. 

— Michel is a braunsbergi lyceum tanára mint ilyen 
folyton húzza fizetését, noha folyton vándorol előadásokat 
tartani. Ezen télen Heidelbergben tart bölcsészeti ókath. 
előadásokat. Hanem fizetése azért mégis kijár s mindamel-
lett püspökét, dr. Kremontzet, maasregolja a porosz kormány. 
— Hallatlan dolgok történnek ebben a felvilágosodott szá-
zadban. 

— A genti „Bien Public" nem rég igen helyes észre-
vételt tett. Azt mondta t. i., hogy a keresztény erkölcsi 
érzet roppant mélyen sülyedt, mert a japáni követség 
akkor, midőn Japánban a keresztények ezrenként üldöz-
tetnek s kinoztatnak hitökért, európai körútjokban az 
európai keresztény fejedelmek által minden módon k i tün-
tettetnek, megvendégeltetnek. A pápa elhagyatik, ártatlan 
szerzetesek száműzetnek, néhány elpüfölt zsidó miatt di-
plomaticai jegyzékek váltatnak ; de a lengyel katholiku-
sokért senki még csak ujját sem mozditja, az üldöző japá-
niak pedig diadalutat tartanak Európa udvarainál. Mit vár-
janak a katholikusok ily kormányoktól ? 

— A német püspökök fuldai értokezletök következ-
tében megyéikben Jézus szt. szive tiszteletére különös a j t a -
tosságokat rendeltek. A kormánynak ez persze nem tetszik. 
De legszebb az, hogy az iskolai főhatóság oct. 31-éről kelt 
rendeletével megtiltja, hogy a gymnasiumi s reáliskolai 
if júság ez ajtatosságokban részt vegyen, mert, úgymond, 
ezen ajtatosság idogen intézkedés s eddig nem létezett. 

— A szász tartományhoz tartozó 42 ferenczrendi szer-
zetes kapott érmet a hazának tett hasznos szolgálatokért. 
— A ferencziek félhetnek. 

— A münchen-érsekmegyei papságnak 1873-ik évra 
a következő két kérdés adatott fel megoldásul: „A papság-
nak a kath. egyletekben való részvéte minden oldalról v i -
lágittassék meg" s „Annak, hogy oly kevesen járulnak a 
poenitentiatartás szentségéhez, mi az oka? a hivek lany-
hasága vagy talán más helyi, időbeli és személyi körül-
mények ?" 

— A porosz cultusminister elrendelte, hogy ámbár a 
ker. iskolatestvérek és nővérek minden iskolából elüzendők, 
azon intézetekben azonban, melyek Augusta császárné véd-
nöksége alatt állanak, minők egy fiárvaház, ficonvictus, 
Kemperhofban s a koblenczi leányárvaház, megmaradhatnak. 
— Tessék ezt a liberális logicát megérteni. Ezen intézetekben 
az iskolatestvérek nem államveszélyesek, mert a császárné 
védnöksége alatt állnak. Vagy államveszélyesek, akkor 
mindenünnen kiüzendők vagy nem azok s akkor mindenütt 
meghagyandók. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 frt . félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főuteza 221, II, hová a kéz-

iratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények ; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hová a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Perge itaque alacriter in coepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. Di. ad Redact. Eel. 27 mart. 1871. 

Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt.) 

Pesten, dee. 25-én 51. II. Félév. 1872. 

T A R T A L O M . Az ószövetségi h a g y o m á n y . — Szün-
napi kirándulás. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Az ószövetségi hagyomány. 
(Folytatás.) 

A dogmatikai hagyomány létezésének szükségét fel-
tételezi először is a Szentirás magasabb szellemi értelmének 
fentartása a zsidók között. — Természetesen nem értjük 
itt azon mysticus értelmezést, melylyel már a Talmudban 
is találkozunk s melynek csudálatos eredményei egész tel-
jökben a Kabbaláhban rakvák le s mely a legegyszerűbb 
szavakban, sőt az egyes betűkben s azok számában is fen-
sőbb elrejtett értelmet kutat és talál, — hanem értjük a 
mózesi intézmények jel-és előképi jelentését, melynél fogva 
azok Izrael népének viszonyát Istenhez s a Megváltóhoz 
tükrözik vissza. Az ószövetségi isteni tisztelet érzékileg 
felfogható kifejezése azon határozott viszonynak, melybe 
Jehova választott népével lépett s Isten szellemi országá-
nak hű képmása, melyben az életközösség azon foka, melyre 
Isten az Izraellal kötött szövetség által túláradó kegyelmé-
ből helyezkedett, valódi kinyomatát leli — s melyben egy-
szersmind az embernek a kiengesztelés általi tökéletes és 
valódi egyesülése Istennel, melyet a Mogváltó halála hozott 
meg, mintegy árnyrajzban előképileg jelentetik. 

Igaz, hogy a mózesi törvényhozást megelőzött és kö-
vetett isteni kinyilatkoztatások s a mózesi intézmények 
határozott és részletes leirása folytán az isteni tisztelet 
symbolicus és typicus értelme a zsidók előtt sok tekin-
tetben felfogható lehetett. Azonban e fensőbb jelentés tö-
kéletes megértése pusztán ezek alapján szóbeli hagyomá-
nyos magyarázat nélkül — mint azt Keil véli !) — nem 
volt lehetséges. — Mert a későbbi kinyilatkoztatásban nem-
csak hogy nem találjuk fel ezen isteni tisztelet symbolicus 
magyarázatát s legfelebb egyes typusok (pl. Zsolt. 109, 4. 
Iz. 53, 1—12) jelentése tűnik fel határozottabban, — ha-
nem e kinyilatkoztatások hosszabb idő lefolyása után adat-
ván, a zsidó nép ezen idő alatt vallási intézményeinek fen-
sőbb értelmétől meg lett volna fosztva, melyet nem nyúj t -
hatott az azok részletes leirása feletti elmélkedés sem, mi-
után ez átalában mélyebb bölcsészi észlelést feltételez, 

') Keil, Handb. der bibi. Archäologie. Frankfurt 1858. I, 60. 

melyet a nép zöménél hiába keresnénk s mely még az ek-
ként észlelő magasabb elméket is az intézmények fensőbb 
értelmét illetőleg a legkülönfélébb eredményekre vezette 
volna. 

Hogy állításunkat példával is igazoljuk, csak az ál-
dozati szertartásokat említjük fel. Bármily részletesen irja 
is le ezeket Mózes, magyarázatukat sehol sem adja s hogy 
az itt ott elszórt megjegyzések, melyek nyomán symboli-
cus értelmöket némileg megállapíthatjuk, nem elegendők 
annak teljes felfogására, mutatják az áldozati alapeszmék 
s az egyes szertartások jelentése felettt ma is folytatott 
viták. Pedig a zsidó nép nem lehetett megfosztva isteni 
tiszteletének fensőbb értelmétől. Enélkül minden isteni 
tisztelet csak rideg szertartások halmaza volna, moly a 
hivek lelkét hidegen hagyván, merőben külső szokássá 
válnék s lassanként önmagától megszűnnék. Midőn te-
hát Mózes az áldozatok egyes fajait megkülönbözteté , 
midőn meghatározá, mely állatok alkalmasak a felál-
dozásra, kijelölé a helyet, melyen leöletniök kellett 
s a kézrátevés, vérhintés és áldozati anyag elégetésének 
szertartásait oly pontosan körülirta : — mindezek fensőbb 
jelentése iránt a népet nem hagyhatá bizonytalanságban. 
Ki kellett jelentenie, hogy Istent, kinek szellemiségét any-
nyiszor hangsúlyozza, miért kell épen véres áldozatok el-
égetése által tisztelni — s a bűntudattal terhelt és Isten-
hez áldozatokkal közelitő ember ezen áldozatok által nyer-e 
és mennyiben bocsánatot, eszközöl-e engesztelést ? — Es 
mindezen kérdésekre a zsidó nép az irott törvényben nem 
talált választ; — azt az élő hagyománynak kelle megadnia. 

De tekintsük bár Mózes könyveinek tisztán dogma-
tikai tartalmát, — számtalan alapigazságot, melyek pedig 
az ószövetségi vallás lényegéhez tartoztak, inkább csak 
jelezve s ismertnek feltételezve, mintsem határozottan k i -
jelentve, találunk. — A lélek halhatatlansága s a túlvilági 
jutalmazás és büntetés oly hitigazságok, melyeket egy val-
lás sem nélkülözhet s melyek a pogányság hitregéinek 
tarka vegyületéből is, habár sok tekintetben eltorzítva, 
kicsillámlanak. Mózes könyveiben ez igazságok nyiltan se-
hol ki nem mondatnak, ugy, hogy az ujabbkori deisták, ab-
ból indulva ki, hogy Mózes mindenütt a földi jutalmazást és 
büntetést hangsúlyozza, a zsidóktól a fogság előtti korban 
a halhatatlanság és túlvilág ismeretét egyenesen megtagad-
ják. Habár azonban Mózes, tekintettel a téves aegyptusi hal-
hatatlansági tanra s a zsidók sajátságos viszonyaira, sehol 
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sem mondja ki nyiltan ezen hitigazságokat, azok átalános 
ismeretét a zsidóknál mint patriarchalis hagyományt felté-
telezi s megerősíti. Erre mutat Mózes könyveiben az, hogy 
„meghalni" helyett „atyáihoz térni" kifejezést használ még 
akkor is, midőn valaki atyáitól távol temettetik el (Gen-
15, 15); bogy a sírtól megkülönbözteti a Seôlt, a meghol-
tak lelkeinek tartózkodási helyét (Gen. 37, 35), s a halott-
idézést, mi a halhatatlanságot feltételezi, szigorúan tiltja 
(Lev. 19, 31.). 2) 

Hasonlóan a bűnbeesés történetében azt olvassuk, hogy 
ősszüleinket a kigyó csábitá az első bűnre és Mózes köny-
veiben sehol sem mondatik, ki lappangott a kigyó képe 
alatt ? Pedig ki hihetné azt, hogy a zsidó nép egész a böl-
cseség könj'vének (v. ö 2, 24) megírásáig azon hitben élt 
volna, hogy első szüleinket egy oktalan állat csábította el? 
Annál is inkább, mert az engesztelő nap szertartásaiból 
kitűnik, hogy a zsidók a gonosz lélek, mint a bűn szerzője, 
létezésének tudatával már Mózes korában birtak. Ugyanis 
e napon a Jehova elé állított két bak egyike a bűnökkel 
megterhelve Azazelhoz, ki alatt a gonosz lélek értendő, 3) 
küldetik a pusztába (Lev. 16, 8. 21), hogy a bűnöket visz-
szavivén szerzöjökhez, azok teljes megbocsátását jelké-
pezze. — Miután tehát Mózes ezen és hasonló hitigazságo-
kat nyílt szavakba nem foglalja s azok ismeretét mégÍ3 
feltételezi, ez csak a már Mózes korában létezett szóbeli 
hagyomány folytán lehetséges. 

Igaz, hogy Krisztus Urunk a farizeusok tanait több-
ször megtámadja s őket egyenesen arról vádolja, hogy ha-
gyományaik által az isteni törvényt megrontották (Mat. 15, 
3, 6.). Urunk e vádja azonban főleg azon farizeusi túlságok 
ellen irányult, melyek a t ö r v é n y k ü l s ő m e g t a r t á -
s á r a , pl. a gyakori mosakodásra, végtelen nagy súlyt fek-
tettek, mig a sziv bfe lső t i s z t a s á g á t elhanyagolták s 
külső életszigor mellett gyakran a legnagyobb igazságtalan-
ságoknak s a törvény leleményes kijátszásának lőnek szü-
lőivé. — Hogy azonban Urunk szavai nem voltak á t a 1 á -
b a n a hagyomány ellen irányozva, mutatja azon más alka-
lommal tett nyilatkozata (Mat. 23, 2—3), melyben a fari-
zeusokat törvényes tanítókul ismeri el, kiket a nép hall-
gatni tartozik. Már pedig a farizeusok a törvényt a hagyo-
mány szerint magyarázták s ha mégÍ3 törvényes tanitók 
valának, tanításuk is a törvényes tanitás jellegével birt. S 
ha mégis Urunk beszéde további folyamában ezen tanitás 
sok pontját megtámadja s más alkalommal (Mat. 16, 6.) 
apostolait attól óvakodni inti, — szavai nem az átalánosan 
elismert ősi hagyományra, hanem annak a farizeusi isko-
lákban történt különféle magyarázataira vonatkoznak, me-
lyek gyakran a törvény túlhajtására vagy kijátszására 
vezettek. 4) 

8) L. bővebben : Oehler, Vet. Test. sententia de rebus post mortem 
futuris illustrata. Stuttg. 1846. 2 kkl. 

>) V. 8. Reinke, Beitr. zur Erkl. des A. T. II, 279. 
*) Igy érti e szavakat az evangéliumok legkitűnőbb magyarázója 

is, Schegg, Evang. nach Matth. I I I , 188 : Die Pharisäer haben den 
Ehrentitel „sitzend auf dem Stuhle Mosis" als Träger, Vermittler und 
Bewahrer der Tradition, d. i. jener Gesetzeserklärung, welche auf die 
unvordenkliche Ueberlieferung gegründet war. Die modernen Subtilitä-
ten und streitigen Punkte der einzelnen Schulen gehörten nicht hieher. 
Als verpflichtende Lehre konnte nur gelten wollen und galt nur, was all-

Hogy Krisztus Urunk és az apostolok nem tartották a 
zsidó hagyományt átalában elvetendőnek, eléggé kitűnik az 
újszövetség azon helyeiből, melyekben e hagyomány egyes 
tételei — legalább alapjokban — igazakul ismertetnek el 
s mint ilyenek a kereszténységbe is átmentek. — Az ószö-
vetségi Szentírásban olvassuk ugyan, hogy egyes jámboro-
kat az Ur angyala védelmezett (Gen. 48, 16. Jud. 13, 20. 
Zsolt. 90, 11.) s hogy az angyalok közt minden népnek van 
védnöke (Dan. 10, 4 kk.); — hogy azonban m i n d e n em-
bernek van őrangyala, világosan csak a zsidó hagyomány 
tanította 5) s Üdvözitőnk is megerősité (Mat. 18). 6) Szint-
úgy, midőn a mennyei lakomáról (Luk. 13, 29), az örök 
tűzről (Mat. 13, 42) és külső sötétségről beszél, hol leszen 
sirás és fogak csikorgatása (Mat. 8, 12) — vagy midőn sz. 
Pál az angyalok rangfokozatait sorolja el (Efez. 1, 21) s a 
gonosz lelkek főnökét a lég fejedelmének nevezi (Efez. 2, 2), 
oly igazságokat mondanak ki, melyek nyomait egyedül a 
zsidó hagyományban leljük fel. Tagadhatlan ugyan, hogy 
ezen igazságok a zsidó hagyományban sok tekintetben 
eltorzítva jelennek meg 7); — megjegyzendő azonban, bogy 
a Krisztus előtt irt apocryph könyvekben sokkal kevesebb 
torzítással találkozunk, mint a későbbi rabbinismus iratai-
ban 8) s hogy alapjokban ez igazságok a kinyilatkoztatás 
részét képezték, arról a keresztény tanba történt felvételök 
kezeskedik. 

Ha a sadduceusok és későbbi karaiták minden ha-
gyományt elvetettek, — ez korántsem mutat arra, mintha 
az egészben véve a kdsőbbi zsidóság, névszerint a farizeusok, 
koholmánya lett volna. — A sadduceusok a hagyományt 
nem azért vetették el, hogy Mózes írott törvényét annál 
tisztábban, minden emberi hozzáadástól menten, gyakorol-
ják, hanem mert az irott betűt pusztán önmagából értel-
mezve, könnyebben félremagyarázhatták s azon szabvá-
nyait, melyek epikuri életmódjokkal ellentétben álltak 
vagy azt kárhoztatták, annál könnyebben mellőzhették. — 
A karaiták pedig csak a kereszténység nyolczadik száza-
dában mahomedán és keresztény befolyás alatt alakultak 
külön felekezetté s ha a hagyományt elvetették, ezt a Ta l -
mud akadékoskodó casuisticája s a rabbaniták túlhajtásai 
iránti undorból magyarázhatni, melyek azt eredményez-
ték, hogy az ősi hagyomány a rabbinok tarka meséi s vi-
tái közöl alig volt kiismerhető. Hogy egyébiránt ők sem 
vetnek el minden hagyományt, kitűnik azon tanukból, hogy 
a Szentírást a felekezet tanával megegyezően kell magya-
rázni. 9) 

Létezett tehát az ószövetségben mind legislativ, mind 

gemein anerkannt und »ugegeben war. — Egyébiránt figyelemre méltó, 
hogy i. h. Üdvözítőnk a farizeusok ezen szavait : „traditionem s e n i -
o r u m" — ekként javitja meg : „traditio v e s t r a " ; — tehát ő is meg-
különböztetni látszik az ő s i hagyományt az u j a b b farizeusi hagyo-
mánytól. 

') V. ö. Langen, das Judenthum in Palästina zur Zeit Christi. 
Freiburg 1866. 308. 1. 

«) V. ö. Perrone, Prael. theol. (ed. Migne) I, 637. 
7) A Talmud s a rabbinok téves tanait 1. Rohling, A talmudzsidó, 

ford. Gemini. Pest 1872. 3 6 - 4 1 . 451. 

8) V. ö, Langen i m. 297 -331 . 
9) V. ö. freiburgi Kirchenlexicon VI, 30. 
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dogmatikai hagyomány; s habár annak minőségét a későbbi 
zsidók által történt eltorzitása miatt nem határozhatjuk is 
meg közelebbről, annyit egész biztossággal mondhatunk, 
hogy e hagyomány évszázadokon át tisztán megőriztetett 
mindaddig, mig a fogság utáni korban az idegen eszmék 
befolyása a zsidó vallásra kottős irányban rombolólag nem 
hatott. 

Az újszövetségben a hitletétemény csalhatatlan őre 
az egyház. Az ószövetségi egyház ezen természetfeletti 
ajándékkal nem levén felruházva, Isten más úton gondos-
kodott arról, hogy a tan eredeti tisztaságában fenmaradjon. 
Egy egész törzset, Lévi nemzetségét, választá annak őrévé 
(Deut. 31, 9), ezt rendelte a nép törvényes oktatójává. Nem 
ugyan oly értelemben, mintha a papság tanítása nélkül a 
nép a törvénynyel nem ismerkedhetett volna meg, mert 
hisz a törvény feletti elmélkedés minden izraelitának kö-
telmévé tétetik (Deut. 11, 18—22), hanem mert a papság 
vitte a vallási oktatás és a törvény gyakorlata felett a főfel-
ügyeletet s az isteni tiszteletet a törvényszabta módon vé-
gezvén s kétes ügyekben birói szerepet gyakorolván, az 
öröklött hagyomány tisztasága felett is őrködnie kellett. — 
A papok mellett azonban mint a törvény őrei s fentartói 
a nép vénei említtetnek. — Már Mózes oldala mellett volt 
hetven ihletett (Num. 11, 24) férfiúból álló tanács, mely a 
népet oktatá s igazgatá. Ezen intézmény azonban csakha-
mar megszűnt, legalább a Mózes utáni korban nem aka -
dunk nyomaira, mert a helyek, melyeken némelyek 10) e 
gyülekezetet felismerhetni vélik (Józs. 7, 6 ; 8, 10 ; 9, 15 : 
22, 30. Bir. 21, 15), az ország rendeiről s átalában a nép 
véneiről szólanak. Bizonyos azonban, hogy habár megszűnt 
is e mózesi collegium, a nép vénei a törvény s az erkölcsök 
tisztaságára folyvást felügyeltek (v. ö. Józs. 22. Bir. 2, 7 ; 
19—22) s ekként a papokat mintegy ellenőrizték. Kölcsö-
nös levén igy az ellenőrködés, az irott törvény s a hagyo-
mány elferdítése és megrontása is akadályozva volt, főleg, 
minthogy a bírák személyében időnkint egyes istenileg 
ihletett férfiak tűntek fel, kik telve a törvény és vallás 
iránti lelkesüléssel, annak minden elferdítése ellen erélyesen 
tiltakoztak volna. 

Ehhez járult már e korban egy más intézmény is, t. i. 
a próféta-iskolák, melyek eredete — miután Sámuel korá-
ban már virágzások tetőpontján álltak — bizonyára a b i -
rák idejére viendő vissza. Ezen iskolák czélja természete-
sen nem az volt, hogy bennök a jövendölésből, mely Isten 
természetfeletti ajándéka, adassék oktatás. A theocraticus 
érzület ébresztése s fentartása, közös áhítat gyakorlása, a 
törvény tanulmányozása s annak a hagyomány szerinti 
magyarázata képezték a főtárgyakat, melyekre a többnyire 
Istentől ihletett férfiak vezetése alatt álló ezen iskolákban 
adott oktatás irányult. Hogy ennélfogva ezek az ószövet-
ségi vallás fentartásának egyik leghatalmasabb tényezőjét 
képezték, önkényt következik. Rainiss Gyula. 

(Vége köv.) 

I0) Seiden, de synedriis hebr. II, 937. Haneberg, die relig. Alter-
t ü m e r der Bibel. München 1869. 93 1. 

Szünnapi kirándulás. 

(Folytatás) 

Simbachból négy óra alatt Münchenbe értünk. Por 
miatt nem kellett panaszkodnunk, mert reggeltől estig 
majdnem szakadatlanul esett ; de ez minket Münchenben 
nem zavart s érkezésünk után azonnal felkerekedtünk a 
város nevezetességeinek megtekintésére. Az Alt-Oettingben 
vett „Neuester Plan von München von Seitz" igen jó szol-
gálatot tett. A legelső, mit felkerestünk, Mária oszlopa volt 
Mária piaczán. Ezen oszlopot, mint a felirás mondja, első 
Miksa készitteté. A felirat az oszlop hátsó részén így szól :  

„In honorem B. Virginis Mariae erecta haec columna jussu 
Maximiliani S. R. I. Archid. et electoris, benedicente Epi-
scopo Frísingense 1638." Azon Miksa, azon választófejede-
lem, ez, ki uralkodását azzal kezdé, hogy feleségével Erzsé-
bettel gyalog zarándokolt Alt-Oettingba, miszerint a bold. 
Szűz áldását magára s népére leesdje. Az oszlop, valamint a 
talapzat, márványból van, a bold. Szűz képe pedig érczből, 
valamint a négy angyal is,melyek vértezve, paizszsal ellátva, 
a dögvészt, éhséget, háborút és eretnekséget ábrázoló négy 
állat felett állanak ; a paizsokon e felirat olvasható : Super 
Aspidem, Basiliscum et Leonem et Draconem. A boldogsá-
gos Szűz fején pedig a korona alá egy ezüst szelencze he-
lyeztetett, melybe következő ereklyék voltak elhelyezve : 
egy tövisrész Urunk koronájából, továbbá ker. sz. János, 
Péter, Jakab, Bertalan, Simon apostolok, sz. Arsen és Qui-
rin ereklyéi. Felszentelés után a választófejedelem e szava-
kat mondá, melyek az oszlop előrészén olvashatók : 

„Rem, Regem, Regimen, Regionem, Religionem, 
Conserva Bavaris Virgo Maria tuis." 
A bajorok nagy tisztelettel viseltettek mindig a bold. 

Szűz e szobra iránt s gyakran tartatott a szabad ég alatt 
isteni tisztelet, mi 1773-ban el lett tiltva, akkor t. i., midőn 
egy két világcsaló, magát philosophusnak nevező, genie el-
veinek kezdtek hódolni. De bekövetkezett az idő, midőn a 
bold. Szűz megmutatta, hogy nem ö szorul a mi tisztele-
tünkre, hanem mi vagyunk a koldúsok, kik az ő alamizs-
nájára szorulunk ; mert 1854-ben, midőn a cholera legjavá-
ban dühöngött, aug. 28-án és oct. 3-án nyilvános isteni 
tisztelet tartatott az oszlopnál és a cholera csakugyan meg-
szűnt. Különben ilyféle meghallgattatás nem újság, mert 
már régen énekelte a költő s talán ezren s ezren mondták 
utána : 

„Stella coeli, quae destruxit 
Vi suorum lumimitn 

Mortis pestem, quam induxit, 
Pr imus parens hominum ; 

Tu es Virgo, quae mederis 
Morbis nostri generis. 

Te rogamus, modereris 
Vim nocentis aëris. 

Tu, a qua originális 
Abfuit contagio, 

Tuo nos a cunctis malis 
Eripe suffragio. 

46* 
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Potes nos, si vis, servare, 
Quia talis Filius 

Nihil potest denegare 
Talis matris precibus." 

A hálás müncheniek meg is köszönték a bold. Szűz 
segélyét, mert a szeplőtlen Szüzet ábrázoló eme szobrát ki-
javították és az előbb emiitett ezüstszelenczébe a javítás 
után következőtartalmu iratot zártak : „Inclytum hocce 
monumentum, in honorem B V. Mariae patronae Bavariae 
a Maximiliano I. Principe Electore piae memoriae anno 
1638 erectum, devotae Matronae Monacenses aliique bene™ 
factores societate a compluribus civibus ad hanc rem inita 
in gratiarum actionem, quod Deus misericors dirum Cho-
leram morbum anno prioré in urbe vehementer grassantem 
materna Ipsius intercessione clementer avertere dignatus 
est, auctore R. D. Josepho Schuster, Archiep. Consiliario 
eccles. et Parocho ad Div. Petrum hic restaurandum ac 
renovandum curarunt atque reliquias Sancti Crucis D. N. 
J . Christi, nec non omn. S. S. Apostolorum et S. Corbiniani 
et S. Benonis et S. Sebastiani in hoc vasculo deposuerunt 
anno Dom. 1855". Az oszlopot egy ujabb időben készült r á -
csozat környezi, melyen belül szép virágágyak vannak ; 
nem hiányzottak imádkozok és szép fris virágkoszorúk 
sem az oszlop alján. 

Károly kapujához közel van az úgynevezett „Her-
zogspital", melyet 1572-ben V. Albert herczeg épittetett. 
Az ottani templomban van Baader Tóbiás által 1651-ben 
készített kép. Ugy látszik, mintha a művész a 13. század-
ban élt ferenczrendi Jacoponi da Todi által szerzett ama 
versszakot akarta volna képében előállitani : 

„Stabat Mater dolorosa, 
Juxta crucem lacrimosa, 
Dum pendebat filius." 

Ez szinte csudatevő kép, melyet 1691 -ki april 6-kán 
híveihez intézett levelében József Kelemen kölni érsek és 
freisingi püspök különös tiszteletre ajánl. E levelében öt 
csudára hivatkozik, melyek e kép előtt a fájdalmas Szűz 
közbenjárására történtek. 

A góth stylben épült Auer-templomban, mely 9 év 
alatt, 1830—39, felépült, tehát valamivel gyorsabban, mint 
a mi lipótvárosi templomunk, daczára annak, hogy 235 láb 
hosszú, 81 széles ós 85 magas, beléptünkkor az olvasót imád-
kozta a pap a néppel. Különös és helyes az is, mit a tem-
plom ajtaján olvastunk, hogy a cicerone a rendőrség kezei 
közé kerül, ha isteni szolgálat alatt a templomban járkál 
clienseivel. A templom ablakainak üvegfestményei a bol-
dogságos Szűzre vonatkoznak. — Sz.-Bonifacius-templom-
ban vasúton tolhatják ide s tova a szószéket. A Minden-
Szeutek-templomról azt mondja Baedeker: „ist ein wahres 
Schmuckkästchen von Geschmack und harmonischer 
Pracht", az Ízlésnek s összhangzó fénynek valódi ékszer-
tára. Mi tökéletesen egyetértünk vele. Különben a tem-
plom hossza a másfél száz lábat meghaladja. Ha a szives 
olvasó Münchenbe készül s Cornelius hires utolsó Ítéletét 
akarja látni a Lajos-templomban, akkor déli órában men-
jen oda, különben a templomban uralkodó homály miatt ki 
nem veszi, daczára, hogy a főoltár felett van. Végül még a 

münchen-freisingi érsekség cathedralis templomában — 
„Frauenkirche" — levő nagyszámú fafaragványokat sem 
hagyhatom említés nélkül, melyek az oltárképek helyét 
foglalják el ; a templom közepén levő Lajos császár ka ta-
falkját pedig, melynek négy szegletén négy érczvitéz t é r -
del, jobban szerettem volna másutt látni, mint épen a tem-
plom közepén. 

Végig menvén az annyira dicsért Ludwigstrassén, a 
végén láttuk a „Siegesthor"-t, melynek tetején Bavaria áll 
érczből négy oroszlány által vontatott kocsin. Különös gon-
dolat villant meg fejemban, midőn e négy állatot láttam, az 
t. i., mit mondanának a touristák, ha például Alexandriában 
hasonló kapu felett a személyesített Aegyptus állana négy 
jegesmedve által vontatott diadalkocsin? — Ki ne nézné 
meg Münchenben a régi és ujabb képtárt? Ha talán a képek 
nagyobb része elmosódnék is emlékében, nem hiszem, 
hogy a Rottmann által készített, 23 görög tájképet egyha-
mar elfeledje. Ha valaki Münchenbe megy s meg nem nézné 
Bavariát, azt mindenesetre sokan nagyobb bűnnek tar ta-
nák, mint vasárnap a szent mise elmulasztását ; elmentem 
tehát én is a Theresienwiese végére megnézni ezen 66 láb-
nyi magas érczszobrot. Felirat ez: „Dieser Koloss, voa 
Ludwig I., König von Bayern, errichtet, ist erfunden und 
modellirt von Ludwig v. Schwanthaler und wurde in den 
Jahren 1844—1850 in Erz gegossen und aufgestellt von 
Ferd. Miller." A talapzatban 66 lépcső vezett fel a szobo-
rig, innen 60 lépcső a szobor fejébe, melynek szemein k i -
nézhetni ; negyedmagammal voltam Bavária fejében ; ezt 
csak azért említem, hogy a szives olvasó Bavaria nagysá-
gáról magának fogalmat szerezhessen. 

Münchenből Nyugotnak mentünk és pedig Augsburgba. 
Társammal magyarul beszélgetvén, azt néhány velünk utazó 
úr latin nyelvnek tartá. Mi természetesebb, minthogy ha 
papot látnak, az infallibilitást hozzák szőnyegre. A három 
úr egyike is azzal fenyegetődzött, hogy ha nem hagynak 
fel Rómában e dologgal, ő protestáns lesz ; mintha bizony 
szegénynek erre még szüksége lenne ! Szt. Márton, ki a 
hatodik században élt, szinte erre járt egykoron Venantius 
Fortunatus poitiersi püspök tanúsága szerint, ki Sz.-Már-
tonról 4-ik könyvében így ir : 

Pergis ad Augustam, quam Vindo Lycusque fluentat, 
Illic ossa sacrae venerabere virginis Afrae. 

Szt. Afra teste Sz. Ulrich templomában őriztetik. 
Itt, t. i. Augsburgban, adatott át 1530-ban a luthe-

ránusok által V. Károly császárnak az úgynevezett Con-
fessio Augustana. Különös, hogy még Melanchtonnak néme-
tül irt Confessioja sem egyez meg a latinul irttal ; egyik a 
másik ellen protestál. Az itteni protestánsok nagy örömmel 
hódoltak Gusztáv Adolfnak, ki e várost választá az általa 
tervezett svéd-német birodalom fővárosává. Bennünket 
más vezetett e városba. Amit kerestünk, azt a Sz.-Kereszt-
ről czimzett templomban meg is találtuk. Egy ott kapott 
latin, olasz, franczia s német nyelven irt nyomtatvány eze-
ket mondja: 

„A legfelségesebb csudálatos oltári szentség története, 
mely Augsburgban a Sz.-Keresztről czimzett templomban 
őriztetik és tiszteltetik. Augsburgban 1194-ben bizonyos 
asszony, miután a Sz.-Keresztről czimzett templomban a 
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legfelségesebb oltári szentséget magához vette volna, azt 
titokban szájából kivette és otthon viaszba rejtve öt egész 
éven át tartogatá; végre pedig lelkiismerete által furdal -
tatva, ezen tettét a Keresztről czimzett templom prépostjá-
nak felfedezte s a viaszba zárt ostyát neki átadta. Midőn ez 
a viaszt meghasítá, hogy a sz. ostyát belőle kivegye, csu-
dálkozva látá, hogy a kenyér szine hús- és véralakot vett 
fel. Ezen okból összenyomván ismét a viaszt, az egész dol-
got Udalscalco augsburgi püspöknek feljelenté, ki papságá-
val és a néppel körmenetileg ment a Sz. Keresztről czimzett 
templomba, honnan a viaszban levő csudálatos ostyát szé-
kesegyházába vitte át, hol husvéttől kezdve ker. János ün-
nepéig különösen a szent mise alatt megdagadt, míg végre 
önnönmagától elvált a viasztól. Erre a püspök mindkettőt, 
mind a csudálatos ostyát, mind pedig a viaszt, kristály-
edénybe zárva, a Sz.-Keresztről czimzett templomba vitte, 
hol mai napig csudák és jótétemények által tündöklik." 
Kérésemre a pap karingben é3 stólával a főoltár taberna-
culumában levő csudálatos ostyát megmutatá, mely értékes 
monstrantiában tartatik ; alatta ugyanezen szentségtartó-
ban van üveg alatt a véres viasz ; mindkettő szine eleven-
vörös. Vannak, kik eszökkel e csudát fel nem foghatván, 
nem átalják azt mondani, hogy az egész csalás. De ki 
mondhatná rágalom nélkül, hogy 1194. óta minden augs-
burgi püspök, plébános, káplány, sekrestyés stb. egyetér-
tett és a világot csalta? az 1377, 1414, 1548, 1610-iki zsi-
natok nem jöttek-e volna ily csalásra s ha csalás, bálvá-
nyozás, az Augsburg falai közt tartózkodó udvar meg nem 
akadályoztatta volna e csalást? A protestáns atyafiak min-
den esetre megfújták volna a nagy trombitát, ha valami 
csalásnak nyomára jöttek volna. Különben ezen ostya nem 
az egyedüli, mely szinét változtatta, mert a rheimsi érseki 
megyéhez tartozó Vrigne-aux-Bois városban 1859-i febr. 7., 
april 29, maj. 8 és 15-én az úrfelmutatás után a kenyérszin 
alatt oltáron levő szentségen vércseppek támadtak ; az ostya 
félre tétetett és a plébános ujat hozatott, hogy consecrálja. 
A dolog nem maradt titokban; a rheimsi bibornok-érsek, 
mgr. Gousset, a dolgot megvizsgálta. Mily eredménynyel ? 
e kérdésre megfelelünk az által, hogy a régi plebánia-tem-
plom helyén, hol e csudák történtek, egy nagyszerű tem-
plom építtetett, melyet 1862-ben az emiitett bibornok-ér-
sek felszentelt, hol az 1859-ki május 15-én consecrált ostya 
őriztetik azon paténával, melyen ezen szentség feküdt s 
melyből a vér a patenára hatott s melyen a vérfoltok lá t -
hatók. Különös, hogy afenemlitett napokkal Napoleon trón-
beszéde, az osztrák hadsereg átmenete a Ticinón és Napo-
leon főhadi szállásának Alessandriába való áthelyezése ösz-
szeesnek, természetesen véletlenségből ! De a legkülönö-
sebb az, hogy midőn III. Napoleont Wilhelmshöhére vitték, . 
fogolytársaival e templom előtt defilirozott. »Ego quoque 
subsannabo", mond az Ur. 

Augsburgot elhagyva Délnek mentünk a Wertach és 
Lech között az úgynevezett „Lechfeld"-en át, hol 955-ben 
augustus 10-én I. Otto által vereséget szenvedtünk. Nem-
sokára elértünk a rómaiak Campodunumába, a mai Kemp-
tenbe, hol ez. Gallus egyik tanítványa, Theodor, kápolnát és 
maga számára hajlékot épitett. A híres zárda alapját Her-
mannus Contractus szerint „Audogarius primus Campido-

nensis coenobii fundator et abbas tette le, ki locum ilium in-
colere coepit, i. e. 752." Agapitus apát 817 bibliothecát alapi-
tott. A magyarok néhányszor elpusztították. IV. Károly csá-
szár herczegi czimet adott az apátnak 1348-ban. 1632-ben 
a protestáns svédek dúltak itt, kik az apátsághoz tartozó 
plébánosok nyakára kötelet kötve kötötték lovaik farkai-
hoz és addig hurczoltatták, mig a hivek drága pénzen ki 
nem váltották. Végre különböző viszontagságok után 1802-
és 3-ban saecularizálták; az apátság ekkori birtoka 18 
négyszögmértföld volt 7 mezővárossál, 85 faluval és 40 ezer 
lakossal. A mult században épült kastélyban bureaucraták 
járnak ki és be; a mellette levő templomnak a római sz. 
Péter temploma szolgált mintául. A saecularisatiót, a com-
munismus ezen trójai lovát, mint egy német iró nevezi, 
múltkor utánozták más alakban Párisban, mert a nagyok 
példáját a nép nagyon könnyen utánozza. 

A bódeni tó partjához érve a pálya először egy töl-
tésen, később, mint mondják, ezer lábnyi hosszú hidon át 
Lindauba, az úgynevezett német Velenczébe, vitt, hol a 
római Tiberius idejéből való tornyot mutatják. Mi elhisz-
szük, hogy római, annál is inkább, mert sem kárunkra sem 
hasznunkra nincsen, ha a lindauiaknak e szívességet meg-
teszszük ; de sokkal nevezetesebb a 30 lábnyi talapon ülő 
20 lábnyi magas fehér kőoroszlány, mely a déli molo vé-
gén ül viztől környezve; íme a puszták lakója a halak 
társaságában ! A tó túlsó partján a szt.-galli és appenzellen 
hegyek felett a havasok mutatkoznak. Reggel Maximilian 
hajóra szálltunk, hogy a Vorarlberg (Austria), Bajor, Wür-
tenberg, Baden és Helvetia által környezett bódeni tón át a 
Conatantius Chlorus által alapitott Constanzba menjünk. 
Az 1805. dec. 25-én kötött pozsonyi békekötés következté-
ben o város Badenhez kapcsoltatott. Hogy a dóm, melyben 
a hires zsinat tartatott, minket kiválóan érdekelt, az ter-
mészetes. Az utolsó püspök, ki itt székelt, Dalberg volt, 
mert VII. Pius 1821-ki aug. 16-án kelt „ Pro vida solersque" 
bullája ezen ős megyét más püspökségek közt felosztotta. 
Ott létünkkor nagy zenebona volt a városban; mindenfelől 
jöttek a tűzoltók zenével és a nélkül, míg végre egy gő-
zöst zsúfolásig megtöltöttek, mely őket nem tudom hová 
vitte. A tűzoltók átalános szervezése nem hiszem, hogy meg-
akadályozza azt, miről sz. Péter igy szói : „Coeli autem, qui 
nunc sunt et terra, eodem verbo repositi sunt, igni reser-
v a t in diem judicii et perditionis impiorum hominum." 
Lehetetlen az idevaló születésű Blaarer Ambrus benczésről 
meg nem emlékezni, kinek nagy része van abban, hogy 
szülővárosa Luther tanát elfogadta. Egy 1523-ban megje-
lent iratkában avval dicsekszik, hogy ő nem hagyta oda a 
zárdát feleség kedvéért, mint más szerzetes társai, kik „mit 
hypschen Frawen hingezogen"; de nem sokára mégis a mün-
sterlingi zárdából megszökött apáczát vette feleségül. Lin-
dauból Schaffhausenbe egy kis gőzös vitt. I t t léptünk elő-
ször a „szabad" Helvetia földére, hol a szabadkőművesek 
szabadon működnek és ha az utolsó berni eseményokre 
gondolunk, talán mondhatjuk, hogy a katholikusok szaba-
don sóhajtnak. Különben talán sehol sem szolgálnak annyit 
az idegeneknek, mint épen a szabadság e honában ; de ez 
mit sem ; tesz idegeneknek szállást adni az irgalmasság cse-
lekedete, hamindjárt pénzért is. Schaffhausenböl vasiiton 



távozva az első állomáshelyen, Dachsenben, kiszálltunk, 
honnan 10 perez alatt Laufen kastélyba értünk, melynek 
alján van a hires Rajna-esés; az idegennek 1 francért, 
schveizinak pedig fél francért megnyilnak az ajtók, hogy 
ezen zuhatagot különféle pontról nézhesse. A Rajna ágyát 
itt 300 lábnyi szélességűnek mondják ; a sziklát pedig, 
melyről a víz lezuhan, 80 lábnyi magasnak. A vasból ké -
szült, legmélyebben fekvő és a Rajnára kinyúló nézőhely, 
honnan a lezuhanó vizet majdnem kézzel lehet érni, a leg-
érdekesebb ; csak az kellemetlen, hogy Összefecskendezve 
távozik onnan a néző. Dachsenből távozva későn értünk 
Zürichbe. 

Zürichnek is megvannak nevezetességei. Ilyen a többi 
közt Hottinger Miklós fanatikus czipész, ki Zwingli predi-
káczióját hallván, neki ment a külvárosban álló egy ke-
resztnek és feldönté. A schveiziek boldog szabadságát 
illetőleg legyen szabad Mayer utikönyvéből következő-
ket idéznünk: „21 Route: Zürich und der Züricher See. 
1807 und 1813 Direktorial Ort der Schveiz. 1811 neue 
Verfassung, welche im Nov. 1830 durch eine liberale 
Volksversammlung der Landleute zu Uster gestürztwurde. 
Die liberale Regierung fiel abermals durch den bluti-
gen Putsch (Revolutiönchen) am 6. Sept. 1839, bis 1845-
die liberale Partei durch Kreditverweigerung wieder ans 
Ruder kam. Seit 1869 experimentirt eine social-demokrati-
sche Regierung." A legnevetségesebb ezek u t á n , hogy 
Schweizről ugy beszélnek némelyek, mintha az csakugyan 
Eldorado volna. Megnézvén az itteni münstert, hol Zwingli 
kanonok volt, a gőzösre siettünk, mely bennünket Wäden-
schwylbe egy igen csinos falucskába vitt, honnan póstán 
Einsiedelnbe jöttünk. 

Ave Maria ! mi volna más, mint ez, az üdvözlet, ha 
kath. utas ily helyre jön, Mily nagyszerű a mostani ben-
czésapát Roll Mór által épitett zárda homlokzata, melynek 
kellő közepébe épitteté Tamás apát a kéttornyú templomot. 
Belépvén a templom főkapuján, ott találjuk az 1817-ben 
fekete márványból építtetett kegyelemkápolnát, mely fehér 
márványszobrokkal s domborművekkel van ékesítve. Hogy 
czélomat elérjem, a zárda dékánjához siettem, (a priort, per-
jelt, igy hivják itt) ki igen szivesen fogadott s az általam 
kivánt órában megengedte a misézhetést a kegyelemkápol-
nában ; ezenkívül megmutatta a zárdát, a convictust, könyv-
tár t s a különböző gyűjteményeket. Az egyik nagyterem-
ben ott volt királyunk s Rudolf koronaherczeg életnagy-
ságú arczképe, továbbá a most uralkodó porosz császár és 
az elhunyt porosz király szinte életnagyságú arczképe. Mit 
keresnek ezen protestáns fejedelmek e kegyelemhelyen ? 
igy gondolkodtam ; de a felvilágosítás nem váratott soká 
magára. Sz. Meinrad, ki itt élte napjait s itt meg is gyi l -
koltatott, Sulgen grófné és Zollern Berthold fia volt, ergo 
rokonságban a most uralkodó fejedelemmel. Ott van továbbá 
II I . Napoleon ós neje arczképe is szinte életnagyságban. 
Napoleonra csak annyit : per quod quis peccat, punitur per 
idem ; ő addig taszigálta a fejedelmeket trónjaikról, mig őt 
is letaszították. 

Reggel a meghatározott óra előtt a kápolnába érvén 
a sz. misét a bold. Szűz aranyos felhőkön álló és a ra -
nyozott sugaraktól környezett szobra előtt végezhettem. 

Nagy ünnepélylyel tartatik az úgynevezett „Engelweihe", 
a templom felszenteltetésének ünnepe. Sz. Eberhard, miután 
azon helyen, hol a mostani zárda áll, sz. Meinrad kápolnája 
felé a templomot és zárdát felépítette, sz. Konrád constanzi 
püspököt kérte, szentelné be. Sz. Konrád el is jött , de 
948-ki sept. 14-én a szent cselekvényt nem akarta végezni, 
mert a napot megelőző éjjel látta, mikép szentelte fel maga 
az Ur angyalok és szentek által környezve e kápolnát, mig 
a bold. Szűz túlvilági fényben tündöklött az oltár felett. 
Konrád hasztalan mondta el visióját, környezete tágítani nem 
akart . S midőn már engedni akart , a szerzetesek, a nemes-
ség és a nép e szózatot hallá: „Szűnj meg, szűnj meg, a kápol-
nát maga Isten szentelte fel." Megjegyzendő, hogy ezen ese-
ményt fennevezett sz. K o n r á d „De Secretis" czimű munkájá-
ban maga irta le. 16 év után Konrád Rómában személyesen 
megjelenvén, a dolog megvizsgáltatott s VIII. Leo pápa 
bullájában ezen eseményt csudának nyilvánitá s mindazok-
nak, kik a kápolnát meglátogatják, meggyónnak s megál-
doznak, teljes búcsút engedményezett, mit II. Pius pápa 
újonnan megerősített. — Elvégezvén ajtatosságunkat, meg-
tekintettük az úgynevezett Meinrad-kápolnát, a helyet, hol 
e szent lakott, mielőtt a mostani Einsidelnbe jött volna. A 
kápolna egyszerű falain sokan halhatlanokká akarván ma-
gokat tenni, oda firkálták neveiket. E helyről, melynek 
neve Etzel, szép kilátás nyilik a zürichi tó mellett fekvő 
Raperschwylre, honnan hid vezett át a zürichi tón. 12 órára 
visszatértünk s délutáni háromkor távoztunk Einsiedelnböl, 
estefelé pedig Zürichben voltunk. 

Zürichben az egész utazó világ a Rigiről beszél s majd 
mindenki e regina montiumra, honnan némelyek a Rigi 
szót származtatják, készül. Alig érvén tehát a meglepően 
szépfekvésü katholikus Luzernbe, azonnal a gőzösre siet-
tünk, mely bennünket Vitznauba vitt, hol nagy tolongás 
közt jegyet váltván, a hires Rigi-pályára szálltunk, melyen 
a fogaskerekű gőzmozdony az 54 személylyel megtelt wag-
gont egy óra alatt tolta fölfelé. Kiszállván, némelyek gya-
log, mások lovakon, siettek az 5541 lábnyi magasságban 
levő Rigi-Kulm vendéglőibe. E most nevezett csúcstól alig 
voltunk egy negyedórányira, midőn egy sietve közeledő 
felhő eltakarta a láthatárt. Vége is volt minden kilátásnak, 
mert a felhő távozását be nem várhattuk. Lefelé sietve 
Wäggisbe éi-tünk, honnan a gőzös estére Luzernbe hozott, 
hol sz. Leodegar plebánia-templomban naponta este 61/ ,— 
7%-ig orgona-concert tar ta t ik ; a belépti dij 1 franc. A 
vendégek viselete ellen nem lehetett panaszkodni ; de mind-
amellett nagyon visszatetsző dolog katholikus templomból 
concerttermet csinálni. Bern oly név, melyet a protestáns 
tolerantiával (!) összeköttetésbe lehet hozni. Az újonnan 
épült szép kath. templomnak örültünk. Nevezetes, hogy e 
templom falazata souterrainjével együtt, mely ép oly nagy, 
mint a felső rész, négyszegkövekből van épitve s csak fél-
millió francba került. A régi münster sok padjával inkább 
iskolának tetszik, mint templomnak. Üdvözitőnk eme sza-
vai : „omne regnum in se divisum desolabitur", remélni en-
gedik, hogy e templomban talán nem sokára kath. isteni 
tisztelet fog tartatni. Meglehet, hogy e sorok természetbú-
vár kezeibe is kerülnek ; annak kedvéért megjegyzem tehát, 
hogy a berni medvéket nem mulasztottam el megnézni. A 
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pálya Freiburgon át a kedves genfi tóhoz vezet. A lausan-
nei münstert, melyet X. Gergely pápa 1275-ben Habsburgi 
Rudolf jelenlétében felszentelt, Helvetia legszebb templo-
mának mondják. Utunkat folytatván Genfbe értünk, hol 
szalézi-szt.-Ferencz püspök volt. E város 42 ezer lakossal 
bir ; ennyi katholikus van a genfi catonban, mert a többi 
negyvenezer protestáns. Az itteni dómban, mely jelenleg 
calvinisták tulajdona, a szószéken Calvin székét mutatják, 
daczára annak, hogy a katholikusoknak az ereklyék t i sz-
teletét szemökre vetik, bálványozásnak mondják. — Ez 
természetesen protestáns logica ! Genfből Lyonig a pálya 
a Rhone jobb partján visz. Bellegardban, az első franczia 
állomáson, megvizsgálták útleveleinket és podgyászunkat, ez 
utóbbit csakugyan lelkiismeretesen s csak azon csudálko-
zunk, hogy mellényzsebünket nem nézte meg a vámos. 
Déltájban értünk Lyonba, a vértanúk eme városába, mely-
nek piaczai és ugrókútai az utast meglepik. Lyon volt az 
első város Francziaországban, mely a bold. Szűz szeplőte-
len fogantatásának ünnepét megülte. A fourvieresi Szűz e 
város legnagyobb szentélye. E szentély a Trajan császár 
által építtetett forum helyét foglalja el, mely 840-ben ösz-
szedőlt, honnan forum vetus, forviel, később Fourviéres. 
Az 1192-ben építtetett kápolnát 1562-ben a hugenották 
lerombolták, mely újra felépíttetvén, a nagy franczia forra-
dalom alatt sértetlen maradt. VII. Pius pápa, midőn Napo-
leon koronáztatása miatt 1805-ben Francziaországban volt, 
april 19-kén itt mondta a sz. misét és búcsúkat engedmé-
nyezett e helynek ; végre egy ide közellevő helyről Lyont 
megáldá. A templom falai votiv-képekkel vannak fedve. 
Lyon és a közellevő Ars között 1859. előtt rendes omnibus-
összeköttetés volt, mert nagy számmal jöttek az arsi plé-
bánoshoz, Vianney Jánoshoz, a poenitensek Francziaor-
szág minden részéből. A nevezett plébános az előbb emlí-
tett év aug. 4-én halt meg és még most is számosan zarán-
dokolnak a szentség hírében elhalt plébános sírjához. Vian-
ney azt szokta volt mondani, hogy több szent püspök van, 
mint szent plébános, daczára annak, hogy ezek száma sok-
kal nagyobb. 

Éjfél után volt, midőn Grenobleba ér tünk. Még az 
éjjel váltottunk jegyet Corpsba, hova más nap reggeli 6-kor 
indultunk és délutáni 2 órára értünk, A vendéglős elegendő 
összvérrel rendelkezett és így nekünk Í3 jutot t ezen álla-
tokból egy, melyre ülve megindultunk La-Saletíbe. A ka -
raván 3 órai utazás után felért a tenger szine felett 6000 
lábnyi magasságban fekvő Salettebe. 

(Vége köv.) Avispa. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 12. S z e n t - i s t v á n - t á r s u l a t i ü l é s . 

Folyó hó 12-én gr. Cziráky János elnöklete alatt tartá meg 
a Szent-István-társulat szokott havi ülését Ipolyi Arnold 
püspök, gr. Győry Vilmos, gr. Apponyi Albert s több 
egyházi és világi tekintélyes tagok jelenlétében. Az első 
tárgy Tárkányi Béla alelnök örvendetes jelentése volt a 
multhavi ülés óta jelentkezett uj tagokról, mi a társulat 
iránt növekvő részvét legfényesebb igazolása s a társulat 

munkásságának legszebb, legpracticusabb, méltánylása. Az 
uj tagok ezek és pedig alapító tag Danilovics Mihály kas-
sai kanonok ; — rendes tagok : Hyross Mihály apát, besz-
terczebányai kanonok, Hulényi István czimz. kanonok és 
plébános Beszterczebányán, Tanovszky János püspöki 
szertartó ugyanott, Kerekes Aurél egri főmegyei áldozó 
pap és nevelő Pesten, Újházi Sándor kántor Endrődön, esz-
tergomi kath. főgymnasiumi önképző kör, Szögyényi Jenő 
erdő-kövesdi kápláűy az egri megyében, Oláh József isten-
mezei jegyző Hevesben, Erdőssy Ignácz zala-koppányi plé-
bános, Legény János urad. gazdatiszt Zala-kápolnán, Ve-
gyedi tanitó. Ezeknek a tagilletmények szabályszerűen 
megküldetni rendeltettek. — Az alelnök továbbá három 
munkát mutatott be, u. m. gr. Lázár Kálmántól. „A szabad 
természetről irt vázlatokat," Franki Vilmostól „A magyar 
nemzet történetének" II . részét, Pór Antaltól „Hunyadi 
János" czimü történelmi tanulmányt. Mely munkák sza-
bályszerű bírálat után tagilletményekül fognak sajtó alá 
adatni. A legközelebbi bécsi világtárlaton „összes kiadvá-
nyaival" akarván a társulat bemutatni eddigi működésé-
nek eredményét, — a magyarországi tudomány- és közok-
tatásügyi biztosnak a társulathoz intézett megkeresése 
folytán e kiadványok f. h. végéig a m. t. academia házába 
lesznek küldendők. — Intézetek s egyesek részéről érkezett 
folyamodványokra ajándékkönyvek engedélyeztettek.Végre 
a pénztári, ügynökségi, kimutatás fejezé be a havi ülést. 

PEST, dec. 20. P a p v á n d o r l á s . Sokat, igen so-
kat, panaszkodunk amiatt, hogy Magyarországban a pap-
ság elvesztette a népre befolyását, hogy pásztorok vagyunk 
nyáj , lelkipásztorok hivek, nélkül. Mi tagadás, biz ez a 
legtöbb esetben igy van. Sokat elmélkedtünk e tárgy felett 
s mert ezen helyzet visszás helyzet, mert lelkünknek fáj, 
sokszor törtük fejünket azon okoknak feltalálásán, melyek 
ezen visszás helyzetet szülték s folyton szülik. Sőt e dolgot 
hivataltársainkkal is megbeszéltük. 

Sok mindenféle oknak jö t tünk nyomára. Ilyen pél-
dául a mesterségesen csinált közvélemény, a torzképek s 
torzlapok terjedése, a politikai mozgalmak s izgalmak, az 
irigység, az elburkolt vagyon- vagy birtokközösség, a pap-
ságnak elzárkózása, stb. stb. De van egy ok, melyre rende-
sen nem gondolnak papi körökben s ez — engedjék kimon-
danunk — a folytonos papvándorlás. 

Bátran el merjük mondani, hogy Magyarországban 
tulajdonképen állandó, stabilis, lelkipásztorok korunkban 
nincsenek. A káplányok természetesen nem azok, mert ma 
itt, holnap amott, alkalmaztatnak, legalább in thesi, de jure, 
alkalmaztathatnak s ők ezt érezvén, nem is tekintik mago-
kat állandó lelkipásztoroknak. A plébánosoknak kellene 
állandó lelkipásztoroknak lenniök ; de korunkban ezeket 
sem lehet többé ilyeneknek tartani. Kérdezzük csak meg a 
plébánosokat, mióta plébánosok, hány állomáson voltak? S 
váljon szándékoznak-e azon, melyen jelenleg működnek, 
megmaradni ? A felelet, ha őszinte lesz, tagadólag fog hang-
zani. Legjobban kitűnik ez akkor, midőn valamely jobb 
vagy jobbnak híresztelt beneficium megüresedik. Legio est 
concurrentium numerus. Sőt már annyira vagyunk, hogy a 
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püspöki hivatalokban szinte zokon veszik, ha valamely 
plébániára kevesen jelentkeznek. A plébániáért folyamodó 
káplányokat pedig rendesen avval vigasztalják, hogy csak 
fogadja el először a rosz benefíciumot, azután fokonkint 
mindig jobbra folyamodhatik s előre mehet. 

Kedves testvérek, ezen állapot kórállapot s leginkább 
ez tesz minket nyáj nélküli pásztorokká. Senki, sem káp-
lány, sem plébános, nem érzi magát otthon azon állomáson, 
melyen működik, ezt csak átmeneti állomásnak tekinti. S 
azért nem iparkodik hiveit kívülről belölről tanulmányozni 
reájok hatni, mert nincs szándéka velők együtt élni. S ez 
véghetlenül nagy baj. Mi beszéltünk egykor bizonyos plé-
bánossal, ki a káplányi intézménynek nagy ellensége volt, 
mert szerinte a káplány nem pásztor, hanem béres ; az 
egyháznak pedig, illetőleg a híveknek, nem béresekre, ha -
nem pásztorokra van szüksége. Sok van a dologban. A 
káplány nem iparkodik magát beleélni a plébánia viszo-
nyaiba, mert tudja, hogy non habeat manentem civitatem. 
Epen így van azon plébános, ki mindig azon töri fejét, hogy 
nyerhesse el eme vagy ama plébániát, nem azért, mert ott 
talán jobban szolgálhatna a híveknek, hanem mert ott több 
hold földje vagy legelője vagy szőlője, szóval jövedel-
me van. 

És ez abnormis állapot, kórállapot, mert a lelkipász-
tort béressé alacsonyítja hivei szemében, kik igen jól tud-
j ák , hogy plébánosuk nem akar nálok maradni s csak va-
lamely halálesetre vagy mire vár, hogy őket elhagyhassa. 
S ilyen lelkipásztor előtt a szivek nem fognak megnyílni. 
Hát ha az illető plébános többször megbukik s nem nyeri 
el a kivánt beneficiumot ! Pedig hát megbukni kell, mert a 
jobb beneficiumokra rendesen folyamodó 25—35 közül csak 
egyik kaphatja meg az offát. Mily kedélylyel fog ily meg-
bukott lelkész hivei közt működni ? S váljon nem fog-e 
ezen bukás s az általa okozott rosz kedv észrevétetni a hí-
vek részéről? S ha igen, váljon lehet-e reményleni, hogy 
bizalommal viseltessenek s ragaszkodjanak plébánosaikhoz ? 

Gyermekkorunkban oly sok öreg plébánost ismer-
tünk, kik soha sem voltak más plébánián, mint azon egyen. 
Valóságos patriarcha, a híveknek s községnek élő archí-
vuma s mindene volt ily plébános. Vajmi ri tka ez ! 

De nem akar juk a képet egészen kifesteni. Elég legyen 
csak vastag vonásokkal rámutatni a bajra. 

Iparkodni kell úgy alkalmazni a lelkészeket, hogy az 

illető plébános, midőn elfoglalja állomását, azt mondhassa, 
hic vivam, hic moriar. Ez valódi lelkipásztor lesz. Sőt fílii 
hujus saeculi prudentiores sunt filiis lucis. Iparkodni kell 
úgynevezett quinquennalis s decennalis fizetésjavitással a 
plébánosokat az örökös maradásra birni, mint ez Németor-
szág némely részében történik. A folytonos vándorlást be 
kell szüntetni minden kitelhető módon, ha akar juk, hogy 
plébánosaink jó pásztorok legyenek. „A jó pásztor tulajdon 
juhait névszerint hívja s midőn tulajdon juhait kibocsátja, 
előttök megyen s a juhok őt követik, mert ismerik az ő 
szavát ; idegent pedig nem követnek, hanem futnak tőle, 
mert nem ismerik az idegennek szavát." Igy Jézus János 
10, 3—5. 

Hogy ne futnának a hivek, midőn minduntalan 
más káplányjok és más plébánosuk van. De elég legyen a 
bajra rámutatni. 

V E G Y E S E K . 
— A párisi községtanácsban a mult pénteken, dec. 

13-án, tárgyaltatott a költségvetés. 27 kath. plébános szá-
mára, kiknek a 67 közül nincs lakásuk, előírva volt 31 ezer 
franc. A bölcs tanácsosok nagy lármát csináltak e miatt s 
igazságtalanságnak jelentették ki, hogy némelyek szeszé-
lyének (értsd hitének) kielégítésére minden párisi polgár 
adózzék. Nem szavazták meg az összeget, hanem egy bizott-
mányhoz utasították véleményezés végett. Ugyanazon ülés-
ben félórával később egy szó ellenmondás nélkül megsza-
vaztatott a protestáns lelkészek lakásaira 88 ezer f rank . 
Es nem találkozott senki, ki e hallatlan szemtelenséget a 
tisztes tanácsosok szemére lobbantotta volna. Az utolsó 
összeírás szerint van Párisnak 1,732,529 katholikus, 17,981 
kálvinista, 14,981 lutheránus, 20,995 zsidó, 10,995 vallás-
talan, 1,110 szabadgondolkodó lakosa s az utóbbi töredék 
uralkodik az elsők felett. Nem iszonyú anomalia ez? Pedig 
ez majd mindenütt így van most Európában. Meddig ? 

— A fegyelmi biróság, mely előtt a porosz tábori püs-
pök Namzanovski ügye tárgyaltatott, kijelentette, hogy a 
prépost eljárása tökéletesen az ő hivatalos teendőinek ha tá -
rai közt maradt. — Kíváncsiak vagyunk, visszahelyezendi-e 
a kormány most hivatalába? 

— A haarburgi kerületi protestáns zsinat Hannoverá-
ban Weusthof kereskedőt s országgyűlési képviselőt meg-
fosztotta választhatási jogától, mert a templomot nem láto-
gatja s az Urvacsorában nem részesül. — Csinálnának l á r -
mát nálunk, ha valamely kath. zsinat tenne ilyet. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 

Egész évre 10 fr t . félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, vízi város, főutcza 221,11, hová a kéz-

iratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények ; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hová a netán előforduló reclamatiók is intézendők. 

Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 f t . 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden k. 
postahivatalnál ; Pesten 
a szerkesztőnél (terézvá-
rosi plébánián) s Eocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (Sándor utcza 13. 

szám alatt ) 

ncoepto tuo, praeliare praelia Domini, caritatem incende, pietatem főve, unitati promovendae et arctius 
compingendae adlabora. Pius P. P. IX. ad Redact. Rel. 27 mart. 1871. 

8-án 5 2 . II. Félév. 1872. 

TARTALOM. Zárszó. — Az ószövetségi hagyomány. 
— Hitterjesztés — Szünnapi kirándulás. — Egyházi tudó-
sítások. 

Z á r s z ó . 

A most leáldozó év elején s folyamában azzal vigasz-
talgattuk az egyházra súlyósodó csapások miatt nem egy-
szer csüggeteg lelkünket, hogy a szabadulás órája közelget, 
hogy az egyház diadala egyszerre csak beköszönt, hogy a 
népektől s társadalmaktól könyörtelenül elrabolt béke s 
nyugalom olajfaága ismét felvirul— ésime, a múló, néhány 
óra multával mult, év felett zárszavunkat, búcsúbeszédünket, 
kell tartanunk anélkül, hogy reményünk teljesedésbe ment, 
óhajunk teljesült volna. 

Ellenkezőleg, az egyház feje még mindig fogoly saját 
palotájában ; birtokai elrablói még mindig urai az általok 
teremtett helyzetnek ; a szerzetesrendek még mindig többé 
kevésbbé nyilt üldözés, a püspökök s papság még mindig 
a gúny s támadások tárgyai ; az egyháznak legszen-
tebb tana még mindig elferditésnek, ostromnak, van kitéve ; 
a népek még mindig sóhajtanak a nagy terhek súlya alatt, 
melyeket a szabadság czége alatt rak nyakukra egykét cli-
ense a szerencsének ; magyar hazánk egyházi viszonyai még 
mindig rendezetlenek, a hitközönyösség dermesztő jege még 
mindig nem akar olvadni katholikus honfiaink kebeléről. 

Valóban szomorú az egyháznak állapota, az óvilág 
bármely országára vagy népére irányozzuk tekintetünket, 
de főleg szomorú Európában, a szabadság, egyenlőség, test-
vériség, szabad egyház, vallásszabadság, szó- és sajtósza-
badság, hazug neveivel hazugul dicsekvő felvilágosodott, 
előrehaladott,szabadelvű — lucus a non lucendo — században. 

Korunk hivott s hivatlan szóvivői azt akarják elhi-
tetni a rövidlátó s gondolatlusta nagy közönséggel, hogy 
ezen szomorú Dapokat az egyház maga idézte fejére s maga 
oka annak, hogy a közszabadság napjaiban a népek haho-
tái közt egyedül ő maga sír ; miért adta ki a Syllabust, 
miért tartott a Vatikánban egyetemes zsinatot s ez miért 
mondta ki az infallibilitást ? 

Ignotos fallunt, notis sunt derisui. 
Nem a Syllabus, nem az infallibilitas, oka az egyház 

ellen napjainkban vivott harcznak, nem. A titkos társula-
tok által egy század óta aláaknázott népek s országok fe-

jedelmei, kormányai, parlamentjei, iskolái, tanácstermei, 
mulatóhelyei, az utolsó évtizedekben nyiltan kimondották, 
mit addig titkoltak, hogy „nolumus hunc regnare super 
nos." Krisztus nem kell nekik, a Krisztus által szerzett 
kereszténység,keresztény társadalom, keresztény társadalmi 
elvek, nem kellenek nekik s mert ezek nem kellenek, azért 
harczolnak élethalálharczot az egyház ellen, mint melynek 
hivatása, feladata, kötelessége, a Krisztus által hozott isteni 
tant, a társadalmi ker. elveket, tanitani, védelmozni, ter-
jeszteni. 

A ki még ezt sem látja be, annak rövidlátásán csak 
sajnálkozhatunk. 

Krisztus nemcsak a zsidókat jött megváltani , 
tanitani s nekik kijelelni a földi lehető s örök boldogság 
útját, hanem földi zarándoklásának czélja volt az egész em-
beri nemnek minden időbeni megváltása s megszentelése. S 
épen azért, mert a megváltás és megszentelés kiterjed min-
den időre s minden népre : marad fel csalhatatlanul az idők 
s népek boldogitására az isteni igazság, a kereszténység. 
Es épen azért, mert Krisztus ez igazságot hozta, a keresz-
ténységet megalapította, múlhatlan kötelességévé tette az 
egyeseknek, miként az államoknak, ez igazságot keresni, el-
fogadni, követni, szabványait minden müködésökben zsinór-
mértékül elfogadni. Ezt Krisztus szigorú kötelességévé 
tette mindenkinek. „Qui vos audit, me audit, qui vos spernit, 
me spernit ; qui autem me spernit, spernit eum, qui me mi-
sit ; ') qui non est mecum, contra me est, qui non colligit 
mecum, dispergit; qui non crediderit, condemnabitur." s) 

A modern államok fejei, kormányai, parlamentjei, 
iskolái, tanácstermei, mulatóhelyei, a kereszténységet a 
szabad vélemények közé sorolták, egyenjogra helyezték a 
tévelylyel. 

Ez azon apostasia, melybe sülyedt a mai kor a libera-
lismus, korunk e főeretneksége, hitegetése folytán. S az 
apostata elmék, országok s népek gyűlölik az anyát, mely-
től apostatáltak. Ez az oka az egyház szomorú napjainak, 
üldöztetésének. 

A k e r e s z t é n y s é g n e m s z a b a d v é l e m é n y , 
h a n e m m i n d e n h a l a n d ó t , takarja be bár tagjait bí-
borral, szőrkámzsával vagy rongyokkal, minden államot, 
k ö t e l e z ő i g a z s á g , t a n ö s s z e g éspedig mindenkit 
kivétel nélkül e g y e d ü l kötelező tanösszeg. Ezt hozza 

M Luc. 10. 16. 
2) Math. 12, 30. Marc. 16. 16. 
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magával eredete, czélja, eszközei. Innen van, hogy azon 
liberálisok, kik a kereszténység kötelező voltát tagadják, 
kénytelenek Krisztus istenségét is tagadni. 

Azért azon ember, ki a kereszténységet, mely tisztán 
s hamisitlanul egyedül a kath. egyházban létezik, a liberá-
lis fogalmak szerint egyenjogúvá teszi a hazug vallás- és 
lélekismereti szabadság örve alatt a többi vallásokkal, 
Krisztust Luther , Calvin, Quacker, Mahomed, Ronge, 
Forstner stb. sorába állitja, istenségét tagadja, tagadnia 
kell, tehát Krisztustagadó, ipso facto nem keresztény. 

Tisztelt Borsosok, itt alkalmazzuk a logicát ! 
Minthogy tehát a modern társadalom Krisztus isten-

ségét hol explicite, hol implicite, tagadja, tagadnia kell az 
egyház jogát, szabadságát, létezését is, tegyen az egyház 
bármit. 

Nem a Syllabus, nem az infallibilitas, oka az egyház 
üldöztetésének, nem. 

Midőn valamely ország háborút kénytelen viselni el-
lenségei ellen, erejét concentrálja, fejedelmét, legyen bár 
alkotmányos, dictátorrá teszi. Ilyen körülbelül emberileg 
felfogva az infallibilitásnak napjainkban történt kihirdetése. 
A liberális társadalom Krisztust tagadja, az egyház védel-
mezi s minthogy az ellenség domestici ejus, a tagadók s 
védelmezők ugyanazon anyának fiai, ugyanazon keresztény-
ségnek tagjai, az egyház kénytelen volt fejét most, a harcz 
hevében, infallibilissé hirdetni, hogy tekintélyét emelje, ezt 
emelve elvágja a liberális fiak gáncsoskodását, concentrálja 
a hü fiakat a fő köré. Ha tehát mellőzni akarja valaki ezen 
isteni kiváltságnak napjainkban Isten engedelmével és su-
gallatából történt kihirdetését s pusztán emberi tekintetek-
ből indul ki, ugy tekintse az infallibilitas mostani kihir-
dotését, mint a megtámadott ország fejedelmének dictátorrá 
való kikiáltatását. 

Különben az infallibilitas kihirdetése nem oka az egyház 
szomorú napjainak, hanem okozata. Ezt belátni nem nehéz. 

Az egyház számára a diadal kimaradhatlan ; megér-
kezése csak idökérdés. 

Más részről azonban kötelessége minden katholikus-
nak a buzgó imán kivül tettleg is közreműködni ezen dia-
dal siettetésére, mindenkinek a maga körében s maga ereje 
szerint ; kötelessége a szakadásokat, az egyenetlenségeket, 
az egyházban kerülni; ezen szakadások pedig ugy történ-
nek, „dum ad veritatis originem non reditur, nec caput 
quaeritur". 3) A fővel kell tartani rendületlenül, a pápához 
kell ragaszkodni törhetlenül, mert benne van a katholicis-
mus ereje, mert oda helyezte azt az Ur, „portae inferi 
non praevalobunt." 4) „Hanc Ecclesiae unitatem qui non 
tenet, tenere se fidem credit? Qui Ecclesiae renititur ac ré-
sistif, qui cathedram Petri, super quem fundata est Eccle-
sia, deserit, in Ecclesia se esse confidit?" 5) „Hanc unitatem 
qui non tenet, Dei legem non tenet, non tenet Patris et Filii 
fidem, vitam non tenet et salutem." 6) — Azért „si potuit 

' ) Cypr. de unit. Eccl. 
') Math. 16. 18. 
6) Cypr. de unit, 

idem ibidem. 

evadere quisquam, qui extra arcam Noë fuit : et qui extra 
Ecclesiam foris fuerit, evadit." 7) 

Szeretett hazánkban a liberalismus iszonyún dúl s ha 
Isten nem könyörül, végveszélybe dönti a magyar kath. 
egyházat s vele a hazát. A papságból és a hívekből a pápa 
iránti ragaszkodás, a valódi kath. érzület, majdnem kihalt. 
Nálunk kath. hitélet alig vagy épen nem létezik. A disso-
lutio teljes processusban van. S ez megtörte lelkünket. 
Avagy roszul látunk ? Adja a jó Isten ! 

S ezzel leteszszük a tollat, melyet 1869 octóber óta, 
mint e lapnak szerkesztője forgattunk. Beköszöntésünkkor 
nyiltan megmondtuk, hogy „tollúnkkal Isten s egyháza di-
csőségére s embertársaink javára akarunk szolgálni." 8) 
Megfelelt-e vagy meg fog-e felelni az eredmény akaratunk-
nak s törekvésünknek, erről itél a mindentudó jó Isten, ki-
nek leborulva hálát rebegünk szeplőtelenül fogantatott 
szűz anyja, édes anyánk, által azon sok malasztért, me-
lyekkel terhes hivatásunk betöltésében minket elhalmozni 
kegyeskedett háromévi szerkesztőségünk ideje alatt. „Opus, 
quod dsdit mihi Pater," legjobb tehetségünk s törekvésünk 
szerint iparkodtunk teljesíteni s amennyiben nem teljesí-
tettük, nem akarathiánynak, de emberi gyarlóságunknak, 
túlhalmozott teendőink által fokozott gyengeségünknek, 
kérjük betudni. In magnis et voluissesat est. Fecimus, quae 
potuimus; faciant meliora potentes. 

Fogadja legforróbb hálánkat szentatyánk, dicsőn 
uralkodó nagy pápánk, ki a messzetávolban működő szerény 
fiára is kiterjeszté atyai gondjait, azt buzdítani, meg nem 
érdemlett dicséretben s kitüntetésben részesíteni kegyes-
kedett. 

Fogadják forró hálánkat szeretett egyházunknak azon 
mélyen tisztelt főpásztorai, kik nemes szándékunkat meg-
értették, azt helyeselték s, hogy ne csüggedjünk, buzdítot-
tak s gyámolítottak. 

Fogadják forró hálánkat szeretett munkatársaink, kik 
az ügy szentsége iránti lelkesültségböl szerkesztőségünk 
elejétől fogva egész az utolsó perczig munkálataikkal tá-
mogattak s lehetségessé tették a szerkesztést. 

Fogadják forró hálánkat t. előfizetőink s mindenrendű 
ügybarátaink, kiknek körében oly jól esett munkálkodnunk 
Isten dicsőségére. 

Fogadja végre hálánkat t. Kocsi Sándor nyomdatu-
lajdonos úr, ki az ős „Religiót" 1846 óta majdnem szakadat-
lanul nyomtatja, ki a mostani mostoha sajtóviszonyok kö-
zött mindent elkövetett, hogy a lap kiadása áthághatlan 
akadályokba ne ütközzék s ki nemeslelkűleg a vatikáni 
zsinat megnyitása s a pápai jubileum alkalmával kiadott 
gyönyörű díszpéldányokat i n g y e n állította ki. 

Ha pedig valakit szerkesztőségünk ideje alatt akarat-
lanul bár megsértettünk vagy megszomoritottunk, attól 
ezennel nyilvánosan bocsánatot kérünk. Oremus pro invi-
cem, ut salvemur. 

Laudetur Jesus Christus. In aeternum. Amen. 

7) idem ibidem. 
s) Religio 1869. II . 216. 1. 
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Az ószövetségi hagyomány. 

(Vége.) 

A királysági behozatala által a kormányforma köz-
vetlen theocratiai alakja közvetetté változott s a legfőbb 
hatalom, melyet előbb a nép előkelői együttesen gyakorol-
tak, csaknem korlátlanul egy személy kezében központo-
sult. Ily viszonyok között a papok egyedül nem voltak 
elegendők a vallás fentartására. Nemcsak, mert a királyok 
a joggyakorlatra, mely a jövő döntvényekre nézve mérv-
adóul szolgált, nagy befolyást gyakoroltak, hanem mivel a 
papok is sok esetben nem voltak egyebek a király engedel-
mes szolgáinál, kik a bálványozás behozatalában s terjeszté-
sében neki segédkezet nyujtának — vagy ha elég bátor-
sággal birtak a királyi akaratnak ellenszegülni, a legna-
gyobb üldöztetésnek valának kitéve. Szükséges volt tehát, 
hogy azon jámborok, kik az elkorcsosulás közepett is egész 
lelkökkel csüggtek az ősi valláson, ne maradjanak támasz 
nélkül, hanem legyenek oly oktatóik, kik a törvény szelle-
métől áthatva, annak ismeretét necsak fentartsák, hanem 
tovább is fejleszszék. S ezek voltak az Istentől szakadatlan 
sorban támasztott próféták. — Míg a vallás a nép erkölcs-
telensége s a királyok üldözései folytán átalában hanyat-
lásnak indult, addig az a próféták iskoláiban nemcsak tisz-
tán megőriztetett, hanem egyszersmind uj, sokkal magasz-
tosb, fényben ragyogott fel, Itt is teljesült azon igazság, 
hogy minél inkább terjed a bün és sötétség hatalma, annál 
tisztább fényben tündöklik egyesek szivében a mennyei 
világosság. S habár Izraelben soha sem hiányzottak oly 
férfiak, kik felett az Úr lelke megpihent, még sem támad-
tak soha nagyobb próféták, mint épen a legnagyobb erköl-
csi romlottság idejében. Ok mint Isten bátor harczosai ter-
mészetfeletti erővel álltak ellen a kor romboló áramlatá-
nak. Városról városra járva, éltök veszélyeztetésével hir-
dették az igaz hit, igéit s a jámborok tekintetét a jelen 
borzadal mairól a távoljövő felé irányozták, honnan a Mes-
siás országának békéje s dicsősége ragyogott feléjök. S 
habár a népet nem is téríthették meg s az állam bukását 
fel nem tarthatták, övék volt az érdem, hogy a zsidó nép 
fogsága helyére vigasztalásul az ősi vallás ismeretét s egy 
jobb jövő reményét vihette magával. 

Izrael újjászületését a fogság után nem a kedélyek 
rendkivüli felrázása hozta létre, mint ez a sinai törvény -
hozásnál történt. A hosszú szenvedések iskolájában meg-
alázott s a bün tudatára ébredt emberi természet javulásá-
nak lassú gyümölcse volt az. S ennélfogva Izrael vallási 
története Ezdrás kora óta egészen más jelleggel birt, mint a 
fogság előtt. — A második templom épitése után lassankint 
a próféták ajka is elnémult. Isten választott népét látszólag 
magára hagyva, mintegy próbára akarta tenni, váljon 
jelek és csudák nélkül is meg fog-e emlékezni a szövetség-
ről s erősen ragaszkodni Istenéhez ? A Messiásról szóló utolsó 
nagyszerű jövendölésekkel a zsidó vallás fejlődésének tető-
pontját érte el. Ez időtől fogva megállapodott s ujabb hala-
dást nem tőn, mert az egyedüli uj, mi megjelenhetett, maga 

a Messiás volt. Őt várta most a nép s a törvény szigorú 
megtartása által igyekezett Annak elfogadására méltóan 
előkészülni. Az istenileg ihletett prófétákat ennélfogva a 
látható egyháznak kelle pótolnia s a törvény és hagyomány 
fentartása felett szigorúan őrködnie. 

És csakugyan a Talmud sokat beszél az u. n. „ n a g y 
z s i n a g ó g a " működéséről, mely Ezdrástól alakítva, a 
vallási ügyekben a legfőbb felügyeletet vitte s melynek a 
későbbi synedrium kifolyása s jogszerű utóda volt. — 
Azonban a fogság után irt sz. könyvek, Flávius József és 
Philo hallgatása ez intézményről, a Talmud elbeszélésének 
hitelét illetőleg már magában véve gyanút kelt annál is 
inkább, mert e nagy zsinagógának tulajdonított munkák 
legtöbbje (pl. a maszora) sok századdal későbbi eredetű. 
Annyit azonban e rabbini tudósítások történeti alapjául 
fel kell vennünk, hogy Ezdrás korában s vezérlete alatt 
több tudós és jámbor férfiú oly egyletté alakult, mely a 
mózesi istentisztelet s a polgári s egyházi szervezet vissza-
állítását czélozta s még egy ideig Ezdrás után is fenma-
radt, anélkül egyébiránt, hogy szilárd szervezettel birt 
vagy épen mint törvényhozó és birói testület működött 
volna. — Ezen férfiak mellett egy ujabb intézmény, a zsi-
nagógák elterjedése, is jelentékeny szolgálatot tett a vallás 
fentartásának érdekében. E zsinagógákban az istentiszte-
let a sz. könyvek olvasásából s magyarázatából állván, las-
sankint a törvénytudók egész osztálya jött létre, kik nem-
csak a népnél feledékenységbe ment óhéber nyelvnek, 
hanem a hagyományoknak ismeretét is, melyek szerint a 
magyarázás történt, híven fentartották, mint ezt a legré-
gibb Targumok, melyek ily zsinagógai magyarázatoknak 
köszönik létrejöttöket, világosan bizonyítják. 

Azonban egy kívülről jövő ok a zsidókat csak-
hamar vallási pártokra szaggatta. A fogság után politikai 
önállását elvesztvén s egy vagy más királyi házat uralván, 
a zsidók országa az idegen eszmék behatolásának folyton 
nyitva állt, főleg mióta Palestinában a görög gyarmatok 
napról napra szaporodtak. Ezen eszmék a nép egy részénél 
vonzalmat, más részénél pedig ellenszenvet s utálatot, kel-
tettek. S így történt, hogy mig némelyek ezen külről be-
hatoló eszméknek hódolva, a mózesi theocratia szigorától 
szabadulni óhajtottak s idegen szokásokat, erkölcsöket s 
gondolkodásmódot sajátítottak el: addig a nép zöme, élén a 
zsinagógák törvénytudóival, csak annál szigorúbban ra-
gaszkodott Mózes törvényéhez s makacs elszántsággal állott 
ellen minden olyan eszmének, mely azzal ellentétben lenni 
látszott. A zsidó egyház fejei s tanítói a theocratiától való 
elpártolás és kicsapongások fenyegető veszélyét az által 
hitték elháríthatni, ha a törvényt minél inkább körülír-
ják, ha — mint ők mondták — azt mintegy sövénynyel 
veszik körül s az újonnan felmerült életviszonyok legapróbb 
részleteire is törvényeket alkotnak, melyek számára az 
irott törvényben vagy az ősi hagyományban igyekeztek 
támpontokat keresni. Természetes volt, hogy ekként az 
egyéni nézeteknek s okoskodásoknak tág tér nyilt s nem 
csudálkozhatunk, ha a végletekig hajtott törvénytisztelet a 
betű mellett gyakran épen a szellemet hanyagolta el, ha a 
szóbeli hagyomány óriási tömeggé növekedett, ha az ősi 
törvény és hagyománynak az uj viszonyokhozi alkalmazá-
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sakor azok értelme felett végtelen viták támadtak s egyes 
ujabb rendeletek, melyek a jelen viszonyokat tár ták szem 
előtt, gyakran nagyobb tekintélyben állottak, mint maga 
az ősi törvény. S ezért érthetjük Üdvözítőnknek a farizeu-
sok s Írástudók ellen irányzott gyakori vádbeszédeit. A 
jámborok azonban, kik most is a törvény szellemét kutat-
ták, az egyes iskolák szőrszálhasogató vitáitól érintetlenek 
maradtak. Ok jól tudták, hogy csak az tekintendő az ősi 
vallás tanitásának, miben tanitóik egyhangúlag megegyez-
nek s hogy vitáik az ősi törvény és hagyomány értelme s 
az uj viszonyokhoz való alkalmazhatása körül forognak. 

Megőriztetett tehát századokon át hiven a Mózestól 
öröklött hagyomány s midőn annak tisztaságát komoly 
veszély fenyegeté, feltűnt az, ki az ótörvény czélpontja s 
beteljesitője volt. Jézus Krisztus, ki nem jött a törvényt 
lerontani, hanem betölteni, azt, amennyiben mint állami és 
szertartási törvény csak ideiglenes rendeltetéssel bir t , mel-
lőzte, a benne foglalt örök igazságokat pedig a dogmatikai 
hagyománynyal együtt ujabb világosságban tüntetvén fel, 
a keresztény tan nagyszerű szervezetébe vette fel. A zsidó-
ság pedig megfosztatván istentiszteletétől s hazájától, sze-
mét a feltűnt uj világosság előtt készakarva bezárván, a 
kinyilatkoztatás történetében megszűnt jelentőséggel birni 
s mindinkább elsülyedt a külsőségek és rabbinikus ábrán-
dok azon tömkelegében, melyet egyes vallási irataik fel-
tüntetnek. 

Hainiss Gyula. 

A 9 és 19 számok IX- Pius életében. 
Ha IX. Pius születésének (1792.), pappá szentelteté-

sének (1819.), pápává választatásának (1846.) és a jövő 
évben (1873.) reményteljesen várt megdicsőittetésének év-
számait összeadjuk, mindig a 19 számot kapjuk. Ez évszá-
mok egymástóli fokozatos távolságában mindenütt a 3 X 9 
vagyis 27 (itt is e két szám 9-et tesz) évszám tűnik elő, 
mert 1792 -f- 27 = 1819, 1819 -+- 27 = 1846 és 1846 
-f- 27 = 1873. Ha továbbá IX. Pius korának azon éveit, 
melyekben pappá szenteltetése és pápává választatása alatt 
állt és 1873-ban állni fog, összeadjuk, az eredmény mindig 
a mysticus 9 szám. Igy IX. Pius pappá szenteltetvén 27 
(2 -+- 7 = 9) éves volt, pápává lett másik 27 év múlva, 
vagyis 54 (5 -f- 4 — 9) éves korában és 1873-ban ismét 27 
évvel lesz öregebb vagyis 81 (8 -f- 1 = 9) éves. 1873. után 
pedig 9 évvel vagyis 1882-ben (1 -f- 8 4 - 8 -f- 2 == 19) 
IX . Pius 90 éves lenne. Sajátságos számcsoportozás ! 

H i t t e r j e s z t é s . 

(Vége.) 

A Markesas-szigeteken levő apostoli helyettnökség 
ügyeit főt. D a r d i 1 1 o n pk. vezeti 8 hittéritővel és 5 k a -
techetával oldalán. Midőn a püspök a vat. sz. zsinatról haza 
tért, a kormány visszavette a házakat, melyeket előbb 
N u k a h i v á b a n részint iskolákul,részint kápolnául,neki 

ajándékozott. Ennek következtében a missio saját erszé-
nyére van utalva. 

D o m i n i c a - szigeten mindinkább gyarapodik a 
megtérök száma. Hittéritőink a k a n a k o k harmadát el-
szoktatták a pálinkaivástól, a mi köztök gyakran vereke-
déseknek, gyilkosságok-, háborúknak és emberevésnek is 
okául szolgált vala. 

Még pár szót a t a h i t i i apóst, helyettnökségről és 
bevégezzük szemlénket, melyet tartánk a világ négy része 
hittéritési ügyének parányi részecskéje felett. 

Eme helyettnökségben 17 hittérítő és 9 katecheta mű-
ködik. 

A t a h i t i i sziget T a i a r a p u félszigettel 13 nagy 
missiókerületre oszlik, melyekben a püspök kilenczedma-
gával viseli gondját a hivő közönségnek. Négy kerületben 
korairkőből vannak épitve a templomok és paplakok, a 
többiben pedig részint kőből, részint fából. 

P a p e e t e b e n papnöveldét tart fen a missio, mely-
nek jelenleg 13 benszülött növendéke van, kikből később 
vagy áldozárok vagy jámbor katechéták lesznek. 

M o n t i t o n A l b e r t atya 1871. aug. 14-kéröl ér te-
sit H a o szigetéről : „Egy szép templomot építettünk" — 
úgymond — „a szeplőt. fogantatás tiszteletére, melynek 
hossza 45', széle 20', magassága 17'. Ehhez járul egy kőből 
emelt iskola, mely 36' hosszú, 17' széles, 14' magas . . . 
Azonkivül két hosszú kókusfasorral szegélyzett útat ren-
deztünk, a falut három sánczczal körülvettük és három 
kutat ástunk. Temetőt, kálváriát, készítettünk, mely utób-
bihoz szép kókusfasor vezet. A templom, paplak és temető 
körüli kókusfák gyümölcse idővel a hittérítőknek és ka te-
chetáknak tápul és világitóul szolgáland" . . . 

S ezzel tán, — mint fentebb érintők — be is végez-
hetnök e szemlét. Nem tehetjük ezt. Egy-két évi működés 
gyümölcséből ugyanis teljes lehetetlen egész nagyszerűsé-
gében szemünk elé állítani a missiókat. De ha tán lehetne 
is legalább úgy gondolomra, nem vagyunk rászorulva i ly 
eljárást követni, miután évek- és évekről előttünk a szá-
mok, melyek néma ékesszólásukkal teljes biztossággal 
mutat ják az eredményt, melyet a missiók hosszú évek so-
rán át előidéztek s egyszersmind kitüntetik a különbséget 
a mustármag éa a lombos fa között . . . 

Vajha tehetnök, hogy úgy, mint fentebb, az egész 
földterület missióiról szólhatnánk s egybehasonlithatnók 
az 1822-iki missiók statistikáját az 1872-kiek statistiká-
jával ! 

A kezünknél levő „Annalen der Verbreitung des 
Glaubens" májusi füzetének nyomán azonban csakis azon 
missiók 50. éves eredményéről szólandunk, melyeket a Pá-
risban székelő külföldi missiók társasága nyilvánosságra 
hozott. 

A táblázat a következő : 



A Parisban székelő külföldi míssiók társulata. 

A missiók statistikája 1822. 

Missiók 

I. 
China. 

(Sutsuen, 
Jimnan, 

Kuytsen.) 

n. 
Nyugoti 

Tongking. 

Kereszté-
nyek 

Európai hitté-
ritök 

60.000 
1 apóst, he-

lyettn. 1 
co adj.püspök 

1 hittérítő 

Benszülött 
áldozárok 

15 

Seminariumok 
collegiumok 

1. 

Jegyzék. A helyettnökségek ily renddel alapít-
tattak : 1841. Junnan ; 1846. Kuytsen ; 1858 a 
kel. és nyug. Sutsuen ez utóbbinak feldarabolása 
által; 1860. déli Sutsuen a fentebbi kettőből. 

150.000 
1 apóst he-

ly ettn. 4 hit-
térítő. 

90. 

Jegy. 1846. nyugoti Tongking kétfelé választa-
tott ; egyike nyugoti, másika déli Tongkingnak 
neveztetik. 

III. 
Chochin-

china, Kam-
bodscha és 

Ciampa. 

IV. 
Siam 

V. 
Pondicheri és 
a Koroman-
del partjai. 

80.000 
1 ap.helyettn, 
3 hittérítő. 20. 

Jegyz. 1844. A chocli. helyettn. keleti és nyug. 
helyettnökségre osztatott. 1848. Kambodscha 
helyettnökséggé lőn. 1850. éjszaki Cochinch. ha-
sittatott ki a keleti chochinch. helyettnökségből. 

2—3000 1 ap.helyettn. 
3 hittérítő. 5. 

Jegyz. 1841. alapíttatott a maiakkai helyettnök-
ség Siamtól elszakittatván. 

50.000 1 ap.helyettn. 
6 hittérítő 2. 

Jegyz. 1846.alapitt.a mayssuriés coimbaturi he-
lyettn. 1848-ban oly tartományokat foglalt magá-
ban a pondicheri missio, melyek most már nem 
tartóz.hozzá,hanem ezek helyett másokat nyert. 

A missiók statistikája 1872. 

Î issió Kereszté-
nyek 

Európai hitté-
rítők 

Benszü-
lött áldo-

zárok 

Sémin, éí 
collég. 

Kel. Sutsuen 

nyug. „ 
déli „ 
Kuytsen 
Junnan 

38.000 
35.000 
17.000 
10.000 

8.500 
108.500 

1 pk. 21 hittérítő 
1 » 17 „ 
1 „ 13 „ 
1 » 17 » 
1 „ 10 „ 

78 

34 
31 

5 
2 
7 

79 

Nyug.Tong-
king. 
déli „ 

Éjsz. Co-
chinch. 

keleti „ 
nyug 
Cambodsch 

140.000 
70.000 

210.000 

1 pk. 24 hit, 
2 „ 8 „ 
3 „ 32 

24.212 
29.825 
38.500 
10.000 

102.538 

Siam 
Malakka 

Pondicheri 
Mayssur 
Coimbatur 

10.000 
8.500 

18.500 

1 pk. 7 hit. 
1 „ 10 „ 

» 39 „ 
1 sup.9 „ 

65 

83 
38 

121 

33 
25 
13 

71 

1 pk 20 hit, 
1 * 14 „ 
2 „ 34 „ 

128.000 
24.500 
18.000 

170.500 

1 pk. 58 hit. 
1 » 20 „ 
1 n 18 „ 

96 „ 

22 
6 
4 

32 

Iskolák 

1 
2 
2 
1 
1 

3 
1 

58 
102 
69 
34 
11 

274 

Árva-
házak 

2 
2 

10 

22 

1 
1 

T 

5 
1 

~Y 

16 
14 

4 
1 

30 

54 
18 
20 

4 
2 

92 

Azon missiók statistikája, melyek 1822-ik év után adattak át a fentebb nevezett társulatnak. 

Keresztények 
száma Európaihittéritők Benszülött 

áldozárok 
Collegi-
umok 

Iskolák Árvaházak 

•Japan 

Korea 

Mandzsura 
Tibet 
Kuang-tong 
Kuangsi 
Déli Birmania 
|Éj szaki „ 

1856 óta 

1832 „ 

1840 „ 
1858 „ 
1848 „ 
1848 „ 
1855 
1869 » / 

néhány ezer üldö-
zött 

az üldözés előtt 
18.000 
8.000 

néhány száz 
15—20.000 
néhány száz 

9.350 

1 pk. 14 hittérítő 

1 pk. 3 hittérítő 

1 pk. 10 hittérítő 
1 pk. 9 hittérítő 
1 pk. 22 hittérítő 

pk. 5 hittérítő 
1 pk. 15 hittérítő 

3 
3 
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E társulathoz tartoznak még : 

A m a c a o i ü g y n ö k i h i v a t a l . 
A macaoi ügynöki hivatalt egy hittéritő kezeli, ki a 

hittéritők és a párisi papnövelde közti levelezéseket közve-
títi. Egy chinai áldozár mint segéd van oldala mellett. 0 
veszi át és küldi odább a leveleket, ő küld a hittéritőknek 
olyasmit, a mit tartózkodási helyökön nem kaphatnak, 
elszállásolja az utazó hittéritőket, a missióállomásokról ér -
kező követeket, a növendékeket, kik Pulo-Piszangba men-
nek vagy onnét visszatérnek. •— Egy átalános ügynöki hi-
vatal van Hong-kongban egy főügynök- és egy alügynök-
kel, továbbá Syngaporéban szintén 1 fő- és egy alügynök-
kel, végre Schangaiban egy ügynökkel. 

A p u l o - p i s z a n g i e g y e t e m e s c o l l e g i u m . 
E collegium 1808-ban alapíttatott azon i f jak számára, 

kiket a különféle missiók áldozárokká akarnak felszentel-
tetni. Midőn a su-tsueni nagy collegium 1814-ben leégett, 
a chinai papnövendékek Piszangba mentek. — 1812-ben 
leégvén azon házak, melyeknek lakbére jövedelmi forrását 
képezé e növeldének, létezési alapja felette ingadozóvá lett, 
ennek daczára most is fenáll és jelenleg van 1 főnöke (su-
perior), 6 igazgatója (director) és 132 növendéke. 

A p á r i s i p a p n ö v e l d e . 
A párisi papnöveldének feladata hittéritőket nevelni, 

azokat rendeltetési helyökre küldeni s minden szükségessel 
ellátni. Ennek van 1 főnöke, 11 igazgatója és 129 növen-
déke. 

F ő ö s s z e g 1822-ben : 6 püspök, 27 hittéritő, 135 ben-
szülött áldozár, 350,000 keresztény. 

F ő ö s s z e g 1872-ben: 23 püspök, 440 hittéritő, 320 
benszülött áldozár, 700,000 keresztény. 

„Honnét veszünk kenyeret, hogy ezek egyenek?" 
kérdé édes Üdvözítőnk sz. Fülöptől, midőn a pusztában 
ama nagy sokaságot látá magához jőni. „Feleié neki F ü -
löp : kétszáz tizes áru kenyér sem elég nekik, hogy kinek 
kinek csak valami kevés jusson" '). Honnét e sok pénz, kér-
dém én is, melyen körülbelül 250 püspökségben, apóst, he-
lyettnökségben és praefecturában annyi uj templom, paplak, 
iskola, árvaház, zárda, kóroda, felépül és fentartatik ? Hon-
nét a kenyér, mely annyi- meg annyinak táplálékul szolgál ? 
Honnét a ruha stb. s tb? Évenkint nem kevesebb mint 5 
millió francnyi összeg kívántatik a fentérintett czimekre ; 
honnét kerül ez ki ? S honnét került ki ama 137,750,596 
franc is, mely 1822—1870 ezen missiókra kiadatot t? 

A lyoni hitterjesztő társulat erszényéből. 

* 
* * 

1815-ben Dubourg uj-orleansi püspök Rómából vissza-
tértében rövid ideig Lyonban tartózkodott. Ez alkalommal 
melegen ajánlá szegény egyházmegyéjét a lyoniak buzgó-
ságába s különösen Petitné asszonyt szólitá fel bizonyos 
egylet alapitására, melynek czélja lenne az 6 püspöki 
megyéjét pénzsegélylyel támogatni. A jámbor nő teljesítő a 
püspök kívánságát. — 1816-ban a külföldi missiók pap-

') Sz. János 6, 5. 7. 

növeldéjének igazgatói Párisban, kik csak egy évvel előbb 
tértek vissza ez intézetbe, újra életbe léptették az ima-egy-
letet, mely a mult században lön alapítva a pogányok meg-
térítésének czéljából. Három évvel utóbb a sz. Sulpicról 
nevezett papnöveldének egy ifja Lyonban lakó leánytest-
vérének irt és élénk szinnel rajzolván a külföldi missiók 
intézetének elhagyatott állapotát, felszólitá őt egy társulat 
alapitására, melynek feladata lenne azt felsegíteni. A nemes-
lelkü leány Jaricot kisasszony 1820-ban csakugyan alapi-
tott Lyonban egy társulatot, melynek tagjai hetenkint ö t -
öt centimet adakoztak a fentérintett missio-növeldére. A 
tagok száma rövid idő alatt ezerre ment. Az első küldemény 
2000 francot tett. 

1822-ben az uj-orleansi püspök átalános hélyettnöke 
meglátogatván azon derék lyoniakat, kik özvegy Petitné 
asszony felszólítására az uj-orleansi püspökség felsegitése 
végett egy beálltak; ugyanők emez egylet rendeltetését egye-
temessé teendők, még az ő jelenlétében tanácskozás végett 
máj. hó 3-án egybegyűltek 12-en és a Szentlélek segítsé-
gül hívása után csakhamar ki lett mondva a határozat, 
hogy oly egylet alapittassék, melynek czélja legyen az egész 
világ missióinak támogatása. 

Ezen egylet a lyoni hitterjesztő társulat, mely fela-
datául tűzte ki ugy az ó mint az uj világ missióit minden 
kivétel nélkül segélyezni. 

Működésének gyümölcseit parányi részben legalább 
a t. olvasó közönség szemei elé állítottuk. Ezen lyoni hi t-
terjesztő társulat 50 éves jubileumának emlékezetére, — 
mely tudvalevőleg az idén máj. 3. ünnepeltetett meg, — 
legyen szentelve e missiói tudósítások kivonata is és legyen 
egyszersmind újra felelevenítve emléke azon két nemes 
léleknek, kik e terebélyes fának magvát elvetették, Petitné 
asszony- és Jaricot kisasszonynak, az özvegynek és szűznek, 
kiknek óhajtom, hogy teljesedésbe menjenek rájok nézve 
az Ur Jézus szavai : valahol az evangélium hirdettetni fog az 
egész világon, mondassék el, a mit cselekedtek, az ő emlé-
kezetökre (sz. Máté 26, 13.). 

Fábián János. 

Szünnapi kirándulás. 

(Vége.) 

A sziklaút végén egy faházra akadtunk, melyen bu-
csújárók számára különféle emlékek áruitatnak ; néhány 
lépésnyire odább balra a kis völgyben forrás mutatkozik, 
mely mellett egy érczből készült női alak ül, arczát kezei-
vel eltakarva, fejét rózsák környezik, melyekből sugarak 
jönnek elő; rózsák környezik vállkendőjét, valamint czi-
pőit is ; néhány lépésnyire szinte érczből készült fiú- és 
leányalakot látunk felemelt kezekkel, mintegy bámulva 
azon, a mit lá tnak; a női alak néhány lépésnyire tovább 
álló helyzetben van, a két gyermek pedig előtte áll. E há-
rom alak a völgyet képző dombon harmadszor is látható. A 
női alak talapzaton állva, mintha fölfelé akarna szállni ; a 
két gyermek pedig mellette. Felérvén az utolsó magaslatra, 
román stylben fekete márványból kéttornyú jókora tem-
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plom baloldalán (cornu epist.) találtuk magunkat, mely 
mellett szinte fekete márványból épült kétemeletes ház 
van ; ez a vendéglő nők számára; a túlsó felén pedig fé r -
fiak számára hasonló vendéglő létezik, hol a zarándokok 
lakással és étellel a nevetségig olcsó áron láttatnak el. — 
Ezen magas magányban fa nem terem, hanem vad sziklák 
környezik a helyet, melyek hasadékaiban hó fehérlik ; a 
regényességnek tehát nyoma sincs s mégis ezeren meg eze-
ren sietnek e helyre, mert ez Salette, a bold. Szűz egyik 
leghíresebb kegyhelye a jelenkorban. 

1846-ki sept. 19-kén, szombati napon, mely a bold. 
Szűz 7 fájdalmának vasárnapját megelőzte, déli 12 órakor, 
midőn az Urangyalára harangoztak, a 11 éves Giraud Ma-
ximin és a 15 éves Mathieu Melánia pásztorgyermekeknek 
a boldogságos Szűz azon helyen, hol a kilencz szobor fel 
van állitva, megjelent. Azóta a forrásból a víz, mely által 
számos gyógyítás, hirtelen megtérés stb., eszközöltetett, sza-
kadatlanul foly. Mindennek megvan a maga oka, kell tehát, 
hogy ezen jelenésnek is meglegyen a maga oka 03 van is. 
A bold. Szűz a gyermekekhez szólt és megparancsolta nekik^ 
adnák népének tudtára, hogy a vasárnapot üljék meg, ne 
káromkodjanak, vasárnap szent misét hallgassanak, a böj-
töket tartsák meg. Ez rövid kivonata a beszélgetésnek. Végre 
azt mondá a bold. Szűz: „Ha népem meg nem adja magát, 
kényszerítve leszek Fiam kar já t szabadon bocsátani, mert 
oly nehéz, hogy nem tarthatom többé. Mennyi ideje már, 
hogy miattatok szenvedek ! Ha azt akarom, hogy Fiam tite-
ket el ne hagyjon, szünet nélkül kell őt kérném. Es ti sem-
mivel sem törődtök." 

Mi történt eddig Francziaországban, tudjak ; de tud-
juk azt is, mily módon gyarapodik ott a bitélet ; tudjuk, 
hogy az utolsó hónapokban Lourdesbe és Salettebe a za-
rándokiások oly nagy mértékben történtek egész Franczia-
országból, miszerint külön vonatok állíttattak a zarándo-
kok rendelkezésére. A legnagyobb nyomorúságok, melyek-
kel Isten az embereket szokta meglátogatni, a legnagyobb 
kegyelmek csiráját foglalják magokban, melyek az így 
látogatottak számára el vannak készítve. Erről tanúskodik 
mai nap Francziaország ; de tanúskodik arról is, hogy a 
bold. Szűz megjelenései mindenkor nagy kegyelmektől k i -
sértetnek. 

A templomról, mely a megjelenési helytől alig van 
ötven lépésnyire, csak azt akarom megjegyezni, hogy igen 
ízletesen vau építve ; az ablakokban élénkszinű üvegfest-
mények, a főoltár fehér márványból, a tabernaculum felett 
a bold. Szűz és pásztorgyermekek fehér márványszobrai ; 
az oltár 60,000 francba került. Az itt levő 6 missionarius 
fáradhat lansága, kik reggeltől esteli 8 utánig folyton 
el vannak foglalva, bámulatra ragadott. Negyednapra meg-
érkezésem után távoztam e kegyhelyről épen akkor, midőn 
az agg orleansi püspök Dupanloup megérkezett. Ugyan-
ekkor szólottam Maximin Griraud úrral is, kinek nem lévén 
kedve pappá lenni, nyáron át itt tartózkodik és a bucsújá-
rók számára csekélységekkel, valamint általa hegyi növé-
nyekből készített liqueurrel, kereskedik ; különben szokása 
naponta reggeli 8 órakor a megjelenés helyén a történetet a 
zarándokoknak elmondani. 

Este Grenobleben voltam, hol a püspök által a saletti 

esemény megvizsgáltatott s mindkét gyermek, mivel a bold. 
Szűz mindegyiknek külön titkot mondott, 1851-ben a pá -
pának külön külön levelet irt és pedig a pápa kivánatára. 
Melania irásközben az „infaillible" szó jelentését tudakolá. 
A grenoblei püspök, Rousselot, generalis vicariusa és Gerin 
székesegyházi plébános által küldé a titokteljes két levelet 
Rómába. Midőn I X . Pius Melania levelét olvasná, össze-
szoritá ajkait , arczán nagy felindulás látszott és így szó-
lott : „Ezek csapások, melyekkel Francziaország fenyeget-
tetik ; de nem egyedül ő a bűnös ; Némethon, Olaszor-
szág, egész Európa, bűnös és büntetést érdemel. A nyilvá-
nos istentelenségtől kevesebbet kell tartanom, mint a közö-
nyösség- és emberi félelemtől. — Nem ok nélkül nevez-
tetik az egyház viaskodónak ; és imo, itt —1 magára mu-
tatva — van vezére." 

Grenoblebe jött a hires „Responde mihi" után szent 
Bruno az akkoriban élő sz. Hugo püspökhöz, kinek enge-
delmével a hires Chartreuse alapittatott, mely mai napig is 
fenáll. 

Grenobleból Chamberyn á t a hires mont-cenisi alagút-
hoz é r tünk , ezon keresztül Turinba. Mily külömbség 
mostani és 1864-ki itt tartózkodásom alatt ! Mily népes-
nek tetszett akkorában a város, most pedig mily üresnek. 
Itt hozták Cavour és Ratazzi alatt a hires egyházellenes 
törvényeket. A cathedralis templom sötétbarna márvány 
kápolnájának közepén egy koporsóalaku urnában tartatik 
azon gyolcs, melybe Urunk teste volt takarva, midőn a 
sírban feküdt. 

Másnap boroméi sz. Károly sírjánál térdeltünk a mi-
lanói dóm cryptá jábans nagy meglepetésünkre láttuk, hogy 
sz. Ambrus éssz. Károly ezüstből öntött életnagyságú szobra 
a többi kincsekkel együtt még épen vannak a sekrestyében. 
E dóm alapitója Galeazzo János, kiről azt mondják, hogy 
midőn atyjához jött, mint még nem egészen 5 éves gyermek, 
a tanácsterembe, atyja igy szólt hozzá : kit tartasz legoko-
sabbnak közöttünk ? János széttekint, Petrarcához közele-
dik, kit azelőtt még nem is látott és atyja székéhez vezeti, 
hogy ott ülne le. Sz. Ambrus templomában, hol e szent 
teste az oltár alatt nyugszik, a kőművesek nagy zajt csi-
náltak, mert a templom épen megujittatik. Az érczkapuk, 
melyek előtt Theodosius esászár sz. Ambrus szájából e sza-
vakat hallotta: „Qui secutus es errantem, sequore poeniten-
tem", még régi tisztjüket teljesitik. 

Veronában mindenek előtt sz. Jenő templomát keres-
tük fel, hol, vasárnap levén, katechizáltak. Onnan a már -
ványszinkörbe mentünk, melynek közepén nyomorult desz-
kabódéban szini előadás tartatott. A Scaligerek sirjai az 
amerikai indiánok sírjaira emlékeztetnek ; ezek négy czö-
löpre teszik a bivalybőrbe kötött hullát : azok kőkoporsói-
kat kőoszlopokra helyezték a s. Maria antica czimü tem-
plom melletti udvarban. A Scaligerek sírjához közeltaláljuk 
Dante fehér márványszobrát, ki Veronában élt számkive-
tésben. 

Este volt, mire Veronából Innsbruckba értünk ; de a 
plébániatemplom nyitva levén, a Cranach által festett s a 
főoltár felett álló segítő Szűz képét tisztelhettük, melyhez 
az innsbruckiak oly nagy bizalommal viseltetnek. Annyi 
bizonyos, hogv 1831- és 1856-ban, midőn a cholera dühön-
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gött, az innsbruckiak e járványtól mentek maradtak, ám-
bár az egész tájékon kíméletlenül grassált, miután két kör-
menetben a segitö Szűz eme képét városukban fel s alá 
hordozták. 

Salzburgban a sz. Péter-temetöbe mentünk, hogy a 
temető melletti sziklába vájt , sz. Rupert idejéből való, cel-
lákat megnézzük. A ferencziek templomában a szent Szüzet 
ábrázoló kép előtt nagy sokaság térdelt ; a felaggatott vo-
t iv-képek az imádkozók ajtatosságát fenhangon hirdetik. 
Hisz Üdvözítőnk Salamonként szól anyjához: „Pete mater 
mea : neque enim fas est, ut avertam faciem tuam." III . 
Reg. II. 20. 

Linzben a Freinbergre siettem, hol a jezsuiták egy 
toronyban laknak, mely azelőtt hadi czélokra szolgált ; 
mellette van igen ékes templomuk, valamint a gyermek-
seminarium. E helyről a kilátás valóban nagyszerű. A tou-
risták közönségesen el is szoktak e helyre jönni, de nőket 
az épületbe be nem bocsátanak. 

Bécsben a jezsuita atyák templomába siettem a szent 
misét a z ú r n a k bemutatni; a gratiarum actio után pedig egy 
páteren kivül mindenki eltűnt a sekrestyéből — és igy a 
gratiarum actiót elvégezni nem lehetett. Délután Laxen-
burgba vitt a pálya, hol azon fából készült szentségtartó 
őriztetik, melylyel Miksa császárt a Martinswandon meg-
áldották. 

Bécsből haza tértem Pestre minden baj és kellemet-
lenség nélkül, miért legyen áldva az Ur sz. anyjával. 

Avispa. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dec. 21. C o n g r e g a t i o M a r i a n a . F e l -

h i v á s a p a p n ö v e l d e i m a g y a r i s k o l á k h o z . T . 
olvasóink emlékezni fognak, hogy az újdonsült német biro-
dalomban a jezsuiták kiűzetésével egykorulag és Ausztriá-
ban több úgynevezett Congregatio Mariana, Máriatársulat, 
feloszlattatott. A jezsuitákat államveszélyesség miatt űzték 
el, tehát ezen Congregatiók is államveszélyeseknek ta r ta t -
nak Németország sorsának intézői által. Szándékunk volt 
ezen Mariana Congregatióval bővebben foglalkozni lapunk-
ban ; de kifogyván az időből, csak a lehető legrövidebben 
mutathatjuk azt be, utalván egyébiránt t. olvasóinkat ily 
czimü imakönyvre : „Manuale Congregationis B. M. V. 
complectens régulas, indulgentias et exercitia pietatis soda-
libus B. M. V. propria. Auctore p. Josepho Schneider S. J . 
Editio tertia emendata. Coloniae 1871. Typis Joann. Petr. 
Bachem." 

Mi a czélja ezen Máriatársulatnak? „Sodalitatis hujus 
finis est virtus pietasquo christiana, ad quem finem assequen-
dum sacramentorum frequentia perutilis est." 

Ime az államveszélyesség. Az erény, keresztény j á m -
borság, szentségekben való részesülés, államveszélyos dol-
gok Nagynémetországban! „Sodales omnes monentur, u t a d 
sacramentum confessionis accédant et s. Eucharistiam su-
manit semel saltem in mense et praeterea certis quibusdam 
Dn nostri ejusque ss. Matris festis diebus et solemnibus." 
— „Dominicis itemque festis diebus, quae de praecepto di-
cuntur, in sodalitium una omnes mane convenient, ubi ho-
ram circiter cum dimidio piis et spiritualibus exercitationi-

bus impendent. Ratio autem haec ferme érit : Ducatur ini-
tium a lectione pii cujuspiam libri, qui tamdiu legetur, dum 
sodales omnes aut fere omnes convenerint ; tum pars aliqua 
officii B, Virginis decantabitur ; deindo brevis cohortatio de 
rebus ad spirituálém sodalium profectum a sodalitii mode-
ratore habebitur ; cohortationom sacrosanctum missae sacri-
ficium excipiet, quo peracto recitatis litaniis aliisve quibus-
dam precationibus juxta uniuscujusque sodalitii consvetu-
dinem sodales dimittantur. Qui vero s. Communione fuerint 
refecti, horae saltem quadrantem in gratiarum actione per-
stabunt. A prandio deinde sodalitia, quibus conveniendi 
mos fuerit, iisdem fere matutinis exercitationibus spatio 
unius semihorae aut paulo plus uti poterunt." 

Mindez egyátalán nem mutat államveszélyességre 
józan ember előtt. Megfoghatlan tehát e társulatok felosz-
latása Németországban és Ausztriában. — A társulatnak 
további czélja a tagoknak művelődése. Hall juk az ide vo-
natkozó pontot. „Quandoquidem librorum piorum lectio tan-
topere a s. Patribus commendatur plurimumque ad spiritu-
álém profectum confert, iccirco a sodalibus erit frequenter 
usurpanda. Quapropter sodalitium, si fieri potest, bibliothe-
cam habeat piis ejusmodi libris refertam, unde sodales ex 
ipsius moderatoris praescripto sumere possint, quae subinde 
domi legant." 

Fontos ezen pont is : „Se mutuo omnes vera et sincera. 
charitate diligant curentque, ut pacem fraternamque concor-
diam tueantur atque in dies in veris christianisque vir tut i -
bus progressum faciant." Hát ez nem államveszélyes tö-
rekvés ? 

A tagok évenkint egyszer szent gyakorlatokat tar ta-
nak. Mindennap felkelés után hálát adnak Istennek a vett 
jótéteményekért s felkeltik magokban a hit, remény és sze-
retet indulatait, azután 3 Miatyánkot, 3 Üdvözletet, 1 H i -
szekegyet és a Salve Reginát elmondják. Este lefekvés előtt 
egy negyed óráig lelkiismeretöket megvizsgálják, a bűnö-
ket megbánják s erős fogadást tesznek, azután Miatyánkot, 
Üdvözletet s a De profundis zsoltárt elmondják. E Mária-
társulatok a római első társulatba vannak bekebelezve és 
sok búcsúkkal rendelkeznek. 

Tehát egyátalán nem államveszélyesek, sőt óhaj ta-
nunk kell, vajha minden convictusban, minden gymnasium-
nál, léteznék ily Máriatársulat. 

Tudtunkkal csak Kalocsán létezik ily Congregatio és 
virágzik De fiatal növény s azért öntözésre, ápolásra, van 
szüksége. Gyönyörű kápolnáját kell fölszerelni, könyvtárat 
alapítani stb. 

Azért ezennel felkérjük t. ügybarátainkat, lépjenek e 
társulat pártfogó tagjai közé s ezen szándékukat adják 
tudtára főt. Belus Ferencz jézustársasági a tyának Kalo-
csán, ki e társulat moderatora. Azután küldjön nekik min-
denki, a mit bir, ki pénzt, ki könyveket, ki templomi sze-
reket, s a ki semmit sem küldhet, az imádkozzék a tagok-
ért. Igy fogjuk gyámolítani fiatalságunkat. Főleg felkérjük 
a p a p n ö v e l d e i m a g y a r i s k o l á k a t , lépjenek e 
társulatba s fiatal világi testvéreiknek küldjék meg az 
általok kiadott munkákat. Vajmi szép lesz, ha egyházi 
fiatalságunk pártfogó támasza lesz világi fiatalságunknak. 

Óhajt juk, hogy szavunk ne hangozzék el a pusztában. 

œ i mu:* 
__ JZt<X*. — 

PO' .vSTglTC» 
• f l p ű l ö 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 frt . félévre 5 f r t . o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, főutcza 221,11, hová a kéz-

iratok s egyéb a lap szellemi részét illető közlemények; és Kocsi Sándor nyomdai irodájában, Pesten, Sándor-utcza 
13. sz., hová a netán előforduló reclamatiók is intézendök. 

Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az úgynevezett p ó s t a u t a l v á -
n y o k a t ajánljuk. 

Felelős szerkesztő CSELKA NÁNDOR pest-terézvárosi káplány. 

Nyomatott Pesten 1872. K o c s i S á n d o r saját nyomdájában. Sándor-utcza 13. szám alatt. ÍE'JED J? « 
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