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Pesten, január 2. 1 . ^ I. Félév, 1875. 
Tartalom. Sanctissimi Domini nostri Pii divina Providentia Papae IX. Allocutio habita die XXI decenibris MDCCCLXXIV. 
Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Újévi gondolatok. Vidéki levelek. München. A római követség kérdése. Svajcz. 

A tiszteletesek haragja. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

PII 
DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE IX. 
ALLOCUTIO 

HABITA DIE XXI. DECEMBRIS MDCCCLXXIV 
AD S. R. E. CARDINALES IN AEDIBUS VATICANIS. 

VENERABILES FKA TRES! 
Conspicientes Nos quo acerbitatis et gravita-

tis tribulationes Ecclesiae l)ei in dies progrediantur? 

eo adigi senti mus,. u t lacrimis potins, quam verbis 
super tanta veritatis et . iust i t iae oppugnatione, su-
per calamitatibus humanae societatis, super coeci-
tate improborum uti debeamus. Impietas enirù in-

sano libertatis spiritu instincta et arcto coniuncta 

foedere late dominatur, quae consociatos habens 

consiliis suis schismaticos, haereticos et infideles, 

consociatam malitiae suae potestateni, violentiam 

et dolos, ac spe et metu obnoxias sibi homi-

num mentes efficiens, eo tendit, ut Catholica Re-

ligione, si id posset eversa, vota expleat regni sui 

constituendi, regni scilicet ethnicae corruptionis, a 

qua Christus Dominus humánum genus erűit, et 
transtuli t in Dei lumen et regnum. Sub hac inimi-
corum Dei conspiratione graviter omnino gemit Ca-
tholica Ecclesia; nec opus est, ut luctuosam eius 
conditionem in Germanico Imperio, in Helvetia, in 
Americae centralis et meridionalis regionibus Vobis 
commemoremus, cum tot eius aerumnarum con-
scii sitis et doloris etiam Nostri consortes. Verum 
acturi hodierna die cum Vobis de Patr iarchae An-
tiocheni Syrorum confirmatione, facere non pos-
sumus, Venerabiles Fratres, quin intimo moero-
ris sensu deploremus acerbam earn persecutionem, 
qua in Turcico Imperio Catholici Armenii pre-

muntur . Ibi enim legitimo Armeniorum Ciciliae 
Patr iarcha indigne expulso, eos ex ecclesiasticis et 
laicis publica potestas tanquam catholicos habere 
praesumit, qui Nostrae Auctoritati rebelles, et debi-
tam obedientiam praedicto Patr iarchae detrectantes, 
ovile Christi deseruerunt, et ab unitate catholica 
misere defecerunt. Iis publica protectio a t t r ibuta 
est; veri autem Christifideles, qui pro avita religione 
servanda adversa quaeque magna virtute sustment, 
Neo-schismaticorum odiis et furori permittuntur, 
eorum bona et Ecclesiae militari manu. Neo-scliis-
maticis ducibus et actoribus, violenter pluribus in 
locis occupatae fuere, ipsique inpr iva torum aedes ad 
sacra officia et mysteria convenire compulsi sunt. 
Nec eos defendunt ilia ipsa huius saeculi placita, 
quorum vi dum conscientiae libertás proclamatur, 
liberum iis esse deberet suas habere ecclesias, suam 
profiteri fidem, suis adhaerere Pastoribus, nec defen-
dunt solemnes conventiones inter potentes principes 
initae, quibus praeter cetera quae in illis acta fuere, 
catholicorum quoque in Othomanico Imperio de-
gentium libertati, securitati, ac possessionibus plene 
consultum fuit. Ub i nunc datae fidei et acceptae 
sanctitas ? Ubi eam tuendi et oppressos sublevandi 
Studium iis, qui vocem attollere et possent et deberent ? 

Haec mala recensentes, 11011 possumus, Vene-
rabiles Fratres , non intimo dolore cruciari, videntes 
ex una parte quantum bellum impii et infideles cal-
lida impietatis dissimulatione moverint contra Deum 
et contra Divinum opus quod ipse fundavit in terris, 
quod suo spiritu regit, quod eius promissa tuentur ; 
ex altera autem parte non modo nullos tarn nefariae 
coniurationi obices opponi, sed etiam adiumenta ac 
incitamenta addi, nec cogitari, quod Ecclesiae causa 
et iuribus oppessis, caetera liumana iura et civilis 
societatis tranquil l i tas incolumis esse non possit. 
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At in tantae tempestatis fluctibus omnia fidu-
cia Nostra, Venerabiles Fratres, firmiter in Deoper-
severet. Causa enim quam tuemur, Dei causa est, et 
licet a Divino Magistro pressurae nobis in hoc mundo 
praenuntiatae fuerint, idem tamen in se sperantes non 
deserit, seque nobiscum usque ad consummationem 
saeculi futurum esse promisit. Nonne enim divinae 
eius gratiae virtus fuit, quae usque ad banc diem in 
tanto certamine, tum Venerabiles Fratres Episco-
pos, tum sacerdotes et fideles in Germania, in Hel-
vetia, in Orientis regionibus, in Americae plagis ita 
sustentavit, ut admirabilia exempla constantiae, zeli, 
fidei, invictae patientiae et virtutis magna cum glo-
ria religionis ediderint? Deo itaque Clementissimo 
gratias habeamus, qui Ecclesiae suae in tantis tri-
bulationibus suo praesidio adest et consulit ; ad ip-
sum deinde clamemus, tum fervidis precibus tum 
sancta vitae disciplina, ut nos et omnem populum 
suum in praelio confortare pergat, ut errantium 
mentes sua luce collustret et corda flectat, utque 
quemadmodum Redemptor Noster non in sua omni-
potentia, sed in nostra bumilitate et infirmitate con-
gressus fortem armatum vicit, ita Nos patientiae et 
iustitiae virtute adversas potestates vincamus. Si ita 
clamaverimus, dubitare non possumus, quin placa-
tus nobis cito in sua benignitate respondeat, salus 
tua ego sum. 

Nunc ut eatliolicae orientalium Ecclesiae ne-
cessitatibus novi Syrorum Patriarchae Apostolica 
confirmatione consulamus, Vobis notum facimus, 
Yenerabiles Fratres, quod e vivis erepto Ven. Fra-
tre Ignatio Pbilippo Ilarcus, quem ab Episcopis Sy-
ria de more electum Nos ante octo annos Patriar-
cham confirmavimus et instituimus, Episcopi Sy-
riaci ritus, alii per se alii per procuratorem ad Eccle-
siam S. Mariae Liberatricis, quae in Libano est, in 
Synodum convenientes,cui auctoritate Nostra praefuit 
Yen. F rater Dionysius Scelbot Syrorum Archiepi-
scopus Aleppensis, consuetis precibus praemissis, 
omnes uno animo per secreta suffragia praedietum 
Yen. Fratrem Dionysium Scelhot in Patriarcham 
Antiochenum Syrorum elegerunt, ac tum electus, 
tum electores de liac re ad Nos litteris datis Nos 
suppliciter obsecrarunt, ut Auctoritate Nostra Apo-
stolica banc electionem confirmare, electumque sacri 
Pallii honore decorare vellemus. Rebus hisce omni-
bus a Nostra Congregatione Fidei Propagandae 
praeposita diligenti et accurato examine perpensis, 
Nos eiusdem Congregationis consilium libentissime 
excipientes, praedietum Yen. Fratrem Dionysium 

Scelhot Patriarcham Antiochenum Syrorum renun-
ciare, illique Pallium de Corpore B. Petri sump tum 
tribuere existimavimus, firma confisi spe, ipsum, Deo 
bene iuvante, Catholicae Syrorum Ecclesiae tain 
acerbo tempore, zelo Religionis et salutis animarum, 
ac pastoralis muneris partibus sancte implendis va-
lido adiumento et praesidio futurum. 

Quid Vobis videtur? 
Auctoritate Omnipotentis Dei Sanctorumque 

Apostolorum Petri et Pauli ac Nostra confirnianius 
et approbamus electionem seu postulationem a Ye-
nerabilibus Fratr ibus Episcopis Syriaci ritus factam 
de persona Ven. Fratr is Dionysii Scelhot Patriar-
chae, quem absolvimus a vinculo, quo Aleppensi 
Ecclesiae obstringitur, ac transferimus ad Patriar-
chalem Ecclesiam Antiochenam Syrorum, eumque 
praeficimus in Patriarcham et Pastorem eiusdem 
Ecclesiae, prout in Decreto et Schedula Consistori-
alibus exprimetur, contrariis quibuscunque non ob-
stantibus. 

In Nomine Patris f et Filii f et Spiritus f 
Sancti, Amen. 

R é s z l e t e z é s e k , 
v u . 

Az ujabb kornak kőműves mezbe burkolt jacobinusai, 
fosztogatási rendszerükkel mai napon a vallás szellemi or-
szágába is berontottak, bogy a polgárilag lesújtott népeket 
vallásilag is tönkre tegyék s azon egyetlen vigaszforrástól 
is megfoszszák, mely számukra a vallás isteni méhéből cser-
gedez. E balálcsapást ördögi számitással a közoktatásnak 
az államok kezeiben leendő öszpontositása s világiasitása 
által hiszik eszközölhetőnek ; jól tudván, hogy kié az iskola, 
azé a jövő ! Megvalljuk, számnélküli cselfogásaiknak ez 
egyik sikerültebb mesterdarabja. Kivált, ha meggondoljuk, 
hogy e pokoli mütétükben magok a mérsékpárti főnemesek, 
dusbirtoku aristokraták, nagy befolyású értelmiségek több-
jei által is gyámolittatnak, kik egyébiránt a lázadásoktól, 
mint vagyonuk és méltóságuk ostorától iszonyodni szoktak. 

Ok azonban a netovábbig fokozott eszmezavarnak szá-ft 
nandó áldozatai ! Ok társadalmi állásukat s magát a komo-
lyan fenyegetett társadalmat az által hiszik megmenthetőnek, 
ha állami oktatást, ellentétben az egyház oktatásával, hoz-
nak be a városi és falusi iskolákba ; ha laikus egyházat, 
egyetemet, tanártestületet, a keresztény egyházzal ellenke-
zőt hoznak létre, ha az egyház és papi testület iránt bizal-
matlanságot szavaznak, s ekkép az államok vallásos elemeit 
a rend pártjából mintegy kierőszakolják s az ellentábor 
előőrseiig korbácsolják, azon álhiedelemben ringatódzva, 
hogy a bizalmatlanságot, a féltékenységet egyház és pap-
ság ellen nem csak divatból, de főleg hazafiságból (?) meg 
kell őrizni, hogy államegység tekintetéből is, az ifjú nem-
zedék nevelésérőli gondot kizárólag az államra kell bizni. 

Ezen urak máig sem hiszik, hogy ekkép a népláza-
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«lásba hajtanak s máris oda hajtottak ; mert az iskolákhói és 
n ö v e l d é k b ő l kiküszöbölt papok és hitoktatók tanszékeikbe 
ültetett, úgyszólván semmi vallásfelekezethez sem tartozó 
hitközömbös világi tudoroknak, a katholikus, sőt orthodox 
protestáns és zsidó gyermekek vallásosságára legkártéko-
nyabb befolyás engedtetik. S igy a semmihitüs égnek, a t á r -
sadalmak e félelmes ostorának meghonosítása hivatalosan 
elrendeltetik. 

Halljuk, mikép nyilatkozik ez érdemben a franczia 
Protestantismus szónoki védője, Grasparin Agenor : „Vallási 
nevelés collegiumainkban tettleg épen nem létezik. A letö-
röllietlen szégyenfolt, az élethoszanti elitélés, mely alatt 
minden vegyes tanító-intézetek, vagyis közösiskolák nyög-
nek (mindazon iskolák t. i., hol vegyes vallásúak, úgyneve-
zett nationalis nevelési rendszer szerint közösen taníttat-
nak) az ily intézeteknél nem mellőzhető ama kötelezésben 
áll, miszerint a religio egy meghatározott órába tolatik, 
mint a tanítási tárgyak egyike s vajmi gyakorta annak 
utolsója. Jól roszul elvégeztetik bennök a keresztény taní-
tás cursusa ; de a kereszténység nem hatja át a tanítás min-
den ágait" (s ez azon orvosolhatlan baj, melyet ma már 
nálunk is halálossá tettek az által, hogy a vegyes tanítási és 
nevelési rendszert elemi-iskoláinkba is behozták, vagyis 
azokat elközösitették) „s nem gyakorol rajta oly általános 
uralmat, minőre az jogosítva vau, s mely nélkül lehetetlen 
igazán jó nevelést adni". 

Jól megjegyeztetni kérjük, ezt nem holmi ultramon-
tán, de a protestantismus érdekei mellett leghöbben küzdő, s 
a katholikus egyházat minden nyomon sérteni kész protes-
táns követ mondá. Valamint a következőket is : „Nines col-
legium, mely e bölcs kormányt, fenyítéket és a protestáns val-
lástanítás rendes folyamát illetőleg, annál jobbnak mondat-
hatnék, melyben én neveltettem. És mégis csak borzadva 
gondolok rá vissza, hogy mi valék, midőn eme nemzeti ta-
nitóintézetet elhagyám és borzadva emlékezem vissza mind-
azokra, kik közelebbi ismerőseim valának. Ha jó hazafiak 
voltunk-e, azt nem tudom. De azt tudom, hogy keresztények 
nem voltunk s az evangeliumi hitnek leggyengébb csiráját, 
sem hordók keblünkben. 

E mély megindulást keltett szavai a prot. követnek a 
,Des inter, gener. du Protest.' 70. 71. lapjairól vannak lefor-
dítva. Ujolag mondjuk : ezt a legszenvedélyesebb antika-
tholikus parlamenti tag mondá Parisban; ezt mondjuk mi is, 
ultramontánoknak nevezett katholikusok. És minden pro-
testánsok, israeliták, kik alázatos és őszinte hódolattal függ-
nek hitükön, mind szövetségeseink itt, mi őket mindnyájo-
kat testvérekül ismerjük. 

Ugyanez alkalommal gróf Tasclier, Montalembert, Ber-
rier még e mázsás szavakat is mondák : „oly világos mint a 
nap, miszerint mindazon gyermekek, kik a hit csiráival 
köblökben hagyják el családaikat s lépnek az egyetembe ; 
mint hitetlenek térnek onnan vissza. Valamennyi atyákat s 
anyákat hívjuk fel e részben tanukul ! Vegyetek elő válasz-
tás nélkül tiz, egyetemi tanulást végzett növendéket s ke-
ressetek, ha találtak-e csak egy keresztényre is közöttök. 
Egyre tiz között ! És még ez is csuda lesz. Szóval, azon ifjak 
tulnyomólag nevezetesebb részének, mely az elközösitett 

egyetemi tanító intézetekből kord! ki, uralkodó jelleme a 
skepticismus. (L. VA. 1850. 343. 344. 1.) 

Ez kulcsa, legbizonyosb nyitja abbeli rejtélyes körül-
ménynek, miszerint derék franczia testvéreink megbeszél-
hetlen nyomoruságaikból kibontakozni nem tudnak. 

Mivel t. i. legio a neve amolyan Rochefort, Bárodét 
s többféle embereknek, a keresztény államiság dühöncz 
elleneinek, kiket a keresztény jellegből kivetkeztetett val-
lástalan iskolák csont és velőben megrontottak, petroleurekké 
s torlaszhősökké képeztek, s kik jelenleg a Lepelletierek 
Robespierrek, Dantonok saturnáliáit ujabb kiadásban or-
szág világra bocsátani készülnek. Azért : Discite iustitiam 
mouiti, nec temnere divos !" Washington tanácsa szerint is : 
„egész erőtökből támogassátok a keresztény iskolát, mert 
egyedül politikai intézményektől sikeres eredmény nem 
várható" ; mert a forradalom, mely imént csak franczia volt, 
ma európaivá lőn s minden oldalról körülhálóz bennünket ; 
imént titkos és földalatti volt, ma már nyilvános és szerve-
zett hatalommá emelkedett. 

Már pedig közösen elismert d >log, hogy a socialis 
erők élén, melyek a forradalom ellen táborba szállnak, a 
keresztény iskola és egyház áll, melynek irányában mégis 
ugy viseltetnek még némely rendpártialis, mintha ö lenne 
az egyetlen baj, melytől tartaniok, az egyetlen veszély, me-
lyet kerülniök kell. 

A kath. egyház erőnyilatkozatának eszközei, az okta-
tás, felebaráti szeretet és társulatiság. Az európai liberális 
tanoda Gróliáthszerü fegyverzetében remegett és ma is re-
meg az egyháznak e Dávidszerü pásztorbotja és párittyája 
előtt. Azért az 1789-es évektől fogva hogyan zsarnokosko-
kodik? Az egyház kezeiből a tanitásszabadságot kicsikarta, 
alumneumjait, convietusait feloszlatta, iskoláit neutralizálta, 
alapitványait olkobozta, létszerénok, újjászületésének ténye-
zőit megsemmisítette. Hogy igy a revolutiónak még fenlevő 
ostorát, a keresztény iskolát lesújtsa s ekkép a forradalom 
systematizálását keresztül vigye, rémuraságát megszilár-
dítsa. Ekkép a keresztény iskolának tana bomlásnak indul-
ván, a forradalomnak, az általános felforgatásnak tana állott 
elő, mely által épen azok lőnek és jövőre is leenduek legér-
zékenyebben sújtva, kik azt tudva nem tudva, akarva nem 
akarva (mert a forradalmaknak sok akaratlan résztvevői 
vannak s azokat többnyire azok csinálják, kik mit sem 
akarnak róla tudni) lábra kapatták, t. i. dusbirtoku, inagas-
állásu, fényesszületésü, kihegyzett eszű főemberek, kik a 
példaadásnak, sajtónak s ker. iskolának tanát bomlásnak 
inditván, a negyedik tanmódnak, a revolutio tanának elő-
állását lehetségessé tették. Nem gondolván meg, hogy e fé-
lelmes szörny leöletett főurak testhalmazán, szélylyel szórt 
paloták romjain szokja vala megülni irtózatos diadalát. 

Világos tehát, hogy a páholyok vezényszavára mozgó 
kőműves parlamentek, katholikus egyházunkat szellemi re-
productiójának eszközeitől, az élhetés, fenmaradhatás ténye-
zőitől fosztják mag akkor, midőn alapítványait elkobozzák, 
iskoláit elközösitik, tanitásbani függetlenségétől elütik. Egy-
szersmind jogtalan nevelést s oktatási statusegyedáruságot, 
franczia mintájú értelmi communismust hoznak be, melynél 
fogva megtagadják az apától a jogot, gyermekét saját iiita, 
lelkismerete és belátása szerint nevelhetni, s igy a szühtett 

1* 
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világpolgárt a szülök kirekesztésével magoknak eltulajdo-
nítják, s ezáltal a családok megsemmisítésére az első lépést 
megteszik, sőt tettlegesen magokat a családok helyébe tol-
ják, hogy saját eszméiket, vallástalan ábrándjaikat rájok 
erőltessék, mint ezt a spártai törvényhozás tette s ezáltal a 
bekövetkezett állambukást sietette, mint ez Spárta történel-
mének pragmatismusából kiviláglik. 

Erre vonatkozólag Constant Benjamin, ki sem jezsuita, 
de még katholikus sem volt, hanem egy őszinte becsületes 
szabadelvű, már az 1817-ki parlamentben ezeket mondá: 
„Ama népeknél, melyeknek a személyes szabadságról még 
csak fogalmuk sem volt, s hol az emberek csak gépek vol-
tak, melyeket a törvény hozott mozgásba, ott a hatóság be-
folyása rendezhette a nevelés ügyét. De ma egy ily felülrőli 
nyomás ellen az egész társadalom felkelne s a személyes 
függetlenség annál nagyobb erővel hatna a gyermekek ne-
velésére vissza. A hatóság szaporíthatja a nevelés eszközeit, 
szaporíthatja a csatornákat, de azokat vezetnie, nem sza-
bad!" (Mercure de France 8. oct. 1817.) 

Vajha e derék szabadelvű értelmiségnek arany sza-
vait megszívlelni méltóztatnának azok, kiket bizodalmunk a 
Sándorutczai házba megválasztott ! 

Ekkor nem lehetne abbeli gyanúnak semmi helye, 
mintha a magas testület, valamint más egyebokben, ugy az 
egyház tanitásbani függetlenségét illetőleg is, küldői akara-
tának számbavétele nélkül csakis saját ötleteinek nyomán 
akarna haladni. 

Ekkor magától enyésznék el abbeli lehetőség, hogy a 
parlamentaris kormányrendszer életrevalósága reputatiója 
közel jövőben a nép előtt kérdésessé válhatik, discreditál-
tathatik. Gundy Mihály, esperes. 

EGT3LÍZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, deczember 31. U j é v i g o n d o l a t o k . Nincsen 

az évnek egy napja, egy órája, egy percze sem, mely annyi 
kérdőjelt foglalna magában, mint a pillanat, mely határvo-
nalt liuz a mult és jövő közt, melyet a jelentől megkülönböz-
tetni gondolattal is alig lehet. Várunk, reménylünk, óhaj-
tunk, kétkedünk, tervezünk évközben is, de midőn az uj év 
küszöbén átléptünk, oly sajátságosan kimondhatatlan érzel-
mekkel telik el keblünk, annyi kérdés tolul egyszerre el-
ménkbe, annyi rettegés, félelem, kétely, habozás, remény 
hullámai töltik el szivünket, mihez hasonlót csak az érezhet, 
ki hajótörést szenvedve, egyedül vettetik ki partra, ismeret-
len nyelvű, szokású népek közé. 

A 75-dik év kezdete varrázserővel nem csak nem szün-
tette meg fontosságát a minden év kezdetén meg-megujuló 
kérdéseknek, aggodalom, bizonytalanság és reménynek, ha-
nem társadalmi viszonyaink helyzeténél fogva azt még meg-
kettőztette, mert a mult megfejtésre oly problémákat hagyo-
mányozott örökbe az uj évnek, melyek egyeseket épen ugy 
mint az össztársadalmat létfeltételeiben a legközelebbről ér-
deklik, melyeknek helyes vagy helytelen megoldása végte-
len bonyodalmakat idézhet elő, vagy azokat a társadalom 
jólétére megelőzheti a szerint, amint az eszközök megvá-
lasztása a keresztény történelemi alapon kifejlett társadalmi 
viszonyoknak megfelel, vagy meg nem felel, 

Nagy feladat, fontos kérdés ez, óriási nehézséggel su-

lyosodik az nem csak az államférfiakra, hanem mindenkire, 
aki hiszi és tudja, hogy az ember nem e földért van teremtve, 
hanem magasabb czélok eléréseért van alkotva, s hogy e 
czélra a társadalomban közös erővel, vállvetve kell tűrnie 
mindenkinek : bizonyos és nemesebb értelemben t. i. az em-
ber végczéljára nézve a társadalom is kölcsönösen bizto-
sitó intézet, a mennyiben egyik Isten előtt felelősséggel tar-
tozik, ha a másikat nemcsak nem támogatja erényeivel, jó 
példája és keresztény intései által, hanem inkább majd a 
téveszmék öntudatos terjesztése, majd a ker. hitelvek szánt-
szándékos tagadása és megtámadása, majd ismét a ker. er-
kölcstannal ellentétben levő élete által, embertársában a 
hitet megölni, a ker. elveket és erkölcsöket száműzni és igy 
azt végczéljának elérésében akadályozni törekszik. 

A legjobb akarat mellett sem lehet tagadnunk, hogy 
a mult a társadalom e fontos solidaritásáról nem czak merő-
ben megfelejtkezett, hanem öntudatosan is oda törekedett, 
hogy szétrobbantsa amaz egységet, ama kölcsönösen szilárd 
támogatást, mely az egyesnek épen ugy érdekében 'fekszik, 
mint az összegnek ; mert hisz egyesek jólétéből tömörül össze 
az össztársadalom jóléte is, s ha a mult hathatósan megza-
varta e solidaritást, ha látjuk, mily óriási léptokkel halad elő 
a szétbomladozás, ugy a jövő főkérdése nem csak megszün-
tetni a foszladozást, hanem az egységet ismét összeforrasz-
tani — összeforrasztani épen ellentétes módjával annak, ami 
szétszakadozásra felhasználtatott. 

A jövő feladata mindenekelőtt az elmék békéjét meg-
szerezni az által, hogy azok az igazságnak meghódittassa-
nak. Az egység az elmékben csak az egy igazság által érhető 
ol, épen ugy, mint a szakadozottság, a zavar a tévely által, 
miért is szükséges, bogy a politikai, társadalmi tanok haeresi-
sét az elmékbon a keresztény tanok és elvek igazsága váltsa 
fel, melyek életrevalóságukat évezredeken keresztül épen 
ugy bebizonyították, mint bebizonyították hitványságokat, 
élhetetlenségüket, károsvoltukat néhány évtized alatt az uj, 
a liberálisnak nevezett tanok. E tokintetben államférfiak-
nak és egyeseknek, de különösen a sajtónak nagy feladata 
van, mert itt arról van szó, hogy a forradalmi eszmék szám-
űzetvén az elmékből, melyek a felsőbbség iránti tiszteletet, 
engedelmességet megtagadják, helyettük keresztény elvek 
gyakoroljanak befolyást a gondolkozásmódra, melyek alap-
ján ismét visszatérhet a rend, a béke, a fensőbbség iránti 
tisztelet és az összes állami institutiók keresztény alapokra 
fektethetők lesznek. Ellenben, ameddig az elmék a forradalmi 
eszmék befolyása alatt lesznek, míg a ker. igazság és elvek 
alapján békéjük vissza nem tér, addig hasztalannak fog bebi-
zonyulni minden statusbölcsesség, — sem egyesek, sem a 
társadalom nem fogja czélját elérhetni. 

Evvel megegyezőleg és párhuzamosan kell közremű-
ködnünk a szivek békéjének megszerzésére is, mi ismét csak 
ugy érhető el, ha a sziv épen oly kevéssé fog felmentetni a ker. 
erkölcstan iránti kötelezettség alól, mint nem mentethetik 
fel az elme, hogy ne hódoljon a ker. hitelveknek. Egyedül 
csak a ker. erkölcstan képes a szivet ugy idomitani, hogy 
vágyai tul ne csappongjanak azon a czélon, mely a társada-
lom erkölcsös alapját biztosítja, ez kölcsönözheti azon egyen-
súlyt, hogy soha nem ingadozva a tiltott és megengedett 
közt, az egyesek a társadalom jólétére az erkölcsösségben 



mindig előhaladjanak. A társadalmi szokások csak annyiban 
jók, amennyiben a ker. erkölcstannal megegyeznek, a mint 
e kettő közt a viszony lazul, azon módon fajulnak el a tár -
sadalmi szokások is ; kezdetben csak titokban, későbben pedig 
nyiltan fellepnek ama erkölcsi vagy inkább erkölcstelen ki-
növések, melyek előbb emberi tekintetből a világosságot 
kerülték. A keresztény erkölcstan és a független morál közt 
épen e tekintctban ismerhető fel a végtelen különbség, ez 
utóbbinak köszönheti a társadalom, hogy maholnap fogal-
mát is elvesziti a szabad és nem szabadnak; a sziv békcje 
fel van dúlva, az erkölcsök rettentő mérvben meglazultak. 
Nem akarunk részletekbe bocsátkozni, csak ismételjük, hogy 
a társadalom feladata megoldhatásának tekintetéből töre-
kedjék mindenki előmozditani a sziv rendjét és általa békéjét-

Az elme és sziv békéjének kimaradhatlanul egy nagy, 
az összes társadalmi életre kiható következménye lesz, t. i. 
a társadalmi béke, melyet ma épen azért nélkülözünk oly 
fájdalommal, mert az erre szükségeltető két főfeltétel hiány-
zik, innen származik a jogtalanság uralma -a jog felett, innen 
a forradalmi szellem folytonos kísérlete romba dönteni min-
den meg létező rendet, innen a fegyveres béke, mely a tár-
sadalmat anyagilag tönkre teszi. Adjuk meg az elmének és 
szivnek táplálékát és a jog ismét visszanyeri uralmát, a for-
radalmi szellem nem fog többé kisérteni, hanem élvezni fogja 
a társadalom a keresztény elvek uralma alatt azon békét; 

mely egy százada már, hogy a föld színéről eltűnt. Ha erre 
mindnyájan közreműködünk, akkor a mai napon elménkbe 
feltolakodó kérdések, aggodalmak eloszlanak, ha nem ? ugy 
legyünk készen még nagyobb aggodalmakra, mert az elmé-
letet a gyakorlat, a forradalmi eszméket a felforgatás talán 
már ez évben fogja követni. A 

Vidéki levelek. (I.) Nagyon sülyedhet már a hajó, 
mert a patkányok mindenfelül s mindenképen menekülni 
iparkodnak, másfelül pedig ama bizonyos titokszerü, hogy 
ne mondjam gyanús kinézésű alakok is fel-fel kezdenek 
tünedezni, kik mindenütt ott vannak, a hol valami katas-
trófa-féle közeledni látszik, részint, htígy a keletkezendő 
zűrzavarban a magok módja szerint halászszanak ; részint, 
hogy majd itt majd ott .szolgálataikat' ajánlva fel, igy is 
csak — halászszanak. 

Ha uem is mondanám, úgyis eltalálná uram-öcsém — 
megbocsátja e czimezést ; de biz már megszoktam azt j 

valamint másrészt legjobban szeretem, ha a fiatalabb gene-
rátio per ,urambátyám' szólit ; már pedig latom az eszter-
gomi névtárból, hogy édes Maga taliter qualiter szintén még 
a fiatalabb generatióhoz tartozik *) — tehát ha meg sem is 
mondanám, eltalálná, hogy a mindenfelől ránk rohanó előfi-
zetési felhívásoknak benyomása alatt irom ezeket ; melyek 
közt feles számmal vannak a patkányok, de feles számmal 
a gyanús alakok is, kik mindnyájan, amazokkal összeve-
gyülve éktelen zsivaj közt megrohanják a tekintetes publi-
cumot, körülbelül ugy, amint nálunk a mezitelen czigány-
gyerekek körül szokták ugrándozni az uri kocsit, hogy hát : 
„az Isten áldja meg, egy kis krajczárkát . . . !" 

Hogy ezen czigánygyerekek alatt nem susdeque értem 
mind az előfizetési felhívásokat, például a Kegyedét sem, 

*) Bizony csak ugy ,taliter qualiter', ,aliquo sensu', inint egy volt 
anárunk mondani szokta, azaz relative. Szerk. 

még más veterán, katholikus bajnokokéit sem, az magától 
értetődik ; de hogy akarhány ily felhívás is jutott az utolsó 
két hét alatt kezembe, melyet bátran lehetett irodalmi czi-
gánykerékhez hasonlítani, azt szükségtelen Kegyed előtt be-
bizonyítanom, ki oda fenn Pesten bizonyára még többet lá-
tott e fajból, mint mi itt ; csakhogy aztán mi it t e felhivá-
sokat különös tanulmányktárgyává tehetjük,mire a nagyváro-
siak sem rá nem érnek, sem kedvet nem éreznek magokban. 

S igy jöttem én is azon gondolatra, hogy bizony sok a 
gyors futásban, értsd : köpeny változásban menekvé st kereső 
patkány ezek közt a pesti szerkesztő urak közt. Já r házam-
hoz egy lap — majd azt mondtam volna : nem tehetek róla, 
hogy jár mely vagy két hónapja, hogy észrevette, mi-
szerint conservativ fuvalom kezdi azon magas fákat moz-
gatni, honnan különféle kellemes gyümölcs szokott néha 
napján a szemesnek zsebébe hullani, főleg ha kellő időben 
jól megrázni tudja ; . . . . s attól a naptól fogva az a lap, mely 
mindaddig jobbadán amúgy „ibis-redibis" módjára szokta 
czikkeit faragni, s ha sátoros ünnepeken hozzá is akart 
szólni, kivált katholikus ügyekhez, rendesen nagyonis, — 
azt tartom azonban, hogy nem minden szándék nélkül, el-
vetette a sulykot ; — e naptól fogva e lap azt vette észre, hogy 
a magyar politikának helyes iránya ezentúl csak a conser-
vativ lehet, s azóta annyit s olyanokat irt a conservativis-
musról, hogy attól tartok, miszerint azon szándékkal teszi, 
hogy e dolgot alaposan megutáltassa velünk. 

Nem nevezem még e lapot ; de csak annyit mondok 
róla : ez nézetem szerint a föpaikány, vagy legalább is a leg-
furfangosabb patkány, mely először ugrik le a magyar li-
beralismusnak rozzant hajójáról, hogy a conservativismus-
näk, némelyek nézete szerint a láthatáron feltünedező árnya 
felé uszszék 

A láthatáron némelyek nézete szerint feltünedező ár-
nyakról beszélek, melyekről önök Pesten többet tudnak 
mint mi itt a falun ; minden bizonynyal pedig valamit sejte-
nek azok az irodalmi patkányok ; mert ez állatocskáknak 
gyakran helyes ösztönük van, s ha nem lenne is önnállólag, 
hát ösztönöztetnek 

r 

En tehát, tekintve az említett — avagy igaz, nem em-
lített, csak jelzett lapnak viselt dolgait, modorát, szokásait, 
igy szólék magamhoz : „Agricola barátom, vigyázz ; csudák 
ugyan nem történnek, de jelek adatnak; meglátjuk, mivé 
fejlődik a dolog; az egyik patkány már (kiugrott, figyeljük 
meg a többit". 

S ime, többé kevésbbé ügyetlenül ugrándoznak azóta 
zsidók, szabadkőművesek is álkeresztények, ,Lloydí-ok, 
,Napló', ,Reform', de még ,Ellenőr' s ,Egyetértés1 is, hogy 
másokat ne is emlitsek ; ugrándoznak s mindnyájan azon 
veszik észre magokat, hogy már régen tudták, miszerint az 
eddig követett rendszer semmit sem ér, ugyanazon rendszer, 
melynek körömszakadtáig való védelmét némelyik közülök 
még nehany héttel ezelőtt, sok szóval ugyan, de kevés ész-
szel ajánlotta. Ebből, egészen eltekintve azon kérdéstől; 
lesz-e csakugyan, s pedig igazán conservativ irányban rend-
szerváltozás ; csak azt az egyet látom ismét bebizonyítva, 
mit azonban már régen tudtam, hogy a világon mindössze 
igen kevés ész, s még kevesebb jellem van. Ha most egyszerre 
oly szembeötlők az eddig követett rendszernek hiányai & 
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káros következményei, liogy van az, hogy mind ezt csak 
most veszik észre ? honnan vették az illetők még ezelőtt né-
hány hónappal azt a kétes jellemű bátorságot, gorombasá-
gokkal ledorongolni, s hitvány, széllel bélelt gunynyal fél-
retolni azokat, kik okosabbak, tisztábban látók s igazság-
szeretöbbek lévén, mint ők magok, a most bekövetkező za-
vart megjósolni mer t ék? . . . Azok, kik akkor még a libe-
ralismus communis honmentő panaceaira esküdtek, ily rövid 
idő alatt nem józanod/wsítak ki annyira, mint azt velünk most, 
előfizetési felhívásaikban vagy előfizetéskor irt vezérczik-
keikben elhitetni szeretnék. Oktalanok ők vagy csalók vagy 
oktalan csalók; —én az utóbbit hiszem s azért azt mondom: 
a patkányugrás oly későn történik s oly ügyetlenül, hogy 
hazánk katholikus közönsége ugyancsak okulhatna belőle. 

Hátra van, hogy még ama bizonyos, mysteriosus ala-
koknak is szenteljek néhány szót. Agricola. 

München. A r ó m a i k ö v e t s é g k é r d é s e már 
nálunk is felmerülni kezd. Bajorország tudvalevőleg az egye-
düli német állam, mely jelenleg még külön diplomatiai kép-
viselőt tart a Vatican mellett. Ama legújabban a német bi-
rodalmi tanácsban hozott határozat, a szentszék melletti né-
met — voltaképen csak porosz nagykövetséget megszün-
tetni, mint előrelátható volt, némely bajor ,liberális' képvi-
selőben is azon nagyszerű eszmét költötte, a bajor képvisel-
tetést is megszüntetni, nehogy kevésbbé liberálisoknak lát— 
szássunk, mint Bismarcknak mamelukjai, avagy jobban 
mondva : hogy telivér ilyetén mamelukoknak mutassuk be 
magunkat, a minket bizonyára nem igen bámuló világnak ; 
mert — igy okoskodnak a fentebb emiitett ,elmék', ha a bi-
rodalom nincsen képviselve "a pápánál; miért legyünk mi; 
törültessék tehát az illető tétel a bajor költségvetésből is. 
Sőt ezen urak annyira mennek, hogy ebben is majmolva a 
berlini nagymestert, s szavát utánozva, azt mondják, misze-
rint a .politikai illemnek követelménye', hogy a katholikus 
Bajorhon többé a kath. egyház fejével, a pápával, összefüg-
gésben se legyen. 

Szabad legyen erre nézve egy szintén liberales de nem 
ritkán igazságosan itélő lapnak, a ,Frankf. Ztg.1-nak ítéle-
tét idéznünk. 

Igaz — mondja az említett lap, hogy a német biro-
dalmi képvisélőség megszüntettetett ; de tudjuk mindnyájan, 
hogy ennek oka a különleges porosz viszonyokban fekszik. 
Gsak ne lenne Poroszországban viszály az egyház s állam 
közt, csak ne vívatnék az az u. n. ,culturkampf', a német 
nagykövet bizony oly nyugton s háborítatlanul ülne ott a 
Vatican mellett, amint fizetése mint külön tétel ott állna a 
porosz- német költségvetésben, s egy bismarckianusnak sem 
jutna eszébe követelni, hogy Bajorország tegye meg azt, 
amit Poroszország nem tesz. Bajorországban pedig a Ber-
linben döntött okok nem léteznek, Bajorországnak minded-
dig nincsen culturkampf-ja,következőleg ezen országnak nincs 

vis oka azt tenni, mit a másik, egyházügyi viszálykodásai 
folytán tesz. Hozzá járul, hogy Bajorországnak concorda-
tuma van a szentszékkel, hogy következőleg egészen más 
viszonyban áll a pápához, mint a (jelenleg) Poroszországgal 
azonos német birodalom. Míg e concorda tum alakilag el nem 
törültetett, addig jogilag fenáll, s a bajor kormány épen nem 
köteles arra nézve, mit akar s mit fog e tekintetben tenni, 
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utasításokat kérni vagy fogadni Berlintől. A Vatican mel-
letti, bajor követ különleges bajor intézmény, különleges 
bajor kérdés ; mit fog kormányunk e tekintben tenni, az az ő 
dolga, s nem képzelhető ok vagy ürügy, mely alatt ide vo-
natkozó kényszer gyakoroltathatnék a bajor kormányra, s 
ha kormányunk e tekintetben enged, feladta, hogy ne mond-
juk : elárulta az ország tekintélyét, mi több, függetlenségét. 
Nincs joga senkinek, a római bajor képviseltetésnek eltör-
lését követelni, vagy épen azt mondani, hogy ez a politikai 
, illemnek1 követelménye. 

Reméljük ennélfogva, hogy ezen legújabb liberális me-
rénylet, melynek czélja semmi egyéb, mint ujolagos kife-
jezést adni azon ellenséges malitiának, mely a mainap divó, 
egyházpolitikai mozgalmaknak veres fonala, hogy mondjuk, 
ezen legújabb merénylet a jól érdemlett fiascót ki nem ke-
rülendi. 

Svajcz. A t i s z t e l e t e s e k h a r a g j a csaknem 
akar lelohadni, annyira restellik, hogy a legujabbi tvjavas-
latok által a házassági, keresztelési s halotti lajstromok ve-
zetéséből most már ők is kizárva maradnak. Sőt nem érik 
be azzal, hogy csak ugy elméletileg haragudjanak, vagy go-
romba leveleket Írjanak a nemzeti tanácshoz, hanem már a 
gyakorlati cselekvés terére is készülnek lépni, amennyiben 
többfelől érkező tudositások szerint azon terv kezd a pro-
testáns papság kebelében felmerülni, hogy jó lesz az uj tvja-
vaslatokat az u. n. referendismusnak vetni alá, azaz jó lesz 
kieszközölni, hogy 30000 szavazatképes polgár e tvjavasla-
toknak általános szavazatra bocsáttatását követelje. Ezen 
követelés meglehetős figyelemre méltó következményeket 
vonhatna maga után. Mert, hogy könnyű lesz az ez esetben 
szükséges 3000 aláirót összehozni, az már annál is kevésbbé 
szenved kétségét, minthogy e czélra a katholikus papok is 
tevékenységöket vetnék latba, minek vége az lenne, hogy 
nem csak a tvjavaslat, hanem azzal együtt a nemzeti tanács-
nak jelenlegi többsége is megbuknék, minthogy az általános 
választások különben is az ajtó előtt állnak. 

Addig azonban mig erre nézve biztosat tudhatunk nem 
lesz érdektelen rövid szempillantást vetni a nemzeti tanács-
nak azon üléseire, melyben a kérdéses törvényjavaslatok 
tárgy altattak, főleg arra, melynek tárgyát a, polgári házas-
ság képezte. Ennek behozatalát a nemzeti tanácsnak cen-
tralisticus többsége elvben elhatározta ugyan, de nem anél-
kül, hogy e határozatot rövid de heves csata ne előzte volna 
meg a centralisták s foederalisták közt ; mert ez utóbbiak azt 
állították, hogy a házasságügyi törvénykezés az egyes kan-
tonok jogköréhez tartozik, mit a centralisták azonban már 
csak azért is tagadtak ; mert ez esetben a katholikus kan-
tonok bizonyára nem ,boldogittattak' volna meg ezen újkori 
,vivmány'-nyal, s az egyház zaklattatásainak egyöntetű-
sége, mely a liberális törekvéseknek egyik föczélját képezi, 
hatalmas csorbát szenvedett volna. A foederalisták, kik közt 
elég protestáns is van, leszavaztatván, személyökben s velők 
együtt a katholikusok is szavaztattak le, s az obligatorius 
polgári házasság, teljes elválással s isméti megházasodhatással 
határoztatott el, igy lévén az, a nemzettanács egyik libe-
rális tagjának kifejezése szerint „a haladás zászlajára irva". 

Nem épen sima, s gyakran a civilizatio, azaz művelt-
ség vonta határokon tulcsapó volt azon discussio is, mely az 
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,esketési beszéd', azaz azon intés körül folyt, melyet a lajs-
romvezetö (!) fogna majd az összeadandó felekhez intézni. A 
rendek tanácsa e tekintetben azt indítványozta, bogy a 
lajstromvezető a férfit neje iránti szeretetre s azon köteles-
ségre figyelmeztesse, bogy azt minden baj s veszély ellen 
védelmezze, az asszonyt pedig arra, bogy urát szeresse és 
neki engedelmeskedjék. Látnivaló ebből, hogy a civil-össze-
adás a rendek tanácsának tervezete szerint nagyszerűen 
megható, félig kenetteljes, félig poétikus jelenet leendett; 
de a nemzettanács egy kegyetlen tollvonással e szép prog-
rammot megsemmisítette, — és bár nem tudva is, de jól 
tette. A rendek tanácsának javaslata semmi egyéb, mint a 
népnek rászedése. Ha a szabadkőművességnek a házasság-
kötés körüli egyházi közreműködés nem kell, legyen elég 
bátorsága és becsülete azt nyiltan is megmutatni ; tudja meg 
a nép, lássa és érezze, hogy a polgári házasság elfogadása 
által szakított egyházával s vallásával, elvetett minden 
vallásosságot s erkölcsös érzetet. A katbolikus követek is 
felette tapintatosan és helyesen cselekedtek, midőn ezen 
lajstrom vezetői prédikácziók ellen szavaztak, melyeket a 
magok szempontjából is ellenezniök kellett, ha mindjárt nem 
oly cynicus módon tevék is azt, mint némely liberális kép-
viselő, ki bár más okból, de szintén ellene szavazott. így ta-
láltatott egy haladópárti, aki azt követelte, hogy az enge-
delmesség' ne említtessék a nőhez intézendő intelemben, 
mert az megbántás a nőre nézve ; inkább e szavak vétesse-
nek be a lajstromvezetői beszédbe : „A férj a családnak feje" 
— mire egyik gonoszkodó katholikus közbe kiáltott: „Igen, 
ha az asszony megengedi", mely általános derültséggel fo-
gadott rögtönzés végre azt eredményezte, hogy a lajstrom-
vezetői speech egészen törültetett, ugy hogy a polgári há-
zasságnak meddő, szárazon bureaucraticus s vallástalan jel-
leme a maga egész ridegségében fentartatott, mi igen helyes ; 
legalább tudhatja mindenki, aki tudni akarja, hogy miként 
vagyunk ezen dologgal. 

A törvény, mint ilyen, ugyan még nem hozatott vég-
érvényesen ; de létesülése ily előzmények után majdnem 
kétségtelen. S ezzel a protestáns papoknak .gyomorkérdése' 
ujabb, égetőbb stadiumba lép, s csak fokoztatni fog az, mi 
mai czikkünknek czimül szolgált : a tiszteletescknek haragja. 

Posen. L e d o c h o w s k i é r s e k b ö r t ö n e megér-
demli, hogy egyszer kissé leirjuk. Mióta az érsek multévi 
februárhó 3-kán bezáratott, két ablakú, egy ágygyal s meg-
lehetősen szegényes, fenyőfából készült bútorral ellátott szo-
bában lakik. A szobának ablakai azon kis kertre nyilnak, 
mely az uj börtönbázboz tartozik. Egészen deczember 
elejéig maga seperte ki szobáját, azóta külön, csak ő mellé 
rendelt börtönőr alkalmaztatott, ki ezt s még egyéb hasonló 
alsóbb rendű teendőket végez, egyúttal pedig a szentmisé-
nél is ministrál neki, s belylyel közzel német s lengyel hír-
lapok felolvasása által némi szolgálatot tesz. 

A szentmisét az érsek egy, börtönszobájával szemben 
fekvő más szobában mondja, hol látogatóit is fogadja. Az 
oltár nagyon egyszerű, egyedüli diszét egy jóizlésü feszület, 
Jézus szent szivének és szent Jadviga képe képezi, melyet 
a hitvaliónak egyik jó barátja ajándékozott neki. Miután a 
fogolynak nem csak összes levelezése, hanem minden Írás-
beli jegyzete is a börtön főigazgatója részéről tüzetes vizsgá-

latnak vettetik alája, az érsek egészen lemondott róla, hogy 
bármit is irjon, amiért téntatartó meg toll sincs szobájában, 
egyedüli Íróeszközét egy kék irón képezvén, melylyel nevét 
a látogatóinak ajándékozni szokott kis szentképekre irja. 

Négyszer egy hétben Meszczinszky, udvari káplánja 
látogatja meg, ki jelenleg Ostrowóban lakik, s kinek irányá-
ban igazán atyai jó indulatot érez ; ezenkívül majdnem min-
den jelentkező látogató bocsáttatik be hozzá, kiket a bör-
tönfelügyelő, igen müveit s méltányos uri egyén kísér el 
hozzá. A mi leginkább hat a tisztelgőkre, az a kedélynek 
azon megingatbatlan nyugalma, mondhatni : azon kedélyes 
vidám kedv, mely az érseken vehető észre, mely lesugárzik 
arczárói, melyet minden szava, minden nyilatkozata kife-
jez. Különös isteni kegyelem ez, melynek becsét a fogoly 
jól érzi, s melyért, saját vallomása szerint, mindennap hálát 
is mond a Mindenhatónak. Ezen alapszik rendithetlen bá-
torsága, az isteni vezetésbeni megingathatlan bizalma s jel-
lemző kedélyvonását képező ama csudás megvetése minden-
nek, ami földi. 

Míg szabad volt, kötelességét teljesítette, nem nézve 
sem jobbra, sem balra. A mi csapások ezért érték, azokat 
nyugodtan elviseli, nem törődve az őt most környező, külső 
kellemetlenségekkel. Azon hoszu vádiratot, melyet az állam-
ügyész ellene készített, ezen alapuló elitéltetését s azon bí-
rói határozatot, mely ,letevését' kimondja, mindezeket el 
sem olvasta, hanem egyszerűen titkárának adta ki, hogy ad 
acta tétessenek. Legújabban történt, hogy a zálogoló vala-
hol 6000 tallért foglalván le magánjövedelmeiből, ezért két-
évi börtönbüntetéséből négy hónap engedtetett el neki. Mi-
dőn ez tudtára adatott neki, egyszerűen ezt mondta : „jól 
van". Különben bizalma a jövőbe rendithetlen, meglehet 
hogy némileg optimisticus, de tény, hogy épen e jellemvo-
nás az, mi mély s maradandó, félbátoritó s lelkesítő benyo-
mást gyakorol látogatóira. 

Testi egészsége mi kívánni valót sem hagy. Annak 
daczára, hogy naponkint csak egy óra hosszat mozoghat 
szabad levegőben, korábbi bajai nem ujultak meg. A nyár 
folytán többi közt öcscse, családjával is meglátogatta őt. A 
viszontlátás, s néhány órányi együttlét után az isméti elvá-
lás megható jelenetet képezett. Oktober vége felé a részvét-
teljes szeretetnek jelei nagyon szaporodtak. E hó 29-én 
ugyanis 51. születési napját ülte, mely napon körülbelül 600 
szerencsekivánatot kapott, táviratilag vagy levélben, a tár-
sadalom minden rétegeiből, a főnemességtől a papságtól, egy-
letek- s magán személyektől. Mindezeknek rendezése s el-
olvasása több napot vett igénybe. Ennek megtörténte után, 
ez iratokat mind oltárára tette, hogy mindennap a szent 
misében azokról emlékezzék meg, kik róla megemlékeztek. 

Ostrowo lakossága s egész környéke csudálja a hős fő-
papot. Ót magát pedig fogságánál sokkal inkább azon szo-
morú helyzet nyugtalanítja, melyben kettős megyéjét tudja. 
Sajnálja a mi Xionsban történik, hol Kubeczák nem az a j -
tón, hanem az ablakon át tolakodott be az Ur aklába. Saj-
nálja azon nagy pusztítást, melyet a kath. egyház ellenségei 
az Urnák hivő nyája közt tesznek s midőn gonosz tetteiket 
kárhoztatja, imádkozik értök Istenhez, világosítsa fel őket, 
hogy gonosz szándéklataitól elálljanak, s szűnjenek meg 
irtóháborút viselni az anyaszentegyház ellen. 
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sajátkezülog aláirt feliratokban rendithetlen küségöket s 
ragaszkodásukat fejezték ki a püspöknek. Ily püspök aztán 
fel is léphet, bátran és határozottan. 

— Berlinben a Szentkeresztről elnevezett protestáns 
parochiában folyó évi oktober havában 150 gyermek szüle-
tett a kik közül csak 12 kereszteltetett meg, mig 83 civi-
liter összeadott pár közül szintén csak 12 kérte az egyház 
helybenhagyó áldását. — Eszmetársulásnál fogva emiitjük 
e helyt, hogy a szabadkőmüvesileg .felszabadított s egye-
sitett ' Olaszországban, a mult esztendő három első negyedé-
ben, tehát januártól szeptemberig bezárólag a hivatalos ki-
mutatásuk szerint 1059 gyilkosság, 1105 gyilkossági kísér-
let, 23352 erőszakos testi sértés, 3092 rablás és 55137 lopás 
követetett el, ide nem számítva, természetesen azokat, me-
lyeket a kormányclique s pártja ex officio elkövet. 

— A kökii érsek számára uj börtönbüntetés áll kilá-
tásban. A Rajnamelléknek főelnöku e napokban felszólítást 
intézett hozzá : vagy töltse be az (amugyis egyházilag be-
töltött u. n. succursal-plebaniákat (administraturákat) ren-
des plébánosokkal, vagy fizessen nyolcz nap alatt huszonki-
lenczezer tallért, vagy — s ez lesz a vége, zárassa be magát 
ismét. Az érsek eddig nem is felelt. — A paderborni püspök 
ellen intézett vádirat 18 sürüen beirott ivet tesz. Ervei ér-
téktelen közhelyek, ámbár vádló szemlátomást azon volt — 
mi azonban nem sikerült neki, — hogy a püspökre ráfogja, 
miszerint a májusi törvényekkel szemben a többi püspöké-
től eltérő, sokkal ellenségesebb állást foglal el. Hallomás 
szerint a püspök, több hozzá intézet kérdés folytán elren-
delte, hogy mindenütt, hol hithű, katholikus pap nem kap-
ható, laicus isteni tisztelet tartassék. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Dr. Csősz Imre, gymn. igazgató 6 ft 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Beligioí rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hű és tökéletes képét meríthessék, mig emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen k\\à pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hasai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakítás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Ertesità'-i megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 3 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb -előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Orazág-ut 39. szám alatt. 

íme, mily fényes bizonyítéka annak, mennyire csaló-
dik Bismarck, ha azt hiszi, hogy erőszakoskodásai által a 
katholikus papoknak vagy a hi veknek állhatatos bátorsá-
gát megtöri. 

VEGYESEK. 
— Mennyire haladtak már a kath. egyház elleni erő-

szakoskodások Svajczban, mutatja azon körülmény, hogy a 
baseli, csupán ókatholikusokból összeállított .megyei érte-
kezlet' (Dioecesan-Conferenz) a solothurni káptalannak fel-
oszlatását s a baseli püspökség javainak eladatását hatá-
rozta el. Amolyan Horánszky-féle ,autonoinikus követek' 
ezek. — Kirívóbb alakban aligha mutatkozott még a sza-
badkőműves liberalismus nyomorult volta, mint azon tár-
gyalásokban, melyek a párisi nemzetgyűlésben a felsőbb 
tanítás szabadsága körül folynak. Majdnem gyermekesnek 
mondható a félelem, melyet a vörösek s egyéb liberálisok 
tanúsítanak ; mert most érzik, hogy a kimondandó tansza-
badság első sorban a katholicismusiiak fog kedvezni. Vilá-
gos jele ez annak, hogy az egyházellenes elvek utóvégre is 
csak azon támogatás által tudnak erősödni, melyekben az 
,állam' részesiti. 

— Kax-ácsonig egész Poroszországban ezemégyszáz-
tisenkét katholikus pap volt májustörvényileg megbírsá-
golva, bezárva, belebbezve vagy az országból kiutasítva, 
szóval megbüntetve, jeléül annak, mily erélylyel foly Bis-
marcknak ,culturkampf'-ja. Legújabban a hildesheimi püs-
pöknek jövedékei függesztettek fel ; mert a 2000 tallér ere-
jéig megkisértett zálogolás eredmény nélkül maradt.Ugyanaz 
történt a münsteri püspökkel is. Badenben pedig a freiburgi 
káptalani helynök, Kübel püspök vád alá helyeztetett, mert 
az újonnan felszenteltektől a missio canonicá-t megvonni 
vonakodik. — A mainczi megyének papjai egytől egyig, 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
YÍziváros,főutcza221 ,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

IIARMIXCZX EGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér- i 
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 6. 2. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Havi szemle. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Kilencz millió s néhány százezer forint. Erdély. 
A kath. sajtó s az esp.-kerületi könyvtárak. Berlin. A katholikus hitéletnek mindinkábhi megbénítása. London. Az angol 

ókatholicismus. Buden. A katholikus helyzetének. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Váljon mi az a közvé l emény? . . . . 
Talán különösnek látszhatik e kérdést felvetni 

ma, midőn az egész világ a közvéleményről beszél, 
midőn az embereknek legnagyobb része lemond 
Ítéletének önállóságáról, függetlenségéről, ellent-
mond számtalan esetben saját jobb meggyőződésé-
nek, elnyomja magában lelkismerete hangját , sür-
gető, intő, feddő szózatát, csakhogy olyasmit ne te-
gyen, ne mondjon, mi a közvéleménynyel ellenke-
zik ; különösnek látszhatik ta lán e kérdést felvetni 
ma, midőn ez a ,közvélemény' oly általános uralom-
nak örvend, melyet természetére s terjedelmére nézve 
ta lán legjobban amaz oktalan bár, ele mégis, vagy 
talán épazért fanatieus áltisztelethez hasonlíthatni, 
melylyel bizonyos, a műveltség legalsóbb fokán álló 
népek fatuskó képében imádott bá lványuk i ránt 
viseltetnek, midőn e közvélemény tettleg oly annyi ra 
igazgatja azokat, kik közügyeinket igazgatni lát-
szanak, hogy azt hinné az ember : e fontos, nagy-
szerű tényezőt, melynek nevét'tudós s tudatlan, ur 
és szolga egyaránt folytonosan szájain hord — e 
tényezőt csak minden ember ismeri eme felvilágo-
sodott tizenkilenczedik században, melynek főjel-
lemvonása a tekintélynek tagadása, s melyről en-
nél fogva alig tehető fel, hogy oly tekintélynek 
hódoljon, melyet nem csak oly élesen, oly irigy-
kedve, oly roszakarólag nem birál meg, mint a töb-
bit, hanem — még nem is ismer ! 

Pedig mégis ugy van ; — oly tekintélynek 
hódol az emberi nem legnagyobb része, melyet nem 
ismer, s midőn annak hódol, oly feltétlenül, mint ezt 
manap teszi, lemond egyenesen józan eszéről, le sza-
bad akaratáról , szóval lemond mindazon tulajdo-
nokról, melyekre különben oly annyi ra büszke, — 
mintha csakugyan megvolnának. 

Alio- van szó, mely annyiszor ismételtetnék, 
mint e szó .közvélemény', mondá nem régen egy 
franczia katholikus lap, — mindenki hivatkozik 
rá, hogy tegnapi bolondságait mentegesse s hogy 
holnapra szándékba vett gonoszságai számára tetsze-
tős ürügyet nyer jen — utóvégre pedig még sem ta-
lálkozik ember, a ki eme ,köz véleményt ' jellemezni 
tudná vagy merné. 

Kisértsük meg egyszer egy kissé. 
A vi lágnak mindig imádnia kell valamit. Ha 

Istentől elfordult, bá lványt keres s azt imádja. Az 
emberi szeszélynek szüksége van rá, hogy valami 
általános szólam, hangzatos phrazis mögé bujhassék, 
melynek a nagy tömeg előtt bizonyos tekintélye van, 
mert nem ért hozzá, vagy mert érdekében fekszik, 
valamit előtérbe tolni, mire hivatkozni lehessen. 

í g y talál tatott fel a ,közvélemény', s valóban, 
nem is ta lál tathatot t fel megfelelőbb czim minden 
oktalanságnak okadatolására s minden gonoszság-
nak védelmére és mentegetésére ; de ez nem az igazi, 
a helyes, a megbizható közvélemény; — mert van 
olyan is, mely pedig igen tiszteletreméltó, melyet 
Isten maga ültetett a halandók lelkismeretébe, mely-
nek kútforrása a természeti törvény, s melyet ilyen-
nek a minden idők bölcsészei egyhangúlag elismer-
tek. „Amit az emberek mindig és mindenütt hittek 
s igaznak tartottak, azt méltán a természeti tör-
vény fo lyományának tekinthet jük", mondja Cicero. 
Hi t t anunk is tiszteli az általános, szent hagyo-
mányt , s maga Krisztus Urunk , az apostolok s a 
szenta tyák gyak ran hivatkoznak rá. 

Váljon ez utóbbi, ez a tiszteletreméltó közvé-
lemény-e az, mely jelenleg a forradalom kegyelmé-
ből uralkodik a világ felett ? Ez fontos kérdés, mert 
már Cicero mondja, — De Nat. Deor. 2. — hogy nem 
minden vélemény egyformán jó, s maga Krisztus 
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Urunk — Mt. IV, 5 ; — több, akkor igen divatos 
nézetet hamisnak, tévesnek jelzett. 

Az igazi, helyes, megbízható közvélemény a 
természeti törvényen alapszik s a jó, az igaz s szép 
ama fogalmának felel meg, melyet mindnyájan szi-
vünkben hordunk. Három ismertető jellege van: a 
régiség, mert egykorú az emberi lelkismerettel ; a 
változatlanság, mert a századokon keresztül min-
dig ugyanaz marad s az általánosság, amennyiben 
nem változik, korszakok, éghajlatok vagy egyéb, ha-
sontermészetü körülményekhez képest. Ami igaz és 
jó volt ezelőtt ötezer esztendővel, igaz s jónak marad 
a világ végéig, mindaddig mig léteznek lények, ine-
lyek e kettő iránt fogékonyságot éreznek keblökben. 

A mai nap divó ,közvélemény'-en pedig egyi-
két sem találjuk eme jellegeknek. Avagy miért is 
létezik ezen közvélemény? miért találták fel, miért 
hirdetik, miért terjesztik ? mi czélja és rendeltetése ? 
az, hogy az emberekben a jó s igaznak érzetét, me-
lyet maga a Teremtő oltott, lehelt beléjük, hogy azt 
eltompítsák, elnyomják, kiirtsák. Ezen hamis köz-
vélemény nyughatatlan, váltakozó, megfoghatlan 
valami. Lételeme az állhatatlanság, a mulandóság. 
Tegnap született, ma meghal. Szüntelenül változ-
tat ja külalakját , cserélgeti ruhá já t ; alij>- hogy vala-
hol felüti fejét, máris ismét eltűnik, elolvad, elpáro-
log, sem megállítani, sem helyhez kötni nem tudod. 
Innen van, hogy korunkban, mely a legbadarabb 
tanoknak oly termékeny szülőanyja, még nem ta-
lálkozott ember, ki a ,közvélemény' értelmét meg-
határozni, elméletét, szabályait, rendszerét megala-
pítani merte volna ; s nem is fog találkozni egyha-
mar ; mert e téren minden magyarázat, minden fej-
tegetés legfelebb csak az álarcznak leírása, mely 
álarczmegett a legundokabb szenvedélyeknek egész 
raja lappang. 

Ez a ,közvélemény' époly forradalmi szörny-
szülött, mint a maga idején az ,Észistennő' volt, 
csakhogy tagadhatatlan, hogy a lépés ezen észisten-
nőtől a mai ,közvélemény'-ig valóságos forradalmi 
haladást jelez. Az észistennő cultusa ellen nem csak 
a katholikusnak, de a szakadárnak, a protestáns-
nak, a zsidónak is jobb meggyőződése fellázadha-
tott s fel is lázadt; a világ, nagy összletében, soha 
sem engedte volna meg, hogy ez ,istennő' templo-
maiba, imoláiba, zsinagógáiba hatolt volna be ; de a 
mai közvélemény sokkal tetszetősb, ingerlőbb, csá-
bítóbb alakú, ugy hogy hihetetlen, elszédítő gyor-
sasággal hódíthatta meg az egész világot, minden 
egyes egyén egyúttal istene is levén s temploma is 5 

csak egy szükséges : hogy ez az egyén a természeti 
törvény hangját némitsa el szivében, hogy az igazi 
közvéleménynyel végképen szakítson s öntudatla-
nul kövesse a nagy áradatot, a merre csak viszi. 

S ezt teszik sokan, legtöbben ; teszik szivesen, 
annyi odaadással s önmegtagadással, minőt talán 
sohasem fordítanának becsületes, igaz ügyre; nem 
csak teszik, de büszkék is rá, hogy tehetik, büszkék 
rá, hogy megtagadva jobb énjöket, elvethetik lelk-
ismeretöket, mert minden egyes érzi, bogy hangja 
öregbiti a nagy zsivajt, s hogy a felforgatás nagy 
müvében, bár másodrendű s gyakran alig észreve-
hető, de mégis szükséges szerepet játszik. Tetszik a 
szerencsétlennek, hogy oly bálványt imádhat, me-
lyet maga segített készíteni, s hogy szivéből kitép-
het oly törvényt, a természet törvényét, melyet nem 
maga hozott, mely felülről adatott neki. 

íme az örökös tévkör, csak uj elnevezésekkel : 
a teremtmény, elfordulva teremtőjétől s leborulva 
saját keze, saját téves elméje szüleményei, önkészi-
tette bálványa előtt, melynek mai neve közvéle-
mény'. Uralma általánosan elismert, hatalma kor-
látlan. Ez ama borzasztó hatalom, mely az igazság-
nak szent ügye ellen évek óta elkeseredett harczot 
viv, de mely alig- egy évtized óta nagyobb haladást 
tőn, mint bármikor azelőtt, amennyiben nem egy 
trónt forgatott fel, nem egy koronát ragadott le ille-
tékes viselője fejéről, mig végre jogarát lefoglalta 
azon egyedüli tekintélynek is, mely még szembe 
mer szállani vele: a pápáét, s lassan-lassan belopód-
zik immár a katholicismusnak, az erkölcsi jó-, igaz-
s szépnek szent táborába is. 

Ezek után talán nem fog már különösnek lá t -
szani, ha ma, épen ma felvetjük a kérdést : mi ez a 
közvélemény, honnan jön, mit akar, hova vezetend 
végre minket ? 

Honnan jön? honnan származik? . . . A gono-
szok ama titkos rejtekhelyeiből, melyeket bátran a 
pokol előcsarnokainak nevezhetnénk. Ott kovácsol-
tatnak ama hamis elvek, hazug elméletek, felfor-
gató tanok, melyeket a liberális sajtó naponta ter-
jeszt; ott keletkeznek ama mozgékony, állhatatlan, 
egymással örökös ellenmondásban levő álhirek, me-
lyeket a befogadott műszó a közvélemény áramla-
tainak nevez, s melyek, bármily hullámzók s válto-
zékonyak legyenek is, mégis nyakas következetes-
séggel egy közös czél felé irányulnak, oda, hogy 
minden lépten nyomon Isten, anyaszentegyháza s 
az e kettő által hirdetett igazság ellen küzdjenek, 
minden uton módon, csak ne becsületes eszközzel. 
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Ez az a ,közvélemény', melynek paizsa alatt m ind 
azon politikai s társadalmi gonoszságok követtettek el, me-
lyeknek a világ 1789 óta szemtanúja volt. Azon pillanattól 
fogva, midőn Philipp Egalité királyi vérrokonának halálára 
szavazott, ama másikig, melyben Róma a piemonti rabló-
bandák betörése által, mint Victor Emanuel mondá : „a pol-
gárisult világnak visszaadatott" — a történelem semmi 
egyéb, mint a legjellemtelenebb gaz müveleteknek lioszu lán-
czolata s mint számos nemes áldozatnak szomorú története, 
melyek korunk e bálványának,'a ,közvélemény'-nek szine 
előtt leölettek. 

Alig képzelhető mélyebb sülyedés, mint az, hogy az 
emberi nem ily undok bálványnak lábaihoz vetette magát, 
melynek oultusa a jellemteleuség, a hazugság,tudva vagy nem 
tudva elkövetett önlealacsouyitás ; s hogy annyian részesek 
e cultusban, ennek oka a keresztény vallásosság véghetetlen 
hanyatlása, s a keresztényeknek ebből folyó közömbössége 
azon veszélyek iránt, melyek a ,közvélemény' csábhangjá-
ban rejlenek, vagy tudatlan-, tájékozatlansága, mely azt hi-
teti el velők, hogy vannak körülmények, midőn az ember 
Istennek is szolgálhat s az ördögnek is. 

Ezért olvassák ezren meg ezren a páholy lapjait, „hogy 
a közvélemény iránt tájékozzák magokat" ; azért nem merik 
magokat katholikusoknak nevezni, vagy akár csak a legár-
tatlanabb katholikus tüntetésben is részt venni : „nehogy a 
közvéleményt hivják ki" ; — ezért küldik gyermekeiket is-
tentelen, vallástalan iskolákba ; „mert a közvélemény ma 
ezek mellett van" , . . . s mindamellett mindezek azt hiszik, 
hogy ők még mindig keresztények, mi szintén igen különös 
,közvélemény'. 

Valóban a páholy ügyesen játszik ! Mily finomak 
alig észrevehetők a legelső szálak, melyekkel kiszemelt ál-
dozatát körülhálozza ! — Sőt ügyességének netovábbja az, 
hogy ez ügyben ezer meg ezer önkéntes szolgája van, kik 
tudtukon kivül is segitik egymást, midőn mint közvéle-
mény' ellenállhatlan nyomást gyakorolnak a rövidlátó ön-
állás nélküli elmére, mely e nyomás alatt eleinte talán ,csak' 
közömbössé válik a magasabb szellemi javak iránt, nemso-
kára hideggé, végre pedig oktalon ellenségévé mindennek, 
mit előtte naponkint gyaláznak, s époly oktalan imádója 
mindannak, mit előtte, nem ritkán leggyanúsabb egyének s 
majdnem mindig a leggyanúsabb szándékkal, de következe-
tesen dicsérnek. Egyik engedmény, egyik hátráló lépés e té-
ren a másikat vonja maga után, kényszerkövetkezetességgel ; 
az elmék a hangzatos szók hatása alatt mindinkább eltom-
pulnak, a jellemek elsatnyulnak, mig végre egy nagy ész, 
értelem s akarat nélküli, alaktalan tömeg áll előttünk, mely 
néhány ravasz, vezérnek d'eltolakodott csábitónak szavait, 
hol bárgyú egykedvűséggel, hol még bárgyubb állelkesedés-
sel hangoztatva, midőn ekként egyik a másikat, a napoukinti 
adagokban feladatott, de meg nem értett leczkét elmondani 
hallja, egymást megbámulják s az egészet mint közvéle-
ményt' imádják. (Vége köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
VIII. 

Általában megfoghatatlan az úgynevezett culturálla-
mok és ezek iskoláinak kábasága : kizárólag mindent egye-

dül tenni, mindent elnyelni akarni. Pedig: „minél kevesebb 
a tárgy, melybe valamely kormány hatalmával befoly, annál 
tovább fog az ily kormány fenállani". 

Ezt nem mi mondjuk, nem is valamely jezsuita vagy 
ultramontán, hanem az öreg Aristoteles maga. És mi ebből 
azt következtetjük, hogy ti, magatokat kulturállamoknak 
hánytorgató hatalmasságok, nem fogtok maradandók lenni, 
mivel hatalmatokat mind arra ki akarjátok terjeszteni, mi 
ez ideig ment vala tőle. 

Soha — mióta a világot a kereszténység átalakitá, 
még a legabsolutabb államokban sem gondolt senki a sta-
tusnak ily közvetlen és kizárólagos, a nevelésre gyakorlandó 
befolyására.S egyedül korunknak tartatott fen ezen, a hajdan-
kori Minosra, Lykurgra és a franczia Robespierrere ; tehát a 
mesés hagyományra, a pogányságra és a pogányságnál még 
roszabb valamire támaszkodó tannak újbóli felélesztése. 

Bármily különböző volt is a hatalom és befolyás foko-
zata, melyet a laikus állam a nevelés ügyre gyakorolt ; de 
mindig és mindenütt, ugy katholikus, mint protestáns statu-
sokban, kitünőleg az egyház és papság kezébe volt az e kö-
rüli intézkedés letéve. Kik saját szabályaik, köteleztetéseik 

és hagyományaikkal birva, határozott és független hely-
zetben valának a status irányában. És igy képesek voltak 
egyszersmind arra, hogy a lelkismeretet és családokat a vi-
lági rend viharaitól s forradalmaitól, állhatatlanságától és 
kicsapongásaitól megóvják. Azonban napjainkban egy man-
darinatus keletkezett bizonyos emberekből, kik többé semmi 
természetfeletti liitet, semmi változatlan tant nem ismer-
nek el. S e mandarinatus a status nevében, a leggyengédebb 
és szentebb erkölcsi tekintélyt bitorolja, a lelkek és értelmi-
ségek legfőbb rendőréül akarja magát nézetni s mindenre 
ráteszi kezét, mi annak előtte kizárólag a hit és vallási hó-
dolat körébe tartozott. Pedig kimondotta, hogy a status ma 
már hitetlen, hivatalosan hitetlen, hogy miaden vallásos 
eszmétől s hagyománytól elszakaszkodott, hogy lemondott 
minden vallástan részére sanctio-s gyámolitásról, hogy állam-
vallásról jövőre tudni sem akar stb. stb. 

És mégis most ugyanazon status előáll és hatalmat 
kezd bitorolni, melylyel annak előtte soha nem birt, s mely-
ről az atheismus fennhangu proclamálása által implicite le is 
mondott. Igen, ő most előáll és az atyai legszentebb köte-
lességeket, a lelkismeret láthatlan jogait, a nevelés és isteni-
tisztelet szabadságát stb. merő rendőri felügyelés alá tar-
tozó dolgokká akarja tenni. Elannyira, hogy ma már a mi-
sézhetés, gyóntathatás, predikálhatás, papszentelhetés, iskola 
látogathatás stb., szabadságát is az ő engedélyezésétől teszi 
függővé. S a papi missiót, egyházi küldetést egészben maga 
számára foglalja le ; épen ugy, mintha neki adattak volna a 
menyország kulcsai, a lekötő és föloldó hatalom jelvényei, 
mintha ő volna a világra kiküldve prédikálni, minden né-
peket, nemzeteket tanitani. 

Jól mondotta Sepp már fertály század előtt a frank-
furti gyűlésen : „Az egyház szabad egész a templom ajta-
jáig; de a mint valaki bemegy vagy kijön, ott találja a 
rendőrszolgát ; vagy nemis a templom előtt, hanem már a 
sekrestyében ott lajstromoznak, ellenjegyeznek, ott meghatá-
rozzák, váljon stearingyertyákat kelljon-e égetni, hányszor 
adassék áldás, meddig és mikor legyen szabad harangozni 

2* 
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gloria- és credoval, vagy ezek nélkül, fehér vagy fekete 
színben szolgáltassék-e a szent mise stb. stb. 

Ilyen a szabadság, melyet az egyház nyakára neheze-
dett állam több helyen adni szokott, s ha a jelek nem 
csalnak, nálunk is a közel jövőban adni akar. Egyébiránt 
mi a statusnak oktatáshozi jogát elperelni nem akarjuk, 
mert polgárait az iskolából kapja, de hasonjogot követelünk 
az egyháznak is, mely a csscsemöt a keresztelés által kar-
jaira veszi s azon tul is az élet göröngyös pályáján oktatni, 
vezérelni s a gödör szájáig kísérni, s mintegy karon vezetni 
hivatva van. 

Mi nem utasítjuk vissza azonfensőbb és törvényes fel-
ügyelést, mely nem ellenséges vagy vetélytársi szemek által 
gyakoroltatik. Mi tagadjuk a statusnak amolyan franczia-
mintáju felügyelési jogát. Mi tagadjuk, hogy a statusnak 
több joga lenne a magzatokra, hogy sem az atyának. Az 
atya, az ember, a polgár lekötelezettje lehet személy- és 
vagyonbiztosságáért a statusnak, de atyafiságáért épen nincs 
iránta lekötelezve. 

O ezt, mint lelkét Istentöl nyerte, s midőn a status 
közte és gyermeke közt ferulájával s nevelőivel megjele-
nik, joga van azt visszautasítani ; mert a statusnak semmi 
joga a teremtmény fölött, mely Isten ajándoka. 

A status jogainak csak akkor van helye, ha az atyá-
nak hanyagságát vagy szegénységét pótolni kell ; de azon 
önkénykedésre korán sincs feljogosítva, hogy magát a csa-
ládfő helyére tolja s azon gyűlöletes egyedáruskodást gya-
korolja, mely előbb utóbb őt magát fogja a fölbomlás örvé-
nyébe sülyeszteni. 

Halljuk csak a legszabadelvübb Talleyrand szavait : 
„Minden kizáró privilégium gyűlöletes természettel bír már 
önmagában, de a közoktatási ügyben az még inkább gyűlö-
letes és képtelen". Átmenvén tovább a convent Saturná-
liáira, Lepelletiers, Robespierre és Danton spartal nevelést 
ajánló s Cousin által is kárhoztatott elveire ; az egyetemnek 
illetőleg államnak népnevelési egyedáruskodását épen azok-
ból mondja származottnak s ép azért elítélendőnek. 

(Folyt, köv.) (Jrundíj Mihály, e speros . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t t január 2. K í l e n c z m i l i ó s n é h á n y s z á z -

e z e r f o r í n t. Amaz albizottságnak működéséről, mely hi-
vatva van a ,tanulmányi alapok' jogi természetének meg-
vizsgálására többszőrösen jelentést tettünk szíves olvasóink-
nak már a mult évben anélkül, hogy már akkor jelezhettük 
volna, minő okok voltak döntő befolyással az albizottság 
többségére, hogy nevezett alapot nem felekezeti az az katho-
likus, hanem országos természetű alapnak tekintse és mint 
ilyenről adjon jelentést a teljes bizottságnak, illetőleg pedig 
az országgyűlésnek. Végre azon helyzetbe jutottunk, hogy 
ezen indokokat is előadhatjuk, természetesen nem a nélkül, 
hogy terünkhöz képest az albizottság többségének nézetére 
némely megjegyzést ne koczkáztatnánk. 

Az albizottság, hogy feladatának megfeleljen e három 
kérdést tette megfontolása tárgyául : 1) kinek képezték tu-
lajdonát az adományozott javak az alapítás idején? 2) ezen 
alapítás az országos, vagy csak a kath. felekezeti tanügy 

előmozdítására tétetett-e? s igy 3) országos alapot képez e, s 
mint ilyen az államnak tanügyi czélokra bár, de korlátlan 
intézkedése alatt áll-e, vagy pedig hasonló czélokra, de csak 
a kath. felekezet tanügye érdekében használható-e fel? E kér-
désekre felelve az albizottság többsége, ugy találta, hogy a 
jezsuiták eltörlésével ezek birtoka az államra szállott elveszt-
vén az egyházi jellegét, az állam pedig,országos' alapot létesi-
tett-e vagyonból, miből következnék, hogy az állam azt sa-
ját tetszése szarint az országos oktatás és közművelődés czél-
jára felhasználhatja, vagyis ami magyarul annyit tesz, az 
állam megfoszthatja a katholikus tanügyet kilencz millió 
258,233 frtból álló tőkéjétől és ha épen tetszik, azt amit ed-
dig századokon keresztül tett a katholicismus a nemzet ker. 
oktatásának előmozdítására, ismét előrül kezdheti, ha épen a 
falekezetnélkűli állam jónak látja,'hogy területén, melyet oly 
könnyedén megfoszthatott a ker. tanítás eszközeitől, kath. 
tanodák emelkedését ismét megengedje. 

De térjünk át az albizottság többségének véleményé-
hez, illetőleg indokaihoz. Az albizottság többsége épen ugy, 
mint korunkban mindazok kik az egyház viszonyát az ál-
lamhoz a jelenleg divó jogi felfogások szerint Ítélik meg és 
szüklátkörük miatt azt képzelik, hogy minden időben, min-
den ugy létezett vagy létezni kellett, amint ma létezik, vagy 
ők, hogy ugy létezzék, óhajtják, igen e bizottság nagyban 
téved midőn azt véli, hogy a jezsuiták eltörültetése által 
azok birtoka az államra szállott, azon birtok megszűnhetett 
ugyan lenni jezsuiták b'rtoka, mivel jezsuiták nem voltak, 
de nem vesztette el azért egyházi jellegét épen oly kevéssé, 
mily kevéssé az egyház nem szűnt meg létezni az által, hogy 
a jezsuiták eltöröltettek, mag miradt tehát eb'rtok a jezsui-
ták megszűnte után is egyházi birtok,mert megmaradt az egy-
ház és igy még azt sem lehet alkalmazni eme birtokra,mi a tör-
vényes örökösök nélkül elhaltakra alkalmaztatik, hogy azok 
javai a koronára szállanak. A javaslat felemlíti ugyan azon 
körülményt, hogy eme javak akkori királyunktól 1548 orszá-
gos törvények által lőnek a jezsuiták által ellátott tanítás és 
nevelési czélokra fordítva, miből azt kövatkezteti, hogy ezt 
a király nem mint az egyház kegyura tette, hanem mint 
államfő, az állammal. De kár volt a bizottságnak figyelmén 
kivül hagyni, hagy nagyobb jogerő tekintetéből királyaink 
rendelkezései és padig nem csak mint államfőké országos 
törvényeink közi igtattattak, valamint Mária Teréziáról is 
elfelejtette a bizottság feljegyezni, vájjon kérte-e az or-
szággyűlés beegyezését, hogy a jezsuiták birtokából a tanul-
mányi alapot létesítse ? mi a bizottság okoskodása szerint, ha 
az alapok állami természetűek lennének, múlhatatlanul 
szükséges lett volna. 

Da ha ez alapok sem egyházi jellegüket el nam vesz-
tették, sem Mária Terézia nem tartotta szükségesnek, hogy 
az országgyűlés beegyezésével rendelkezzék nevezett ala-
pokkal, ugy a tanulmányi alap természeténél fogva felekezeti, 
azaz kath., mit az alapítványi levélben állítólag foglalt,or-
szágos' és ehhez hasonló kifejezések sem gátolnak. Ha ugyanis 
tekintetbevesszük, hogy Mária Terézia alatt épen ugy mint 
most, a tanítás és nevelés ügye tulnyomólag kath. kezekben 
volt és kath. tanítás-nevelés dominált az országban, ugy mél-
tán nevezhető volt a tanulmányi alap is országosnak. Ettől 
azonban el is tekintve, pusztán csak a szellemet véve tekin-
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tctbe, mely az akkori időket és azokban felséges asszonyun-
kat lelkesítette a katb. egybáz iránt, ez egyetlen szempont-
ból is minden kétségen felül kiviláglik, hogy Mária Terézia 
a tanulmányi alapot nem létesitette, nem létesíthette mint 
államit, azaz felekezetnélkülit, hanem egyedül mint katho-
likust, mit kétségen kívül helyez ama körülmény is, hogy 
kivéve talán csak a jelen felekezetnélküli aerát, annak jö-
vedelmét senki más nem élvezte, csak a kath. egyház ; lia 
az albizottság többsége mindezt tekintetbe vette volna, ha 
nem hagyta volna figyelmen kivül, hogy azon korszakban 
midőn a tanulmányi alap létesült Magyarország még nem 
volt felekezetnélküli hanem katholikus ország, ugy nem ju-
tott volna azon lejtőre, hogy az alapítványi levélben előfor-
duló', ,országos' kifejezés alapján a katholikus tanügyet ki-
lencz milliónyi vagyonától meg fosztani ájánlaná. 

A mondottak mellett azonban még soha sem szabad 
szem elöl téveszteni a tanulmányi alap természetének meg-
ítélésénél az 1790/1-ik országgyűlés határozatát. Mindnyá-
jan tudjuk, hogy a nevezett országgyűlés a felekezetek va-
gyonai felett is döntőleg nyilatkozott, de ugyanazon ország-
gyűlés a fundus studiorumot nem Ítélte oda sem a protestán-
soknak, sem az államnak, hanem meghagyta a kath. egyhá-
zat annak háborítatlan birtokában és vájjon mi körülmény 
lépett azóta közbe, mi ama vagyonnak állami természetét 
kétségtelenül bizonyítaná? Az által, hogy az állam feleke-
zetnélkülivé lett talán csak nem változik meg az alapítvá-
nyok természete? ha az állam vallástalan, egyházellenes 
alapra állott is, még ebből nem következik, hogy az alapít-
ványok is elveszítik egyházi jellegüket. Valóban nagyon 
sajnos dolog lenne, ha ily jogilag országos törvények által el-
döntött kérdéseket minden ujabb országos gyűlés vizsgálat 
alá venne, hogy halomra döntse azt, ami egyszer igazságosan 
befejeztetett, ily eljárás mellett semmi sem lenne biztosságba 
helyezve, mert ha ma joga van az országgyűlésnek meg-
semmisíteni azt, amit a'mult elintézett, mily alapon lehetne 
e jogot a jövő országgyűléstől megtagadni ? igy lehet kérdé-
seket bebonyolitani,, de véglegesen befejezni soha sem. 

Ha azonban az országgyűlés daczára az egyház mel-
lett és az állam ellen szóló minden bizonyító oknak, mégis 
ez utóbbi javára döntené el részrehajlólag a tanulmányi alap 
ügyét, ugy nincsen más mód, mint a mit már ez ügyben 
sokszorosan hangoztattunk és ismét hangoztatunk, meg kell 
perelni az államot a rendes bíróság előtt, e téren talán még 
nem jutottunk oda, hogy perünket csak azért is elveszítsük 
mert nem zsidók, vagy protestánsok, hanem katholikusok 
vagyunk, itt még reménylhetjük, hogy a magyar igazság-
szeretet utat fog törni magának még akkor is, ha Ítéletének 
az állam ellenében, a kath. egyház javára kellene fis hang-
zani. Ugy legyen ! S 

Erdély. A k a t h . s a j t ó s az e s p . - k e r ü l e t i 
k ö n y v t á r a k ügyében következőket olvassuk a legújabb 
IV, számú főpásztori körlevélben. 

Napjaink rohamos eseményei között a hívek és tanin-
tézetek élén álló papságnak múlhatatlanul szüksége lévén 
az időszaki folyóiratokra, hogy a mindegyre újból bonyo-
luló viszonyok között tájékozódhassák és a rábizottakat is 
vezethesse : nem tehetjük, hogy tisztelendő papjainkat fel ne 
hívjuk, miszerint megkülönböztetve a konkolyt a búzától, 

előfizetéseikkel és megrendeléseikkel ne az idegen és egy-
házunk iránt ellenséges sajtót pártolják, hanem inkább azon 
lapokat gyámolitsák, melyek a mi ügyeink védelmében és 
előmozdításában fáradoznak. Az ellenkező irányú törekvé-
sek ismerete ís jó ugyan és hasznos, de ez az egyházias la-
pokból is megszerezhető. Minélfogva semmi ok sem lenne 
csak egyetlen fillért is más és nem katholikus lapokra köl-
tenünk. Sőt ezek megrendelése is egyesekre nézve a jelen 
vagyoni körülmények között nem csekély teherrel jár. 

Azért ezúttal egyszersmind időszerűnek találjuk az 
1869-ben szeptember 22—24 napjaiban Károly-Fehérvártt, 
püspöki székhelyünkön tartott papi közgyűlés III . alatti ha-
tározatának megújítását. Azon alkalommal ugyanis egy-
hangúlag el volt fogadva eme határozat : „Hogy a lelki-
pásztorkodó megyei papságnak és az ifjúság nevelésével 
foglalkozó tanítói karnak módja és alkalma legyen a tudo-
mányos pályán magát tovább és tovább képezni, s a fonto-
sabb egyházi és iskolai napi kérdések iránt kellő tájékozást 
szerezni ; kimondatott annak szüksége, hogy az erdélyi püs-
pöki megye minden esperesi kerületében kerületi kézikönyv-
tárak állíttassanak és fentartassanak ; ilyen forma szabály-
tervezet állapíttatván meg: 1) A kerületi papság és tanitói 
kar egy kerületi kézikönyvtár létrehozását elhatározza. 2) 
A könyvtár állandó helyisége a kerületi esperesi lak, vagy 
egy alkalmas központi hely. 3) Könyvtárnok maga a kerü-
leti esperes vagy ennek felelős felügyelete alatt káplánja. 
4) A kerületi könyvtár rendes tagjai a kerületben levő min-
den pap s iskolatanitó és a hívek közül azok, kik a könyv-
tár fentartására bizonyos évi illetékkel járulnak. 5) Az ille-
tékek mennyiségét a kerületi papság és tanitói kar jövede-
lem szerinti közmegállapodás után szabja ki. 6) A könyvek 
beszerzését vagy a kerületi gyűlés határozza meg, vagy pe-
dig állandó (3 tagu) bizottmányra ruházza, melynek elnöke 
a kerületi esperes. A püspöki hivatal által különösen a ján-
lott könyveken kivül oly könyvek szerzendők meg, melye-
ket valláserkölcsi, egyházpolitikai és iskolai ügyeink s ér-
dekeink szükségeinek. 7) A beszerzett könyvek a könyvtár-
ból 15, legfeljebb 30 napra felelősségre adatnak ki, hogy a 
könyvtár kárt ne szenvedjen. 8) A kerületi esperes éven-
kint számot ad a kerületi gyűlés előtt, a kerületi könyvtár 
állásáról. 9) A könyvtárnok minden évben könyvlajstromot 
készit a beszerzett könyvekről, s azt a számadásokkal együtt 
a püspöki hivatalhoz felküldi. Ezen szabály tervezetnek ke-
resztülvitele, illetőleg a helyi viszonyokhoz alkalmazása az 
egyes kerületek papságának belátására bízatott". Ezen sza-
bályokhoz még hozzáadandó, hogy a könyvek és hírlapok 
olvasásának sorrendjét oly módon kell megállapítani, hogy 
kiki tudja, kitől kapja az olvasmányokat és kinek tartozik 
kézbesíteni, mig azok ismét a könyvtárba visszakerülnek. 

Egyetemes helyesléssel találkozott ama gyűlés ezen 
határozata s mégis mindeddig igen csekély eredményét ész-
lelhettük. 

Ezennel tehát ismételten felszólítjuk az esperesi kerü-
leteket, hogy ama korszerű határozatot porba hullani ne 
engedjék, hanem mind a jó és hasznos szakmüvek, mind pe-
dig az üdvös irányú időszaki iratok beszerzésében egymás-
nak ily egyesülés által gyámolitására lévén, kölcsönösen se-
gítsék elé a papságban és tanitói karban megkívántató kor-
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szerű ismeretek gyarapodását. — Részünkről ezennel meg-
ígérjük, hogy az 1875-iki újévtől kezdve mind a tizenhat 
esperesi kerület számára a „Religio" czimü folyóiratot a 
főesperesekhez megrendeljük és őket megbizzuk, hogy azt 
a szegényebb papokkal közöljék és félévenként beköttetve 
a könyvtárba tegyék. Magok pedig és a tehetősbek saját 
nevökre rendeljék meg, hogy igy e jeles lap elterjedése az 
egyházmegyei papság között annyival inkább eszközöltes-
sék, minthogy szándékunk azt egyházmegyei ügyeinkről 
időnként röviden értesíttetni s ez által pótoltatni a részvét-
lenség miatt fenn nem tarthatott egyházmegyei közlönyt. 

Berlin. A k a t b . h i t é l e t n e k m i n d i n k á b b i 
m e g b é n í t á s a képezi nyíltan bevallott ezélját azon tör-
vényjavaslatoknak, melyek kormányunk kebelében elkészül-
vén^ legközelebbi országgyűlés elé terjesztetni fognak. A oul-
tus- s igazságügyimimster közt ezen ügyekben, mint a liberá-
lis lapok mondják a ,legörvendetesebb' egyetértés uralkodik* 

Hogy az u. n. német birodalomnak egyik főfeladata a 
a német páholynak keresztényellenes terveit a porosz sas 
szárnyai alatt végrehajtani, az iránt a világ már régen tisz-
tában van. E feladatának megfelelőleg a német birodalmi 
tanács legközelebbi ülésszakában alighanem ugyanazon a poZ-
(jár házassági tvjavaslat felett fog tanácskozni, mely mint tör-
vény már okt. l - e óta Poroszországban érvényben áll. A 
szövetségi tanács előmunkálatait már bevégezte, s hogy a 
birodalmi tanács az elébe terjesztendő javaslatot egész ter-
jedelmében elfogadandja, az tekintve többségének szellemi 
irányát kétséget sem szenved. 

A tvjavaslat, amint eddig elkészült, 8 fejezetből áll. 
Az első általános ügyszabályokat tartalmaz, a 2, a születési 
lajstromok vezetését, a 3. a házasság kötés föltételeit tár-
gyalja. A házasságra való nagykorúság, ugy mint Poroszor-
szágban fiuknál a 18. leányoknál a 14. évvel áll be, a szü-
lőknek engedélye csak a 30. illetőleg 24-ig évig szükséges. 
A 4. szakasz a házassági, az 5. a halálozási lajstromok ve-
zetéséről, a 6. a tengeren levő személyekről szól, a 7. a kü-
lönféle lajstromoknak helyreigazításáról szól, a 8. ismét ál-
talános határozatokat tartalmaz. Ezek közül többi közt a kö-
vetkezőket emiitjük : házassági ügyekben kizárólagosan a 
polgári törvényszékek illetékesek; az egyházi törvénykezés 
végképen megszünnik ; azért, hogy valaki bizonyos feleke-
zethez tartozik, nem következik, hogy ama felekezet egy-
ház bírósága elé tartozik. Oly esetekben, melyekben eddig 
az ágy s asztaltóli elválás kimondatni szokott, ezentúl a tel-
jes elválasztás mondandó ki ; ha ágy- s asztaltóli elválasz-
tás mondatnék is ki, az ítélet ugy veendő, mintha végleges 
elválasztásról szólana ; szóval a tvjavaslat a keresztény há-
zasságnak tökéletes feldöntése, megsemmisítése. 

Mindazonáltal, vagy talán épen ezért a birodalmi ta-
nács e törvényjavaslatot, mint fentebb mondók elfoga-
dandja; csak a katholikus- conservativ centrumnak lesz 
annyi [férfias bátorsága, hogy ellene felszólaljon ; a Bis-
marck- mameluckkok azonban látatlanban is minden bi-
zonnyal rá szavaznak. 

Némi nehézséggel járand az uj törvénynek behozatala 
azért ; mert az egyes német államokban házassági tekinte-
tetekben a legkülönfélébb törvények s szokások divnak, me-
lyeket el keilend törülni, helyesben elnyomni, hogy az uj 

törvény számára helyet csináljanak. Legnagyobbak az aka-
dályok Bajorországban, melynek szövetségtanácsi képvise-
lői máris némileg elütő indítványokat tettek, melyeknek 
visszavonását Bismarcknak félhivatalosai most sürgetve ké-
rik ; — majd meglátjuk, mi lesz a vége. 

London. Az a n g o l ó k a t h o l i c i s m u s Grladstone 
röpirata daczára sem tud zöld ágra vergődni. Az első os-
trom a vaticani határozatok ellen egyúttal utolsó is volt, 
ma már az újságírók sem törődnek többé vele. Az ogész na-
gyon is erőszakolt dolog volt. A tudomány nálunk százszorta 
jobban érdemli e nevet,] mint Németországban ; sokkal 
természetesb, józanabb az, sokkal gyakorlatiasabb, sem-
hogy a legelső szóra megijedjen, s vaktában mindenki után 
rohanjon kinek egyszerre ugy tetszik elkiáltani magát, 
hogy : , Hannibal ante portas' ! Oda megy az angol, s megnézi, 
váljon csakugyan ott van-e valaki, s ez a valaki, Hannibal-e 
s ha aztán azt látja, hogy csak vaklárma volt az egész 
akkor vállat vonitva elejti az őt bolonddá tenni akart bolon-
dot, s nem törődik többé vele. 

Hogy ez bizony igy van, s hogy az angol józan köz-
vélemény, még a liberális táborban sem törődik többé az 
ókatholicismussal, mutatja Harrison tanár egyik nyilt leve-
léből alább közlendő azon töredék, mely, annál figyelemre 
méltóbb, minthogy Harrison, a Kant-féle iskolának egyik 
főképviselője Angliában, nyíltan megvallja, miszerint a szent-
háromságban nem hisz, tehát vallási tekintetben telivér .li-
berális', csakhogy liberalismusa benne sem a józan eszet, 
sem a becsületes következetességet ki nem oltotta, amiért 
époly nyíltan kijelenti azt is miszerint nincsen kedve a di-
vatos status omnipotentiának vagy Gladstone hallucináló 
inspiratióinak hódolni. 

Nyilatkozatának minket érdeklő részlete következő-
képen hangzik ; „A Gladstone röpirata folytán támadt zaj 
nagyon erőltetettnek s korszerűtlennek látszik, s csak azt 
mutatja, hogy államférfiaink nagy szűkében vannak a meg-
beszélendő tárgyaknak, A Syllabus, a kettős alattvalói kö-
telem, s a vaticani határozmányok ma már történelmi té-
nyek. A világ eleget beszélt rólok midőn legelőször kibo-
csáttattak, s azóta misem történt, mi azoknak ujolag na-
gyobb fontosságot szerezhetett volna. Nem épen okos, ildo-
mos eljárás, ily kérdést eleveníteni fel, mely tisztán csak a 
hittudomány körébe tartozik. Az államférfinálc mint illyen-
nek semmi köze sincs a vatieáni határozmány okhoz, sőt manap 
még sokkal kevesebb köze van hozzájok, mint bármikor, 
Bismarck berezeg azt gondolta, kogy e kérdésnek felvetése 
által sikerülni fog neki, a németeknek figyelmét azon kato-
nai zsarnokságtól elfordítani, mely rájok nehezedik, s Glad-
stone ur azt hitte, hogy röpirata által kis életet fog önteni 
a különben nagyon meddő unalmas idénybe. Valóban pedig 
az infallibitás oly dolog, melynek csak a pápa s hivei közt 
van jelentősége, s ha mégis államférfiak, bölcsészek s szabad-
gondolkozók is akarnak hozzá szólni, akkor csak azért te-
szik ezt, hogy veszekedést idézzenek elő." 

Volt ugyan idő, Angliában is, midőn a katholikus egy-
háznak politikai téren hangoztatott jogigényei s követelései 
angol államférfit is érdekelhettek, s pedig mint főben járó, 
élet s halál felett döntő kérdések ; manap azonban, midőn 
ezen egyház részéről mi veszély sem fenyegeti a társadal-
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inat, egyszerűen oktalan zaklatás, valamely vallási testületet 
azért faggatni, liogy mi következeinek, (némelyek képze-
lődése szerint) egyik másik hitczikkélyéből, liitének egyik 
másik tantételéből. Az angolhoni katholikus papság egyike 
a legszorgalmasabbuak, legtiszteletreméltóbbnak s legbéké-
sebbnek a világon, mely azt a csekély politikai befolyást, 
amely rendelkezésére áll, már régóta csak nemzeti s sza-
badelvű czúlokra forditja. Irhonban a papság nagyobb be-
folyásnak örvend, pedig ott is csak arra használta fel azt, 
hogy a forradalmi m izgalmakat lecsillapítsa, nem hogy éle-
sítse. Igen könnyelmű eljárás tehát angol politikus részéről, 
ezen egyházat theologiájának egyik-másik casuisticus ne-
hézsége miatt zaklatni, holott hasonló nehézségek minden 
theologiában megvannak. Ekként talán lehetséges egy pár 
irodalmi hátrányt előidézni, de államférfiúi ügyességet én 
legalább nem találok ebben. Nem nagy mesterség, néhány 
dilemmát faragni (minők azok voltak, melyekkel bizonyos 
írók a katholikus oknak alattvalói hűségét gyanússá tenni 
iparkodtak) valójában pedig mindnyájan tudjuk, hogy ha-
zánkban nincs loyalisabb, conservativebb s hazafiasb érzel-
mű testület, mint a katholikus egyház. Döllinger, Gladstone 
s Acton Összedugták fejeiket, hogy Angolhonban valami óka-
tholikus mozgalomfélét keltsenek, mely méltó testvére lenne 
azon nevetséges ,uj-keresztény' állomlátásoknak, melyeket 
néhányan a protestáns egyházban is látnak. Pedig ezen óka-
tholicismus Németországban is csak nyomorultan hallva 
született gyermek marad; ott, hol őt a kormánynak összes 
ereje támogatja ; körülbelül olyformán, mint a félhivatalos 
lapokat subventionálni szokták; nálunk, Angliában pedig 
csak néhány rögeszmés régész foglalkozhatok vele". 

Fejtegeti ezután iró, hogy ugyanazon ravasz fogások> 
melyek most csak a katholikus egyház irányában alkalmaz-
tatnak. voltaképen minden bármiféle egylet vagy egyesület 
ellen is alkalmazhatók, s hogy az egész, infallibllitas ellenes 
mozgalom voltaképen minden egyleti élet, minden társadalmi 
önállóság, sőt az egész egyéni szabadság ellen irányul, mik 
után levelét ekként fejezi be : 

„Mindkét országban. Angol- s Németországban leg-
újabban azon törekvés kezd az állami hatalom kezelői s 
azoknak irodalmi szolgái közt előtérbe nyomulni, molynek 
czélja az, a legfőbb, független, erkölcsi tekintélynek helyét 
s joghatóságát a maga számára bitorolva lefoglalni, a véle-
mény-nvilvánitás szabadságát elnyomni, a nevelés legfőbb 
ellenőrzését magához ragadni, államvallásokat alapítani, a 
lapokat s az egyházi szószékeket alázatos, akarat nélküli 
szolgáivá alacsonyítani, s valamennyi vallás-erkölcsi testü-
letektől, feltétlen, passiv engedelmességet követelni. Az állam-
nak ezen, ekként hangoztatott igénye absolut suprematiára 
époly zsarnoki s veszedelmes, mint volt hajdanta az egyház-
nak hasonló követelése (melyről azonban a józan, részrehaj -
latlan történelem mit sem tud.) Németországban épen most 
oly kanczellár-pápa ütötte fel fejét, ki sokkal nagyobb kö-
veteléseket tesz, mint hajdanta VIII. Bonifáczius, s ki az 
igazi haladásnak s a valódi erkölcsösségnek csakugyan ve-
szedelmes ellensége. Nem hiszem, hogy volna ember, a ki 
kevesebb rokonszenvet érezne a Vaticánnak, a történelemre 
hivatkozó igényei iránt mint én; nem hiszem, hogy volna, a 
ki őszintébben s bensőbben utálná a katholicismusnak szel-

lemi s társadalmi czéljait mint én ; de azért még sem tehe-
tem, hogy e vitában a katholicismus álláspontját lényegesen 
a szabadság s az erkölcsi függetlenség álláspontjának ne 
tekintsem, s mint olyant ne tiszteljem". 

Azt hiszik, hogy a mit Harrison e végszavaiban a ka-
tholicismus ,őszinte s benső utalásáról' mond, elegendő arra, 
hogy neki nagy tekintélyt szerezzen a liberális táborban ; 
de akkor tessék nyilatkozatának egyéb részeit is elfogadni ! 

Baden. A k a t h o l i k u s o k h e l y z e t é n e k meg-
világításához a legközelebbi napok szomorú adatokat szol-
gáltattak. Freiburgban ugyanis már az őszön nem csak a 
tápintézet, hanem a gyermekseminarium is bezáratott. Hogy 
e helyzeten némileg segitve legyen, az ottani egykori tanfel-
ügyelő a papneveldében saját költségén nevelő intézetet 
akart felállítani, nem különben ez volt szándéka Tauber-
bisehofsheinban az ottani tanfelügyelőnek is ; de ugyancsak 
a szomszéd, az az hogy a líberalismu3 nélkül számítottak; 
mily veszély háramolhatott volna az államra, ha e kath. két-
intézet valahogy létre jött volna '? az intézeteknek m .̂ csak 
szabadkőműves szellemben szabad alapittatniok, a modern 
liberalismus daczára a felvilágosodás nagy hangú szavának, 
inkább eltűri, hogy semmiféle oktatásban ne részesüljön a 
nép, minthogy tudományát katholikus kézből vegye, a bu-
taságot szívesen elnézi, de a kath. tudomány, katholikus ne-
velés száműzetik, s ha ezt a szegény folyamodók jól felgon-
dolták volna, talán felhagyandottak volna azon gondolattal, 
hogy ők e liberális világban nálunk kath. iskolát alapítsa-
nak és akkor nem kellett volna ama visszautasítást eltürniök, 
melynek igy részesei lettek. Szegények ti ! miért nem fo-
lyamodtatok szabadkőműves páholy alapitásaért, nem csak 
vissza nem utasítottak, hanem még állami segélyt is adtak 
volna. De e visszautasítás még sem rettentette vissza a ka-
tholikus okat, mert szeretetük találékony. Marmon kanonok 
ur ugyanis, mint az irgalmas szüzek főnöke, ezek anyaháza 
részére a papneveldét kibérelte és ott az irgalmas szüzek 
által a szegényebbb sorsú tanulókat olcsó eledellel látta el, 
söt néhány theologust is, kik most kényszerítve vannak 
magukat a gyütüs fegyverek forgatásában egy évig gyako-
rolni a helyett, hogy az oltár szolgálatában gyakorolhatnák 
magukat, lakás és élelemre is felfogadott. De hogy e keresz-
tény szeretet is mennyira államveszélyes, azt egy katonai 
parancs azonnal tudtára az illetőknek, melynek értelmében 
meghagyatott nekik, hogy három óra lefolyása alatt ma-
guknak más lakást és élelmet más helyen szerezzenek. Mind-
evvel azonban az államról még minden veszély nem volt el-
hárítva, azt csak ugy lehetett elérni, ha egészen betiltatik 
az olcsó élelmezés és csakugyan a rendőrbiztos ur parancsot 
menesztett Marmon kanonok úrhoz, hogy olcsó élelmezési 
konyháját hat nap alatt beszüntesse, a kanonok ur ugyan e 
liberális rendelet ellen felfolyamodott az államministerium-
hoz, de jó sikerre kevés a kilátás, sokkal valószínűbb, 
hogy a rendőri biztos ur megérdemjeleztetni fog. 

Van azonban a katholikusoknak szenvedni valójuk 
még más oldalról is. Az offenburgi ó-katholikusok a városi 
tanácshoz, t. i. azon kérelemmel járultak, hogy a városi ta-
nács az ó- és mint ők mondják uj- katholikusok számará-
nyának kipuhatolása végett bocsátana ki oly forma rende-
letet, melynek értelmében, bizonyos meghatározott napon 



mindazok, kik magukat a vaticáni zsinat határozatának, kü-
lönösen a tévmentességnek és a római püspök-pápa püspöki 
mindenhatóságának alávetik, egy bizottság előtt megjelen-
jenek és ott nyilatkoztassák ki, hogy ők valóban alá vetik 
magukat nevezett határozatoknak. Tehát odáig akarnak 
bennünket űzni, hogy mind azok feladják magukat, kik nem 
akarnak a róm. kath. egyháztól elszakadni, természetesen 
ez csak azon szándékból történhetik, hogy az igazi katholi-
kusokat annál inkább elnyomhassák, az ó-katholikusokat 
pedig kegyelmekkel elhalmozhassák. Sőt nem csak theoriában 
hanem gyakorlatilag is szolgálhatok az ó-katholicismus ül-
dözésével. Bühlben ugyanis a napokban botrányt idézték elő 
az ó-katholikusok, mivel a kath. lelkész és polgármester el-
tiltották a harangozást egy ó-katholikus gyermek temeté-
sénél, ezek azonban betörtek a toronyba és minthogy a ha-
rang nyelve ki volt véve, kalapács ütésekkel büntették a 
harangot és ily hang mellett temették el az ó-katholikus 
gyermeket, hasonló eset máshol is fordult elő. így üldöznek 
bennünket mindenoldalról, és ha kérdezzük miért ? nem ta-
lálunk más feleletet, mint azt : azért, mert katholikusok va-
gyunk, mert aiem akarjuk hitünket és Istenünket a modern 
liberalismus molochjának feláldozni, ezért Ítéltetett el a leg-
közelebb is egyik kath. szerkesztőnk öt havi fogságra, ha-
nem mi is azt. tartjuk : per crucem ad lucem. 

VEGYESEK. 
— Az osztrák ,májusi törvények' életbe léptetése óta 

5—6 oly eset eset adta elő magát, melyben az érsek által 
kinevezett lelkész a helytartóság részéről visszautasított. A 
cseh- morvaországi püspöki kar deezember végén Schwar-
zenberg bibornok elnöklete alatt fontos tanácskozmányokra 
gyűlt össze Prágában, melyen a boroszlói hgpüspök is, Te-
schenben székelő helynöke, Heim kanonok által képviselteté 
magát. A tanácskozások tárgyát hallomás szerint a stolaris 

jövedelmeknek ujjá megállapítása, a kegyúri viszonyoknak 
szabályozása, az uj egyházi lözségtanácsoknak szervezése, 
valamint azon kérdéseknek eldöntése képezte: mennyi s 
minő befolyás legyen ezeknek az egyházi vagyonnak ke-
zelésére nézve engedendő? — A bécsi birodalmi tanácsnak 
libéralisai a karácson előtti utolsó ülésben jó nagyot ütöttek 
kormányunkon. Arról volt ugyanis szó ; elismertessenek e a 
birodalmi tanácsbeli választásokban a papi nagybirtokosok, 
püspökök, zárdák sat. által adott szavazatok? A kormány, 
melynek egyik tagja, Horst, honvédelmi minister is ily sza-
vazatok által megválasztatott, az elismerés mellett volt, ki-
jelentette azonban, hogy az elvetésből nem csinál kabinetkér-
dést. A szavazatok csakugyan meg is semmisittettek, s ve-
lök együtt, a megejtett választások is, annak daczára, hogy 
Unger minister mindkettőnek érvényét két óra hoszant tartó 
fényes beszédben védelmezte. A kormány ennél fogva kény-
telen lesz, uj választásokat irni lei felsőausztriában, mely 
alkalommal megválik majd, elfogadja-e a liberális pártnak 
nézetét, mely szerint a papi nagybirtokosok csak haszonél-
vezők s ennél fogva nem szavazóképesek. 

— Hogy igaza van ama bajor néplapnak, mely e jel-
szót dobta olvasói közé: ,Bismarck az Isten, káplánja', 
azaz, hogy a ,culturkampf' sokhelyt a katholikus hitéletet 
csak tetemesen előmozditotta, mutatja a zürichi katholikus 
községnek mostani magaviselete. Ott a hitélet nem volt épen 
a legfényesebb. Jött az ókatholicismus s vele az igazi ka-
tholikusokuak zaklatása. Templomuk kormányilag lefoglal-
tatott, s az ókatholikusoknak adatott át. Akkor felesz-
mélt a hithű község, uj templom építéséhez fogott, azt ne-
vezetesen rövid idő alatt be is fejezte, s most sárban s eső-
ban, s szélben nagyja apraja megteszi a hoszu utat a városon 
kivüli uj templomhoz, mely vasárnaponkint zsúfolásig meg-
telik, holott ezelőtt a ,régi jo' időkben, a kényelmes, közel 
fekvő templom még félig sem telt meg. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanék, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio1 rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hü és tökéletes képét meríthessék, míg emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimeritő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kiboesátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet fordítunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen álló pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hasai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakítás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis as előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az sIrodalmi Értesitör-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, bogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig bírja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem míndinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 3 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221- s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán ; 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

. ) 

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

H A R M I N C N E G Y E D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január9. 3. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Liberális 
csepűrágók és szemfényvesztők. Boroszlo. Nordenflyclit főnök önigazolása. Posen. Vadászat a titkos pápai delegatusra. 
Svajcz. A szövetségi gyűlés még karácsony előtt sietett hazajönni. Baden. Az egyházi üldözésben felhasznált gonosz-

ságok. Frankfurt. A ,kultiírkampf' első áldozata. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok 
, á z s i a i ' v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

IV. 
„Népnevelés" a csábhatásu jelsző, mely ko-

runkban hangzik mindenfelé, melyre a vén Európa 
ugyan nem igen sokat, Uj-amerika ellenben mesés 
összegeket áldoz, és melynek fájdalom ! még sin-
csen meg azon eredménye, mely a valódi népneve-
léstől joggal remélhető. 

Az amerikai unió nyugat i államaiban, jelesül : 
Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Missisippi, Ala-
bama, Luisiana, Archansas, Miehsigan és Florida 
ál lamokban 7,952, 538 acre föld van a népiskolák, 
és 508,000 acre a fensőbb tanintézetek számára ki-
hasítva, melynek becse középszámitás szerint csak-
nem 100,000,000 dollárra tehető. A régibb államok-
ban pedig, hol már a föld csaknem kizárólag ma-
gánvagyont képez, számos és igen jelentékeny is-
kola-alapitvány létezik, és hol ez az iskolaczélokra 
elégtelen, ott a tanodák alapitása- és föntar tására tan-
díj fizettetik. E tandij t minden polgár köteles fizetni, 
akár nőtelen, akár nős, — akár gyermekes, akár 
gyermektelen. 

A törvény értelmében minden towns hipnek 
(kis község) nyilvános, azaz : állam iskolával kell 
birni. Ez iskolák mind a trustee-k fölügyelete alatt 
állnak, kik minden év november havában az iskola-
kertilet által választatnak. A trusteek hatásköréhez 
a tanitók választása és eltávolítása is tartozik. A 
tani tókar férfiakból és nőkből áll. A nőtanitók ren-
desen az alsóbb osztályokban, vagy az elkülönzött 
leány-iskolákban, a férfitanitók pedig a felsőbb osz-
tá lyokban, vagy a kizárólagos fiu-iskolákban alkal-
mazvák. Némely amerikai városban, péld. St. Louis-
ban a nőtanitók kiváló pártolásban részesülnek. Ott 

a nyilvános oktatás csaknem kizárólag lady kezek-
ben van, ugy hogy az mintegy a nők kiváltsága 
lenni látszik. E város 38 nyi lvános iskolájában 
csak 38 férfi — és 324 nőtanitó működik ; sőt a 
tanítóképezde igazgatója is 1870-ben egy lady volt. 
A tanitók és tanítónők fizetése 600 és 1500 dollár 
közt változik. ') A trusteek fölött egy iskolafelü-
gyelő áll, ez pedig a városi town-tanácstól függ» 
mely is az iskolákra és intézetekre íorditanó pénz-
összegeket határozza meg. 

A trusteek, élőkön az iskolafelügyelővel, ha-
tározzák meg az iskolakönyveket, a tantervet, az 
iskola- és a szünidőt. Fölügyelnek a tanitásra, és 
az iskolába azaz a gyermekekbe saját szellemüket 
lehelik be. Vallási, politikai és socialis állásokhoz 
képest választ ják a tanítókat és tanitónőket, kik is 
teljesen tőlük függnek és a gyermekeket egészen az 
ő kényök és kedvök szerint dresszirozzák. 

Az iskolafelügyélök és a trusteek mi fizetést sem 
húznak.2) Nekünk is vannak a kath. iskolák elkö-
zösitésében, s ez által az ország terheinek növelésé-
ben fáradó iskolafelügyelőink, kik azonban elég 
amerikát lanul „nagyságos" czimökhöz aránylagos 
uri fizetést kapnak. Denique mi csak szörnyű úr-
hatnám-nemzet vagyunk, osztjuk bőven a hivata-
lokat, a pénzt még bővebben, és midőn azt lát juk, 
hogy az előbb a papiron kidolgozott „a lko tmány" 
tontartását már aprópénzzel sem győzzük, kiadjuk 
a jelszót, s e jelszó a gazdag Amerika, mely azon-
ban, mint behatóbb tanulmányok u tán hüledezve 
lá t juk, még iskolafelügyelőit sem fizeti. F i donc ! . . . 
„Megyünk Amerikába". — Ah, dehogy m e g y ü n k : 
há t mit csinál junk azzal a sok iskolafelügyelővel? 
Ezeknek nem kell ám Amer ika . . . H á t hova me-
g y ü n k ? — Azt magunk sem tud juk ; csak azt az 

Kist, 312. — 2) U. O. 313. 
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egyet tudjuk, hogy í-oszul megyünk. A protestáns, 
sőt keresztény ellenes politikának néhány évi tékoz-
lása tönkrejuttatta immár szegény hazánkat ; bi-
zony ideje, hogy a katholicismusnak az isteni és 
emberi jogokat őszintén respectáló politikája mentse 
meg zilált hazánkban azt, a mi még menthető. 
Vissza kell tehát térni azon bölcs elvekhez, melyek 
hazánkat annyi bel- és külviszály között föntar 
tották s ez elvek a kath. egyháznak örök elvei, örök 
igazságai. Nézzék csak kormányférfiaink a protes-
tantismust: az oszlik, foszlik, bomladoz, miként azt 
főleg Amerika tanúsít ja; és mi a felbomlás teljes 
processusában levőhez akarjuk kötni szép hazánk 
jövőjé t? . . . A komolyan gondolkozó előtt világos 
lesz abbeli állitásunk, hogy a protestáns vallások 
fönállásának kérdése is a kath. politikának józan, 
conservativ elveivel szoros összefüggésben áll. A 
prot. politika a fölforgatás, az önkény, a forradalom, 
a számszerinti tömeg éretlen politikája ; a kath. po-
litika pedig a jog — és szabadságnak conservativ, 
eszélyesen lassan, de biztosan előrehaladó, az em-
beriséget két évezredes elvek alapján bölcsen nevelő, 
nemesen fejlesztő politikája. 

Megyünk-e tehát Amerikába? — No, már ez 
ugyancsak naiv kérdés ; hisz már néhány éve kó-
borlunk is ott, és ültetjük hazánk földjére közös is-
koláit. Uraim, bocsánatot kérek, ez nem annyira 
amerikai, mint inkább franczia és hozzá még forra-
dalmi gyümölcs, melyet a rémkormánynak azon 
pogány föltevése lxozott létre, hogy a gyermek előbb 
az államé, és csak azután a szülőké ; mely föltevés, 
a szabadság nevében hozva, a személyes szabadság-
nak nyilt kigunyolása, a család szentélyébe való 
illetéktelen tolakodás, sőt annak szétdúlása, és az 
állam vészthozó korlátlanságnak, az egyént elnyelő 
zsarnokságnak proclamálása. 

F a n y a r e gyümölcs, mely már Amerikának 
sem izlik, de melyet mégis föntart, mert — mert az 
sok felvilágosodott tanítónak kenyeret ad. 

Amerikának állam iskoláiban 3) a legdurvább 
hitetlenség, a modern pogányság, az anyagelviség 
tanít tat ik; ott a kereszténység-dühös ostromnak van 
kitéve, s a taní tványok a roszra inkább, mint a jóra 
fogékony sziveibe minden positiv religio, de főleg a 
katholicismus iránt, a legotrombább ellenszenv cse-
pegtetik. Az állam-iskolák csaknem mind tudva és 
akarva hitetlen, lelkismeretlen, frivol, élvhajhászó 
nemzedéket szolgáltatnak. A nevelés erkölcsi mo-
mentumát ott hiába keressük. A gyermek tanul ol-

3) U. o. 321. és köv. 11. 

vásni, irni, számolni, szive fölületes reál-ismeretek-
kel tömetik meg ; de belőle a hit- és isteni félelem-
nek még utósó nyoma is kitörültetik. Áll ez kivált-
képen a nagy városokról, hol az uralgó majoritást 
rendesen a minden hitet és lelkismeretet a szegre 
akasztott szájhősök nyerik el, kiknek, hogy a jöve-
delmező uralomra fölkaphassanak, minden fegyver, 
minden eszköz jó. És ezek bizony nem jezsuiták ! 
E nem-jezsuita apró zsarnokok mindazt, a mi a je-
zsuitákkal csak némi rokonságban van, tehát min-
den katholikumot, sőt minden positivumot a religió-
ban, az alattomos ravaszság, vagy nyilt düh fegy-
vereivel ostromolják ; harcztérül pedig számukra 
főleg- a középiskola kínálkozik. E g y amerikai újság, 
a „Chicago-Tribűne" elég becsületes, vagy legalább 
elég naiv bevallani : „die Publicschule ist das geeignetste 
Mittel die Jugend zu dekatholisiren", vagy jobban és 
alaposan mondva, teszi hozzá Kist : 4) „zu entchrist-
liclienu ; ez ugyanis ama gyalázatos terv, melyet ez 
intézmény elérni óhajt, és fájdalom, sok tekintet-
ben el is ér. És mi ennek a következménye? Talán 
az annyira magasztalt képzettség és humanitás? 
Koránsem, sőt épen az ellenkező. A világ egy vá-
rosában sincs annyi iskola, mint New-Yorkban? 
hol még a legszegényebb szülők gyermeke is in-
gyen-oktatásban részesülhet ; de oly oktatásban, 
melyből az Istenre vonatkozó tudomány a Code of 
public Instruction parancsa folytán teljesen kizárva 
van.5) Es a világon egy város sem létezik, hol tu-
datlanság és babona, elvetemültség és gonoszság 
olv magras fokot ért volna el, mint a common-school 
e classicus földjén. Az 1869. összeírás szerint ott 528 
bejelentett jós, kár tya vető, álomfejtő volt. New-York 
az asztaltánczoltatók, a szellem- és halottidézők el-
dorádója. Ott 400 ház van az abortus számára ! Van 
ott továbbá 10,000 ismert és kitanult tolvaj, 3000 
ismeretes egyéb gonosztevő, 30,000 piszkos áruba 
bocsátott emberhús. New-Yorknak 1 millió lakos 
mellett több rendőre van, mint Londonnak 3 millió 
mellett, és mégis New-Yorkban több gonosz tett 
követtetik el naponta, mint Londonban. Yankee-
lakossága borzasztó sebességgel apad, és már-már 
kihalni készül, mely szomorú jelenség okaiul az 
élvezetvágy és elpuhultság, a házasfelek közötti bű-
nök és a gyermekgyilkosság emlittetnek föl. A 
yankee- családok csak egy, vagy két gyermekkel 
birnak és soha többel; ha ezek meghalnak, a mi 
igen gyakran történni szokott, ugy az illető család 
kivész. New-Yorkban több mint 100 személy léte-

4) U. O. 322. 1. — 5) Thompson i. m. 125. 1. 
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zik, kik köztudomásúlag a gyermek gyilkosság, vagy mint 
nevezni szokták, az ,angyal-gyártás' ördögi mesterségét 
űzik, kik gyermekeik fölnevelésének gondjaitól és terhétől 
megmenekülni akarnak, elviszik őket simpliciter az ilyen 
angyal-gyárakba, az ilyen angyal-gyártó nőkhez, vagy 
inkább szörnyekhez, kik néhány dollárért pokoli egyked-
vűséggel hajtják végre a lehető legrövidebb idő alatt a hi-
tetlen szülök gonosz kivánatát. De miért is ne ? hisz a com-
mon-schoolban azt tanulták, hogy az ember csak a majom-
nak elfajzása, hogy a kereszténység mythosz, hogy az á r -
tatlan gyermekek isteni Barátja — az édes Jézus csak egy 
ábrándos rabbi, hogy három-négy száj többet eszik mint 
kettő, — hogy ezt a harmadik vagy negyedik evő, sokszor 
kellemetlenül, siró-rivó szájuakat szép csendesen elnémítani 
is lehet, azt a palotaszerü közösiskolák legeminensebb he-
lyén, a modern felvilágosodottság gyupontjában, a common-
school közvetlen szomszédságában, sőt azzal ugy szólván 
egy tető alatt az „angyal-gyárakban" tanulják meg. Es itt 
nem használ semmi törvény, semmi policia, hanem használ 
egyedül a religio, egyedül a mindentudó, szent é s igazságos 
Istenbe, a túlvilági életbe, a lélek magasztossága- és halhat-
lanságába, a szép mennyország és a rettenetes pokol bün-
tetésébe, szóval : a kereszténységnek, ezen isteni iskolának 
örök és nemesitő igazságaiba való rendületlen hit. A szüle-
tett amerikainak csak ugy, miként a magyarnak vérmér-
séklete heves, tüzes, szilaj, melyet csak a religiónak s az 
isteni félelemnek a lelket átölelő féke zaboláz meg. A hu-
manitás, az emberi méltóság, a képzettség, a fölvilágosult-
ság és más hasonló minden hangzatos szavak, midőn a szen-
vedély az ember nemesebb része ellen harczra kel, nyomo-
rult phrázisoknak bizonyulnak be ; mig ellenben a szent és 
igazsagos Istennnek hatalma „ non l i ce f j e a hivő kebelben 
a polgári erények csodáit hozza lé t re . . . . New-York, ez 
„empire city", a nyilvános oktatásra évenkint három millió 
dollárt ad ki; de hogy a common-school világossága ma-
gasan lobogjon, 1869-ben „szeszes italokért csak 61 millió 
dollárt dobott ki ; mely rémes lángtenger, azonban, hogy 
ismét a kellő mederben tartathassék, és a szükséghez ké-
pest oltathassák, ugyanazon évben a rendörségre, fegyintéze-
tekre!, börtönökre, csupán i5 millió dollárt kényszerült ki-
adni. Részegség és rendetlen életmód miatt ott évenkint 
mintegy 70,000 ember tétetik a hűsre,6) New-Yorknak oly 
utczái vannak, hova még nappal sem lép be tisztességes em-
ber, és hova éjjel még maga a rendőr sem mer lépni. No, 
servus common-school, jó éjt amerikai közös-világosság ! 
Maga a Saturday Rewien7) is azon vallomásra érzi ösztö-
nöztetve magát, hogy „New-York körülbelül a legerkölcs-
telenebb város a világon". *) (Folyt, köv.) 

*) „Das Asyl für trunkerbolde im Staate New-York zählte in der 
Mitte des Jahres 1868. der deutschen Abendzeitung in New-York zufolge, 
2153 „Angemeldete". Davon waren 39 Prädikanten versch edener Sekten, 
8 Richter, 340 Kaufleute, 226 Aerzte, 240 Gentlemen, 1300 Töchter 
reicher Leute. Das genannte Blatt bemerkte dazu : „Am auffallendster ist 
die Zunahme des Säufers bei den vornehmen Damen. Mit verächtlichem 
Naserümpfen gehen solche Amerikanerinnen an einem deutschen Bier-
hause vorüber ; aber zu Hause trinken sie i-ich in einem versteckten 
Punschgemach toll und voll, oder sie gehen mit ihren Freundinnen in 
eine elegante gemiethete Trinkstube, um sich dort durch die stärcksten 
Getränke gewohnheitsmässig zu berauschen". Unter denjenigen „Gentle-
men", welche sich zu Hause oder in geheimen Clubs den Säuferwahnsinn 
holen, sind viele öffentliche Wasserprediger". (Alte und neue Welt. 
1869. 287 1 ) 6) Kist u. o. 507, 508. ?) Döllinger Kirche und Kirchen 263. 1. 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Folytatás.) 

• r 

Es a consulatus első éveiben még Chaptal is akép nyi-
latkozott, mint Talleyrand, egyúttal kijelentvén, hogy : „a 
hatóságnak egyedül azon joga van, miszerint a magát ne-
velésre szánt egyéntől ugyanazon kötelezettségeket kivánja 
meg, melyeknek minden, bármely életmódot követő polgár 
alá van vetve ; joga van rá felügyelni, azonban tovább a 
kormány hatalma nem terjed. Azon tartozásból annak oká-
ért, melynélfogva a kormánynak részt kell a nyilvános ne-
velésben vennie és mindenki által használhatóvá tennie, 
csak az következik, hogy joga van mindenütt nyilvános 
iskolákat nyitni ; de azért minden egyes embernek is joga 
marad, iskolát nyithatni s abba mindazok gyermekeit fel-
venni, kik a nyilvános oktató iránt kellő bizodalommal nem 
viseltetnek. Es alább megjegyzi : hogy az ellenkező rend-
szernek legborzasztóbb következései lennének és ezen em-
ber, ki Napoleon ellenében ekkép beszélt, nem volt holmi 
fanatikus, avagy bigott, hanem egy bölcsész és felvilágoso-
dott férfi, mint mondani szokták ; de ő még nem tanulta meg 
a mesterséget, mikép utódai : a tyrannismust eltakart skep-
ticismus kellő adagával felereszteni. 

I. Napoleon, miután az állam tanitásbaui egyedárus-
kodását megalapitá megbukott, s ha estét a francziáknak 
örökké kell is siratniok annyiban, hogy személyében a hon 
győzetett le : azt mégis lehetetlen tagadni, mikép az ő bukta 
a^szabadság, kiválólag a tanszabadság diadala volt. Mert 
már 1814-ben, az ideiglenes kormány kimondá, hogy : „a 
gyermekek nem kénytelenittetnek, mint Napoleon alatt arra, 
hogy az atyai tekintély alól kivonatván, az állam iskolák-
ban magán (vagyis ministerialis emberek gyártotta) néze-
tek szerint tanittassanak. Ez egy oly fonákság lenne, mely-
nek további fentartása egy szabad kormány elveivel egészen 
ellenkezésben állna". 

Később az 1815-ki február 17-én kelt alkotmány levél 
kinyilatkoztatá, hogy „egyetlen egy absolut tekintélynek 
(királyinak vagy parlamentinek) önkényes rendelkezhetése 
a tanitás ügyeiben, a franczia kormány socialis szellemé-
vel, semmikép sem férhet össze !" Azonban : „itur in anti-
quam, transacto paschate silvam !" 

Az állambölcsesség sugalta e kijózanodást, a végzetes 
juliusi királyság és bonapartista császárság alatt, ismét az 
istennélküli államiság részegsége váltotta fel. Ujolag amaz 
átkos rendszer tétetvén uralkodóvá, melyet Barthélémy 
marquis parlamenti beszédeinek egyikében, az oroszéhoz 
mond közelitőnek. Mely szerint 1833-tól fogva, az orosz 
kormány a házi nevelésbe is beavatkozik, és a minister 
engedelme nélkül senki még csak magán-nevelői tisztet sem 
vállalhat ; senki, házába még magánnevelőt sem fogadhat. 
Itt rejlik mélyen fekvő oka annak is, hogy kivált a felsőbb 
tanitási rendszer mód nélkül rosz, vagyis inkább, hogy az 
épen nincs rendszeresitve. 

A közönség, mely ezen nyilvános leczkéken megje-
len, rendesen nem tanulni jön ; azért oly professoroknak, 
kik komoly és tudományos felolvasásokat tartanak csak 
kevés tanítványuk van, s a tömött teremrei szerttevés módja 
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abban áll, bogy a tanitói szék politikai szószékké változtat-
tatik, bonnan a tömegbez az épen divatos tárgyakról decla-
mátiók tartatnak. 

Ilyenkor azután összecsődül a henye nép, tapsol mint 
valamely színházban, minden hírlapok az előadásokról szól-
nak, s a professor tanitói székéből lépcsőt készit magának, 
melynek segedelmével kamarai követségig, nem ritkán mi-
nisterségig hatol. 

Ez által a nyilvános oktatás kútfejében megmérgez-
tetik, a tanitói szék eszközzé válik és nem czél többé ; a ta-
nitói terem színházzá lesz, melyben declamálnak, hogy meg-
tapsoltassanak. 

Barthélémy marquis szerint pedig a College de France 
némely tanitói, egy valódi antisociales kereszthadat akarnak 
indítani. Egyik közülök, (Mickiewitz) kinek számára a 
szláv nyelvek tanszékét alkották, a helyett, hogy nyelvtani 
oktatásokat adott volna, jobbnak vélte a fiatalságot, egy úgy-
nevezett messiási vallás elveibe avatni, a mely szerint min-
den ember messiás volna. Egy másik számára (Quinetére) a 
déleurópai nyelvek tanitói széke állíttatott fel, s ez a ke-
reszténység fölötti leczkéiben, a franczia revolutiót dicsőíti 
s előadásaiban mindenütt átvilágolni engedi a hit, egyház és 
pápaellenes véleményeket, melyeknek hódol stb. stb. 

Pedig a nép kormányától nálunk is, máshol is megkö-
vetelheti, hogy az ő pénzén fentartott, fényesen kiváltsá-
golt, pazarul fizetett állami tanításban, vallása, egyháza, 
pápája, püspökei s áldozárai ne becsméreltessenek. Igazán 
véve a dolgot : vallási és politikai rend ellenében, jelenleg 
csak két felekezet létezik, azoké, kiknek van hitük és a sze-
rint élnek, legyen azután ezen hit bár minő s azoké, kiknek 
hitök nincsen ; kiknek a religio csupán convenientia dolga 
és pusztán emberi találmány, mely őket épen nem kötelezi, 
de melyet ők mégis kényök szerint vélnek bilincsekbe ver-
hetni. Igenis! e két felekezet az, mely nálunk és mindenütt 
szemben áll egymással, s melyek közül egyik minden posi-
tiv hit alapjait kiforgatni törekedvén, az eredeti protestan-
tismusnak és mosaismusnak épen olv esküdt ellensége, mint 
a katholicismusnak. 

S ha jelenleg a protestantismussal és mosaismussal ka-
czérkodva, egyedül a katholicismus ellen agyarkodik nyíl-
tan, ezt azért teszi, mivel jól tudja, miszerint ezt legyôzvém 
amazokkal is készen volna, mig ellenben e nélkül, az ama-
zok fölött könnyen nyert diadal mit sem használna. 

Felhozott érveléseink nyomán tehát bizonyos, hogy a 
kardnak és szent füstölőnek, thuribulumnak egy marokba 
szorítása, vagyis az egyház papi küldetésének, tanitói hiva-
talának a laikus állam általi bitorlása, valamint a britek- és 
franeziáknál, ugy előbb-utóbb a németek, olaszoknál és ná-
lunk is a financzia és magyar államiság sírásója fogna lenni. 

Erre a Sándorutczai házat komolyan figyelmeztetni, 
katholikus-görög nem egyesült, orthodox, protestáns, sőt hé_ 
berre nézve is, egyházias és hazafias kötelesség egyiránt. 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest 3 jan. 6. L i b e r á l i s c s e p ű r á g ó k és s z e m-

f é n y v e s z t ő k . Ami szeretetreméltó liberális Íróink azon 
nem épen jellemes közmondással tartanak: „mundus vult 

decipi, ergo decipiatur", bele is tanultak e nemes (?) mester-
ségbe oly felülmulhatlan módon, hogy az emberek, t. i. azok 
a kik, épen akkor kétkednek állításaik felett, mikor szoká-
suk ellenére a helyett, hogy port hintenének az olvasó kö-
zönség szemébe, tévedésből igazságot mondanak, hogy mind 
ebben a t. olvasó publicumnak nem kis része van, azt távol-
ról sincsen kedvünk tagadni, ő az oka nagyrészt, hogy íróink 
ugy irnak, a hogy írnak, mert mindent elhisznek, ami nyom-
tatva van, azt gondolva, hogy hiszen nem nyomtatnák ki, 
ha igaz nem lenne. 

Csakis hasonló körülmények közt történhetett meg a 
maga nemében valóban érdekes azon esemény, hogy a , Pesti 
Napló' csaknem teljes három hasábon keresztül bátorkodott 
t. közönsége előtt dicsekedni ama nagyszerű vivmányokról, 
illetőleg pedig haladásról, melylyel a közoktatásügyi minis-
terium az országot megörvendeztette a közoktatás terén, 
hogy azonban mily szemfényvesztés ez az egész dolog, vagy 
legalább jó nagy része, azt épen a ,Napló' alapján leszünk 
bátrak ezennel kimutatni, t. olvasóinknak bizonyára nem 
csekély meglepetésére, azoknak pedig jellemzésére, kik a 
világ előtt nem csak egyáltalában mint liberálisok ismere-
tesek, de kik önmagok is dicsőségüknek tartják, hogy libe-
rálisoknak tartatnak. 

Lássuk immár e nagyszerű haladást. 
A népnevelés ügyében a ,Napló' nem bátorkodik rész-

letekbe bocsátkozni, megelégszik csak általános kijelenté-
sekkel, mik természetesen mások szemében csak phrasisok, 
hogy t. i. uj iskolák alapíttattak, a meglevők gyarapittat-
tak, de kérdjük a ,Naplót', még ha ez igy történt is, váljon 
oly világi'a szóló esemény ez, hogy mint újságot és eddig 
soha nem történt dolgot kell az olvasó közönség elé tálalni, 
mintha iskolák nem emeltettek, nem gyarapittattak volna 
ezelőtt, mielőtt a felekezetnélküli állam létesíttetett, mintha 
ez tisztán csak a liberalismus kiváltsága volna? tiszteljük 
mi a törekvést, mely uj iskolák gyarapítására irányul, de 
hogy e tekintetben minden érdemet az államnak tulajdonít-
sunk, és azért halántéka köré dicskoszorut fűzzünk, ezt sem 
a történet, sem az igazság, sem a tényleges állapot meg 
nem engedi. 

De hiszen maga a ,Napló' igen szerény mérvekre szál-
lítja le az állami érdemet, midőn azt constatálja, hogy az 
állam daczára a milliónyi kiadásoknak csakis 50 iskolát 
alapított. A mi szemünkben pedig ez érdem még csekélyebb 
fokra sülyed alá, ha meggondoljuk, hogy amaz 50 iskola 
is nincsen hivatva a keresztény oktatást terjeszteni, hanem 
mindannyi állami, azaz közösiskola, honnan jobbadán csak 
communárdok, petroleurek és ezekhez hasonló hazafiak fog-
nak kikerülni az 1874-ik évi népnevelési dicső haladás még 
nagyobb dicsőségére, de szegény hazánknak végelpusztulá-
sára. Valóban az állami, illetőleg közösiskolák alapítását 
valakinek érdemül betudni annyit tesz, mint lelkesiteni az 
ország végromlásának előmozdítására, a közösiskolákra 
méltán elmondhatjuk azon erős bár, de igaz Ítéletet, hogy 
inkább semmi iskola, mintsem közös, mert anélkül a lélek 
megmenthető, de itt, ha csak szerencsés körülmények közbe 
nem jönnek, bizonyosan elvész, a ,Napló' olvasói idáig még 
nem jutottak el e ponthoz, mert különben lehetetlen, hogy 
ily lélekölő intézetek alapítása előttük érdemként mutattat-
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nék be. Hogy pedig az úgynevezett hatéves iskolákkal mily 
humbug űzetik, arra még figyelmeztetni is feleslegesnek 
tartjuk t. olvasóinkat, s valóban szeretnénk, lia a ,Napló' 
csak egyetlen egy példát is tudna felmutatni különösen a hi-
res minta államiskolákból, hol, e hatéves cursus rendszere-
sen bevolna hozva, megvan papiroson, de az életben ? 

A fensöbb oktatás terén különösen kiemeli a ,Napló1 a 
jogakadémiák szervezését, ezt bátran mellőzhetjük, minthogy 
e tekintetben máskor már elmondtuk nézetünket, de annál 
közelebb érdekel bennünket a tudományos egyetem. Erre 
nézve kiemeli a ,N.', hogy uj tanszékek emeltettek, mi hozzá 
teszszük nagyrészt feleslegesek, sőt a mennyiben a szemé-
lyek vallását illeti, igazságtalanok, mert praejudicálnak az 
egyetem katholicitásának, az igazság ellenében elkövetett 
tények pedig sem haladást nem jelenthetnek, sem igényt nem 
tarthatnak, hogy érdemül elismertessenek.Igaz másrészt amit 
a ,N.' mond, hogy a fensöbb oktatás érdekében legtöbb történt 
az épitkezés terén, mert az egyetemhez uj szárny építtetett? 
sőt a könyvtár is elkészült, de kérdjük kinek a pénzén ? Igaz, 
hogy a klinika épitése megkezdetett, a budai főgymnasium 
épitése haladt, a pestié megkezdetett ? de ismét kérdjük kinek 
a pénzével ? Ugyan-e kérdést intézhetjük a ,Napló'-hoz a l i -
pótvárosi templom, a pozsonyi, a budavári restauratiójára 
nézve. Ha a ,Napló, nem akart volna port hinteni olvasó kö-
zönségének szemébe, ugy az igazsággal megegyezöleg fel 
kellett volna emliteni, hogy mindez a katholikusok vagyo-
nából történik, mit mi különösen kiemelünk, hogy eleget te-
gyünk a megsértett igazságnak, hogy lássa és tudja meg az 
utókor, hogy ha volt haladás a fensöbb tudományos téren 
1874-ben az mind katholikus pénzen történt. Ha ezek mel-
lett azonban a ,Napló' lefoglalja a kormányrészére ama 
szintén általa jelzett haladást, hogy a boncztani intézet fel-
állításával, sőt már a belgyógyi klinika ,eszméjével' is ko-
molyan foglalkoznak, hogy továbbá a rajziskola ,telke' ké-
szen áll, a tervek is ,készüluek', hogy a zeneakadémia .elő-
munkálatai' befejeztettek stb. stb. e haladást és érdemet szí-
vesen átengedjük, csak azon kérelmet bátorkodunk jövő es-
hetőségekre nézve hozzá intézni, hogy ne űzzön szemfény-
vesztést, hanem járjon az igazság utján, akkor kiérdemeli, 
hogy a szó nemes értelmében ,liberalis'-nak neveztessék. | j 

Boroszló. A ,Schles. Kirchenblatt' irja : ..Dr. Förster 
herczegpüspök a már több mint egy év óta megüresedett 
,pavonkan-i' plébániának be nem töltése miatt 200 tallérnyi 
pénzbirságban elmarasztaltatott. További büntetések, tekin-
tettel néhány hasonlókép megürült plébánia javadalomra, 
melyeknek azonnali betöltését már az előbbi tartományi 
főnök követelte, közel időben lennének várandók". Ugyan-
csak Boroszlóból tudósítanak, hogy az előbbeni tartományi 
főnök Nordenflycht most a ,Schles Ztg.' által leírását bo-
csáttatja közre azon eljárásnak, melyet ő a májusi törvé-
nyek keresztülvitelénél követett volt, s mely az ellene e miatt 
emelt vádak megtorlására lenne hivatva. Annak érdemleges 
részében a többi között ez mondatik : 

„Nordenflycht ur azon nézpontot tartja mérvadónak, 
miszerint maga a törvény két utat ismer czéljának elérésé-
re, (mely abban áll t. i., hogy semmiféle újonnan kinevezett 
pap kötelmei teljesítésében el ne járhasson mindaddig, mig 
az állam tartományi főnöke által kineveztetéséhez jóváha-

gyását nem adta volna) és amely szerint vagy a főnök, 
vagy pedig a herczegpüspök tartozik az initiativát meg-
adni. A ,szelíd praxis', melyhez a főnök a törvény keresz-
tülvitelénél leereszkedett — a herczegpüspökkel való com-
promissumról, mint biztosan állitható szó soha sem volt, 
— csak abban állott, hogy Nordenflycht ur, néhány privát 
kegyúri állomásnak betöltését, az illető kegyuraknak kü-
lönös megkeresése folytán, kik magoknál az isteni tisztelet-
nek felfüggesztését elkerülni és az egyházi békét fentartva 
látni óhajtották, hasonló módon érvényesítette, miként ezt a 
királyi kegy urasági állomásoknál tenni szokta, ugy t. i., 
hogy ő tette a kezdeményezést és a magán személyektől 
hozzá beküldött előterjesztési okmányokat a herczegpüs-
pökhöz átküldte, és az alkalommal az előterjesztett sze-
mélyek fölött való megelőző tudakozódások után azon 
nyilatkozatot tette, miszerint neki az állam nevében a kine-
vezett személy ellen semmi kifogása nincsen. Ebben ő tett-
leg semmi mást nem vélt elismerni, mint a számra 144 ki-
rályi kegyúri javadalomnak egy féltuczattal lett megsza-
porodását. Hogy az összeütközést kereső ultramontán lapok, 
melyek a herczegpüspöknek vértanuságát minden áron elő-
idézni óhajtották, — az előbbi főnök ez eljárását, a legha-
tározottabban perhorrescálják, eléggé ismeretes". 

Posen. Hónapok óta — igy irnak innen a ,Schles. 
Kirchenblatt'-nak — fürkészi fáradhatlanul a kormány a 
titkos apostoli delegátust, kinek létezését énrészemről leg-
felebb lehetségnek, legkevésbbé pedig valóságnak tartom. 
Kétséget sem szenved, hogy a hatóságoknak szünetet nem 
ismerő e fáradságai eredménytelenek maradnak, és hogy ez 
eljárásokkal ismét oly harcztérre léptek, amelyen kevés di-
csőség és babér szerezhető. Mily tények következtében jöt-
tek a hatóságok egy létező titkos pápai delegátusnak gya-
nújára, nem tudjuk, annyit azonban saját tapasztalásunk 
után biztosan állithatunk, hogy azon nagyszámú papoknak, 
kiket ismerünk, egy ily delegátusnak létezéséről általában 
semmi tudomásuk sincs. Véleményünk szerint mindenek-
előtt egy titkos pápai delégatusnak szükségessége is alig 
bizonyult be. 

Az ut, melyen e szorongatott időkben és összevissza 
kuszált viszonyok között a papnak haladnia kell, ismeretes, 
a sarkalatos elvek adva vannak, és a legroszabb esetben 
Róma nem a világon kivül fekszik. A májusi törvények kö-
vetkeztében kitört egyházi zűrzavarok felülmúlnak minden 
fogalmat. Az állam által kinevezett ,egyházmegyei kor-
mányzók' már is háromszáz plébánost sarczoltak nem cse-
kély pénzbírsággal, minthogy vonakodtak velők hivatalos 
összeköttetésbe lépni ; az előreláthatólag bekövetkezendő 
vonakodások további következményeket fognak magok után 
vonni és utoljára is száműzetéssel végződhetnek. Már negy-
ven község fosztatott meg lelkipásztorától és várható, hogy 
a községek magok részéről a plébános választást visszauta-
sitandják. 53 segédlelkész ismételten fogsággal büntettetett 
és körülbelül 30 ki utasíttatott. Mindkét főmegyének legfőbb 
dignitariusai élőkön az érsekkel bebörtönözvék, vagy hosz-
szasb fogságot állottak ki. 

Szomorúak voltak a karácsonyi-ünnepek, melyeket ez 
évben megültünk ; mindannak daczára azonban vidám ked-
vűek vagyunk; az Isten karja meg nem rövidült, és ha 
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akarja, parancsolni fog a hullámoknak és megajándékoz 
bennünket a békével, melyet az angyalok hirdettek. Most 
már a káptalani helynökök ellen is, kik előbb consistorialis 
hivatalnokok voltak, megindittattak a fegyelmi vizsgála-
tok, mivelhogy vonakodtak, jelenlegi elöljárójuknak, Mas-
senbach urnák, tovább engedelmeskedni. 

Svajcz. A s z ö v e t s é g i g y ű l é s m é g k a r á -
c s o n y e l ő t t s i e t e t t h a z a j ö n n i . A két gyönyörűsé-
ges törvény a polgári állás- (illetőleg a polgári házasságról) 
és a svajczi polgárság szavazat jogáról, kiegyenlittetvén a 
nemzeti és rendi tanács közt fölmerült határozati különbsé-
gek, elintéztettek. Ezek az ajándékok, melyeket a szabad-
elvű' képviselők hazahoztak. Ezen bősöknek egyike egy-
úttal szóvivő a sajtónál a tanácskozás folyama alatt nyil-
ván kijelentette, miszerint épen senkinek sincs szándékában 
keresztény törvényeket hozni, hanem olyanféléket ,a népnek 
nézletei' szerint, mely alatt azonban önmagát és pártfeleit 
értette. Az előleges indítványon oly könnyűszerrel tették tul 
magokat, hogy maga a tudósító, a sz. galleni Wirtli-Sand 
nyilván hangsúlyozta a nemzeti tanácsban, miszerint a vá-
lasztmánynak lehetetlen volt az inditványokat egyenként 
vizsgálat alá venni. A köztársaság egykor fukarnak bélye-
geztetett, a kormánynál levő mostani férfiak azonban hozzá 
szoknak mindig többet és többet merni a nagy vakolóval. 
Uj hivatalok, a többi között egy a szövetséghez tartozó főer-
dészi segédjeivel együtt is, ismét létrehozattak. A katholi-
kusok panaszai elodáztattak ; minthogy azonban a szövet-
ségi gyűlés márczius hó 8-án rendkívüli összejövetelt fog 
ismét tartani, ekkor aztán megérjük elutasittatásukat. A nem 
zettanácsi választmány többségének már kezénél van az ide-
vonatkozó indítvány. Mert nem szabad magunkat öncsaló-
dásban ringatnunk: az igazság mainap száműzve van és 
Svajcz fölött még nehéz viharoknak kell átvonulniok, mi-
előtt ismét meghajoljon a jog előtt. Ki tudja fölhalmozódott 
vétségei nem fogják-e végvesztét előidézni ? — Hogy a bo-
roszlói püspökségi kormányoknak ötös többsége, küldöttei 
által a székesegyházi káptalannak föloszlatását és a püs-
pöki vagyon ,elárvereztetését' vagyis inkább bezsebbelését 
határozta el, többé mai nap meg nem lephet. Az erőszak ez 
emberei a katholikusok ügyei fölött intézkednek anélkül, 
hogy reájok a legkisebb tekintettel lennének. Maga a sza-
badelvű nemzeti tanácsos Weber kinyilatkoztatta, miszerint 
az ember a 16. században hihetné magát. Ugyanazon can-
tonhatóságoknak követei nem különben a sz. Gralleniek 
Schaffhauseniek (kik egy jelentéktelen töredéket kivéve 
mind reformátorok) és genfiek összedugták azután fejeiket az 
ó-katholikusok küldöttjeivel és elhatározták, hogy ez utób-
biak, vezetőválasztmányának ajánltassék miszerint a libe-
rális cantonhatóságoknál a nem rég ez előtt kovácsolt ókath. 
egyház szerkezet jóváhagyása ügyében folyamodjék és kér-
dést intézzen az iránt is, váljon ohajtják-e és mily alakban 
a ,püspök' választásánál a közreműködést. Mi katholikusok 
természetesen azt kérdezzük, honnan van, hogy a kormá-
nyok uj felekezetek ügyeiben résztvesznek? azonban ez 
fölösleges kérdés. 

Baden. Az e g y h á z i ü l d ö z é s b e n m i n d e n -
f é l e g o n o s z s á g törvényelcsavarás, ügyvédi fogás, szó-
val mindaz, a mit a hazugság szülöttje a liberalismus kigon-

dolhat közreműködik, habár nem is mindig egyenlő siker-
rel, ily esetek közlése és ismerete nem lehet érdektelen a 
közönség előtt azon szoros egységnél fogva, mely a hivek 
összege között létezik, azért közlök itt egy, a fentebbi czi-
met felvilágosító esetet. 

Az offenburgi kerületi törvényszék a napokban kö-
vette a waldshuti törvényszék példáját, amennyiben bárom 
uj áldozárt az ellenök emelt vádaktól felmentett, de mily 
körülmények mellett? Miután néhány tolvajt már elitéltek, 
e fiatal három pap-törvényszegő került a vádlottak padjára, 
mivel miséztek, prédikáltak, gyóntattak, betegekot a végső-
szentségekkel elláttak, halottakat temettek az iskolában 
vallástant tanitottak és mindezt tették — állami vizsga nél-
kül. Közönséges emberek, közönséges észszel azt vélik ugyan, 
hogy e miatt bátran lehet nyugodni hagyni a halottakat és 
nem szükséges őket államilag examinált papok által elte-
mettetni ; valamint, hogy a többi vallási ténykedések is ér-
vényesek anélkül, hogy az illetők vizsgát tettek volna a 
pbilologiából, vagy irodalom történetből ; de mikor más a 
közönséges és más az állami ész ! S hogy aztán az állam ve-
szélyes bűnösöket megbüntethessék, arra nézve volt gon-
doskodva tanukról egész bőségben, de most az egyszer feles-
legesek voltak, mert államveszélyes tetteiket önkényt beval-
lották a törvényszegők. 

A február 19-ki törvény a mult évről, mely elrendeli 
az állami vizsgát, pénzbirsággal, ismétlés esetében pedig bör-
tönbüntetéssel fenyegeti mindazon papokat, kik oly egyházi 
ténykedést gyakoroltak nyilvánosan, melyek őket a törvény 
határozatai megsértésének kitehetnék. A főállamügyész a 
vádat megállapította és a mannheimi felsőtörvényszék egy 
határozatára bátorkodott hivatkozni, melynek értelmében, 
minden, augusztus 16-tól kezdve végbevitt egyházi tényke-
dés büntetés aláesik, holott vádlottak sokkal előbb nyertek 
alkalmazást. Azonban Marbe védő ügyvéd éles bi rálát alá 
vetette a felsőtörvényszék ítéletét, és bebizonyította, hogy a 
felső törvényszék a törvény szövegét meghamisította, mert a 
törvény ezen kifejezése helyett, megengedni valamely egy-
házi hivataloskodást e kifejezést használta átruházni. Ez 
hallatlan dolog. Az uj áldozárokra semmi törvényellenes 
hivatal nem ruháztatott, mert ők a törvény kibocsátása előtt 
szenteltettek fel és alkalmaztattak, a törvény tehát rájok 
ki nem terjedhet. A törvények mondá oly hiányosak mint 
a porosz májusi törvények, de azért a törvényszéknek 
nincsen joga a mutatkozó hiányokat botölteni, hanem kö-
telessége a létező törvények szerint ítélni. Erre következett 
az államügyész ügyvéd fogása, egy egészen uj elmélet, mely 
szerint az egyházi hivatalok átruházása nem egyes befeje-
zett, hanem mindig megujuló tény, és igy az átruházás min-
den nap megujul. Hogy ez elmélet mily absurdum, azt min-
denki első pillanatra be fogja látni, de lia egyenes uton nem 
lehet elitéltetni a katli. papságot, miért ne lehetne szabad a 
liberalismusnak hamis fogásokkal élni, most az egyszer azon-
ban ez sem sikerült, mert a törvényszék belátva a védő ügy-
véd által felhozott okok alaposságát, vádlottakat egysze-
rűen felmentette, a mint látszik, azonban nem minden de-
batte nélkül, mert a törvényszék még ily világos tény mol-
lett is három negyed óráig tanácskozott, mielőtt a nem bűnöst 
kimondotta volna, hogy nem fogják-e emiatt a bírákat hi-
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vataluktól nálunk is mint Poroszországban megfosztani, az 
még a jövő kérdéséhez tartozik. 

Frankfurt. A . c u l t u r k a m p f ' e l s ő á l d o z a -
t á t nálunk is megkövetelte már. Hardt káplány ur ugyanis 
ki a miasszonyunkról nevezett egyháznál a májusi ^örvé-
nyek' mellőzésével volt alkalmazva, a törvénytelenül gya-
korlott egyházi hivatalos ténykedések miatt 25 tallérnyi 
pénzbirságra, ha pedig mint ez várható, az összeg megnem 
fizettetnék, annak megfelelő 7 napi börtönbüntetésre Ítélte-
tett. Ez az elitéltetés azért érdekes, mivel Frankfurtban 
csak egy plébánia hivatal van, e plébánia végzi a tulajdonképi 
hivatalos egyházi ténykedéseket, u. m. a keresztelést, az es-
ketést, temetést, stb. Hardt ur a miasszonyunkról nevezett 
egyházban, semmiféle tulajdonképeni hivatalos egyházi tény-
kedést nem végezhet, nem is jelent meg a törvényszék 
sorompói előtt, mert ő egyházi ügyekben nem ismeri el a 
világi, hanem csak az egyházi hatóság illetékességet. E he-
lyett igazolást küldött a törvényszékhez, melyben bebizo-
nyítja, hogy ő hivatalos ogyházi ténykedést nem is vihetett 
végbe, mivel nem plébánia egyháznál van alkalmazva és 
igy nem is büntethető meg a májusi törvények szempont-
jából sem, mivel a sz. mise áldozat bemutatása, a poeniten-
tiatartás szentségének kiszolgáltatása, melyekre a vádirat 
alapítva van, nem hivatalosténykedések, még a májusi tör-
vények értelmében sem. Hogy e terjedelmes és mind theo-
logiai, mind jogi szempontból kitűnő fejtegetés nem fogja a 
vádlottat a büntetéstől megmenteni, az oly bizonyos és vi-
lágos volt mint a napfény, tudvalevő dolog ugyanis, hogy 
a biró annál nagyobb érdemet szerez magának, minél szigo-
rúbban, és igazságtalanabbul hajtja végre a májusi törvénye-
ket, ellenkező esetben közel van az eshetőség, hogy hiva-
talától mint az ultramontánokkal conspiráló felfüggesztetik, 
ebből lehet azután meg magyarázni, hogy miért kellett a 
káplány urnák a culturkampf áldozatául esni habár nem is 
vétett még a májusi törvények ellen sem. 

Hard káplány urnák elitéltetése által Frankfurtban, a 
culturkampf egész a Main-ig hatolt elő ; váljon nem fogja-e 
azt átlépni ? váljon Bajor-ország megmenekül-e tőle ? van-
nak kik ezt reménylik, mert mint mondják a király soha-
sem fogna országában vallás üldözést megengedni. Jó, tehát 
reményijük mi is; habár az utolsó években nagyon is sokat 
megéltünk olyasmit, ami nem engedi, hogy magunkat na-
gyon is rózsás reményeknek átengedjük. Két évtizeden ke-
resztül a katholikusok Hessenben is nyugodtan élhettek val-
lásuk törvényei szerint ; mindenkiáltal tisztelt fejedelmük 
igazságszeretete védelmezte őket elnyomóik üldözésétől és 
ma ugyanezen fejedelemség katholikusai oly törvények előtt 
állnak, melyek szigorra és kegyetlenségre nézve a porosz 
májusi törvényeket felülmúlják. Ellent fog-e állani Bajor-
ország, kath. fejedelmi háza és tulnyomólag katholikus né-
pességével az erkölcsi nyomásnak? Reményijük, de még is 
a legrosszabbtól félünk. Hogy miért? azt egy tényrevaló 
utalással világosítjuk meg. Offenbachban szomszédvárosunk-
ban t. i. már áthidalták a Majnát és pedig igen sajátságos 
módon. Az offenbachiak nem találtak maguknak otthon pol-
gármestert, hanem Poroszországból hoztak maguknak egyet. 
A polg ïrmester ur e szerencsének igen örvendeni látszik, 
mert beigtatása alkalmával nagyon is hangsúlyozta, hogy 

mennyire büszke ő, hogy daczára porosz létének egy déli-
német város polgármestere lehet, nyilt bizonyitéka ez sze-
rinte azon testvériségnek melyet a franczia háborúban a né-
met törzsek kivivtak. Mi ez esetet igen fontosnak találjuk, 
mert félünk tőle, hogy a polgármester urnák nagytestvéri 
szeretete alatt egy jó adag katholikus gyűlölet is létezik, 
melynek érvényt szerezni el nem mulasztandja, és akkor 
majd ott is kiüt a kulturkampf. 

VEGYESEK. 
— E lapok szerkesztőjét igen fájdalmas csapás érte, 

amennyiben egyetlen forrón szeretett testvéröcscsét, báró 
Hornig Vilmost, a m. kir. államvasutak titkársági osztályá-
nak felügyelő-főnökét, f. hó 4-én váratlan halál által el-
vesztette. Kérjük t. olvasóinkat s esedezünk, szenteljenek 
az élte virágában, 33. évében elhunytnak egyegy ajtatos 
mementót az oltárnál ; mert mindvégig jó katholikus keresz-
tény s becsületes ember volt, — requiescat in pace ! 

— Az „Esztergom*-ban a következőket olvassuk: Fe-
renczy Jákó felszólalása, az esztergomi muzeumegylet érde-
kében élénk viszhangot kelt városunk és vidékünk értelmi-
sége körében mindenfelé. A tudományok és művészetek ba-
rátja, a herczegprimás ö emtiája a legrokonszenvesebben 
nyilatkozott ez ügyben, s az ő buzditó példája és bőkezű 
pártfogása a legszilárdabb biztositéka lehet e nemes ügynek. 
Ugy halljuk, a herczegprimás a könyvtárban szándékozik 
helyiséget adni a muzeumnak, ugyanott, hol 60 nagybecsű 
festményből álló képtára már közel áll a berendezettséghez. 
O emja közelebbről is Ligeti Antal egy remek Betlehem ké-
pével gazdagitá gyűjteményét, uj megrendelést tett ugyané 
jeles tájfestőnknél és jelenleg a tehetséges Paczka Ferencz 
által saját arczképein dolgoztat. Paczka urat tovább képzése 
végett tavaszra Párisba, Cabanelle vagy Gcromme iskolá-
jába küldi ki főpapi állásához méltó maecenási kegye. 

— A szatmári kath. casinó id. elnöksége belépésre 
való felhívást volt szives hozzánk beküldeni, azon felszólí-
tással, hogy azt lapunkban ajánlólag közzétegyük; azok 
után azonban, miket az időközben beérkezett ,Szatmárí 1. 
számának nyiltterében olvasunk, nem teszszük azt, mig bő-
vebb kielégítő felvilágosítást nem kapunk. 

— Az uzsoráskodás által okozott pusztitó károk elhá-
rítása érdekében is megtartatott a tanácskozás. Erre is el le-
het mondani, hogy szalma cséplés volt, volt sok szó, sok be-
széd, elmondták mindazon theoriákat, melyeket úgyis tud 
mindenki könyv nélkül, melyeket a gyakorlat kinevetett 
már eddig is, de hogy mi haszna lesz az életben, annak csak 
Csengery Antal a megmondhatója. No, hiszen nem is hiába 
volt tagja a bizottságnak ő presbytersége, mert legalább is 
ugy beszélt, hogy beillenék superintendensnek ; annyi bizo-
nyos, hogy puszta szeretetből irántunk a leggyakorlatibb 
indítványt ő tette. Baj van úgymond, azt mindenki elis-
meri, hogy segiteni kell a bajon, ha azt akarjuk, hogy meg-
szűnjék, az nem kevésbé világos, de hogyan? hogyan? hát 
mit gyáváskodik a kormány, nincsen a kezében elég pénz, 
nem kezeli az alapítványi tökéket, természetesen a tanul-
mányi és vallási alapot, adjon abból a népnek és a bajon 
segítve lesz. 

Mi azonban mindezt keveseljük, azért Csengery ur in-
dítványát kiegészítjük, felkérve a kormányt, hogy figyel-
mét fordítsa a protestánsok óriási vagyonára, mely a katho-
likusokét báró Eötvös elismerése szerint is jóval felülmúlja 
és abból adjon a népnek. E terv ellen reményijük Csengery 
urnák nem csak kifogása nem lesz, hanem első sorban épen 
a protestáns vagyonból fog segiteni az uzsora által elnyomott 
népen, már csak azon szempontból is, mert tudvalevőleg a 
magyar nemzetiséget minden időben a protestantismus tar -
totta fenn (?) ; vagy talán megelégszik Csengery ur ama di-
csőséggel, hogy a protestánsok már megtették a magukét 
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szóval a hazafiság érdekében, hogy rámutattak a forrásra 
honnan segiteni lehet és most a katholikusokon a sor, hogy 
tettel tegyenek tanúságot hazafiságukról ? Ez ugyan meg-
lepő nem lenne, hiszen a protestantismus olcsó hazafiságáról 
úgyis ismeretes, de hogy jellemző helyzetünkre ugy mintál-
talában a protestantismusra az is tagadhatatlan. 

— A sz. atya, ki a legjobb egészségnek örvend, mit 
bizonyit az is, hogy újévkor a sz. széknél hitelesitett köve-
tek hódolatait fogadta, az első olasz kath. congressus elnö-
kéhez Ondes Reggio báróhoz dicsérő levelet intézett azon be-
szédért, melyet a Velenczében tartott congressuson még e 
nyáron mondott a kath. ügy védelmére és lelkesiti őt, hogy 
nemes származásával és tulajdonaival oly annyira egyező e 
vállalatában kitartó legyen. 

— A trieri püspök 300 napi fogsága után deczember 
31-én reggeli 8 órakor szabadon bocsáttatott és bármennyire 
szokatlan időben történt is szabadon bocsáttatása, mégis 
kevéssel azután már tömegesen jelentek meg a papok és hi-
vők, hogy a hitvalló püspök iránt hódolatukat kifejezzék és 
újévi üdvözletüket átadják. A tisztelgés után a papság, a 
hivők és a püspök ünnepélyes menetben vonultak a tem-
plomba, hol fényes háladó isteni tisztelet tartatott, mely alatt 
kitört a hivő nép zokogása részint az örömtől, hogy hitszi-
lárd főpapjukat ismét soraikban szemlélhetik, részint a fá j -
dalomtól, hogy talán ismét nem sokára elveszítik. 

— Az uj év alkalmával a hirlapi irodalom nem egy 
uj lappal szaporodottt, ezek közé tartozik a,Közérdek' czimü 
is, mely mint állitolagos conservativ politikai napilap elő-
fizetési felhívásában tüntetőleg kinyilatkoztatta, hogy ő a 
felekezetekkel semmi viszályba sem akar elegyedni, hogy 
ezt mikép érti a nevezett lap, hogy minő szellemben van és 
lesz szerkesztve azt csak hamar bebizonyította a Spanyol-
országi legújabb változás alkalmával, a mennyiben jónak 
látta olvasóit biztosítani, hogy csak nyugodjanak meg, 

mert Alfonsó nem lesz ultramontán és a ,N. F. Pressé'-vei 
ugy gondolkozik, hogy e tekintetben kellő biztosítékot nyújt 
a ministerelnök, ki a legszabadelvübb férfiak egyike, egyál-
talában pedig ugy nyilatkozik az ,ultramontánok'-ról, mint 
kik jó képet csinálnak ugyan a spanyolországi események-
hez, de azért a ,lóláb' nagyon is kilátszik. Reményijük, hogy 
e konservativ' ,jó szellemű' és ,müveit'nyelvű politikai lapra 
hazai katholikusaink és különösen papja'nk, minél tömege-
sebben fognak előfizetni ! 

— A paderborni püspök ellen a törvényszéki tárgya-
lás, melyen a püspök magától érthetőleg meg nem jelent, f. 
h. 5-én tartatott meg. A vádlevél felolvasása után a fő-ál-
lamügyész tartott beszédet, mely nem volt egyéb, mint a vád-
levél köriilirása, közbeszőtt személyeskedés és vakmerő phra-
sisokkal. Legnevezetesebb pontját az képezte a vádbeszéd-
nek, hogy a fő-államügyész vádjának megállapithatására 
bevonta még a püspök magatartását a vaticani zsinaton is. A 
vádbeszéd után fél órai tanácskozás következett, melynek 
eredménye az lőn, hogy a bíróság a letevési ítéletet a püs-
pökségről kimondta. Az egész tárgyalás, mely 2 és 1/<l órá-
ig tartott, magán viselte az egyhangúság és unalom bélye-
gét, bíróság és hallgatóság egyaránt érezte, bogy az ítélet 
csak pro forma mondatik ki, melyet azonban végrehajtani 
nem lehet. Hát akkor mit komédiáznak ! 

— A Gladstone elleni röpiratok száma Angolország-
ban ismét szaporodott egy gyei t. i. a híres kath. egyházi szó-
nok Capel röpiratával. Legnagyobb figyelmet kelt e röpirat-
ban azon nyilatkozat, mely a katholicismus terjedésére vonat-
kozik Angolországban. Gladstone adataival ellenkezőleg 
ugyanis, mely szerint a convertiták számát többnyire nők 
képviselik, Capel kinyilatkoztatja, hogy évenkint legalább 
is 2000-en térnek át minden rendűek és rangúak, kiknek 
megtérése a szorosan vett családi körön kivül alig ismeretes 
mások előtt. 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Beligio' rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hű és tökéletes képét meríthessék, míg emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet forditunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen áll6 pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakitás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az birodalmi Értesítő'-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 3 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in 

tézendők. 

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

HARMINC ZNEGYFD1K ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 13. 4. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Sanctissimi Domini nostri Pii divina Providentia Papae IX. epistola encyclica. — Egyházi tudósitások : Pest. 

A duum-virek tanácsadása. Vidéki levelek. Berlin. Bismarck és a páholy tervei. — Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

DIVINA PROVIDENTIA 

PAPÁÉ IX. 
E P I S T O L A E N C Y C L I C A 

AD OMNES PATRIARCHAS PRIMATES ARCHIEPISCOPOS 
EPISCOPOS ALIO S QUE LOCORUM ORDINARIOS 

GRATIAM ET COMMUNIONEM 
CUM APOSTOLICA SEDE HAB EN TES 

ET AD CHRISTIFIDELES UNIVERSOS. 

P I U S PP . I X . 
VENERABILES FRATRES ET DILECT1 FILII 

SALUTEM ET APOSTOLICAM BENED1CTIONEM. 

Grravibus Ecclesiae et huius saeculi calamita-
tibus ac divini praesidii implorandi necessitate per-
moti, nunquam Nos Pontificatus Nostri tempore 
excitare praetermisimus christianum populum, ut 
Dei Maiestatem placare et caelestem Clementiam 
sanctis vitae moribus, poenitentiae operibus, et piis 
supplicationum officii s promereri adniteretur. I n 
hune finem pluries spirituales indulgentiarum the-
sauros Apostolica liberalitate Christi fidelibus rese-
ravimus, ut inde ad verain poenitentiam incensi et 
per reconciliationis sacramentum a peccatorum ma-
culis expiati ad thronum gratiae fidentius accede-
rent, ac digni fierent ut eorum preces benigne a 
Deo exciperentur. Hoc autem uti alias, sic praeser-
tim occasione Sacrosancti Oecumenici Vaticani 
Concilii praestandum censuinius, ut gravissimum 
opus ad Ecclesiae universae utilitatem institutum, 
totius pariter Ecclesiae precibus apud Deum adiu-
varetur, ac suspensa licet ob temporum calamitates 
eiusdem Concilii celebratione, Indulgentiam tarnen 
in forma Iubilaei consequendam ea occasione pro-
mulgatam, in sua vi, firmitate, et vigore manere, 
uti manet adhuc, ad populi fidelis bonum ediximus 
et declaravimus. Verum procedente miserorum tem-

porum cursu, adest iam annus septuagesimus quin-
tus supra millesimum octingentesimum,annusnempe, 
qui sacrum illud temporis spatium signât, quod 
sancta maiorum nostrorum consuetudo, et Romano-
rum Pontificum, Praedecessorum Nostrorum insti-
tuta universalis Iubilaei annus, solemnitati celebran-
dae consecrarunt. Quanta Iubilaei annus, ubi t r a n -
quilla Ecclesiae tempóra ilium rite celebrari annu-
erunt, veneratione et religione sit cultus, vetera ac 
recentiora históriáé monumenta testantur ; habitus 
enim semper fuit uti annus salutaris expiationis 
totius christiani populi, uti annus redempt ions et. 
gratiae, remissionis et indulgentiae, quo ad hanc 
Almam Urbem Nostram et Petri Sedem ex toto orbe 
concurrebatur, et fidelibus universis ad pietatis offi-
cia excitatis cumulatissima quaeque reconciliationis 
et gratiae praesidia in animarum salutem offereban-
tur. Quam piam sanctamque solemnitatem hoc ipsum 
nostrum saeculum vidit, cum nempe Leone XII . fel. 
record. Praedecessore Nostro Iubilaeum anno 1825 
indicente, tanto christiani populi fervore hoc bene-
ficium exceptum fuit, ut idem Pontifex perpetuum 
in hanc Urbem peregrinorum per totum annum con-
cursum adfuisse, et religionis, pietatis, fidei, carita-
tis, omniumque vir tutum splendorem in ea mirifice 
eluxisse gratulari potuerit. Ut inam ea nunc Nostra 
et civilium ac sacrarum rerum conditio esset, u t 
quam Iubilaei maximi solemnitatem anno huius 
saeculi 1850 occurrentem, propter luctuosam tem-
porum rationem Nos omittere debuimus, nunc sal-
tern feliciter celebrare possemus iuxta veterem illum 
ri tum et morem, quem Maiores nostri servare con-
sueverunt! At, Deo sic permittente, non modo non 
sublatae sed auctae magis in dies sunt niagnae illae 
difficultates, quae tunc temporis Nos ab indicendo 
Iubilaeo prohibuerunt. Verumtamen reputantes Nos 
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animo tot mala quae Ecclesiam affligunt, tot cona-
tus hostium eius ad Christifidem ex animis revel-
lendam, ad sanam doctrinam corrumpendam et im-
pietatis virus propagandum conversos, tot scandala 
quae in Christum credentihus ubique obiiciuntur, cor-
ruptelam morum late manantem, ac turpem divino-
n im humanorumque iurium eversionem tarn late 
diffusam, tot fecundam ruinis, quae ad ipsum recti 
sensum in hominum animis labefactandum spectat; 
ac considérantes in tanta congerie malorum, maiori 
etiam Nobis pro Apostolico Nostro munere curae 
esse debere, ut fides, religio ac pietas muniatur ac 
vigeat, ut precum spiritus late foveatur et augeatur, 
ut lapsi ad cordis poenitentiam et morum emenda-
tionem excitentur, ut peccata, quae iram Dei meru-
erunt, sanctis operibus redimantur. quos ad fructus 
maximi Iubilaei celebratio praecipue dirigitur, pati 
Nos non debere pu ta vi mus. ut hoc salutari beiiefi-
cio, servata ea forma, quam teniporum conditio si-
nit, christianus populus hac occasione destitueretur, 
ut inde confortatus spiritu in viis iustitiae in dies 
alacrior incedat, et expiatus culpis facilius ac ube-
rius divinam propitiationem et veniam assequatur. 
Excipiat igitur universa Christi militans Ecclesia 
voces Nostras, quibus ad eins exaltationem, ad Chri-
stiani populi sanctificationem et ad Dei glóriám 
universale maximumque Iubilaeum integro anno 
1875. proxime insequenti duraturum indicimus, an-
nunciamus et promulgamus; cuius Iubilaei causa 
et intuitu superius memoratam indulgentiam occa-
sione Yaticani Concilii in forma Iubilaei conces-
sam, ad beneplacitum Nostrum et huius Apostolicae 
Sedis suspendentes ac suspensam déclarantes, cae-
lestem ilium thesaurum latissime recludimus, quem 
ex Christi Domini eiusque Virginis Matris omnium-
que sanctorum meritis, passionibus ac virtutibus 
comparatum, auctor salutis humanae dispensationi 
Nostrae concredidit. 

Itaque Dei misericordia et Beatorum Petri et 
Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, ex Su-
prema ligandi atque solvendi, quam Nobis Domi-
nus, licet immeritis, contulit potestate, omnibus et 
singulis Christifidelibus, tum in alma Urbe Nostra 
degentibus, vel ad earn advenientibus, tum extra 
Urbem praedictam in quacumque mundi parte exi-
stentibus, et in Apostolicae Sedis gratia et obedien-
tia manentibus, vere poenitentibus et confessis et 
sacra communione refectis, quorum primi BB. Petri 
et Pauli nec non S. Ioannis Lateranensis et S. Ma-
riae Maioris de Urbe Basilicas semel saltern in die 

per quindecim continuos aut interpolatos dies sive 
naturales sive etiam ecclesiasticos, nimirum a pri-
mis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius 
subsequent!s diei vespertinum crepusctilum compu-
tandos, alteri autem Ecclesiam ipsam Cathedralem 
seu maiorem, aliasque très eiusdem Civitatis aut 
loci sive in illius suburbiis existentes ab Ordinariis 
locorum vei eorum Vica ri is alii sve de ipsorum man-
dato, postquam ad illorum notitiam hae Nostrae lit-
terae pervenerint, designandas, semel pariter in die 
per quindecim continuos aut interpolatos dies, ut 
supra, devote visitaverint, ibique pro Catholicae 
Ecclesiae et huius Apostolicae Sedis prosperitate et 
exaltatione, pro extirpatione liaeresum, omniumque 
errantium conversione, pro totius Populi Christiani 
pace et unitate ad iuxta mentem Nostram pias ad 
Deum preces effuderint, ut plenissimam anni Iubi-
laei omnium peccatorum suorum indulgentiam, re-
missionem et veniam, annuo temporis spatio supe-
rius meniorato semel consequantur, miseriçorditer 
in Domino concedimus et impertimus, annuentes, 
etiam ut haec indulgentia animabus quae Deo in 
caritate coniunctae ex hac vita migraverint, per 
modum suffragii applicari possit ac valeat. 

Navigantes vero et iter agentes, ut, ubi ad sua 
domicilia seu alio ad certam stationem se recepe-
rint, suprascriptis peractis et visitata totidem viri-
bus Ecclesia Cathedrali vel maiori, aut Parochiali 
loci eorum domicilii seu stationis huiusmodi, eam-
dem indulgentiam consequi possint et valeant, nec 
non praedictis locorum Ordinariis ut cum Moniali-
bus oblatis aliisque puellis aut mulieribus sive in 
Monasteriorum clausura, sive in aliis religiosis aut 
piis domibus et communitatibus vitam ducentibus, 
Anachoretis quoque et Eremitis, ac aliis quibus-
cumque tarn laicis, quam ecclesiasticis personis sae-
cularibus, vel regularibus in carcere, aut captivitate 
existentibus, vel aliqua corporis infirmitate, seu alio 
quocumque impedimento detentis, quominus supra 
expressas visitationes exsequi possint, super prae-
scriptis huiusmodi visitationibus tantummodo; cum 
pueris autem, qui nondum ad primam Communi-
onem admissi sint, etiam super Communione huius-
modi dispensare, ac illis omnibus, et singulis sive 
per se ipsos, sive per eorum, earumque reguläres 
Praelatos ajit superiores, vel per prudentes Confes-
sarios alia pietatis, charitatis aut religionis opera in 
locum visitationum huiusmodi seu respective in lo-
cum sacramentalis Communionis praedictae ab ipsis 
adimplenda praescribere, atque etiam Capitulis et 



Cougregationibus tarn saeeularium, quam regularium, soda-
litatibus, confraternitatibus, universitatibus, seu collegiis qui-
buscumque Ecclesias huiusinodi processionaliter visitantibus, 
easdem visitationes ad minorem numerum pro suo prudenti 
arbitrio reducere possint ae valeant, earundem tenore prae-
sentium concedimus pariter et indulgemus. 

Insuper iisdeui Monialibus, earumque novitiis, ut sibi 
ad bunc effectum Coufessarium quemcumque ad excipiendas 
Monialium confessiones ab actuali Ordinario loci, in quo 
earum monasteria sunt constituta, approbatum ; caeteris au-
tem omnibus et singulis utriusque sexus Cbristifidelibus tam 
laicis quam ecclesiasticis saecularibus, et cuiusvis ordinis, 
congregationis, et instituti etiam specialiter nominandi regu-
laribus licentiam concedimus et facultatem, ut sibi ad eum-
dem effectum eligere possint quemcumque Presbyterum Cou-
fessarium tam saecularem, quam cuiusvis etiam diversi or-
dinis, et instituti regulärem ab actualibus pariter Ordinariis, 
in quorum civitatibus, dioecesibus, et territoriis confessiones 
buiusmodi excipiondae erunt, ad personarum saeeularium 
confessiones audiendas approbatum, qui intra dictum anni 
spatium illas, et illos, qui scilicet praesens Iubilaeum couse-
qui sincere et serio statuerint, atque ex boc animo ipsum 
lucrandi, et reliqua opera ad id lucrandum necessaria adim-
plendi ad confessionem apud ipsos peragendam accédant, liac 
vice, et in foro conscientiae dumtaxatab excommunicationis, 
suspensionis, et aliis Ecclesiasticis sententiis, et, ceusuris a 
iure vei ab homine quavis de causa latis seu intlictis, etiam 
Ordinariis locorum et Nobis seu Sedi Apostolicae, etiam in 
casibus cuicumque, ac Summo Pontifici, et Sedi Apostolicae 
speciali licet forma reservat is, et qui alias in concessione 
quamtumvis ampla non intelligerentur concessi, nee non ab 
omnibus peécatis, et excessibus quantumcumque gravibus et 
enormibus, etiam iisdem Ordinariis, ac Nobis et Sedi Apo-
stolicae, ut praefertur, reservatis, iniuncta ipsis poenitentia 
salutari, aliisque de iure iniungendis absolvere; nec non vota 
quaecumque etiam iurata ac Sedi Apostolicae reservata (ca-
stitatis, religionis, et obligations, quae a tertio acceptata 
fuerint, seu in quibus agatur de praeiudicio tertii semper 
exceptis, nec non poenalibus, quae praeservativa a peccato 
nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut 
non minus a peccato committendo refraenet, quam prior 
voti materia) in alia pia et salutaria opera commutare, et 
cum poeniteutibus buiusmodi in sacris ordinibus constitutis 
etiam regularibus super occulta irregularitate ad exercitium 
eo run dem ordinum, et ad superior um assecutionem ob cen-
surarum violationem dumtaxat contracta dispensare possint 
et valeant, eadem auctoritate, et Apostolicae benignitatis 
amplitudine concedimus et indulgemus. 

Non intendimus autem per praesentes super aliqua alia 
irregularitate vel publica vei occulta, seu defectu aut nota, 
aliave incapacitate, aut inhabilitate quoquomodo contractis 
dispensare, vel aliquam facultatem tribuere super praemis-
sis dispensandi, seu habilitandi, et in pristinum statum resti-
tuendi etiam in foro conscientiae ; neque etiam derogare 
Constitution! cum opportunis declarationibus editae a fel. 
record. Benedicto XIY. Praedecessore Nostro incipien. „Sa-
cramentum poenitentiae" sub dat. Calendis Iunii anno In-
carnationis Dominicae 1741. Pontificatus sui anno primo. 

31 

Neque demum easdem praesentes iis qui a Nobis et Aposto-
lica Sede, vel ab aliquo Praelato, seu ludice ecclesiaatico 
nominatim excommunicati, suspensi, interdicti, seu alias in 
sententias et censuras incidisse declarati, vel publice denun-
ciati fuerint, nisi intra tempus anni praedicti satisfecerint, et 
cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo modo 
suffragari posse, aut debere. 

Caeterum si qui post inchoatum buius Iubilaei conse-
quendi annum praescriptoruni operum implementum morte 
praeventi et praefinitum visitationum numerum complere ne-
quiverint, Nos piae promptaeque illorum voluntati benigne 
favere cupientes, eosdemjjvere poenitentes, et confesses, ac 
sacra Communioue refectos praedictae Indulgentiae et remis-
sionis participes perinde fieri volumus, ac si praedictas Eccle-
sias diebus praescriptis reipsa visitassent. Si qui autem post 
obtentas vigore praesentium absolutiones a censuris, aut vo-
torum commutationes, seu dispensations praedictas, serium 
illud ac sincerum ad id alias requisitum propositum eiusdom 
Iubilaei lucrandi, ac proinde reliqua ad id lucrandum neces-
saria opera adimplendi mutaverint, licet propter id ipsum a 
peccati reatu immunes censeri vix possint; nihilominus bu-
iusmodi absolutiones, commutationes, et dispensation es ab 
ipsis cum praedicta dispositione obtentas in suo vigore per-
sistere deceriiimus ac declaramus. 

Praesentes quoque litteras per omnia validas et effica-
ces existere suosque plenarios effectus ubicumque per loco-
rum Ordinarius publicatae et exequutioni demandatae fu-
erint, sortiri et obtinere, omnibusque Cbristifidelibus in Apo-
stolica Sedis gratia et obedientia manentibus in buiusmodi 
locis commorantibus, sive ad ilia postmodum ex navigation e 
et itinere se recipientibus plenissime suffragari volumus, 
atque decernimus : non obstantibus de Indulgentiis non con-
cedendis ad instar, aliisque Apostolicis, et in universalibus, 
provincialibus, et synodalibus conciliis editis constitutioni-
bus, ordinationibus, et generalibus seu specialibus absolu-
tionum, seu relaxationum, ac dispensation um reservationi-
bus, nec non quorumcumque etiam Mendicantium, et Milita-
rium ordinum, congrégationum, et institutorum etiam iura-
mento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia 
roboratis statutis, legibus, usibus, et consuetudinibus, privi-
legiis quoque, indultis, et literis Apostolicis eisdem conces-
sis, praesertiin in quibus caveatur expresse, quod alicu-
ius ordinis, congregationis, et instituti buiusmodi professi 
extra propriam religionem peccata sua confiteri proliibean-
tur. Quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum suffi-
cient! derogatione de illis eorumque totis tenoribus specialis, 
specifica, expressa, et individua mentio facienda, vel alia 
exquisita forma ad id servanda foret, buiusmodi tenores pro 
insertis, et formas pro exactissime servatis babentes pro bac 
vice, et ad praemissorum effectum dumtaxat plenissime de-
rogamus, caeterisque contrariis quibuscumque. 

Dum vero pro Apostolico munere quo fungimur, et 
pro ea sollicitudine qua universum Christi gregem complecti 
debemus, salutarem hane remissionis et gratiae consequendae 
opportunitatem proponimus, facere non possumus ; quin om-
nes Patriarchas, Primates,Archiepiscopos, aliosque Ordinarios 
locorum, Praelatos sive ordinariam localem iurisdictionem 
in defectu Episcoporum et Praelatorum buiusmodi legitime 
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exercentes, gratiam et communicationem Sedis Apóst olicae 
habcntes, per nomen Domini nostri et omnium Past orum 
Principis Jesu Christi enixe rogemus et ohsecremus, ut po-
pulis fidei suae commissis tantum bonum annuneient, sum-
moque studio agant, ut fideles omnes per poenitcntiam Deo 
reconciliati Iubilaei gratiam in animarum suarum lucrum 
utilitatemque convertaut. Itaque Vestrae imprimis curae 
erit, Venerabiles Fratres, ut implorata priraum publicis pre-
cibus Divina Clementia ad hoc, ut omnium mentes et corda 
sua luce et gratia perfundat, opportunis instructionibus et 
admonitionibus Christiana plebs ad percipiendum Iubilaei 
fructum dirigatur, atque accurate intelligat quae sit ehri-
stiani Iubilaei ad animarum utilitatem ac lucrum vis et na-
tura, in quo spirituali ratione ea bona per Christi Domini 
virtutem cumulatissime complentur, quae anno quolibet quin-
quagesimo apud Iudaicum Populum lex vetus, nuncia futu-
rorum invexerat; utque simul apte edoceatur de indulgenti-
arum vi, ac de iis omnibus, quae ad fructuosam peccatorum 
confessionem et ad Sacramentum Eucharistiae sancte perci-
piendum peragere debeat. Quoniam vero nedum exemplum, 
sed ministerii ecclesiastici opera omnino requiritur, ut in 
populo Dei optati sanctificationis fructus habeantur, vestro-
rum Sacerdotum zelum, VV. Fratres, ad ministerium salutis 
hoc potissimum tempore alacriter exercendum intlammare 
non omittite : atque ad commune bonum, ubi hoc fieri possit, 
plurimum conferet, si ipsi pietatis et religionis exemplo chri-
stiano populo praeeuntes, spiritualium exercitationuni ope 
suae sanctae vocationis spiritum renovent, ut deinde utilius 
ac salutarius in suis muneribus explendis, et in sacris Missio-
nibus apud populum habendis, statuto a Vobis ordine et ra-
tione versentur. Cum porro tot sint hoc saeculo mala, quae 
reparentur. et bona quae promoveantur, assumentes gladium 
spiritus, quod est verbum Dei, oinnem curam impendite, ut 
populus vester ad detestandum immane crimen blasphemiae 
adducatur, quo nihil est tam sanctum, quod hoc tempore non 
violetur, utque de diebus festis sancte colendis, ieiunii et, ab-
stinentiae legibus ex Ecclesiae Dei praescripto servandis sua 
officia cognoscat et impleat, atque ita vitare possit poenas. 
quas harum rerum contemptus evocavit in terras. In tuenda 
Cleri disciplina, in recta Clericorum institutione curanda 
vestrum pariter Studium ac zelus constanter adviliget, omni-
que qua potestis ratione auxilium circumventae iuventuti 
afferte, quae in quanto discrimine sit posita, et quam gravi 
ruinae obnoxia, a Vobis non ignoratur. Hoc mali genus ita 
acerbum fuit Divini Ipsi us Redemptoris cordi, ut in eius 
auctores ea verba protulerit „Quisquis scandalizaverit unum 
ex his pusillis credentibus in me, bonum est ei magis si cir-
cumdaretur mola asinaria in collo eius et in mare mitteretur " 
(1). Nihil autem magis dignum est sacri Iubilaei tempore, 
quam ut omiiigenae caritatis opera impensius exerceantur : 
ac propterea vestri etiam zeli erit, venerabiles Fratres, sti-
mulos addere, ut subveniatur pauperi, ut peccata elee-
mosynis redimantur, quarum tam multa bona in scriptu-
ris sacris recensentur : et quo latius caritatis fructus ma-
net ac stabilior evadat, opportunum admodum erit ut cari-
tatis subsidia ad fovenda vei excitanda pia illa instituta con-
ferantur, quae utilitati animarum et corporum plurimum con-

(i; Marcus 9, 41-

ducere hoc tempore existimantur. Si ad liaec bona asse-
quenda omnium vestrum mentes et studia consenserint, fieri 
non potest, quin Regnum Christi et iustitia eius magna in-
crementa suscipiat, et hoc tempore acceptabili, his diebus 
salutis magnam supernorum munerum copiam super filios 
dilectionis clementia caelestis effundat. 

Ad Vos den'.que Catholicae Ecclesiae Filii universi 
sermonem Nostrum convertimus, omnesque et singulos pa-
terno affectu cohortamur, ut hac Iubilaei veniae assequendae 
occasione ita utamini, quemadmodum sincerum salutis ve-
strae studium a vobis exposcit. Si unquam alias, nunc certe 
pernecessarium est, Filii dilectissimi, conscientiam emundare 
ab operibus mortis, sacrificare sacrificia iustitiae, facere f ru-
ctus dignos poenitentiae et seminare in lacrimis ut cum exul-
tatione metamus. Satis innuit divina Maiestas quid a nobis 
postulet, cum iamdiu ob pravitatem nostram sub inspiratione 
spiritus irae suae laboremus. Iamvero soient homines quo-
tiescumque necessitatem arduam nimis patiuntur, ad pro-
ximas gentes auxilii causa destinare legatos. Nos, quod 
est melius, legationem ad Deum destinemus ; ab Ipso im-
ploremus auxilia, ad Ipsum nos corde, orationibus, ieiu-
niis et eleemosynis conferamus. Nam quanto Deo vici-
mores fuerimus, tanto adversarii nostri a nobis longius 
repellentur.(2) Sed vos praecipue audite Apostolicam vo-
cem, pro Christo enim legatione fungi mur, vos qui labo-
ratis et onerati estis, et a sémita salutis errantes sub iugo 
pravarum cupiditatum et diabolicae servitutis urgemini. Ne 
divitias bonitatis, patientiae et longanimitatis Dei contem-
natis ; et dum tam ampla, tam facilis veniae consequendae 
copia paratur .vobis, nolite contumacia vestra inexcusabiles 
vos facere apud Divinum Iudicem, et thesaurizare vobis iram 
in die irae et revelationis iusti iudicii Dei. Redite itaque 
praevaricatores ad cor, reconciliamini Deo ; mundus transit 
et concupiscentia eius ; abiicite opera tenebrarum, induimini 
arma lucis, desinite hostes esse animae vestrae, ut ei tandem 
pacem in hoc saeculo, et in altero aeterna iustorum praemia 
concilietis. Haec sunt vota Nostra : haec a Clementissimo 
Domino postulare non cessabimus ; atque omnibus Catholicae 
Ecclesiae Filiis, hac precum societate Nobiscum coniunctis, 
haec ipsa bona a Pâtre Misericordiarum Nos cumulate 
assecuturos esse confidimus. Ad faustum interea et salutarem 
huius sancti Operis fructum sit auspex omnium gratiarum 
omniumque caelestium munerum Apostolica Benedictio, quam 
vobis omnibus, Venerabiles Fratres, et vobis Dilecti Filii, 
quotquot in Catholica Ecclesia censemini ex intimo corde 
depromtam peramanter in Domino impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die vicesima quarta 
Decembris Anno MDCCCLXXIV. Pontificatus Nostri Anno 
vicesimo nono. PIUS PP. IX. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P e s t i január 12. A d u u m - v i r e k t a n á c s a d á s a . 

Minden nap ujabb és pedig nem érdektelen felfedezéseket hoz 
napvilágra, vagy kit ne érdekelne, habár keservesen is, tudni, 
hogy mikép készülnek jóbarátai kést illeszteni torkára, 
hogy azt kedvező pillanatban elmetszék ? Mi katholikusok 
pedig épen ily helyzetben vagyunk, a mennyiben minden ol-

2) S. Maximus Taurinen. Horn. XCI. 
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dalról minden elkövettetik, hogy anyagilag tönkre tétessünk, 
és igy a katholicismusnak egyik életere metszessék el, ne-
hogy küldetésének magasztos czélját a tanügy terén is elő-
mozdíthassa. B terv létezéséről ugyan régen tudomással bí-
runk, sőt a felekezetnélküli állam természetéből ily törek-
vést bárki is kiolvashatott, concret alakban azonban, indo-
kaival egyetemben csak most lépett fel azon albizottsági 
munkálatokban, melyeket ezek a közalapok és alapítványok 
jogi természetének megvizsgálására kiküldött összes bizott-
ság elé terjesztettek. 

A bennünket érdeklő felfedezések, vagy leleplezések 
elsejét a múltkor volt alkalmunk bemutatni, midőn a tanul-
mányi alapról adott albizottsági ,jogi' (?) vélemény felett 
mondtuk el nézetünket ; ma előttünk fekszik a leleplezések 
folytatása az ,egyetemi alap' jogi természetéről, s ha előbb 
volt okunk bámulatunkat kifejezni, mikép lehet a felhozott 
okok alapján a,tanulmányi alap'-ot felekezetnélkülinek nyi-
latkoztatni ki, ugy most az ,egyetemi alap'-ra vonatkozólag 
még inkább bámulunk azon határtalan cynismuson, mely az 
albizottság véleményében nyilatkozik, midőn egyetemünk 
alapjának felekezetnélküliségét oly indokokkal véli támo-
gathatni, melyek minden embert nevetésre fakasztanak, de 
egyszersmind csodálattal is töltenének el, látva,' hogy egy 
egyetemi jogtanár bátorkodott nevével hasonló indokolást 
alájegyezni, ha e csodálkozás meg nem szűnnék azon kö-
rülmény által, hogy az illető uri ember — protestáns. 

Várady Grábor országos képviselő és Vécsey Tamás m. 
k. egyetemi tanár és egyszersmind országos képviselő, indo-
kólva az egyetemi alap nem-felekezeti természetét a követ-
kező bölcseségben törnek ki : ,Az alap eddigi rendeltetését 
tekintve kétségtelen, hogy nem az egyháznak jövedelmezett, 
hanem a fensöbb tanügy előmozdítására fordittatott. Az alap 
eddigi kezelése módját 1774 óta folyvást az államhatalom 
szabta és a főkormányszék foganatositá alárendelt s neki 
felelős közegeivel, jelenleg is a kormány kezelteti más állam-
javak módjára. Intézkedéseik nem mint az egyháznak, ha-
nem mint az állam végrehajtó közegei által bocsáttatnak ki, 
mit is a százados gyakorlat a szokásjog erejénél fogva min-
den megtámadás ellen biztosit'. Ezek tehát azon bölcs, min-
den kritikát kiálló, semmi által meg nem dönthető indokok, 
melyek alapján az egyetem vagyona a katholikusoktól épen 
ugy elvétetnék, mint elvétetni szándékoltatik a tanul-
mányi alap. 

Risum teneatis amici ! igen. Valóban nagy szegénységi 
bizonyítványt állitott ki az albizottság argumentumok dol-
gában, ha azt hiszi, hogy az előhozottak képesek csak egyet-
len egy józanon gondolkozó embert is meggyőzni a felől, 
hogy az egyetem alapja nem a katholikusokat illeti meg. Az 
előhozott indokok lehetetlen, hogy más hatást tegyenek az 
elvasóra, mint azt, hogy az albizottságnak nemievén bátor-
sága az okiratokból merített azon meggyőződést nyíltan 
megvallani, hogy az egyetem javai a katholikusokat illetik, 
mert ez által a liberális nimbus, ha teljesen el nem ve-
szett volna is, de bizonyára megcsorbittatott volna, kész volt 
a világ előtt inkább olyan — amilyen indokokat előhozni, 
mert hát kellett valamit mégis mondani, mire az előre ki-
csinált indítvány építendő volt, és igy magát minden józan 
eszű ember előtt compromittálni. 

Igazán, ha az ember nem olvasná, nem hinné, hogy 
valamely egyetemi jogtanár felekezetnélküliségét vitathassa 
valamely alapítványnak azon indokból, mert, az alap eddigi 
rendeltetését tekintve kétségtelen, hogy nem az egyháznak 
jövedelmezett, hanem a fensöbb tanügy előmozdítására for-
dittatott, mintha bizony valamely alapítvány csak az által 
és csak akkor lenne felekezeti, ha annak jövedelmét vala-
mely felekezet papjai raknák zsebre, vagy ha az isteni tisz-
telet fentartására fordíttatnék és nem az által is, mivel va -
lamely felekezet vallási irányának a tanügy terén is előmoz-
dítására használtatik ; — ugyan lenne-e kedve Vécsey urnák 
e theoriát a debreczeni s sárospataki protestáns intézetekre 
is alkalmazni ? Ha Vécsey és Várady urak theoriája nem a 
levegőből kapott lenne,hanem szilárd, megdönthetetlen alapon 
állana, ugy semmiféle iskolai alapra a felekezet által letett 
töke nem lenne, nem lehetne felekezeti és az államnak joga 
lenne azokat bármely perezben confiscálni. Vécsey és Várady 
uraknak, ugy látszik, fogalmuk sincsen a közvetlen és köz-
vetett jövedelemről ; nem tudják felfogni, hogy valamely fe-
lekezet, nevezetesen pedig a kath. egyház is tehet alapít-
ványt, mely közvetlenül ugyan a tudomány előmozdítására 
jövedelmez, de közvetve mégis az egyház veszi hasznát, a 
mennyiben tudományos téren az ő szellemiben történik a 
kutatás, az ö szellemében adatnak elő a tudományok, az ö 
elvei hirdettetnek a jog terén mint olyanok, melyek egyedül 
képesek biztosítani mindenkinek javait oly jogtalan,erőszakos 
megtámadástól, mint minő, hogy concret példával éljünk, az 
albizottság eljárása; ez értelemben az egyetemi alap való-
ban az egyháznak jövedelmezett, mert rendeltetése az volt, 
hogy a tanügy terén az egyházi szellemet mozditsa elő. Fel-
fogják-e az albizottság tagjai e fejtegetést, nem tudjuk, állí-
tásaik után nem is sokat reménylünk, de annyit tudunk, 
hogy e fejtegetés sokkal szilárdabb alapon nyugszik, mint 
az ő, gyermekekhez illő okoskodásuk. 

Nem több értékkel bír azon indok sem. mely szerint 
az egyetemi alap azért lenne felekezetnálküli, mivel azt az 
állam kezeli 1774 óta. Ertenök ez okoskodást és annak 
horderejét ellenünk, ha az állam csak nem egy századon 
keresztül maga is a felekézetnélküli irány táplálása, előmoz-
dítása végett vitte volna a kezelést, de e datum nagyon is az 
ujabb időkben keletkezett. Mig a ,szabadság, testvériség és 
egyenlőség' korszaka nálunk is be nem ütött, addig ama ke-
zelés azon czélból történt, hogy a pesti egyetemen a katho-
likus szellem ápoltassék ; innen volt, hogy azon időig pro-
testáns tudósoknak csak hallgatás és nem tanítás végett volt 
szabad az egyetem küszöbét átlépni, s ha a bizottságnak tet-
szik ama százados kezelési szokásra hivatkozni,mely mint jog 
minden megtámadás ellen biztosit, ugy az nem a modern 
theoria emberei, hanem mellettünk bizonyit, mert ama szá-
zados kezelési szokás azt tanusitja, hogy az egyetemi alap 
mint katholikns vagyon kezeltetett a kormány által oly-
formán, hogy a kezelési költségek is az alapból fedeztettek 
és ahhoz az ország egy krajczárral sem járult. 

Mindezekből látható, nagyon kár volt az albizottság-
nak időt, téntát és papirost pazarolni, kivált ez állam-
krachos időben, hogy indítványát, indokaival együtt felter-
jeszsze az összbizottságnak, mert soha silányabb okokkal 
nem védtek, illetőleg nem támogattak még ügyet, mint mi-



nőkkel az albizottság tette ; miből az következik, hogy na-
gyon gyenge lábon állhat a meggyőződés oly ügy igazsága 
mellett, melyet csak ily okokkal lehet védeni ; másrészt pe-
dig csak örvendünk, hogy az albizottság, melynek szemé-
ben a hittani kar csak teher az egyetemi alapon, melynek 
fentartásáról azonban az országgyűlés az alapot felment-
heti, hogy mondjuk, az albizottság indokait szélnek eresz-
tette, mert csakugyan 'nem egyébre való, mint hogy a szél 
elvigye, minden becsületes ember pedig a vakmerő indit-
ványt elitélje, mit mi részünkről ezennel meg is teszünk. S 

Vidéki levelek. (II.) Múltkori levelemben tett Ígé-
retemhez képest, vagyis még inkább azon szoros összefüg-
gésnél fogva, melyben ezen levelem amavval áll, talán előbb 
kell vala azt beküldenem ; de nem lehetett. Késedelmezésem 
oka talán ugy sem érdekli a nagy közönséget, amiért is 
egyszerű excusatióval beérem, s a múltkor félbenhagyott 
fonalat már most ismét felveszem. 

,Gyanús alakok'-ról beszéltem a múltkor, s e kifejezés 
egyik közellakó barátomat, ki véletlenül megtudta, hogy e 
levelet én irtani, azon aggodalmas gondolatra hozta, hogy 
én viszályt készülök hinteni inter fratres, mely aggodalmát 
néhány óva intő sor által tudatta is velem. Válaszul szolgál-
jon e mai levél, melyet ha elolvasandott, be fogja látni, 
hogy bizony hiába aggódott s hiába vádolt ; ha ugyan ba-
rátságos figyelmeztetése vádnak nevezhető. 

A ,gyanús alakok' alatt ugyanis azon uj, liberális la-
pokat értem, melyeknek előfizetési felhívásaival csak ugy 
elárasztottak, s melyek cseppel sem lévén jobbak, mint a 
régiek, mégis, miután emezeket már most igen jól ismerjük, 
azáltal szeretnének előfizetőket fogni a mi táborunkban, kik 
nélkül fenn nem állhatnának, hogy ajtatos szemforgatással 
állítják, miszerint ők jobbak, mint amazok a publicanusok ; 
de oly furfangos szavakkal, s mégis egyúttal oly ügyetle-
nül mondják ezt, hogy még a legjámborabb olvasó is első 
pillanatra észreveheti, hogy vagy magok sem tudják, 
mit akarnak, vagy — mit én valószínűbbnek tartok, nem 
merik, — a fentjelzett okból, nyíltan bevallani. 

Tüzetesen két újonnan megindult lapot tartok szem 
előtt ; az igen-igen gyanús eredetű ,Nemzeti Hírlap'-ot s a 
nem sokkal, talán semmivel sem különb ,Közérdeket'. Szük-
ségünk egyikre sem volt ; mert azt a tért, melyre ők is 
állottak, már előttek mások s viszonylagosan igen jól fog-
lalták el; mert, csekély nézetem szerint, a liberalismus annál 
méltóbban van a sajtóban képviselve, mennél nyomorultabb 
lapjai vannak; mert ha nem csalódom Cicero mondja: ,sunt 
res, quae niai inepte fiant, bene fieri non possunt'.... 

Nem tudja már a liberalismus, hogy mit csináljon. 
Hogy az országot tönkre tette, azt már a vak is látja ; még 
azok a vakok is, kiket vakságukért, csak hogy semmit se 
lássanak, keserves adóinkból busásan fizetnek. Hogy most 
egyelőre kissé lapulniok szükséges, azt a páholyok testvérei 
nagybölcsen szintén is belátják: de restellik azt most régi 
lapjaikban bevallani, melyek különben is oly annyira be-
lemásztak az eddigi eszeveszett irányba, hogy velők már 
semmire sem mehetni. Igy tehát uj fegyverekre, vagyis in-
kább a régi gladiatoroknak uj jelmezekre van szükségök, 
hogy a tisztelt publicum, melyet a régi komédia már nagyon 
untatni kezd, s mely már nagyon is hajlandó a szinészokkel 

együtt a rendezőket is elkergetni, ismét rászedessék, bogy a 
belépti dijt csak még egyszer fizesse le ; mert : qui habet 
tempus, hnbet vitám — ez nem csak a becsületes emberek, s 
ügyekről áll. 

Avagy nézze meg az ember ama két, legtöbb lármát 
csinált uj lapnak előfizetési felhivását : a ,Nemzeti Hírlap'' 3 
a ,Közérdek^-ét. Van-e azokban csak egy uj, jó gondolat? s 
van-e csak egyetlenegy gondolat is, mely azon tisztasággal, 
azon szabatossággal ki volna fejezve, mely annak jele, hogy 
az illető tudja mit akar, s azt nyiltan be is vallani meri? 
Nincs egyetlenegy sem ; hanem ellenkezőleg, azon törekvés, 
holmi pythicus összevisszabeszélés által, legjobb esetben a 
határozatlanságot, vagy,ami sokkal valószínűbb : a rosz szán-
déklatokat előttünk egyelőre elrejtegetni, — e törekvés oly 
kirivó vonásokban áll e két uj lap homlokán, hogy azt hi-
szem, miszerint e kifejezés: ,gyanús alakokrájok alkal-
mazva, még nagyon is gyenge szó. 

Ugyanazokat a phrázisokat, melyeket e kettő ma han-
goztat, 1875-ben, midőn pajtásaik az országot tönkre silá-
nyitották ; — ugyanazokat hangoztatták az akkori emberek 
is 1867-ben, midőn a nagy és kicsiny gyermekek őszintén, 
az augurok pedig ravasz szemhunyorítással váltig ismé-
telgették, a mibe a ,Nemzeti Hírlap' még ma is bölcsesé-
gének quintessentiáját fekteti, miszerint t. i. fő- s alap- ve-
zérelve ez : „erőteljes s korszerű nemzeti politika, mely a 
szabadelvű haladás követelményeit kiegyeztesse Magyar-
ország állami megszilárdulásának érdekeivel".... akkor is 
ugyanezeket hangoztatták, s a kik azóta működtek, mit sem 
tettek, mint hogy a katholikus egyházat anyagilag s szelle-
mileg zaklatták, jogai elnyomását s birtokábóli kivetlcőzte-
tését részint már megkezdették, részint felette ügyesen elő-
készítették, a kathnlícismus ellenségeire hatalmat, befolyást, 
dus jövedelmeket ruháztak, a mi egyházunkat pedig, a mint 
csak tehették, lábbal tiporták, mintha az egész .szabadság' 
csak azért ütött volna ki, hogy a szabadkőművesek ,sáb-
besz'-t tarthassanak ! . . . 

Avagy igaz : még roppant adósságokat is csináltak, az 
országot prédául dobták az uzsorásoknak, s e mellett néhá-
nyan szép csendesen, de nagyon is meggazdagodtak ; — a 
,szabadelvű haladás követelményeihez' ez is tar tozot t . . . . 

Berlin. , B i s m a r c k é s a p á h o l y t e r v e i ' — e 
czim alatt a ,Journ. de FI.' egy igen figyelemre méltó czik-
ket hoz, moly kiválólag azon tervekkel foglalkozik, melye-
ket a nevezett körökben azon esetre vonatkozólag forral-
nak, ha a pápai trón, IX. Piusnak halála által megüresed-
vén, conclave tartatnék. Megvallom, mondja czikkező, hogy 
kezem és szivem reszket, midőn azon kérdések vonulnak el 
lelki szemeim előtt, melyeket Bismarck és az ő lapjai a jövő 
conclavéra vonatkozólag támasztanak; nem annyira azért, 
mert talán illetlenségnek tartom e dolgokról történelmi szem-
pontból értekezni vagy vonatkozással az egyháznak akkor 
felmerülhető érdekeire szóba hozni azokat, mint inkább 
azért, mert az egyház ellenségei ép ezen tárgyalások által 
oly pokoli torveket lepleznek le Krisztus s földi helytartója 
ellen, melyek minden, egyházához csak némileg is ragasz-
kodó keresztényt csak legmélyebben elszomorítani, sőt aggo-
dalomba ejteni képesek. 

Egyébiránt tagadhatatlan, hogy e torvekben a páholy-
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nak szándéklatai s czéijai legpraegnansabb kifejezésöket lel-
ték. Azáltal, hogy a páholy Francziaországban a carbonaro 
III . Napoleon személyében, Olaszországban pedig a többi 
titkos társulatban s a Porta Pia úgynevezett ,hőseiben' szol-
gálatkész, nyomorult eszközöket talált, történhetett, hogy a 
szentszék világi birtokát foglalhatta lé, sőt magát a pápát is 
immár három évnél tovább tartó fogságba ejthette ; — de 
ez még nem minden ! Nem csak világi trónját a pápának 
akarják halomra dönteni, hanem a szellemit is, erre pedig 
oly ember kell, ki kész legyen bekötött szemekkel bele-
ugranni az örvénybe s oly borzasztó küzdelmet inditani 
meg, minőt a világ talán még nem látott ; oly borzasztó küz-
delmet, hogy Olaszországban már csak puszta hire halla-
tára még magok a legnyakasabb szabadkőművesek is elré-
mültek, s borzadálylyal tekintenek Bismarcknak iszonyú, 
mondhatnók pokoli bátorságára. 

Az 1872-iki májusban kelt porosz körlevelet Bismarck-
nak diplomatiai ügynökeihez, mely az Arnim-pör alkalmá-
val köztudomásúvá tétetett, oly természetű, hogy közhírré 
tétele lehetetlen, hogy a többi kormányt is hasonló indiscre-
tiókra ne csábítsa. Ennek következménye az lesz, hog y vá-
laszaikat alighanem ezek is közé fogják tenni, s kíváncsiak 
lehetünk, mennyire lettek ők a porosz kanczellárnak bűn-
részeseivé. 

Azonban, bármily mértékben lennének is, ez nem 
lepne meg bennünket. A világ immár azon korszakba lé-
pett, melyben a hatalmak semmi egyéb kötelék által nincse-
nek egymáshoz fűzve, mint a közös gonoszság köteléke 
által. E hatalmak, melyek utóvégre is csak néhány, a páholy 
segítségével emelkedett ember által képviseltetnek — e ha-
talmak merőben különböznek azon nemzetektől, melyek fe-
lett uralkodnak; mert a népek mindig keresztények marad-
nak, mindig Krisztuséi maradnak, s mint ilyenek Krisztus 
helytartójának hü, szerető s szeretett fiai is. Várjunk tehát, 
míg a hatalmaknak válasziratai közzé tétetnek, akkor ideje 
lesz Bismarcknak terveit is részletesben tárgyalni. 

Annyit azonban már most is mondhatunk, hogy az 
egyház ellenségei, mint mindig, ugy most is, szerencsés tul-
hajtásaik által elrontandanak mindent, mert hát az Úristen 
még mindig eszét szokta elvenni annak, a kit büntetésül 
megsemmisiteni akar. 

Avagy nem eszeveszett bolond beszéd, midőn a Pfäl-
zer Ztg.', Bismarcknak egyik jól fizetett szolgája, ekként 
látja, szabadkőmüvesi rózsaszínben a jövőt ; „IX. Piusnak 
halála után Bismarck, a többi hatalommal egyetértve, Ho-
henlohe bibornokot helyezendi a szentszékre, ki aztán való-
színűleg engedményeket is teend, például : visszavonandja a 
vatikáni határozatokat, elismerendi a német egyházügyi 
törvényeket és a világi hatalomról mondand le Azt 
mondják, hogy a bibornok mindebbe már bele is egyezett". 

Meglehet, hogv a bibornok ur sok mindenfélébe egye-
zett már bele; meglehet, hogy Bismarck oly emberre akadt 
benne, a kinek kedve van rá, egy, a páholy kedve szerinti 
pápának szerepét játszani, mely szerepet Friedrich, Rein-
kens, Lovson talán igen is, de már Döllinger aligha foga-
dott volna el. Meglehet, hogy a bibornok urnák fogalma is 
van némely oly dologról, a melybe beleegyezett, de meglehet 
az is, hogy másokról épen semmi fogalma sincs; — elég az 

hozzá, hogy a katholikus világ tudni fogja, mit tegyen, bár-
mit határoztak legyen a különféle herczegek, Bismarck, Ho-
henlohe és tutti quanti. 

Bismarck tervének második része: a conclavéra bizo-
nyos befolyást, nyomást gyakorolhatni, egyszerű tévedés, 
tudatlanság, az egyházi történelemben való tájékozatlanság, 
esztelenség; — mintha bizony az egyháznak isteni szerve-
zete merő mesebeszéd lenne ! 

Az u. n. exclusiva különben is csak Francziaországot, 
Spanyolországot és Ausztriát illette meg, mint kiváltságos 
kedvezmény és mint katholikus hatalmakat. De ezek már 
megszűntek katholikus hatalmaknak lenni, sőt az egyháznak 
nyilt ellenségeivé lettek ; nem tarthatnak tehát igényt oly 
privilégiumra, mely soha nem volt jog, hanem mindig csak 
kedvezmény, s csak azt foglalta magában, hogy egyegy alka-
lommal egyegy bibornokot kizárhattak a választhatók sorá-
ból ; de nem azt, hogy positive kinyilatkoztathatták : Ezt 
akarjuk pápává ! 

Hát még mit akar a protestáns Bismarck az ő protes-
táns császárjával? ! Még ha a 14 millió katholikus alattva-
lója mind az ő részén állana, még akkor sem szabhatna tör-
vényt az Isten egyházának; — de a 14 millió, nem csak, 
hogy nem áll hozzá, de még legelkeseredettebb ellenségének 
tekinti ; — tehát mit akar ? 

S végre — mire való a sok beszéd ! Ott lesz a concla-
véban a Szentlélek, ki talán eléggé hatalmas még egy Bis-
marckkal is megmérkőzhetni; a többiben pedig tudjuk, hogy 
IX. Pius még eddig minden ellenségét túlélte — várjunk te-
hát s imádkozzunk ! 

VEGYESEK. 
— Kalocsa vidékéről ezt írják nekünk : A figyelmét 

mindenre kiterjesztő főpásztor, Haynald Lajos érsek ur ő 
nmga azon atyai jóságáról, melylyel szegényebb sorsú pap-
jai iránt viseltetik, ft. szerkesztő ur becses lapjának pártfo-
golásában elég tudomással bir. Méltó, hogy e tudomással 
mások is, különösen a nagy főpap tisztelői bírjanak. Egyike 
levén azon atyai gondosságban részesülő, szerényebb sorsú 
lelkészeknek, kik a ,Beligio' cz. egyházi lapot Nm. főpász-
torunk ismert bőkezűségéből már a harmadik évfolyamban 
olvasni szerencsések : e rám nézve értékes kegyességért ked-
ves kötelességemből származó fiúi szeretetemnek nyilt téren 
óhajtók kifejezést adni, hálás köszönetet mondva a nagy fő-
papnak, szivem mélyc!ből tisztelt főpásztoromnak. 

H I . . . plébános. 
— Az erdélyi püspök 5 nagyméltósága a hátszegi temp-

lomra 200 frt. a zetelaki iskolára 150 frt. A szebeni sz9nt-
ferenczrendi apáczák leány-neveldéjének épitésére még 2 500 
frt. Szamosujvárra négy szegény gyermek tartásáért 120 
frt. a szebeni Orsolya-apáczák zárdájáuak 100 frt., külön-
féle tankönyvek és eszközök hozatalára 100 frt., csokfalvi 
egyh. épületek javítására 50 frt. Dicső-Szent-Mártonba le-
ányneveidére 50 frt. Lelkészek és tanítóknak rendkívüli 
segelyképen 120 frt. Papnövendékek segélyzésére 77 frt 
Irodalmi vállalatok jutalmazására 80 frt. A n.-sinki iskola 
felszerelésére 25 frt. Egyes kérelmező szegényeknek ala-
mizsnaképen 127 frt. 37 szegény tanitó fizetésének javítá-
sára 1874-ben 1885 frt. adományozott. —Egri érsek ő exja 
az ínséggel küzdő tisza-püspökiek fclségéllésére 200 o. e. 
ftot volt kegyes adományozni. 

— A premontrei kanonokrend jászóvári konventjének 
tagjai bánatos szívvel jelentik forrón szeretett társuk, Fedák 
Ferencz Orbán, vasgyár- s bányafelügyelő-, házgondnok-, 
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préposti levéltárnok- s az országos levéltár hites tagjának, 
deczember hó 29-ik napján esti 93/4 órakor, életének 61-ik, 
áldozárságának 37-ik évében, a töredelemszentség áhítatos 
felvétele után, tüdőszélhüdésben történt sajnos elhunytát. A 
boldogultnak földi maradványai 1875-ik évi január l- jén, 
délelőtt 9 órakor tartott szent miseáldozat után a prépost-
sági sírboltba tétettek örök nyugalomra. Az örök világos-
ság fényeskedjék neki ! 

— Mint már jelentettük, az egyházi-consistorialis hiva-
talnokok, kik működésűket azóta beszüntették, hogy az 
állam vette kezébe a poseni érseki birtok kezelését, emiatt 
megidéztettek, de megnem jelentek, most újonnan megidéz-
tettek január 9-re, de mint jelentik, ismét nem fognak meg-
jelenni, mert az állami hivatalt illetéktelennek tartják, hogy 
felettük Ítéljen, ámbár a megidéző levélben hivataluktóli meg-
fosztatással fenyegetietnek. Nagy veszedelem fenyegeti, ugy 
látszik a német állami hatalmat a titkos pápai delegatus ré-
széről Posenban, mert ismét több esperes pénzbirságra, ille-
tőleg fogságra ítéltetett, mivel vonakodtak bevallani, ki le-
gyen a pápa delegatus, jelenleg összesen be van már zárva 
10 esperes és még 14-re hasonló sors várakozik, nagyobb 
dicsőségére a ,culturkampf'-nak. Legközelebb pedig számos 
pap ellen vizsgálat indíttatott meg, mert állami engedély nél-
kül bátorkodtak jelen lenni a szomszéd plébánián tartott 
missiói isteni-tiszteleten. 

— Ausztriában ugy látszik kezdik egy kissé megunni, 
hogy a tanító urak a helyett, hogy az iskolában szónokol-
nának, e nemes mesterséget inkább politikai clubbokban gya-
korolják, a hallgatóságnak nem nagy épülésére, de bizonyára 
a népnevelésnek még kevesebb hasznára, mi végből felószo-
littatott több községi tanács, hogy nagyobb gondot fordít-
son a tanitó urakra és a kinevezéseknél ne játszszék szerepet 

a politikai agitatori, hanem a tanitói képesség, mert agitá-
torok vannak elegen, hanem jó tanitók kevesen. Talán nem 
ártana hasonló figyelmeztetést intézni nálunk is a községi 
tanácsokhoz, kivált hol közös iskolák léteznek ? 

— Spanyolország tehát királyt kapott a fiatal Alfon-
zóban, azért-e, mivel proclamatiójában kinyilatkoztatta, 
hogy .liberális' lesz, vagy azért-e, mivel azt is kinyilatkoz-
tatta, hogy ,katholikus' lesz, vagy mindkettőért együttvéve, 
nem akarjuk eldönteni, valamint a felett sem nyilatkozunk, 
hogy javult -e ezen kikiáltás által az ország állapota ; j e -
lenleg csak annyit jegyzünk meg, hogy a papiroson ugyan 
nagyon békésen megférnek egymás mellett a ,liberális' és 
,katholikus' jelszavak, de a gyakorlati életben e kettő össze 
nem egyeztethető, sem Spanyolországban, sem máshol a 
világon. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 6 frt. 
Mlgos s ft. Márki Ignácz, veszprémi nagyprépost ur 100 ft. 

Egyéb kegyeletes adakozások 
Ugyanattól : 

az afrikai missióknak 25 frt. 
az amerikai missióknak 25 frt. 
a chinai missióknak 25 frt. 
a szent sir őreinek 25 frt . 
az üldözött svajczi papoknak 25 frt. 
a bukovinai kath. magyaroknak . . . . 25 frt. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
Nagyváradra : Nincsen lefordítva, s azt tartom, hogy szerencsés 

választás, jó lenne azonban a dolgot közhírré tenni, nehogy két helytt 
ugyanabba fogjanak. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
Midőn lapunkat az uj előfizetési idény beálltával t. közönségünknek figyelmébe ajánlanók, kevés szóval tesz-

szük azt. — Az imént lefolyt két évben, mióta t. i. e lapot vezetjük, minden igyekezetünk oda irányult, miszerint a 
meglevő anyagot a ,Religio1 rendeltetéséhez és czéljához képest a lehető legszélesebb mérvekben s olyformán karoljuk fel, 
hogy t. olvasóink abból mindenkor a világ, tüzetesen a katholikus világ állásának s anyaszentegyházunk váltakozó 
esélyeinek tiszta, hü és tökéletes képét meríthessék, míg emellett az elvontabb egyházi tudomány terét sem hagytuk 
parlagon heverni. 

A lap élén álló vezérczikkeink majd a ,Havi szemlé'-ben általános áttekintetet nyújtanak a világ folyása 
felett ; majd egyéb egyházpolitikai dolgozatokban azon irányelveket hangoztatják, melyeknek szemmeltartásától nézetünk 
szerint a ránk erőszakolt küzdelmeknek szerencsés, azaz a jó ügy javára leendő kimenetele függ; — majd ismét dogma-
tikai, egyházjogi s történeti, erkölcstani, katechetikai, liturgikai sat. értekezések által a tüzetesen egyházi tudománynak 
mezejét is, terünkhez képest miveltük, mi közben egyéb érdekes, szemeink előtt lefolyó mozzanatok mindenkor gyors s 
kimerítő méltatást találtak ; nem is említve, hogy közérdekű egyházhatósági kibocsátványoknak közlésére is kiváló 
figyelmet forditunk, s hogy ,Egyházi Tudósításaink' mindenre terjednek ki, ami bárhol a világon ránk, katholikusokra 
nézve fontos, vagy akár csak érdekes is, mely tudósítások közt a mindig első helyen &\\à pesti levelek tüzetesen s kiválólag 
hazai dolgokkal foglalkoznak, ugy szintén mint majdnem megszakítás nélkül egymást követő vidéki levelezéseink is. 

Sőt, ámbár pártoltatásunk, egészen őszintén mondva, semmi arányban sincsen az időben s fárasztó, szakadatlan 
munkában hozott áldozatokhoz, mégis az előfizetési árnak minden felemelése nélkül lapunkat tizenkét ivvel nagyobbítottuk meg, 
midőn az ,Irodalmi Ertesitöf-t megindítottuk, miből számunkra ennyivel több munka, de semmi anyagi haszon sem 
származott. Tettük pedig ezt ; mert hazánk katholikus irodalma érdekében szükségesnek tartottuk, s mert lapunkat ez 
által is emelni kívántuk, az lévén elvünk, hogy aki mit felvállalt, azt végezze becsületesen, mindaddig mig birja. 

Ezek alapján bátran azt merjük mondani, hogy minden méltányos igénynek eleget tenni iparkodtunk. A tisz-
telt közönségen lenne immár a sor, tömeges pártolása által irányunkkal való egyetértésének kifejezést adni. 

E szempontból ajánljuk tehát lapunkat, mely régi modorában haladni fog ezentúl is, régi utján, s kérjük t. elő-
fizetőinknek nem csak további személyes pártfogását, hanem mindinkábbi terjesztésünkre való hathatós közreműködését is. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 3 forint 0. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 i't. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
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Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút óí)-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 16. 5. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Levelezések. — Egyházi tudósitások : Pest. Kölcsönzött 
amerikai eszmék Németországból. Vidéki levelek. III. Berlin. Bismarck-Hohenlohe sat. Belgium. Deschamps érsek a római 

állapotokról. Oroszlengyelország. A katholikusok üldözése. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok 
, ázs ia i* v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

(Folytatás.) 

Amerika állam-iskolai eg-yátalán temérdek 
pénzbe kerülnek. New-York, mint láttuk, évenkint 
3 millió dollárt költ r eá jok ; a 315,000 lelket szám-
láló Vermont ál lamban a nyilvános oktatás 1850-
ben 247,604 dollárt nyelt el; Connecticut ál lam 
ugyanazon évben 370,000 lelket számlált, és isko-
láira 163,862 dollárt köl töt t ; Massachusetts ugyan-
akkor 994 ezer lélekszám mellett a nyilvános ok-
tatásra 1,424,873 dollárnyi roppant összeget for-
dított. l) Ez ál lamokban a népségnek 4-ed vagy 5-öd 
része ül az iskolapadokon, remélhetni tehát a mai 
felfogás szerint, hogy ott csupa humanitás, a leg-
finomabb műveltség, a legfeddhetlenebb erkölcsiség 
uralg. És — ime ! bámulva lá t juk ép az ellenkezőt. 
Kist egy amerikai protestáns újságnak, az „Ame-
rican Quarterly Church-Rewiew" 1868. év julins-
havi folyamából e sajtó Ítéletét idézi. „ E g y gondol-
kodó fő sem tekinthet komoly aggodalom nélkül az 
erkölcsiség azon alacsony fokára, mely az uj-angol 
államok (ide tartozik : Vermont, Connecticut, Massa-
chusetts) családaiban átalán véve uralg. Az ottani 
vallásosságnak általános hanyatlása, a szentírásnak 
megvetése, az imádságnak elhanyagolása, a szülők-
nek gyermekeik engedelmességhezi szoktatásában 
való renyhesége, s azon kényelmes eljárása, hogy 
a gyermekeik erkölcse- és magaviseletérőli felelősé-
get maguktól el, és a szabad iskolák tanítóira hárí t-
ják, a fiuk- és leányoknak élvadultsága és önhittsége, 
a fiatalok közt uralgó hazudozás, a szemtelenség és 
tulszabad társalgás, mely a mindkét nembeli i f júság 
között tíiretik, az élő és még meg nem született 

gyermekek meggyilkolása, a törvénytelen szülöttek nagy 
száma elég okot szolgáltatnak arra, hogy a jobb ér-
zelmüeket rémülettel s aggálylyal töltsék el. Ehhez já -
rul még a házassági -elválásoknak mindinkább növekedő 
száma, mely máris óriási szerencsétlenséggé nőtte ki 
magát, és társadalmi életünk valódi ál lapotának 
egyik főjellegét képezi". (Ez „óriási szerencsétlen-
ség" még hiányzik nálunk ; de be kell azt is hozni 
a polgári házasság alakjában, kedvezményetil azon 
népfájnak, mely az „Ellenőr" legutóbbi számainak 
eléggé tárgyilagos czikkei szerint már is hazánk va-
lódi szerencsétlensége.)2) 

A common-school szomorú gyümölcsei feletti 
e fá jdalmas panasz nem áll azonban egyedül. Wis-
consin ál lamnak egyik iskolafelügyelője Kist sze-
r in t 3 ) 4 vagy 5 év előtt kiadott hivatalos jelenté-
sében arról panaszkodik, hogy „a rosz erkölcs és 
magaviselet az iskolákban borzasztó mérvben nö-
vekszik, ugy hogy belátásteljes szülők félnek gyer-
mekeiket mindennap a vadsággal és alávalósággal, 
és gonosz káromkodással közvetlen érintkezésbe 
hozni". E g y másik iskolafelügyelő eme panaszba 
tör k i : „A vallástalan oktatás vadságot és dur-
vaságot hoz létre. Gyakran fordul elő, hogy az isko-
lafiuk a tanítót vagy a tanítónőt megtámadják, mint-

J) Kist, u. o. 324 és köv. 11. 

2) Gróf Baudissin is igy szól : „Wenn ein gemeiner 
europäischer Lump schlechte Streiche macht, so kann das 
den Menschenfreund nicht sehr angreifen, denn Lumpen sind 
ja eben Lumpen. Sehe ich aber, dass ein Mitglied des „most 
enlightened people of the Universe" ein Verbrechen begeht, 
so kommt mir das wie die Entweihung eines Engels vor, und 
mein Schmerz ist grenzenlos. Hier, wo die Schulbildung den 
höchsten Grad erreicht hat, wo die Freiheit das Volk ver-
edelt, wo ein Jeder Arbeit und Beschäftigung findet, wo 
Millionen Acres Landes offen daliegen, und zur Cultur ein-
laden, hier sollten keine Verbrecher gedeihen ! Leider, lei-
der! In Memphis allein passiren in einer Woche mehr Mord 
thaten, als während eines ganzen Jahres in Deutschland"> 
(Zustände in Amerika, III. Ausgabe, 186. 1.) 

3) u. o. 326 és köv. 11. 
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hogy ások (a fiuk) magukkal nem ritkán lőfegyvert 
hordanak. Miután a törvény (!) értelmében a ta-
nítónak tekintélye a testi büntetéshez nem nyul-. 
hat, a fiuk igen könnyen lesznek daczosak, és 
már előfordult, hogy egy tanitó felbőszült tanítványai-
nak ütése alatt adta ki lelkét az iskolában. A fiuk e fe-
gyelmetlenségét sok tekintetben maguk a lelkisme-
retlen a tyák is mozdítják elő. í gy bizonyos apa, 
kinek fiára a tanitó büntetést szabott, ennek halla-
tára dühösen rohant az iskolába, a tanítót mellén 
ragadta meg, egy padra döntötte le, és agyonütéssel 
fenyegette, liahogy a büntetéstől el nem áll. A sze-
gény tanitó ez ügyet a törvény út jára terelve, csak 
veszített ; a békebiró ugyanis azt a felsőbb törvény-
székhez átteendőnek itélte; de a tanitó az ez által 
okozandott költségek fizetésére magát képtelennek 
látta, miután az első fórumnál is 20 dollárnyi költ-
sége volt". (Az ügyvédet még a nyerő félnek is kell 
fizetnie, a mi Amerikában nem csekélység.) 

Magyarországnak igen tisztelt tanitói ! akar-
ják-e önök az amerikai iskola által magukat és ha-
zánkat is tönkre tétetni ? . . . 

Batemann, állam-iskolai felügyelő Illinoisban, 
a közös-iskola szomorú állapotát igen találólag 
igy ecseteli ; „A mostani iskola-rendszer csak akkor 
vezethet kedvező eredményhez, ha a tantervbe a 
ker. hitoktatás is fölvétetik. Hitoktatás nélkül csak 
vad nemzedék fog felnevekedni, mely némi finom 
udvariasság és látszólagosan nagy világi képzettség 
daczára mégis csak mindig vad nemzedék marad, 
mely legfőbb törvény gyanánt saját akarat ját tisz-
teli, és melynek ép azért először erkölcsileg, azután 
politikailag is elcsenevésznie kell". E g y amerikai 
iskola-ujság pedig 1867-ben e száraz nyilatkoza-
tot teszi : „Az iskolák állapota általán véve mi re-
ményt sem nyújt".4) 

í g y Ítélnek maguk a yankeek is az istentelen 
modern iskolák fölött. Lá t ják a közös iskolák mér-
ges gyümölcseit, és ez bennök az igazsági, a neme-
sebb érzet, sőt a rémes jövőtőli iszonynak följaj-
dulását okozza. Vagy ne jajduljanak föl, midőn a 
cantoni (Massachusetts) V. iskolának tanitónőjét, a 
tanitványai által kövekkel agyondobált Barstow 
Etta kisasszonyt a véres ravatalon lát ják ? ! . . . E 
brutális gaz ficzkók későn jelenvén meg az isko-
lában, a tanitónő által a terembe nem bocsáttatak 
be, hanem elutasittattak. Erre bezárták az iskola 
ablakait, a tanitónőt pedig, midőn ez a tanórák vé-

4) Kist, u. o. 327 1. 

geztével ebédre ment, cannibáli vadsággal agyon-
kövezték. (Folyt, köv.) 

L e v e l e z e s e k . 
— január havában 1875. 

XII. 
K. B. Magam sem tudnám talán kellő okát adni K. B., 

hogy tulajdonképen miért is hallgattam csak nem egy fél-
évig ; hiszen termésem nem volt, hogy avval sokat kellett 
volna foglalkoznom, a szünidők is itt voltak, de még az ősz 
sem volt oly nagyon kedvező, hogy ilyen magamféle falusi 
ember a szántást, vetést annak rendje és módja szerint elvé-
gezhette volna, de mivel hallgatásomnak okát adnom mégis 
csak kell, fogadd el ilyenül ama vallomásomat, hogy utolsó 
leveled tartalma felett, melyet a polgári házasság ellen irtál 
sokat gondolkoztam, hogy mily eredménynyel ? azt talán 
más alkalommal elfogom mondani, mert most figyelmedet 
másfelé akarom irányozni. 

IIa ugyanis utána gondolkozol, épen ugy mint én rá-
jöttem, te is rá fogsz jönni, hogy az egyház és állam közt, 
az ujkorielméletek alapján annyi gyuanyag gyűlt össze, hogy 
ma eltávolítása mind az egyház, mind az állam érdekében 
nagyon kívánatos. Azonban, fájdalom, az egyház a kor intő 
szavát nem akarja felismerni, a korszellemnek nem akar 
semmi engedményt tenni, irtózik minden modus vivendi-tői, 
mely közte és az állam közt az újkori jogelméletek szerint 
meg volna állapitható. Ezt a modern rtllam jól tudja, és ha 
eredetét, létét megtagadni nem akarja, ugy önérdekében 
köteles magát az újkor elméletei alapján a makacs egyház-
zal szemben constituálni, a miben végül is azon meggyőző-
dés vezérli, hogy a vallási téren végrehajtott reformjai előbb-
utóbb kivivják magoknak az általános elismerést, mely 
előtt az egyház is kénytelen lesz meghajolni, és igy meg 
lesz állapítva a modus vivendi, a békés együttlét egyház és 
állam közt, az államnak dicsőségére, az egyháznak pedig, 
hogy többet ne mondjak, hátrányára. 

Nem volna-e tehát K. B. sokkal tanácsosabb az egy-
háznak ismeretes bölcseségénél fogva, még most, midőn ta-
lán még van idő, kizsákmányolni a körülményeket és en-
gedményeket téve a korszellemnek, különösen hazánkban, 
biztositani maga részére ama dicsőséget, melyet különben az 
állam tőle okvetlenül elragad? nem látod-e indokoltnak, 
hogy a vallási mozgalmak oly nagyszerű kiterjedése mellett 
igen helyes, sőt nagyonis óhajtandó lenne az egyház érde-
kében, hogy e modus vivendi megállapítására maga az egy-
ház nyújtana segédkezet ? mennyi lelket lehetne evvel meg-
nyerni, melyeket most az egyház merev magatartása vissza-
utasít ? sőt magok az egyház ellenfelei is, mennyi magasz-
talással vennék őt körül? mily dicső kilátások nyilnánakez 
által az egyházra ! Igen, a ma gyűlölt, megvetett, üldözött 
egyháznak csak egy szavába kerül, és holnap nem lesz nála 
népszerűbb, kedveltebb és pártfogoltabb. De minek beszél-
jek tovább, ez a dolog természetében fekszik, és hogy te is 
ugy gondolkozol, arról megvan győződve, barátod Ernő. 

* * * január havában 1875. 
K. B. Őszintén sajnálom, hogy azonnal az első évben, 

midőn különben is több nehézséggel kell megküzdened, 
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anyagi csapással is sújtattál, reménylom és óhajtóm is azon-
ban, bogy az anyagi csapást gazdagon kárpótolja hiveid-
nek szeretete, ragaszkodása, melyet bizonyára az által 
törekszel kiérdemelni, bogy buzgó lelkipásztorkodási mű-
ködésed mellett nem csak szavakkal vigasztalod a veled 
együtt csapással sújtott népet, hanem és főleg példás béke-
türéseddel tanitod meg őket, miként kelljen Isten akaratá-
ban megnyugodni a ker. hivő népnek, és igy hathatósan 
közreműködői a keresztény modus vivendi megállapitás i ra, 
melynek Isten és ember közt lenni kell. 

De te nem is erről, hanem azon ,modus vivendi'-ről 
irsz soraidban, melyet az újkori jogelméletek alapján kel-
lene megállapitani az egyház és állam közt, az áldott béke 
kedveért. A már eddig fejtegetett elvek következményei 
után kedvem volna az egész ügy tárgyalását elejteni, és ha 
ezt mégis teszem, azt csak türelmemnek, a tárgy iránti sze-
retetemnek és hozzádvaló baráti viszonyomnak tudd be. 

Nekem K. B. ugy tűnik fel, hogy az Isten és ember 
közt létező modus vivendit sokkal könnyebb keresztülvinni, 
mint azt, melyet te óhajtasz ; sőt, hogy tovább menjek, azt 
állitom, hogy csakis az előbbit lehet érvényesiteni, de az 
utóbbit nem, mert az előbbi mellett az ember mindig megma-
radhat embernek, Isten a modus vivendit közötte és az ember 
közt törvényesen ugy szabályozta, bogy nem csak ő maga 
marad meg Isten, hanem az ember is ember maradhat, sőt 
épen e modus vivendi szerint élve, maradhat nemesebb érte-
lemben ember, de az újkori jogelméletek szerint szabályozott 
modus vivendi mellett a katholikus egyház megszűnnék 
lenni, meg kellene szűnnie lenni annak, minek őt Krisztus 
alapitotta : katholikus egyháznak ; mert az újkori jogelméle-
tek az egyházat épen sarkalatos jogaitól fosztják meg, azokat 
átruházzák az államra; amit pedig az egyháznak meghagy-
nak, azt sem ugy hagyják meg, mint az egyház nativ jogát, 
hanem csak miut az államtól kegyelem utján nyertet, ami 
pedig nagyon változó szokott lenni, és igy könnyen meg-
történhetnék, hogy az egyház az állam kegyét elvesztvén, 
még birt jogaitól is megfosztatnék. Az újkori jogelméletek 
alapján megállapítandó modus vivendi egyház és állam közt 
t. i. nem mást jelent, mint hogy az egyház mondjon le az 
állam javára hármas tisztjéről, engedje meg az államnak, 
hogy ő határozza meg, mit taníthasson az egyház, sőt ellen 
parancsolatjának készséggel hódoljon is, hogy fegyelmi 
törvényeket ö alkosson papság és híveknek egyaránt, tőle 
függjön mindenki mindenben, hogy az egyház és annak 
szolgái ne legyenek egyebek, mint az állami, illetőleg pedig 
miniszteri rendeleteknek kész executorai stb. Ez az a mo-
dus vivendi, melyről napjainkban álmodoznak, melyet az 
egyháznak elfogadás végett felajánlanak, illetőleg elfoga-
dását tőle követelik, de hogy e mellett, hogy maradna a 
kath. egyház kath. egyháznak, én, K. B. be nem látom. 

Ha korunk modus vivendit akar létesiteni az egyház 
és állam közt, akkor le kell mondania az újkori jogi elmé-
letekről, mert ezek mellett modus vivendi semmiképen sem 
állapitható meg, mert a kath. egyház önmagát meg nem 
tagadhatja, nem szünhetik meg lenni az, ami ; nem teheti, 
hogy midőn Isten mellett az ember ember maradhat, ugyan-
akkor ő az Isten által kath. egyháznak alapítva, czéljai el-

érésére jogokkal felruházva, az állam mellett megszűnjék 
lenni kath. egyház. 

Az egyháznak, K. B. mint az a történelemből világo-
san kitűnik, nem a mostaniak első küzdelmei az állammal, 
tekints csak akár Franczia-, akár Németországra, ezen álla-
mok túlkapásai ellen az egyház szakadatlan harczot folyta-
tott, de önmagát soha meg nem tagadta, elvekkel nem alku-
dozott, Istentől nyert jogait kétes becsű kegyekért áruba nem 
bocsátotta, fel nem áldozta, sőt leggyakrabban azok, kik 
megsemmisítésére működtek, önmagukra nézve üdvösebbnek 
tartották merev álláspontjukkal felhagyni és nem önkényü-
leg kisérlették meg modus vivendit az egyház és állam közt 
megállapitani, hanem az egyházat felkérték barátságos uton 
a modus vivendi felől egyezkedni, a létező differentiákat 
közös jóakarattal megszüntetni. Oly állapot K. B., melyet 
az erőszakoskodás, az önkény hoz létre, nem nevezhető a 
béke állapotának és a forrongás, a küzdelem mindazon ideig 
tart, mig csak azon fél, mely sérelmet okozott az egyház-
nak, vissza nem vonul a sérelem teréről, és igazságot nem 
szolgáltat az egyháznak. 

Hogy erre mód nem léteznék, hogy e móddal szemben 
az egyház merev álláspontra kelyezkednék, azt tagadja is-
mét a történelem, tagadja azon egyezkedési okmányokban, 
melyeket concordatumok neve alatt ismerünk, melyek alapján 
a megzavart viszony egyház és állam közt, és igy a modus 
vivendi is mindannyiszor megállapittatott, valahányszor 
csak az államok őszinte lélekkel keresték a békés együttél-
lietést az egyházzal és semmi olyant nem követeltek, ami 
egyértelmű lett volna az egyház lemondásával elveiről, 
Krisztustól nyert jogairól. Ettől az egyház ma sem irtózik, 
kezét ma sem vonja vissza becsületes modus viv mdi meg-
állapításától, de hogy azt magára erőszakolni engedje, erő-
szakolni saját létalapjának megtagadásával, ez ellen tilta-
kozik nem csak szeplőtelen, harczokban lefolyt múltja, ha-
nem tiltakozik az emberiségjóléte is, melyet mindenkor szi-
vén viselt. 

Nem, K. B., az ily módon megállapitott, vagy inkább 
megállapitani szándékolt modus vivendi-t az egyház el nem 
fogadhatja ; ellenkezik ez méltóságával és biztosithatlak,hogy 
nagyon csalatkoznak mind azok, kik azt vélik, hogy az 
egyház végre is meg fog nyugodni a bevégzett tényekben. Ez 
lehet óhajtás, hogy igy a liberalismus saját hiveit sarkalja 
a kitartásra, de ténynyé soha nem válik. Az egyház a 
harczokhoz hozzá szokott, nincsen mit félnie a harcz kimene-
telétől, azért nincsen is oka magát gyáván megadnia, múltja 
biztositéka jövőre, hogy a bekövetkező, mert kimaradkatlan 
modus vivendi megállapításánál a békepontokat ő fogja 
dictálni a nélkül, hogy akár túlságba esve az állami létfelté-
teleket megtámadná, akár pedig, hogy saját elveiből csak 
egy hajszálnyit is feladna. Igen, az általa is hivatott egyházi 
bölcsesség ismét fényesen fogja magát igazolni, dicsőségét 
ismét ott fogja aratni, a honnan mások hátrányát jósolják, 
és a szégyennel megverettek épen azok lesznek, kik az állam 
nevében győzelmet reménylettek maguk részére az egyház 
felett. E biztos öntudatban az egyház úgyannyira nem 
áhitozik valami csinált dicsénekre, hogy azt inkább mint ko-
runk szellemi tévirányának nyilvánulását magától visz-
szautasitja ; nyugodtan várva a pillanatot, midőn azt az 
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elszédített, de kiábrándult elmék neki önkényt meg fog-
ják adni. 

Hagyjuk tehát K. B., működni, tenni, tűrni az egyhá-
zat az ö bölcsessége szerint, istápoljuk öt mindnyájan gyenge 
erőnk szerint, s a helyett, hogy a minden ároni, tehát a mo-
dern jogelméletek alapján is megállapítani szándékolt mo-
dus vivendi-t védenők, azt elfogadásra ajánlanék, mint jel-
lemes kath. papokhoz illik, foglaljuk el amaz elméletekkel 
szemben az egyedül helyes álláspontot, melyet az egyház el-
foglal és törekedjünk oda hatni, hogy a modern felfogások-
kal szemben tisztázva az eszméket, előkészitsük némileg mi 
is az utat, melyen az egyház dicsőségére nem kevésbbé mint 
a most tévútra járó állam jólétére e két nagy hatalom közt 
az igazi, mert keresztény alapon kidolgozandó modus vi-
vendi csakugyan létrejöhessen. Ezért imádkozik barátod 

Elemér. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pests január 14. K ö l c s ö n z ö t t a m e r i k a i e s z -

m é k N é m e t o r s z á g b [ ó l . Vajudunk, társadalmi viszo-
nyaink mind anyagi, mind szellemi tekintetben a válponton 
állanak, a szervezés mindkét téren folyamatban van, még 
csak a hatalmi szó hiányzik, hogy döntsön jobbra vagy 
balra, s ha még e vajúdás közt a józan, gyakorlati magyar 
ész sugallatai, belátása, jog és igazság iránti természetes 
tisztelete lennének irányadók, ugy talán — talán még a 
hatalmi szó által eldöntött helyzettől sem nagyon kellene 
visszariadnunk; talán a helyzet, ha nem is épen kedvezőnek, 
de legalább tűrhetőnek lenne mondható, melyből az átme-
net az egyedül helyes ösvényre nem volna neh^z, mert nem 
szakittatnék szét a múltból ránk hagyományozott minden 
viszony, nem tagadtatnék meg a történelmi kifejlődés min-
den következményeivel együtt ; ettől csak az esetben félhe-
tünk, ha száműzzük Magyarországból a magyar gondolko-
zásmódot, ha idegen észt, idegen eszmét csempészünk be 
hozzánk is, és aszerint intézzük, döntjük el vitális kér-
déseinket. 

Anyagi téren az idegen eszmék alkalmazása fanyar 
gyümölcseit már termetté, sőt lia a szellemi térre fordítjuk 
figyelmünket, a kezdeményezés már ott is megtörtént, nem 
csekély kárára a nemzet erkölcsös állapota kifejlődésének, 
nem minden izgalom és súrlódás nélkül, mely akadályozza a 
nemzet minden irányban kívánatos józan haladását. De a 
radikalis átalakitás, illetőleg muh viszonyaink teljes fel-
forgatása, és igy egy egészen uj állapot, uj viszony létreho-
zása még csak tervbe van véve, a hatalmi szózat még nem 
döntött a felett, hogy megtagadjuk-e egész multunkat és oly 
viszony hozassék-e létre, nevezetesen az egyház és állam közt, 
mely arczul csapása legyen összes ezredéves történelmünk-
nek és az abból szükségszerüleg kifolyó következmények-
nek. A gép, az ,amerikai rendszer' bizottsága dolgozik ugyan, 
működésének iránya sem ismeretlen, a természetellenes han-
gok, melyeket az eddig létezett viszonyok közé erőszakosan 
illesztett ékek beverése előidéz, máris kétségenkivül helye-
zik, hogy a pörölyök kezelői a rendes, helyes viszonyaink-
nak megfelelő útról nagyon — nagyon is letértek és a régi 
biztos épületet lerombolják, hogy helyette ephemer értékű 
kártyaházat építsenek. De még ez sem elég már ! 

Amerikát akarnak nálunk Magyarországon; sőt most 
már többet, illetőleg kevesebbet, roszabbat. Előbb kölcsön 
kérték Amerikát, most az eszménykép Poroszország, előbb 
felhasználták az amerikai államférfiak eszméit, most a né-
met tudósok bölcsességéhez folyamodnak, Amerika a szin-
térről lelép, helyét Poroszország foglalja el, az uj jelek leg-
alább ezt minden kétségen kivül helyezik, külföldi pénzzel, 
külföldi és pedig porosz eszmével akarnak bennünket bol-
dogítani, ezek szerint akarják viszonyainkat rendezni. A 
felforgatás előhirnöke Bluntschli képében már megjelent, 
eszméi már az ,amerikai rendszer', sőt az egész ország 
figyelmébe ajánltatnak, mint melyek csak világosan és 
tisztán formulázzák a modern felfogást és azon követelmé-
nyeket, melyek az egyház és állam közti viszony rendezé-
sére nézve iránytadók. 

Fájdalom, me'g most is vannak nálunk, vannak és pe-
dig papok is, kik chimerának tartják egy bekövetkezhető 
egyházüldözés lehetőségét ; az eddig történtekből még most 
sem tudtak okulni, hogy a modern, felekezetnélküli állam 
vasbilincsekbo akarja verni az egyházat, hogy ne mozdul-
jon csak annyiban, amennyiben azt az állam megengedi, és 
ezt is csak az állam szolgálatában. Bluntschli német tudós 
eszméjénok megfontolásra ajánlása talán ezeket is meg-
fogja tériteni, vagy legalább gondolkodóba ejteni, hogy ké-
sőbben megtérjenek. Csak néhányat jelzünk közülök, hogy 
lássa kiki, mily helyzetbe jövünk, ha a Z. A. ur által meg-
fontolásra ajánlott eszmék visszhangra találnak az amerikai 
gépben és elfogadtatnak az országgyűlés által. 

Bluntschli szerint egyedül az állam bir felségi (souve-
rain) joggal s mindenkit kötelező joghatalommal. Az egy-
háznak csak erkölcsi, külsőleg nem kötelező felsőbbsége van 
saját hivei felett. Ez elv következménye, hogy az állami 
jogakarat hatálya alól az államban senki magát ki nem von-
hatja, senki a törvény iránti engedelmességet meg nem ta-
gadhatja. Az egyház semmi jogszabályt állami engedély és 
felhatalmazás nélkül ki nem bocsáthat. Az egyházi auto-
nomia elvben nem tagadtatik, hanem csakis az állami és álta-
lános jogrend keretén belül ismertetik el, hasonlóan mint 
más testületek autonomiája. Az általános jogrend korlátai 
közt megengedheti az állam, hogy az egyház saját hivei 
felett, az egyházi főnökök saját papjaik irányában egyházi 
fenyitéket alkalmazzanak ; de jogában és kötelességében áll 
az államnak őrködni afelett, hogy ez a felsőség ne gyako-
roltassék a polgái-i szabadság, becsület s közjogbiztosság 
rovására. Elismeri ugyan B., hogy az egyházat a vallásos 
nevelés megilleti, de csak is azt ismeri el, ezt is csak ugy, 
hogy az államnak kötelességévé teszi a felügyeletet a vallá-
sos nevelés felett, nehogy a vallás nevében államellenes, s a 
közbékét veszélyeztető szellem rontsa meg az ifjúság'nevel-
tetését. — Nem idézünk többet, hiszen az idézettek eléggé 
tanusitják, hogy itt az egyház teljes leigázásáról van szó, s 
ha Bluntschli ellentétben azon áramlattal, mely az államot az 
egyháztól elszakitani törekszik, a kettőnek inkább össze-
köttetését védi, azt is csak azon indokból teszi, hogy az egy-
ház elnyomását annálinkább biztositsa. 

Mondhatná valaki, hogy mindez nem uj, nem meglepő, 
mert nem mást fejez ki, mint az állam mindenhatóságát, s 
csakugyan az államomnipotentiájának theoriája nem Blunt-
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schli iratával kezdődik, a történelem nem ma mutatja fel az 
első esetet, midőn rendőrök őrködtek a szószék felett, midőn 
meg volt tiltva állami engedély nélkül egyházi rendeletet 
kibocsátani, de uj a dologban az, hogy az egyház elnyoma-
tása egész rendszerbe állíttatik össze, uj az, hogy az egy-
ház rendszeres elnyomatása mint az állami élet exigentiája 
állittatik elö, és hogy az, a mit az egyház elleni gyűlölet 
annak elnyomására kigondolt, erőszakosan végrehajt, mint 
természetes viszony az egyház és állam közt tüntettetik fel, 
hogy mindez §§-ra szedetik, melyek egy, habár hamis, de 
mégis megállapított elv, az állam egyedüli felsőbbségi jogából 
vonatnak le, és mint egyedül igázok állittatnak az olvasó 
közönség elé. Ez tagadhatatlanul uj valami. 

De még ujabb valami mindenütt az, hogy e német 
elmeszülöttet, magyar ember, a magyar nemzetnek méltó-
nak találja ajánlani megfontolás végett, ahelyett, hogy vagy 
hallgatott volna felőle, ami, tekintve különben is eléggé za-
varos, viszályteljes helyzetünket a legtanácsosabb leendett, 
vagy ha már felemiitette, kárhoztató Ítéletet mondott volna 
felőle. E rendszer megfontolásra ajánlása épen most, midőn 
az országgyűlési bizottság úgyis foglalkozik az egyház és 
állam közti viszony rendezésével, előttünk nem mást jelent, 
mint a bizottsághoz intézett figyelmeztetést, hogy figyelmét 
elfordítva eddigi munkálataitól, tanulmányozza Bluntschli 
rendszerét és félmunkája helyett az egyház elnyomatásá-
ban, egy teljes egészet, rendszeres elnyomatást hozzon javas-
latba, mely még azon szabadságtól is megfoszsza az egyhá-
zat, melyet a bizottság eddigi munkálatában részére kije-
lölt. Igenis, Deák Ferencz ,nagyszabású' inditványa egész 
kifejlődésében fekszik előttünk, a mit ő Amerikából állított 
kölcsönzöttnek, az végre is, mint ez minden józan ember 
előtt világos volt, egész alakjában mint porosz rendszer 
fejlődik ki, és most beláthatja mindenki, még azok is, kik 
túlzottnak neveztek bennünket, mennyire igazunk volt, mi-
dőn Deák Ferencz beszéde után kimondtuk, hogy ez a Bis-
marck-rendszerhez, azaz, az egyház elnyomatása-, üldözésé-
hez vezet. Azért Z. A. ur szavával zárjuk be mi is sorain-
kat : elmélkedjünk, de hozzá teszszük azt is, tegyünk is már 
valahára valamit, mert az ellenünk tóduló habok fejünk felett 
már már összecsapnak, vagy talán várhatunk még ? ê 

Vidéki levelek. (III.) Majdnem restellem, hogy eme 
, Vidéki levelek' megirására vállalkoztam ; vagy legalább, 
hogy, midőn arra vállalkoztam, oly szélesre szabtam azoknak 
határait, hogy a tollat már majd le sem tohetem, mikor a 
magas kormány oly szépen gondoskodik róla, hogy a tárgy-
ból ki ne fogyjak. Ma ugyanis oly dologról nem lehet nem 
irnom, melyet a ,Religio" ugyan régebben is emiitett, de mi-
vel, ami akkor már csak megjósoltatott most bevégzett fény-
képen előttünk áll, megengedi t. szerkesztő ur, hogy én is 
elmondjam róla való nézeteimet, ha mindjárt azon veszély-
nek is teszem ki magamat, hogy önök oda fenn Pesten 
megelőznek. 

A mit ugyanis e lap már tavali 47. számában hirké-
pen jelzett, azt a ,Jelenkor' mai száma*) körülbelül mint fait 
accompli-t jelenti, hogy t. i. a cultusminister egy nagyváradi 
literarium stallumot úgynevezett közoktatási czélokra le-

*) kedden, folyó hó 12. Szerk. 

foglalni szándékozik, vagy talán már le is foglalta. Tökéle-
tesen értem s helyeslem említett lapnak efeletti méltó meg-
ütközését, az egész eljárásban azonban semmi egyebet sem 
látok, mint a jelenleg divó rendszernek természetes folyomá-
nyát : mert miután másképen lehetetlen az emiitett stallumok 
jövedelmeit egyenesen holmi kálvinista vagy egyéb kezekre 
játszani, legczélravezetőbb eszköz, azokat égyszerüen lefog-
lalni, a mi ugylátszik, most már meg is történik ; minekünk, 
katholikusoknak pedig jó lesz, elszoknunk attól a régi ,czop-
fos' szokástól, még akkor is bizni a jogban, midőn az neküak 
kedvezne ; — ha másként nem bírunk magunkon segíteni, 
hát bizony majd több is megy a nagyváradi stallumok 
után ; mert én legalább, gyenge eszemmel nem birom fel-
fogni, hogy a kormány, miután a literarium stallumokat be-
kebelezte, miért ne tehetné ugyanezt, ugyanama joggal a 
többivel is, s ha a nagyváradiakkal teheti, mért ne folytat-
hatná ezen érdekes működést cum gratia in infinitum, azaz 
addig, mig van min; megvallom, hogy lehetetlen csudálkoz-
nom azon, hogy az, aki tudja mit akar — t. i. a mai ,állam' 
s a ki eszközei megválogatásában épen nem finnyás, utó-
végre is győzelmet arat azon, a ki mindkét tekintetben gyeu-
gébbon áll; azok pedig hitrokonaink közül, kik Isten tudja 
vajmi nagyot véltek művelni, midőn a mai rendszer mellett 
bármiképen exponálták magukat, ne is zavarják kedélyök 
nyugalmát azzal, hogy talán bünbánólag mellöket verjék, 
hanem nyugodjanak immár babérjaikon azon boldogító ön-
tudatban, hogy volenti non fit iniuria ! 

Azonban szó a mi szó ; — köszönetet kellene szavaz-
nunk a rendszernek, mely a magyar kath. egyházat annyira 
kitünteti. Avagy talán nem kitüntetés, midőn e rendszer 
minden áron azon van, hogy a modern ,haladás' körüli .érde-
mek' a magyar kath. egyháznak kizárólagos tulajdonát ké-
pezzék. Midőn arról van szó, honnan vétessék az ország el-
kereszténytelenitésére a szükséges pénz, az ,állam' nem for-
dul a zsidókhoz, kiknek ez különben különösen érdekökben 
fekszik, hanem ellenkezőleg, ritka lelkismeretességel azon 
van, hogy például az a millió forint, melyet az országban 
lakó héberek a forradalom után nagyonis csekély bünteté-
sül fizettek, tisztán — a nyelvszokás így hozza magával, 
hogy még zsidó ügyekről is beszélve, e szót kell használnom 
— tehát tisztán zsidó ,culturczélokra' fordittassék ; nem is 
fordul a protestánsokhoz, kiknek óriási egyházvagyona oly 
hatalmas agitationalis eszközt képez néhány főkálvinista 
kezében ; de egyedül csak a katholikusokat veszi elő, s ahol 
már finom, finomabb, s legfinomabb sarczolással nem mehetni 
többé semmire, ott, mint Gröthe mondaná : „greift mit kühnem 
Griff ins volle Leben," es confiscál, két legyet üt egy bátor 
csapással : megnyomorítja a katholicismust, s az ő pénzével 
segélyezi annak halálos ellenségét, mozdítja elö az antika-
tholikus, a szabadkőműves irányt. 

,Eddig tehát volnánk' — mindkét rész mondhatja ezt, 
ők is, mi is : mert ha csakugyan bebizonyul, hogy az illető 
köröknek e legujabbi secularizationalis kísérlete kívánt ered-
ményhez vezetett, akkor aztán csak elhallgatnak azok, kik 
mindig tüntetésszerü pessimismust emlegetnek, ha itt ott 
azt talaltam mondani, hogy holmi német- olasz- spanyol, 
vagy akár orosz állapotoknak is beállása nálunk csak idő 
kérdése, valamint már régen is beállandottak, hahogy az 
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illetőknek eleddig idejök lett volna, határozottan megálla-
pított tervöket tettleg végre hajtani. 

Erre nézve aztán nagyon is mellékes dolog, minő alak-
ban történik a foglalás. Arról ugyanis megvagyok győ-
ződve, hogy a műtét, amennyire lehet, simán s lehetőleg zaj-
talanul végre fog hajtatni ; mert ez a folytonos „még csak 
ezt az egy lépést méltóztassanak még hátrálni" utóvégre is oda 
vezet, a hova minket csábitani, vezetni, szorítani, ha kell : 
kényszeríteni szándékoznak ; — az elv el van már egyszer 
ismerve, hogy a magyar katholikus egyház jogtalan, hogy 
a törvényen kivül áll, hogy léte, fenállása, összes birtoka a 
páholynak dominiuma, melylyel szabadon, korlátlanul ren-
delkezhetik s rendelkezik is : — mi pedig keresztbe font ka-
rokkal, félig álmosan, közömbösen nézzük. 

Pace respectivorum sit dictum, — de már az is, hogy 
mindeddig a tényleges birtokosok nem igen háborgattattak, 
nagyon egyszerűsíti a dolgot; mert az ellenállást megbé-
nítja;*) mit ér az, ha egynehány extra possessionem levő iró 
lamentál, legfelebb azzal ütik agyon, hogy : ,Cicero pro 
domo sua', — pedig a ki ismer, tudja, hogy én ugyan soha 
sem formálhattam igényt a nagyváradi stallumra ; de talán 
már másra sem, és ha most felszólalok, nem is azért teszem, 
mintha azt hinném, hogy tollammal Jericho düledező falait 
támaszthatom ; hanem mert jól esik, a mindenünnen taga-
dott, elhagyott, lábbal tiport jognak érdekében egyegy 
gyenge szót koczkáztathatnom ; — sőt ha jól fogom fel, mint 
figyelmes olvasója, a ,Religio1 szellemét, ugy látszik nekem, 
mintha ott is csak ugy küzdenének mái-, „pour Vhonneur 

Egyet szeretnék tudni : — a legujabbi pesti levélből 
azt látom, hogy a katholikus egyház kálvinista .rendezői-
nek' nézete szerint csak az katholikus, hitfelekezeti vagyon, 
„a mi a kath. egyháznak jövedelmez" — a nagyváradi stal-
lumok pedig már csak ennek jövedelmeztek, hogy van te-
hát, hogy most mégis, ezek is hitfelekezetnélküliekké tétet-
nek — ? ? 

Berlin. H o h e n l o h e b i b o r n o k j e l l e m z é s é -
h e z ; B i s m a r c k f i a s c ó j a ; k ü l ö n f é l é k . A pader-
borni püspök folyó évi januárhó 5-dikén a berlini ,legfőbb 
egyházügyi törvényszék' által in contumaciam Jetéte-
tett ' . . . . Kissé nagyon is haszontalan komédia az egész. 
A münsteri, mult évi aprilhó 24-e óta üresedésben levő 
nagypréposti stallumnak jövedelmeit a porosz kormány jan. 
l - e óta visszatartja, holott szerződésileg köteles lenne, azokat 
az összkáptalannak folyóvá tenni, s azt a káptalanok 1823-
ban történt újjászervezése óta mindig, az egész birodalom-
ban meg is tette. Ezen legújabb igazságtalanságra még a 
,cnlturkampf' szempontjából sem ürügy sem alkalom nem 
volt. — Az Arminpör mégis nagy fiascót szült Bismarckra 
nézve. Azon körülmény ugyanis, hogy a kanczellár azon 
válaszjegyzékeket, melyeket a pápaválasztásra vonatkozó 
körlevele alkalmából a többi hatalmaktól vett, sem a per 
folyama alatt felolvastatni, sem azóta a sajtó utján köz-
zététetni nem merte, s azon ügyetlenség, melylyel a hi-
vatalos ,Reichsanzeiger' e hallgatást a diplomatiai discretióval 

*) I t t csak azt szeretnők közbevetni, hogy voltaképen nem is tud-
juk, mi történt egyházi részről ezen immár ténynyó vált, legujabbi erö-
szakolás ellen, amiért nem is mondhatjuk, legalább határozottan nem, 
hogy nem történt semmi. Szerk. 

magyarázgatja, holott tudjuk, hogy ez épen nem tartozik 
gyenge oldalai közé — mindez azon feltevesre jogositja a 
józan közvéleményt, hogy e válaszok nem épen igenlőleg 
hangozhattak, mi a fenforgó esetben fiascóval azonos. Hiába 
erőlködik a porosz reptil-pénzekbea részesülő, római zsidók 
által szerkesztett ,Libertá' bebizouyitgatni, hogy a kormá-
nyok mind elragadtatva voltak a német kanczellárnak mesz-

szeröptü terveitől ; — ha igaz, hát lássuk a kérdéses jegy-
zékeket ! 

A fiascó, az általános felsülés egyáltalában tagadha-
tatlan, amiért nem is mérnők állitani, midőn az év végén 
erkölcsi számadásainkat megcsináljuk, hogy e számadások 
veszteséget tüntetnének fel ; mert ellenkezőleg nagy erkölcsi 
nyereséget, haladást constatálnak. Mert mindazon szenve-
dések, melyeket a némethoni kath. egyháznak ez év foly-
tán kiállania kellett, épen ellenkezőjét eredményezték annak, 
mit az egyháznak kinzói voltaképen elérni akartak. Még a 
liberális lapok is kezdik már elismerni, hogy a kath. egyház-
nak a folyó században senki sem tett nagyobb szolgálatot, 
mint Bismarck az ő culturkampfja által. „Vaknak kellene len-
nie annak, — írja egy ultraliberalis osztrák lap, a bécsi ,Sonn-, 
u. Feiertagscourier' — a ki észre nem venné, miszerint az a 
culturkampf a katholikus hitéletnek óriási kifejlődését s 
megerősödését vonta maga után. Külterjedelemre nézve a 
kath. egyház igen keveset, vagy talán semmit sem vesz-
tett; az ókatholicismus nevetséges bohózattá fajult; de bêl-
er ü tekintetében az egyház 1871 óta többet nyert, mint előbb 
századokon át" ; — igy a liberális lap. 

S igaza vau. Vaknak kellene lenni annak, a ki be nem 
látná, hogy a kitört vihar nem csak hasznos, de époly szük-
séges is volt, mint egy tikkasztóan forró nyári nap után az 
égi háború, mely a levegőt tisztitja s ismét egészségessé te-
szi. S ha e vihar itt ott pusztitott is, még sem csalódunk, ha 
azt mondjuk, hogy e pusztitások sokkal nagyobb kárt ej-
tettek az államon, mintsem az egyházon, s csak azt kiván-
juk, hogy az iránytadó körök ezt belássák, mielőtt későn 
lesz, mig még idejök van s módjuk a helytelen, veszedelmes 
ösvényről le- s helyesebbre áttérni ; — teljesülend-e ebbeli 
kivanatunk, nem tudjuk ; de már alig merjük remélleni is. 

Hogy a fentemiitett, pápaválasztási körlevélre vissza-
térjünk, leghelyesebben itél felőle a ,Germania', midőn azt 
mondja, hogy Bismarck ez által a kath. egyháznak legvak-
merőbb, ha nem is a legveszedelmesebb ellenségének érvé-
nyesitette magát. Meglepő nincs abban semmi; mért azt 
már régen tudjuk, hogy Bismarcknak kedvencz eszméje a 
pápaságot, legalább Németországrai vonatkozásaiban, meg-
semmisíteni ; — de váljon sikerülhet-e neki, mi már nálá-
nál hatalmasabb s eszesebb államférfiuknak nem sikerült, 
az aztán már más kérdés. 

Egyébiránt azt hiszszük, hogy a legközelebbi pápa 
meg leszen választva, még mielőtt a diplomatiának ideje le-
end beleszólni. Az ekként megválasztottnak a hatalmak ál-
tali el nem ismerése némi zavart okozhatna ideig óráig, de 
aligha nagyobbat, mint a minőt a porosz-német májusi tör-
vények már is okoztak ; de hogy egy a hatalmak által el 
nem ismert pápa, mint Bismarck e körlevélben mondja : .kép-
zelhetetlen', azt ő maga sem hiszi, mert igen jól tudja, hogy 
erre nézve sem ő, sem Gorcsakoff, sem Disraeli nem hatá-
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roznak, hanem kizárólagosan csak az egyház, illetékes kö-
zegei által. 

Hohenlohe bibornok, a Bismarck-féle pápajelöltnek 
jellemzésére az ,A. P.' a következő történetkét hozza : Tud-
juk mily szellem jellemezte a német tudósok, 1863-ban 
tartott általános gyűlését, s minő állást foglalt a szentszék 
azzal szemben, mely későbben az 1863-i decz. 21-éről kelt, 
a müncheni érsekhez intézett pápai brevében határozott ki-
fejezést is nyert, s roszalólag hangzott Akkor tehát tör-
tént, hogy Döllinger s Haneberg az utolsó ülés határozata 
folytán külön táviratot menesztettek Hohenlohehoz, ki ak-
kor még nem bibornok, hanem pápai alamizsnás volt, azon 
kérelemmel, tudósitaná a szentatyát, miszerint a tanácsko-
zások egyházi szokás szerint imával s a Szentlélek segítsé-
gül hivása mellett indultak meg, s hasonló szellemben foly-
tattattak is, s hogy továbbá a tudomány s az egyházi tekin-
tély közti viszony körül felmerült vitás kérdés oly értelem-
ben intéztetett el, hogy amaz emennek alá van rendelve. 

Erre a táviratozók még ugyanazon napon a következő 
választ vették Hohenlohetól : „A szentatya áldását adja a 
gyülekezetre, határozatait tetszéssel fogadja, s felszólitja 
őket, hogy igazi katholikus művöket bátran folytassák". 

E távirat akkor mindjárt nagy feltűnést okozott, a 
mennyiben Döllingernek barátai abban, nem ok nélkül, mgro 
Gonellának, az akkori müncheni nuntiusnak meghazudto-
lását látták, ki már a gyűlés kezdete előtt nem kedvezőleg 
nyilatkozva felőle, a bajor püspököket kettőztetett éber-
ségre szólította volt fel. Természetes, hogy a dolog Rómába 
jelentetett, s akkor kitűnt, hogy ő szentsége alamizsnását 
csak e szavak táviratozásával bizta volt meg: „A szentatya 
áldását adja a gyülekezetre" — a többit a msgre önhatal-
milag tette hozzá, vagyis inkább valaki által rászedetett, 
hogy tegye hozzá, mert Serenissimus bizony oly dolgokhoz, 
minők itt szóban forogtak, vajmi keveset, hogy ne mondjuk 
semmit sem é r t . . . . 

Belgium. D e s c h a m p s é r s e k a r ó m a i á l l a -
p o t o k r ó l . Országunk primása, Deschamps, mechelni érsek, 
mint tudva van, legújabban Rómában volt, ad limina Apo-
stolorum, s ott a szentatya részéről igen kegyes, kitüntető fo-
gadtatásban részesült. Visszatérve onnan ragyogó irályu, 
minden sorában szent lelkesedést lehelő főpásztor! körlevelet 
bocsátott híveihez, melyben legujabbi római tapasztalatait 
elmondva, többi közt ekként nyilatkozik : 

„Hogy jöhetnék vissza Rómából, anélkül, hogy e vá-
rosról szólnék nekted, s azon mély fájdalomról, mely szi-
vemet szorongatta annak láttára, mi történik ottan azon 
czélból, hogy az egész keresztény világnak közös fővárosa 
egy külön nemzetnek fővárosává alakittassék át ? Igen, egy-
egy nemzetnek közönséges fővárosává akarják a összes, 
megváltott emberi nemnek királyi főhelyét lealacsonyitani, 
le azzá azon várost, melyet az összkatholicismus emelt az 
utolsó bálványimádó birodalom romjain ; azon várost, mely-
nek szentegyházai, egyedüliek a magok nemében, az apos-
tolok szent eréklyéit őrzik, mint amaz isteni tekintélynek 
ékesen szóló jelképei, melyet a Gondviselés, az egész vi-
lágra kiható tanitói, igehirdetői s főpásztor! hatalomban 
ottan megalapított. E városnak szent s megszentesitő, a köz-
polgárosodás érdekében emelt intézményeit, melyeket az 

összes kereszténység vállvetve emelt, ezeket támadja meg 
a forradalom, ezeket akarja tönkre tenni, mintha a nemzet-
közi jog már csak puszta álom, üres fogalom lenne ! 

De midőn a forradalom ez óriási fát ledönteni iparko-
dik, azon veszi észre magát, hogy képtelen gyökereiig ha-
tolni, s hogy e fa még csak inkább megerősödik s megma-
radand oly időkig, midőn ő maga már régen az enyészetnek 
zsákmánya leend. Magának a forradalomnak áldozatai, még 
koronás áldozatai is belátják ezt. Érzik, hogy a forradalom, 
ha meg is koronázza őket, nem képes őket szent olajjal fel-
kenni is, s hogy utóvégre sem erősebbek ők, mint Konstan-
tin volt, ki elhagyá ama Rómát, melynek falain belül min-
dig csak a második felség lehetett. 

Mint hajdanta a börtönben sinylő Péter, ugy várja 
Rómának első felsége nyugodtan ama perczet, mely lánczait 
széttörendi. IX. Pius jól tudja, hogy ismét eljövend ama 
perez, melyben kiszabaduland Péter, ki utódjaiban tovább 
él, s e megingathatlan meggyőződés csudás vigaszt nyújt 
mindazoknak, kik hozzá közeledhetni szerencsések. Le-
gyünk hasonló bizalommal a jövőbe ; emlékezzünk meg, vele 
együtt minden üldözött pápákról, különösen VI. és VII. 
Piusról. VI. Piusról, kinek személyében a forradalom már 
legyőzöttnek vélte a p ápaságot ; — VII. Piusról, kit a csá-
szári sas vaskörmei elragadtak volt, öt hoszu esztendőn át 
fogva tartván őt Savonában, ép annyi ideig, mint a meddig 
a félelmes imperátor későbben szent Ilona szigetén sinylett. 
Amint a tegnapi nap üldözői és üldözöttjei látták, ugy lá-
tandják a maiak s a holnapiakis, miszerint csalhatatlanul be 
kell, hogy teljesedjenek mindenütt az Írásnak eme szavai : 
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles". 

E biztosan bekövetkezendő,igazságszolgáltatásnak re-
ményében, s inig az bekövetkeznék, ne lankadjunk el, fogva 
tartott közös atyánknak segítségére lenni. Igenis azt mon-
dom : ,fogva tartott atyánknak' ; mert lehetlenné tétetett 
neki szeretett s viszont szerető népe közt megjelenni, ott, a 
hol a pápák ősi városában szemei minden lépten nyomon 
ezerféle fosztogatást s szentségtörést látnának. Belgiumé a 
dicsőség, hogy a péterfiillért helyreállította ; örökké az ővé 
maradand a történelemben, habár a világ összes katholikus 
nemzetei példáját lelkesen követték is. A pápa tudja ezt, s 
soha sem fogom elfeledhetni az atyai szeretetnek amaz édes 
kedves hangját, melylyel felettem, ki lábainál térdeltem ez 
áldó szavakat mondáéi: „Benedidio Dei omnipotentis de-
scendant super earn, et maneat semper" !.... 

Oroszlen ff i/elorszáff. A k a t h o l i k u s o k ü l d ö -
z é s e Oroszországnak nyugoti tartományaiban javában foly 
s pedig azon bonyodalmas törvényhozási apparatus nél-
kül, melylyel például Poroszország majdnem hasontermé-
szetü eljárásának állitólagosan .törvényes' háttért szerezni 
iparkodik. Oroszország, a mit tesz, a maga szokott módja 
szerint teszi, durván, erőszakosan s mégis ravaszul, furfan-
gosan, minek folytán az egész világ ,cultur'-harczosainak 
tiszteletteljes csudálkozása feléje fordul, s ki tudja, mit nem 
tanulnak még ezek tőle ; mert tudvalevő dolog, hogy amit az 
ember szeret tanulni, azt könnyen s gyorsan meg is tanulja. 

Az orosz ,culturkampf' jelenleg leginkább az egyesült 
görögök ellen fordult, kiket minden kigondolható eszközzel 
a schismára ,téríteni' iparkodnak. Mi történik ez ügyben 
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épen most Podlachia tartományában, arra nézve a varsói 
,Gaz. Nar.' a következő, borzasztó részleteket bozza. 

A podlacbiai egyesült görögöknek helyzete valóban 
felette szomorú. Hoszu lánczolatát tudnók elmondani a leg-
különfélébb kínoknak, melyeket a kormány ellenök fogana-
tosít, csakhogy a schismára átkényszeritse őket. így most 
nem régen egy Sidorowski nevü, magasabb kormányhiva-
talnok jött Szentpétervárról, ki minden kitelhetőt követett 
el, hogy a podlachiai unitusokat szép szavakkal a szakadár-
ságra átcsábitsa. Meglehet azonban, hogy a helyi hatóságok 
Sidorowski jóakaratát félremagyarázták, meglehet az is, 
hogy maga simább eljárásának eredménytelenségét belátva, 
kéz alatt más rendeleteket adott ki ; — tény, hogy a Bialában 
állomásozó kozákoknak csapatvezetője oly eljárást követett, 
mely Sidorowski szép szavaival merőben ellenkezett, s többi 
közt a következő véres katastrophát szülte. 

Egyik podlachiai falunak katholikus (egyesült) görög-
jei meghallván, hogy a kormány schismaticus pópát hoza-
tott számukra Gallicziából, hogy annak a templombai belé-
pését meggátolják, eljövetele napján mindnyájan a templom 
előtt összegyűltek, azon határozott szándékkal, oda senkit, 
legkevésbbé pedig a szakadár pópát be nem ereszteni, mert 
igen helyesen azt tartották, hogy annak a templombai be-
nyomulásával a schisma, legalább hivatalosan kész. 

A pópa, mint előrelátható volt, a hatósághoz fordult 
támogatásért, ezek pedig a kozákszázadost szólították se-
gitségre, ki is legott egy szakasz lovas- s egy zászlóalj gya-
logságot rendelt a templom elé. Megjegyzendő, hogy a tem-
plom magas, meredek hegyen fekszik, melynek tövében kis 
folyó vonul el. Midőn a parasztok a közelgő katonaságot 
megpillantották, egytől egyik a templom előtt arczra feküd-
tek, azon szándékkal, hogy inkább meghalnak, semmint a 
pópát beereszszék a templomba. Erre a kozákok leszállnak 
lovaikról, hogy a parasztokat szétkergessék. De hogyan?, 
mikor mind, ember, asszony s gyermek a földön lievernek[? 
De a kozákok nem soká tanakodtak. Vadállatok gyanánt 
rájok rohantak a heverőkre, lábbal tapodva, ostorral verve 
őket, miáltal felkelésre s félrevonulásra akarták birni, nem tö-
rődve az ekként kinzottaknak jajveszéklésével, kik majdnem 
kivétel nélkül megvéreztettek, sokan nehéz sebeket kaptak. 
De azért egyik sem tágitott, sőt a kozákok, bele fáradva az 
embertelen kínzásba, odább állottak. Most már a gyalogságra 
került a sor, mely más eszközliez nyúlt, amennyiben a ka-
tonák a még mindig a templom előtt elterülő parasztokat 
egyiket a másik után kezénél lábánál fogva felemelték, s 
röviden a hegyről, ott a hol legmeredekebb, az alant elfolyó 
vizbe dobták. így aztán a pópa bemehetett a templomba, mig 
népe összetörve, számosan agyonütve, alant egy nagy raká-
son hevert. Ezekkel senki sem törődött, a ,lelkész' pedig .is-
tenitiszteletet' tartott azon templomban, melybe szó szerint 
ugyan az ajtón, valóban pedig az ablakon át rontott be. 

Ezen esemény következtében sokan az ottani lakosok 
közül, kik azon hirben állottak, hogy a népre valami befo-
lyást gyakorolnak, Siberiába deportáltattak. Ezek közt volt 
egy egyszerű földművelő is, ki az elszállító kocsiról ekként 
szólt a körülállókhoz : „Mindenemet elvették, házamat, 
szántó földeimet, egész vagyonomat ; feleségemet s gyerme-
keimet koldusokká tették, most pedig még szabadságomtól 
is fosztanak meg : — nem bánom ; lelkem s lelkismeretemtöl 
•nem engedem magamat megfosztani.'" 

Valóban hősi, nemes, igazán hitvallói szó. 

VEGYESEK. 
— Magyarországbibornok-hgprimása ő Emjának leg-

újabb kegyes adakozásai a ,M.S.' szerint a következők : a pesti 

oltáregyletnek 200 ft., a subiacói, kifosztott benediktinusok-
nak 100 ft., a szentferenczrendi szerzet szentmártoni (Bra-
chia szigetén Dalmatiában) rendházának kijavítására 70 ft., 
a pozsonyi jótékony nőegyletnek 100 ft., a pesti népkonyha 
részére 100 ft., a nagyczétényi iskolára 100 ft., a budai i r -
galmas nénék intézetében levő árvaleányoknak karácsonyi 
ajándékul 300 ft., a pesti irgalmas nénék intézetében nevelt 
árvaleányoknak karácsonyi ajándékul 100 ft. 

— A zircz-pilis-pásztói egyesült apátságokba bekebele-
zett ciszterczi kiváltságos sz. rendnek szivesen beküldött 
névtára szerint a rend a mlgos Apáturon kivül 62 áldozárt, 
10 egyszerű fogadalmat tett, 15 ifjabb s 8 ujoncz növendé-
ket számlál. Az apátságnak, a veszprémi s szfehérvári egyh. 
megyék területén fekvő lelkészségekben van összesen 157787 
lélek, ezek közt 2807 tanoncz. Gymnasiuma van Egerben, 
18, Székesfehérvártt 18 s Pécsett, szintén 18 tanárral. Igen 
becses a névtárnak történelmi része is, mely az egyes apát-
ságok- s házaknak váltakozó esélyeit röviden, de érdekesen 
ecseteli. — A tisztelendő irgalmas nénék által gondozott ka-
locsai, szentkereszti kórháznak, az 1874-i évre szóló kimu-
tatása szerint ugyancsak e lefolyt évben 198 egyén gyógy-
kezeltetett ott, melyek közül 17 meghalt. Az ápoltak közt 
volt görög- egyesült s keleti, helvét s ágostai hitvallású s 
zsidó is; — ez az igazi, szent hitfelekezetnélküliség, melyet 
ilyféle emberbaráti intézetek közül semmiféle más feleke-
zetnél nem találunk, csak a katholikusoknál. 

— A nassaui protestáns papnöveldében az előadások 
ezidén felfüggesztettek ; mert nincsenek hallgatók ; Kassel-
ban pedig több a tanár, mint a tanitvány ; Heidelbergában van 
summa summarum hat protestáns hittanhallgató. Ellenben a 
katholikus theologusok száma egész Németországban min-
den ,májusi törvények' daczára is folytonosan növekszik. — 
Mily örvendetesen gyarapszik a katholicismus Amerikában, 
mutatja azon körülmény, hogy az egy bostoni megyében a 
lefolyt év alatt 22 templom s 8 kápolna épült, mig a papok 
száma 18-czal, a hiveké pedig 10,000-rel szaporodott. A 
megye jelenleg 175 papot, 115 templomot, 34 kápolnát és 
300000 hivőt számlál. — Württemberg királyságban, Ra-
vensburg melletti Wolpertwende nevü faluban az ,A. P.' sze-
rint már több év óta Lateau Luizához hasonlólag stigmati-
zált leány létezik; neve Hecht Victoria. A vidéknek orvo-
sai már hoszabb idő óta hiába erőlködnek, a dolgot termé-
szetes módon megfejteni. — A bambergi érsek, Deinlein 
Mihály, ki agyszélhüdés következtében f. hó 6-án meghalt, 
8-án eltemettetett. A bold. 1800. okt. 26. született. Érdekes, 
hogy ott az a szokás divik, hogy az érsek első bevonulása 
napján választja meg a helyet, melyen majdan temetkezni 
akar. — A würzburgi egyetemi tanács, a freiburginak pél-
dáját követve, az egyetemi templomot az ókatholikusoknak 
bocsátotta rendelkezésére. — Konstantinápolyi apostolicus 
vicariussá mgre Graselli neveztetett ki. 

— Don Alfonsó, egyelőre spanyol királynak igazság-
ügyére körlevelet intézett az ország főpapjaihoz, melyben 
aranyhegyeket ígér. Szerencse, hogy a spanyol liberalismus 
már sokkal régibb, semhogy hazudozásai valakit tévútra 
vezethetnének. Különben is Alfonso nem a törvényes jognak 
képviselője, mi az egyháznak magatartására szintén nem 
lehet minden befolyás nélkül. — A bajor-római követség-
nek eltörlése még mindig emlegettetik. Az ,A. A. Ztg ' e 
napokban épenséggel azt jelentette, hogy ezen eltörlés be-
végzett tény, s hogy ennél fogva a müncheni nuntinsnak 
visszahívása is közeli kilátásban áll ; — tehát ez az uralkodó 
páholynak titkos vágya, hogy az utolsó, német birodal-
mi földön levő nuntiatura is megszüntettessék. Pedig a 
szentszék aligha teszi neki ezt azt örömet, még ha Bajoror-
szág a maga római követét vissza is hivná. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Amerikai állapotok 
, á z s i a i ' v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

(Folytatás.) 

Lá tva e gyümölcsöket a hithű katholikusok, 
óriási, hallat lan áldozatokkal is iparkodnak megmen-
teni felekezeti iskoláikat, és igy gyermekeik vallás-
erkölcsi nevelését biztosítani. A törvények értelmében 
az állam-iskolákból ki van zárva a vallásoktatás ; ') 
de nincs kizárva, sőt elavult szokás által általá-
nossá van bennök téve a hitgunyolás, főleg a kath. 
hitnek, a kath. egyház intézményeinek és szokásai-
nak elferdítése, nevetségessé tétele. A kath. gyer-
mek az ő legmélyebb, legszentebb érzelmeiben sér-
tetik meg, vallásos meggyőződése megingattat ik, 
és fájdalom ! nem r i tkán tévútra vezettetik. A pro-
testánsok ép ezért ragaszkodnak annyi ra az állam-
iskolákhoz, tapasztalván, hogy e vallástalan intéz-
mény a kath. egyházon sajgó sebeket ü t ; hogy 
azonban az ilyen közös iskolás tanonczok, minden 
positivumból kivetkőzvén, reájok nézve is elvesz-
nek, vagy hogy az amerikai protestantismus felosz-
lási processusát u jabbnál u jabb sekták felállítá-
sával előmozdítják, az nekik aztán mindegy. 2) 

*) Igaz ugyan, hogy nálunk a hit- és erkölcstan elő-
adása megengedve van ; de miután az állam-iskolák tanjoga, 
csaknem kizárólag a protestánsok monopóliumát képezni lát-
szik, az egész vallásoktatáson alapuló nevelés meglehetősen 
illusóriussá válik. Igy péld. (vagy exempla sunt odiosa?) 
Léván, melynek kath. közönsége meghaladja a 4000-et, a 
protestánsok pedig csak valamivel haladják fölül az — egy 
ezeret, az állami képezdében egytől-egyig protestáns taná-
rok alkalmazvák. Éljen az egyenlőség ! ! 

2) „Es bleiben etwa 5,000,000 Protestanten in unge-
fähr 70 Sekten und Denominationen, welche vollen Gebrauch 
von den durch ihre Sekte dargebotenen Religionsmitteln 
machen. 21 Millionen sind demnach zum Theil ganz reli-
gionslos, zum Theil halbwegs, indem sie die Versammlungen 
einer Sekte regelmässig oder gelegentlich besuchen. Von 
diesen sind viele nicht getauft, Alle enthalten sich natürlich 

Amerikának állam-iskoláiból ki van zárva a 
hithti katholikus tanitó is ; mert Kis t 3 ) szerint hal-
latlan eset, hogy az állam iskoláiban kath. tanitó 
alkalmaztassák, kivévén, ha tudvalevőleg Ronge ta-
ní tványa, ha hitét s egyházát gyűlöli, elárulja. — 
De az amerikai közös iskolákból még a lelkismeret-
szabadság, a méltányosság, a humani tás is kizárva 
van. A hitéhez ragaszkodó 5 millió katholikus nem 
küldheti legszentebb meggyőződésének sérelme nél-
kül szivének legdrágább kincseit azon iskoláknak 
falai közé, melyekben azok maguk a yankeek sze-
r int is „először erkölcsileg, azután politikailak e1-
csenevésznek'*', „melyeknek állapota mi reményt sem 
n y ú j t " ; és mégis kell neki az iskolákra adóznia, 
kell saját verítékével azon kopár ta la j t öntöznie, 
mely a szó legszorosb értelmében csak tövist és boj-
torjánt , sőt mérges pöfetegeket terem. Ez kiáltó 
igazságtalanság, mely ellen a katholikusok mái-
nem egy izben emelték szavukat. De mit tehet 5 
millió 33 millió 4) ellenében, mit tehet az egyszerű, 
lia még oly jogos, protestatio a megrögzött, a több-
ségnek bizonyos i rányban kedvező általános szo-
kása ellen". Azért is mondja Thompson 5) a protes-
táns többség hatalmi ál lásának teljes tudatával : „A 
katholikusoknak abbeli törekvése, hogy az iskolá-
val saját czéljaikra visszaéljenek (!) Amerika népe 
által nem fog megtüretni" . És azután fo ly t a t j a : 
„Nagy tévedés lenne azt hinni, hogy az Egyesül t 
Államok gyermekei, miután a nyilvános iskolák po-
sitiv vallású nevelést nem nyúj tanak , netalán a re-
ligio igazságainak tudat lanságában nőnének fel. 

des Abendmahls, und dies um so leichter, als in der ganzen 
protestantischen Welt Amerika's die zwinglische Ansicht 
von demselben vorherrscht". (Döllinger, i. m. 314.1. v. ö. az 
előszó XXXIII. lapját.) 

3) i. m. 287 1. — 4) Az unio lakossága jelenleg 38 mil-
lióra tétetik. — 6) i. m. 127, 128 1. 
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Sőt ellenkezőleg, egy országban sem (! !) részesül-
nek a gyermekek jobb vallásoktatásban, mint az 
Egyesült Államok benszülött népségének gyerme-
kei. Habár a törvény a hitoktatást az állami iskolák-
ból kizárja, e h iányt a vasárnapi iskolák, melyeket 
az egyházak önkényt tartanak fenn, és melyekbe 
vallásoktatás kedveért legalább öt millió (!) gyer-
mek gyűl össze, dúsan pótolják. Ez iskolák a jám-
borságnak és erkölcsiségnek tenyészdéi". 

De hiszen, drága tiszteletes uram, hamis még 
önnek a zúzája is ! Elvakították, miként az sok he-
fyen, nálunk is történik, önnek éles látású szemeit 
bizonyos berlini tallérok, hogy ne lássa az amerikai 
fiatalságnak romlottságát, s forditsa el jámbor sze-
meit azon rombolástól, melyet a vallástalan állam-
iskola végbe visz, és melyet fájdalom! a vasárnapi 
iskola nem képes ellensúlyozni soha. A hat napi 
vandál rombolást lehessen egy nap alatt felépí-
teni V ! Soha. Es lia valami mégis fölépittetik, az 
aztán meg újra leromboltatik, és a szegény szánandó 
gyermekszívben megmarad a pusztulás utálatossága, 
és a mindinkább terjedő vallás-erkölcsi pusztulás-
nak átka azok fejére, azoknak még emlékére is fog 
szállani, kik látva a vallás-erkölcsi pusztításnak 
nyomait, mind az állami életben, mind a családok-
ban és egyesekben is, elég gyávák megfeledkezni 
azon szent kötelességökről, hogy e romboló áradat-
nak ideje-korán gátot vessenek. 

Egyébiránt a new-yorki tiszteletes ur sem 
mer semmit a közös iskolák dicsőítésére felhozni 
emiitettem müvében, mely — ugy látszik — Bis-
marck parancsszavára íratott, s ép azért Berlinben 
is nyomatott. Rütt imann „Festschrift"-;e sem szól 
egy árva szót sem az állam-iskolák előnyére ; sőt 
ellenkezőleg azon megjegyzést teszi : „ Ob est beim 
besten Willen möglich sei die Schule gänzlich von der 
Kirche zu emanzipiren, ist eine nicht leicht zu be-
antwortende Frage." 6) E kérdést megoldják az ok-
tatásügyi ministerek, (természetesen az európaiak, 
mert a gazdag Amerikában ily kéteshasznu pipere-
czikket hiába keresnénk) midőn az állam-iskolákat 
a felekezetieknek háttérbe szorításával magas párt-
fogásuk alá veszik, örülve, hogy valami ujat, a mos-
tani korszellemmel egyezőt hozhatnak a szegény nép-
nek rovására és romlására létre.Előttünk áll az állam-
iskolák története, e magistra vitae; előttünk állnak 
azon iszonyt gerjesztő gyümölcsök, melyeket a 
mai iskola-rendszer hoz ; szemeink előtt vannak 
azon roppant pénzösszegek, melyeket az állam-ok-

~~ 6) i. m. 55. 1. 

tatás elnyel, és azon iszonyú pusztítás, melyet 
ugyanazon oktatás a mostani nemzedékben végbe 
visz : és mit tesznek ? . . . Bizony, az ember önkény-
telenül is azon gondolatra jő : Quem Deus perdere 
vult, dementat. 

Colwel már 1854-ben ítélte el az amerikai kö-
zös-iskola-rendszert és azt „öngyilkossági intézmény-
nek" nevezi ;7) a Mercersburg Rewiew pedig azt 
„our ten-tim and helpless, wretched, and ruinous 
common-school-systema-nek hivja. 8) Hollandban 
tudvalevőleg ugyanezen rendszer divik, és ott 
ép olyan keserű panaszokat lehet ellene hallani, 
mint azt péld. Lynden báró Berlinben az evangé-
likus alliance gyűlésén 1857-ben tette. Mindezeknél 
fogva a mai egyház-ellenes cultur-áramlat főhar-
czosa Döllinger, a tagadhatlanul jeles fő és nagy 
nevü tudós, ezen „Professor und Schulmann vom 
reinsten Wasser", kit csupán a ker. alázatosság hi-
ánya terelt elleneinknek bábeli táborába, e közös-
iskola rendszerről eme sújtó, és nehogy forditásom 
által veszitsen értékéből, az eredetiben adott nyilat-
kozatot teszi : „Wenn das Sektenwesen keinen an-
dern Fluch über Amerika gebracht hätte, als ein 
solches Schulsystem, welches die Jugend des Lan-
des gewöhnt, Wissen und Leben einerseits, und Re-
ligion anderseits als zwei völlig geschiedene und 
von einander unabhängige Gebiete anzusehen, so 
müsste dies schon genügen, in ihm eine der grössten 
Calamitäten der neuen Welt zu erkennen. Man macht 
gegenwärtig in Amerika die bittere Erfahrung, dass 
eine vom christlichen Geeiste entblösste Erziehung 
nicht bloss mangelhaft, sondern positiv verderblich 
ist, dass sie Kräfte mit der Gewissheit ihres Miss-
brauclis verleiht, und die Menschen su kalt berech-
nenden Schurken macht. Die Sonntagsschulen, die man 
dort eingeführt hat, sind kein Ersatz für den Ausfall 
der christlichen Pfarrschule. Möge Europa durch die 
traurigen Folgen, die dieses System in Amerika er-
zeugt hat, und künft ig noch mehr erzeugen wird, 
sich von der Betretung der gleichen Bahn abschrecken 
lassen1-. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
i . 

A judaismussal rokon protestantismus. 

Ha a különféle vallásfelekezeteket tekintjük, arról fo-
gunk értesülni, liogy régiségre nézve első az ös kinyilatkoz-
tatás, a mózesi hit ; mely ugy tűnik fel a kutató elme előtt, 
mint egy nagyszerű előkészület a római kath. világegy-

') Döllinger, i. m. 317 1. — 8) u. o. 
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házra. Az őskiiiyilatkoztatás, vagyis a zsidó egyház hasonló 
az álláshoz, a római kath. egyház pedig egy nagyszerű épü-
lethez ; ugy hogy az előbbinek létezése elkerülhetlenül szük-
séges vala ez utóbbinak, a római kath. világegyház monu-
mentális épületének felállithatásához. A mózesi egyház tizen-
nyolcz század előtt megszűnt, és a világnak egyháza azóta 
áll; megszűnt, minthogy rá már többé nincs szűkség; nincs, 
mint valamely nagyszerűen befejezett épületnek az állásra, 
mely azt inkább disztelenitené, mint ékítené. Igen, a római 
katb. világegyház az üdvnek biztos hajléka, a jólétnek el-
engedhetlen kalauza, a valódi tudománynak nyilvános és 
ügyes iskolája, mely örökre ifjú, már tizennyolcz százada, 
hogy fenáll és fenn fog állani a századok utolsójáig, sőt 
örökre ; hisz meg vau mondva : rajta a pokol kapui diadalt 
venni nem fognak ! 

Nincs oly nemes, nincs oly szent intézmény, melynek 
ellensége nem volna. Ezen elv szerint alig csudálkozhatunk, 
ha az ősegyházban is, mely Isten ismeretére nézve a maga 
idejében egyedüli, megvala az eretnekség. Nevezetesen a 
zsidó egyházból lassanként az essenusok, sadduceusok, tlie-
rapeuták, farizeusok iránya fejlett ki. De amint a zsidó 
egyháznak, ugy a római kath. egyháznak is megvannak a 
maga korcs liai ; ott a thalmudisták, itt jelenleg a külön-
böző elemekre bomlott protestantismus. 

A mik a mostani zsidók a már megszűnt zsidó egy-
házra, ugyanazok a protestánsok az örök ifjúságban élő ró-
mai kath. egyházra. A judaismus és protestantismus atya-
fiak, testvérek, kiknek örököse, kedvencze a szabadkőmű-
vesség, mely az állami élet testén rágódó feneként élődik 
és az egyházat veszélylyel fenyegeti. 

A judaismus és protestantismus közötti összhangzat, 
akár a hit, akár az erkölcstant illetőleg, bámulatos és vég-
eredményében a legszomoritóbb. 

Ha megfigyeljük a judaismus tanait, legkevésbbé fo-
gunk csudálkozni afölött, hogy a zsidó szellem, mely napról 
napra tágasabb tért foglal, a katholicismus elölésére tör ; s ha 
tekintjük a protestantismus destructiv irányeszméit, melyek 
már magában a kereszténységben is a testvéries szeretetet, 
egyenlőséget, a hová csak beférközhetniök sikerült,mindenütt 
lehetetlenné tevék, ismét^nem fogunk csudálkozni, hogy azok 
a legnagyobb rombolásokat eredményezik, anélkül, hogy 
csak némi előnyt is szereznének. 

Hogy kellő világosságban álljon előttünk a protestan-
tismus, szívleljük meg a judaismus és ez alapon a protes-
táns irányeszméket. 

A mai zsidó hittanban, a Talmudban Istenről ezeket 
olvassuk : „Isten, miután a jeruzsálemi templom elpusztítá-
sát megengedte, nem játszik többé, nem is tánezol egyelőre, 
mint egykor eljárta Évával az első tánczot, miután ez fel-
piperézte magát és haját befonta". (Tr. Cliagiga f. 5, 2.) Hir-
telenkedéstől sem ment az Isten, ha erőt vesz rajta a harag, 
elhamarkodva cselekszik. (Tr. Aboda s. f. 2, 2.) Ugyancsak 
a Talmud tanítja, hogy minden bűnnek Isten az oka, miután 
ő teremtette az ember gonosz természetét, ő készteti az em-
bert elkerülhetlen végzet által a bűnre. (Talmudzsidó, Dr. 
Rohling. Münster 72.) 

Az Istenről ugyanezen szellemben nyilatkozik a pro-
testantismus is. Luther szerint minden bűnnek, legyen bár 

az a legégbekiáltóbb, végoka maga az Isten. Nevezetesen, 
Luther szent Pál apostolnak a rómaiakhoz irt levele magya-
rázatában ezeket mondja : Bizonyos, hogy minden Istentől 
származik, a jó ugy, mint a rosz ; bizonyos továbbá, hogy 
Istennek nem csak tudtával, sőt Isten által történik minden, 
ugy hogy valamint szent Pál hivatása, ugy Dávid házas-
ságtörése és Júdás árulása Isten müve. Ugyanezen szellem-
ben nyilatkozik a Luther lehelletétől ihletett Calvin is, ki 
Istent a legkegyetlenebb zsarnokul tünteti fel, mondván r 
Az Istennek, midőn teremtményeit a semmiségből létre 
hivta, kettős akarata volt, t. i. az egyik részt üdvözíteni, a 
másikat elkárhoztatni. (Christ, rel. inst. L. III. c. 27.) Cal-
vin szerint továbbá Isten az első emberpárt törvényszegésre 
kényszeritette : „Ádámnak, úgymond, buknia kellett, ezt 
Isten ugy rendelte el. (Calv. Inst. 1. I.) Calvin továbbá ta-
nitja, miszerint az istentelenek kárhozata Isten szándéka és 
akarata szerint rendeltetik el. „Absolon, úgymond, atyjának 
ágyát vérfertőztetőleg bemocskolta és ezen vétek még sem 
Absolonnak tulajdona, hanem Istennek müve". 

A világ Megváltójára vonatkozólag a zsidó tan a kö-
vetkezőket tartalmazza: „A Messiás majd visszaállítja a ki-
rályságot és szolgálni fog neki minden nép, hódolni minden 
király". (Tr. Schabb. f. 120.) „Ama boldog időben minden 
zsidónak 2800 szolgája lesz". (Tr. pes. f. 118.) „Izrael régi 
ellenségeinek fogai 22 rőfnyire nőnek ki majd akkor szá-
jaikból". (Oth. Akib. és Sellin.) Továbbá a Talmud szerint 
Krisztus Urunk merő bálvány és álisten. (Tr. Aboda. s. f. 
27.) És ugyan miképen nyilatkozik Krisztus Urunkról Lu-
ther? Halljuk: „A vallástan szerint ugy van, hogy az Ige 
testté lőn, a bölcselem alapján ellenben ez lehetetlen, sőt ne-
vetséges. Nem kevésbbé egyeztethető meg, ha mondjuk az 
Isten ember, mint ha mondjuk, az ember szamár". (Disp. de 
Deo Thesi 18. 1546.) 

A Talmud továbbá Krisztust bolondnak káromolja. 
(Tr. Schab, f. 104.) Calvin az Ur Jézus felől alig mond ke-
vesebbet, mikor irja : „Memoria tenendum est, vulgo rece-
ptis proverbiis ita usum esse Christum, ut tautum essent 
probabiles coniecturae, non solide probarent". 

A Talmud azután igy ír : „A keresztények bálvány-
imádók, mert leborulnak a kereszt előtt". (Ad Jes. 2,18. 20.) 
Calvin pedig a kereszten szenvedő Jézus felől ezeket mondja : 
„Sic vidimus Christum omni ex parte fuisse vexatum, ut de-
speratione obrutus, ab invocando Deo absisteret, quod erat 
saluti renunciare". (Calv. M. 27. v. 47.) Jézus vonaglik, lel-
két Atyjának kezeibe ajánlja ; Calvin lelkében látva ezen 
fenséges jelenetet, felkiált : „Megvallom valóban, hogy ez a 
keresztnek bolondsága ! Fateor certe, hanc esse crucis stulti-
tiam !" (Joann. 12. v. 27.) 

Ami a zsidó erkölcstant illeti, abban a legistentelenebb 
tanokat találjuk feljegyezve ; nevezetesen : Az izraeliták ked-
vesebbek Isten előtt az angyaloknál. (Tr. Chollin. f. 91. 2.) 
Továbbá: ha nem volna zsidó, úgymond a Talmud, nem 
volna áldás a földön, sem eső, sem napfény ; miért is zsidó 
nélkül a föld népei meg nem élhetnének. (Zeror. h. f. 107. 2.) 
A Talmud azután igy folytatja : „Tilos a bálványozón meg-
könyörülni ; azért, ha valaki látja őt elveszni, vagy a fo-
lyóba merülni, vagy a halál torkában küzdeni, nem szabad 
megmentenie". Továbbá irja a Talmud: „A keresztények 
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legjobbikát meg kell fojtani". De nem szabad megfeledkez-
nünk arról se, hogy a zsidók különösen a katholikus egy-
házat és annak biveit szemelték ki boszujok czéltáblájává. 
„Megvan parancsolva, irja a Talmud, Izrael árulóit és eret-
nekeit, mint a názáreti Jézust és követőit — a katholiku-
sokat — sajátkezűi eg megölni és a kárhozat örvényébe 
dönteni". 

Es most halljuk Luthert : „A parasztok számkivetve 
vannak az Istentől és a császártól, azért ugy kell velők 
bánni, mint a veszett ebekkel". A fejedelmekhez pedig eze-
ket i r j a : „Föl, föl fejedelmek, fegyverre; üssetek, vágjatok; 
itt van azon csodálatos idő, midőn egy fejedelem a parasz-
tok gyilkolása által könnyebben megszerezheti magának a 
paradicsomot, mint mások imáik által". Hogy a Protestan-
tismus már eleve szintén a katholicismust szemelte ki boszuja 
czélpontjául, igazolják Luthernek következő szavai : „Aki 
akár karjával, akár vagyonával közreműködik a püspökök 
és papság megsemmisitésére, az Istennek kedves fia, valódi 
keresztény, ki megtartja az Ur parancsait". (Opera vol. 
I I p. 120.) 

A mózesi törvény világosan szól: „Felebarátod fele-
ségét bűnre ne kívánjad", és „ki felebarátja feleségével há -
zasságtörést követ el, méltó a balálra". A Talmud erre azt 
mondja : „Mózes a felebarát (zsidó) és nem másnak felesé-
géről beszél". Maimonides a „Sas" hasonlóan nyilatkozik: 
„Szabad a hitetlen asszonyt megbecsteleniteni". 

A protestáns elvek e tekintetben is tökéletesen meg-
egyeznek a zsidó erkölcstannal. Ugyanis Luther, hogy egye-
bekről ne emlékezzünk, ezeket ir ja : „ha az asszony nem 
akar, jőjön a szolgáló — lia ezután ez sem akar, akkor 
adass magadnak egy Esztert, és hagyd ott Vasthit, miként 
Ahasver király is cselekedett". 

És csodálatos, hogy a zsidók, az ő rabbijaiknak, kik ily 
gyalázatos elveket tanítanak, csalatkozhatlan tekintélyt tu-
lajdonítanak. „Aki a rabbinusok szavát megveti, méltó a 
halálra". (Tr. Erubin f 21.) A nagy Menachem rabbi má-
sokkal együtt azt tanitja „hogy még az Úristen is megkér-
dezteti a földön élő rabbinusokat, valahányszor az égben va-
lami nehéz kérdés merül föl a Törvényt illetőleg". Es a Tal-
mud ferdén magyarázva a Közm. 11, 25. versét azt állítja, 
hogy a megholt rabbinusok mindannyian az égben taníta-
nak. (Dr. Rohling : A Talmudzsidó.) 

A mosdatlan szájú Luther is legfőbb tekintélynek hi-
szi és hirdeti magát : „Ismeretes vagyok — úgymond — az 
égben, a földön és poholban, és elegendő tekintélylyel birok 
a végre, hogy nekem egyedül hit adassék mint kire, ámbár 
kárhoztatható és nyomorult, bűnös emberre, Isten atyai irgal-
mából az ö fiának évangeliumát bizta, s megadta, hogy ab-
ban igaz és hű voltam, ugy hogy sokan a földön azt álta-
lam nyerték meg és engem az igazság tanítójául megismer-
tek legyen, a pápa átkát, a császár, a királyok, fejedelmek 
és papok, sőt minden ördög gyűlöletét megvetvén. Váljon te-
hát ily csekélyes dolgokróli rendelkezésnél nem lesz-e 
elég, ha kéziratom bizonysága ott áll, és mondatik : ezeket 
irta dr. Luther Márton, Isten jegyzője és evangéliumának 
tanuja? (Seckendorf III . 6. 51.) 

Már most, hogy a zsidó irányeszmékkel saturált Pro-
testantismus valójában mi, és hogy a társadalmi életben mi-

képen nyilvánulhat, ha történelmi adatokra nem hivatkoz-
nánk is, eléggé megérthető ! 

Hogy micsoda a Protestantismus a gyakorlati életben 
is, egyebeket alig említvén, félreismerbetlen tanúság Kecske-
mét és Nagy-Kőrös mult és jelen viszonyai is. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, január 19. M e g n y u g t a t á s i i n d o k o k . 

Mint a ,Pesti Napló', az összes liberális sajtónak főmuftija 
jelenti, a vallás- és közoktatásügyi minister ur, az egyete-
men működő világi papok, vagy a tudományos téren ki tű-
nők jutalmazására alapitott n.-váradi kanonoki ugy neve-
zett literarium stallumot csakugyan lefoglalta. E hírnek, (nem 
azért ugyan,mintha liberális lapoknak nem lenne természetük 
a hazugság, hiszen mindnyájan tudjuk,hogy evvel táplálkoz-
nak; hanem azért, mivel ez ismét a kath. egyházra mért uj 
csapás a liberalismus részéről, miről épen a liberális lapok 
lehetnek informálva azon összeköttetésnél fogva, mely köz-
tük és a liberális kormány közt létezik), mondjuk-e hírnek 
az említett oknál fogva igaznak kell lenni, sőt annyira be-
végzett ténynek hirdettetik, hogy már a n.-váradi pénz-
ügyi hivatalhoz a ministeri rendelet is elmenesztetett, meg-
hagyván az illető hivatalnak, hogy a kanonokság állító-
lagos 20,000 frtnyi jövedelmére kezét rá tegye. 

Hogy a vallás- és közoktatásügyi minister ur ő excja 
a kanonoki stallum lefoglalása által eddig hallatlan sérelmet 
követett el a kath. egyházon, hogy ennek következtében a 
katholikus közvélemény még inkább felizgattatik a kor-
mány ellen, mint már eddig is felizgatva van ama különféle 
rendszabályok tervelése által, melyek a 27-es bizottságban 
az egyház ellen kovácsoltatnak, az kétségbevonhatlan. Tre-
fort ő excja volt a cultusministerek közt az első, ki kitűzte 
a zászlót a kath. javak elvételére, de egyszersmind kivette 
a liberális lapok kezéből is azon argumentumot, azon csá-
bító biztatást, hogy a kormány tiszteletben fogja tartani a 
katholikusoknak javaikhoz való rendithetlen igényeit. Ez 
argumentum, e csalétek többé már nem fog használni, és a 
mint e hir mint kétségtelen igazság a haza határait be fogja 
futni, a kath. közvéleménynek csak egyetlenegy nyilatko-
zata fog visszhangozni, mely a miniszter ur tette felett k á r -
hoztató, tiltakozó ítéletként fog hangzani, melynek súlyát 
reményijük és óhajtjuk, hogy az összes liberális rendszer 
meg fogja érezni. 

Amint nekünk látszik, a miniszter ur a fergeteg kitö-
rését, a kath. közvéleménynek tettekben nyilatkozandó íté-
letét maga is érzi, és a tettéből kifolyó következménynek 
útját, akarja vágni, illetőleg pedig organusaival a katholikus 
kedélyeket meg akarja nyugtatni. Csakis e szempontból 
magyarázhatjuk meg a ,Pesti Napló'-mût a kérdéses stal-
lumra vonatkozó és hivatalos színezetét meg nem tagadható 
tudósítását, mely egyenesen arra van szánva, hogy a k a -
tliolikusokat elaltassa és Trefort ő exája e tettét igazolja. 

A ,Pesti Napló' a miniszteri intézkedést mindenek előtt 
avval akar ja indokolni, hogy a n.-váradi literarium stallu-
mok alapításakor az egyetemen nem csak a hittani karban 
működtek papok, hanem a bölcsészeti kar is papokból állott, 
sőt a középiskolákat is papok látták el, most pedig e körül-
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mények megváltoztak. Ugyan kérdjük, ki annak oka, hogy 
a körülmények megváltoztak? A kath. egyház-e oka, hogy 
eddig a papjai által ellátott tanszékek azoktól elvonatnak ? 
nem a liberalismus átkos tényeként fogja-e a történelem 
feljegyezni, hogy alsó ugy mint fensőbb tanodáink, minden 
jog és igazság ellenére dekatholizáltatnak, elkeresztényte-
lenittetnek azáltal, hogy kath. tanodáinkba protestánsok, 
zsidók, unitáriusok neveztetnek ki tanárokul ? Hol az a tör-
vény, mely a ministert ily és hasonló tettekre feljogosít-
hatná? Es mikor mindezt a liberalismus okozza, midőn ily 
körülményeket ő maga hoz létre, akkor ezen körülményekre 
hivatkozik és feljogosítva érzi magát, hogy egyik jogtalan-
ságot a másikkal tetézze és az általa okozott körülmények-
ből a kath. egyházra hátrányos következtetést vonjon . . . . 
Ha a bölcsészeti karban nincsen pap arra a n.-váradi hitt. 
stallumra, ott van a hittani kar, melyet mellőzni azért, mi-
vel a bölcsészeti karban kevés pap van, mint tett a legna-
gyobb jogtalanság, mint ,érv' — nevetséges. 

Elismeri ugyan a ,Napló', hogy a kinevezéseknél nem 
jártak el mindig a királyi rendelet szerint, de ebből ő azt 
következteti, hogy tehát most sem ütközhetik meg senki, ha 
a jelen körülmények közt, midőn az ország pénzügyi zavar-
ban van, a tanügy előmozdítására valamely kanonoki jöve-
delem lefoglaltatik. Ez már valóságos liberális logika. Abból 
tehát, mert többször nem töltettek be törvényszerűen a lit— 
terarium stallumok, nem az következik, mit a józan ész, a 
megsértett igazság követel, hogy jövőre a törvényesség 
legyen az irányadó, hanem hogy a törvénytelen gyakorlat 
ezután is fentartassék és pedig miért ? mert az országnak 
nincsen pénze, — vagyis mint fentebb, ugy itt is a liberalis-
mussal találkozunk. Tönkre tette az országot a liberalis-
mus, most zavarban van, tehát jöjjön elö az egyház és se-
gítse lábára állani azon liberalismust, mely neki halálos 
ellensége, adja oda pénzét, hogy terjeszsze azon szellemet, 
mely hivatva van a ker. hitet száműzni. Ezt a ,Napló' ter-
mészetesnek találja épen ugy, mint a rabló előtt természetes, 
hogy önfentartása végett az utazót pénzétől kifoszsza. 

Ily silány okoskodás után, hogy merészel még a ,Napló' 
arról beszélni, hogy nincsen aggodalomra semmi ok? hogy 
reményiheti, hogy megnyugtatólag fog hatni a kath. közvé-
leményre azon, habár hivatalos nyilatkozata,hogy hiszen csak 
egy stallum van lefoglalva és nem mind a hat ? Várható-e, 
hogy az, aki tiszteletben nem tartotta a katholikusok jogát 
az egy stallumhoz, hogy az tiszteletben fogja tartani ugyan-
azon jogot a többi öthöz ? Különben a lényege a dolognak 
nem abban rejlik, hogy egy kanonoki stallum lefoglaltatott 
a minister által, a többi öt pedig nem, itt nem a számok dön-
tenek, hanem azon körülmény, hogy a lefoglalt jövedelem 
egyházi, a melynek természete egynek lefoglalása által 
épen ugy meg van támadva, mintha százé foglaltatnék le 
és ily előzmény után soha sem vagyunk biztosítva, hogy 
ugyancsak az ország pénzügyi zavarának ürügye alatt a 
liberalismus molochja nem fogja-e elnyelni összes egyházi 
vagyonunkat. 

Bármennyire számítson is a ,Napló' arra, hogy nyilat-
kozatával megnyugtatólag hatott a katholikusokra, mi a 
mondottak után itélve, nem hiszszük és nem is akarjuk, 
hogy csak egyetlen egy katholikus is megnyugodott légyen, 

akár a miniszter ur rendelkezésén, akár annak következmé-
nyein. Ellenkezőleg, az aggodalom nem csak nem szűnt meg, 
hanem inkább nagyobbodott, mert a miniszter ur rendelke-
zésében mindenki, és pedig joggal előhírnökét szemléli ösz-
szes vagyonunk confiscálásának. Nem, ez ujabb tény a ka -
tholikusokatcsak ösztönözni fogja arra, hogy a minden jog-
alapot megtámadó liberalismusnak és képviselőinek a leghe-
vesebb harczot üzenjék, ellene minden alkalommal küzdje-
nek, mig le nem győzik ; mert addig aggodalmaik einem 
enyészhetnek, bármikép esküdjék is a liberalismus, mig csak 
azon hatalmi polczról le nem szorítják, hova magát az or-
szág erkölcsi és anyagi kárára, a jogalap felforgatására, és 
igy hazánk vesztére feltolta, igen, a mi aggodalmaink csak 
akkor szűnnek meg, ha a liberalismus nem fog többé ülni a 
kormányon, de előbb nem, bármikép biztasson is bennün-
ket, mert minden biztatása hazugság. -+-

Esztergom, január havában. M ű v é s z e t i d o l -
g o k . Már a katakombák korában védszárnyai alá fogadá 
az egyház a szépmüvészeteket. Még most is bámulattal szem-
léljük azon, még töredékeikben is nagyszerű falfestménye-
ket, s a képzőművészetek körébe vágó egyéb művészeti 
maradványokat, melyekkel az első keresztények már az ül-
dözés ama véres korszakában pincze-alaku imahelyeiket 
feldisziték. 

Amint az egyház a pogány császárok nehéz nyűge 
alól felszabadult, legott feladatává tiizé ki, mindazt amit az 
emberi elme és képzelem szépet, nagyszerűt, magasztosai 
teremteni képes, a külső isteni tisztelet díszének emelésére 
fordítani. Egymással nemes versenyre kelve hozák meg ál-
dozataikat az égbolt felséges Alkotója, az égi harmóniák 
Szerzője, a szépség Királya I» az eszmék Urának a költé-
szet a festészet, zene, épitészet és szobrászat. És valamint 
az egyén megszentelését és felmagasztalását leli az Istennek 
tett szolgálatban (Deo servire, regnare est), ugy a szépmü-
vészetek is a vallás szolgálatába szegődvén, lerázzák maguk-
ról mindazon szenyet, melylyel a pogány mysteriumok ocs-
mányságát az emberi elmét és annak minden szüleményeit 
inficiálták. A vallás, mely az Istent szellem- és igazságban 
tanitá imádni, az előbbi állat-érzéki felfogást megdöntvén, 
uj eszmekört nyitott az emberi szellemnek, igaz képeket 
nyújtott a művész phantasiájának s kiapadhatlan forrásul 
szolgált évszázadról évszázadra ujabb és ujabb alkotások-
nak. Ha még hozzá veszszük, mily áldozatkészeknek talál-
ták minden korban a szépmüvészetek legkiválóbb képviselői 
ép ugy mint a felfeltünedező, de még bőkezű s gondos ápo-
lást igénylő fiatal tehetségek az egyház főpásztorait, ugy 
bizonyára senki sem fog találkozni, ki csak pillanatra is 
szem elől téveszsze azon jótékony befolyást, melyet az egy-
ház a szépmüvészetek emelésére és terjesztésére gyakorolt. 

Esztergom, mely oly fényes s egyszersmind oly szo-
morú múlttal dicsekszik, azon hely, hol először ringatott a 
magyar kath. egyház bölcsője. Itt fogamzott meg először 
apostoli szent királyunk elméjében a nemzet megtérítésének 
eszméje; innét indult meg az első lökés azon üdvös szellemi 
forradalomra, melynek legközvetlenebb eredményét a szent 
korona adományozása s a magyar nemzetnek Európa mivelt 
nemzetei közé való sorolásában szemléljük, — s mely távo-
libb kihatásában azt eredményezé, hogy a magyar nemzet 
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nem pusztán méltó versenytárssá küzdé fel magát az euró-
pai culturnépek között, hanem volt idő, midőn a szellemi és 
tudományos mozgalom élén állott. Esztergom büszkén te-
kint e múltra, mert maga is mint első rangú tényező szere-
pelt ezen szellemi küzdelemben. Itt diszlettek egymás után 
magasztos pompájukban Jób és később Széch érsekek nagy-
szerű templomai, Vitéz palotája és könyvtára ! 

A török rombolás s az érsekek háromszáz éves exi-
liuma mindent rommá tett Esztergomban. Az érsekkel és 
káptalanjával a tudomány és szépmüvészetek székhelye is 
Nagy-Szombatba vándorolt, s a Magyar Sionra szószerint 
reáillének a babyloni fogság idején siránkozó próféta sza-
vai : Viae Sión lugent ; mig ismét az érseki szék visszahelye-
zésével u j jövő derült fel a megalázott városra. Alig mult 
bele egy félszázad s Esztergomnak ismét van fényes tem-
ploma és Seminariuma, melyek a gyorsan tova siető utazó 
Ítéletét kedvezőleg praeoecupálják. A várromok közt fel-
talált sz. István-kápolna, ezen drága nemzeti ereklye, ritka 
fény'és müizléssel s valóban fejedelmi bőkezűséggel helyre 
van állítva. A tudomány és irodalom legkiválóbb kincsei 
egybegyüjtvék a káptalani és primási, valamint Bibornok 
hgprimás ur O Emjának magán könyvtáraiban. A gyönyörű 
Bakácskápolna resztauratio alatt van s legközelebb a festő-
művészet remekei elhelyezésére is megkészül a képcsarnok. 
Ennyi nemes tett s ily nagyszerű áldozatok a tudomány és 
miveltség terjesztésére a legfenségesb apotheosisa a „holt 
kéznek", mely mindenütt, hová kihat, világosságot gyújt, 
fényt terjeszt, életet fakaszt ! 

A hanyatló év ismét néhány mükincscsel gazdagitá 
Esztergomot; ezek közé soroljuk az uj reliquiariumot s L i -
geti „Bethlehem"-jét. Legyen szabad ezeket röviden ismer-
tetnem. 

Az uj reliquiarium Bibornok Herczegprimás u r O E m i -
neiitiája költségén Lippert lovag, primási főépítész terve sze-
rint Bécsben, Anders aranyműves műhelyében készült, s sz. 
Adalbert püspök és vértanú, az esztergomi főegyházmegye 
védnöke karjából egy nagyobbacska ereklyecsontot tar tal-
maz. Az ereklyetartó ezüstből készült s helyenként gazda-
gon meg van aranyozva. Alakjára nézve megfelel azon test-
résznek, melyből a szent ereklye vétetett, — a könyöktől 
egész az ujjakig terjedő kéz. A kézfej meg van aranyozva, 
három ujja áldást osztólag emelkedik fölfelé. A többi kar 
egy pontificalis rochetum ujjasába van öltöztetve. A karing 
csipkéi oly természethiven vannak ciselirozva, hogy a szem-
lélő önkénteleuül kinyújt ja kezét meggyőződést szerzendő 
magának, váljon csakugyan csipke-e, amit lát vagy ezüst? 
A kar közepe táján kristályüveg födi a szent ereklét, a nyi-
lást művészi Ízléssel alkalmazott rubinok, ametliystek és dal-
matinok ékesítik, s körüle a következő felirat olvasható : „E 
brachio Romae servato S. Adalberti, A. Eppi Martyris adtu-
lit et heic locavit Joann. Card. Simor a. D. 1874." Az imént 
leirt ezüst kar hatszögü talapzaton nyugszik, melyben zo-
mánezos indáktól körülfolyva O Eminentiája czimere diszes-
kedik. Az egész egy háromszögű feketo falapra van elhe-
lyezve, melynek sarkain három, fogait vicsorító ezüst kutya 
ül első lábaikra támaszkodva, az Apokalypsis 22 fej. 15. ver-
séből vett hasonlattal allegorice jelentvén, hogy Isten szen-

telnek a gonosz szellemek is, bár fogcsikorgatva, szolgálni 
tartoznak. 

Érdekes az imént leirt reliquiariumba foglalt sz. erek-
lyének története 

is. Mielőtt III. Otto, német császár, har -
madízben Rómába ment volna, meglátogatá Qnesenben az 
1000. évben vértanúhalált szenvedett sz. Adalbert, prágai 
érsek, s egykori barátjának sírját, mely alkalommal II. Sil-
vester pápával történt megállapodása szerint Gnesent érseki 
székké emelé, hét suffraganeust rendelvén a gneseni érsek alá, 
kik közül a feledékeny történelem csak a boroszlói, krakkói 
és colbergi püspöki székek neveit juttattá el korunkig. 
Ugyanekkor sz. Adalbert testének egy részét vivé magával 
Otto Rómába, hol a Tiber szigetén a szent tiszteletére a 291-
ben Kr. e. épült Aesculap-templom romjai fölött gyönyörű, 
háromhajós basilicát épite, melynek belsejét 14 gránit-osz-
loppal diszité fel. Ezen templomba helyezé el Otto császár a 
magával hozott szent ereklyecsontokat. Később nólai szent 
Paulin püspök és sz. Bertalan apostol reliquiáit is meg-
szerző az általa emelt templom számára a jámbor fejedelem. 
Ekkor kerültek sz. Adalbert csontjai egy mellék kápolnába 
s a templom czime megváltozott, fővédnökül nyervén sz. 
Bertalant, kinek sz. tetemei jelenleg egy főoltárul szolgáló 
nagyszerű porphyr-koporsóban nyugosznak. E templom, 
mely jelenleg mint bibornoki czim Herczegprimás ur 0 Emi-
nentiájának joghatósága alá tartozik, több izben restaurál-
tatott, igy nevezetesen a 12. században IL. Paschal pápa 
1525-ben Santorio és egy századdal későbben, 1726-ban 
Bienfugios bibornokok által. Az első restauratio alkalmával 
sz. Adalbert reliquiái a Tiberen tul fekvő Maria-egyházban 
(Santa Maria in Trastevere) — az örök Város legrégibb 
templomában — nyertek ideiglenes elhelyezést. Innét van, 
hogy azon feliratban, melyet II. Paschal pápa a restaurált 
templom homlokzatára tétetett, s mely még most is olvas-
ható, csak sz. Bertalan és Paulinról történik emlités. Sz. 
Adalbert reliquiái, ugy látszik még a restauratio után is egy 
ideig a nevezett Boldogasszony-egyházban maradtak, mig 
azt később talán valamely bibornok czimfoglalási jogható-
ságánál fogva reclamálta és visszahelyezte. Az időt, mely-
ben ezen visszahelyezés történt, nem tudni. A Tiberen tuli 
Maria-egyház káptalanja szent Adalbert emlékét a neve-
zett templomban az által tart ja fön még manapig is, hogy 
sz. Adalbertnek officiumát, mely különben a római breviá-
riumban elő nem fordul, mint propriumot, ritu duplici éven-
kint recitálja. 

Az imént leirt római reliquiának becsét rendkívüli 
módon fokozza azon körülmény, hogy bár jelenleg alig ké -
pezi már harmadrészét a szent karjának, s ennélfogva még 
csak insignis reliquiának sem nevezhető, de ami annak hi-
telességét illeti, ahhoz az előadottakhoz képest semmi kétely 
sem fér. Nem ugy áil a dolog azon szent Adalbert-testtel, 
melyet egy idejüleg a prágaiak s gneseniek is birni vélnek, 
s molynek egyikéből származik azon koponyarész, mely 
mint sz. Adalbert reliquiája őriztetik az esztergomi fő-
székesegyház kincstárában. A dolog igy történt. Boleslav 
lengyel herczeg terve volt, az összes szláv törzsöket a len-
gyel korona alatt egy nagy keresztény szláv birodalom-
má egyesiteni. Ebbeli tervének keresztülvitelét a csehek 
meghódításával kezdé meg. A szei'encse nem kis mérv-



ben kedvezett eleinte a berezegnek s kivált Németország-
ellenségei segélyével sikerült is neki a cseheket legyőzni. 
Ezek II. (szent) Henrik, némot királyhoz folyamodtak 
segedelemért, ki első olaszországi hadjáratából haza térve 
a cseheket felszabaditá az időközben gyűlöletessé vált len-
gyel uralom alól ; a lengyelek kénytelenek voltak a német 
király feuhatóságát elismerni s csak nagy áldozatok árán 
nyerhettek békét. A béke föltételei közt azon pont is előfor-
dult, hogy a gnesneiek köteleztetnek a prágaiak részére ki-
adni sz. Adalbert testét. A béke ezen pontjának szemláto-
mást eleget tettek a gnesneiek, amennyiben diszes koporsó-
ban sz. ereklyecsontokat küldtek a prágaiaknak, kik a kül-
deményt nagy pompával fogadták s még most is mint szent 
Adalbert maradványait tisztelik; daczára annak, hogy ké-
sőbb, midőn az erőszak megszűnt, a gnesneiek nem haboz-
tak kinyilatkoztatni, hogy ők az erőszakot fortélylyal akar-
ván kijátszani, sz. Adalbert reliquiáit egy más szentnek 
ereklyéivel cserélék fel s ezeket küldék a rászedett prágai-
aknak. Azóta nyolez évszázad szőtte stirü lepel boritja az 
akkor végbement eseményeket, minélfogva a jelenben nem 
lehet többé eldönteni, kiknek van igázok, a prágaiaknak-e 
vagy a gnesneieknek. Azért O Eminentiája, midőn sz. Adal-
bertnek hiteles reliquiáját megszerzé az ország főtemplo-
mának, ez által örök hálára kötelezé nem csupán a főegy-
házmegyét, hanem az egész magyar nemzetet. 

A hitelesítő okirat, melynek kiséretében O Eminen-
tiája a szent ereklyét az esztergomi főkáptalan őrizete alá 
helyezé, im itt következik : 

„ Joannes S.fí.E. Presbyter Cardinalis Sinior, 
Dei misericordia et Apostolicae Sedis gratia Archi-Epi-
scopus Strigoniensis, I. Regni Hungáriáé Princeps Pri-
mas, etc. Damns pro memoria, quod Nos, scientes in Basilica 
S. Bartholomaei Apostoli in Insula Tituli nostri religiose con-
servari ac coli, partem brachii S. Adalbert! E. M. illuc ab 
Ottone III. Imperatore circa annum millesimum allatam, 
mox atque possessionem praedictae Basilieae cepissemus, 
quod die 22-a Junii h. a. factum est, curae Nobis fuit, ut 
e brachio illo S. Adalberti E. M. particulam quandam acqui-
reremus, in Ecclesia Nostra Metropolitana Strigoniensi col-
locandam, quae ab origine sua S. Adalbertum praecipuo cultu 
prosequitur, immo quo velut altoro Pat.rono ac Titulo gloria-
tur. Itaque pro ea, qua in Basilicam S. Bartholomaei in In-
sula pollemus, auctoritate et potestate, die 27-a eiusdem 
mensis Junii pyx idom plumbeam, hermctice, ut aiunt, clau-
sam et sigillo Emssimi ac Rssimi Domini Cardinalis Vicarii 
Urbis munitam, in praesentia duorum Commissariorum 
Presbyterorum, quos Emssus Cardinalis Urbis Vicarius ad 
hunc actum deputaverat, in praesentia item Patruni Franeis-
canorum in Basilica s. Bartholomaei Deo iugiter famulan-
tium, nec non Cerimonarii Nostri Ludovici Rajner, aperiri 
jussimus, exindeque partem brachii S. Adalberti E. M. extra -
ximus, atque ex sic extracta particulam maiorem decerpsi-
mus, ac ad Nos recepimus. Quo facto pyxidem plumbeam, 
reposita illuc reliqua brachii parte, et simul instrumente, 
super hoc actu apertionis et decerptionis confecto, occludi 
rursus curavimus. Quae dein pyxis sigillo Emssi Urbis Vi-
carii denuo munita, Nobis praesentibus in locum suum, se-
pulchrum nimirum altaris S. Paulini Nolani reposita fuit. 

Receptam ad nos particulam brachii S. Adalberti E. M. Stri-
gonium adtulimus, atque in reliquiario sive theca argentea, 
formam brachii referente, ac pretiosis lapidibus ornata, re-
verenter collocavimus, bene clausam, funiculo sericeo coloris 
rubri colligatam ac sigillo nostro signatam eandem particu-
lam brachii S. Adalberti E. M. dono dantes Eoclesiae Nostrae 
Metropolitanae seu Cathedrali Strigoniensi. In quorum fidem 
has testimoniales litteras manu nostra subscriptas, nostroque 
sigillo firmatas expediri mandavimus. Strigonii in aedibus no-
stris primatialibus, die23-a mensis Dec. anno Domini 1874." 

Ligeti, hires keleti tájképfestő hazánkfia, a karácsoni 
ünnepekre szintén elkészité ő Eminentiája által a képtár 
részére megrendelt olajfestményét, mely Bethlehemet ábrá-
zolja. A mü rendkivül szépen sikerült s jelenleg 0 Eminen-
tiájának nagy fogadó-termében van külön állványon elhe-
lyezve. A nyugvó nap erősen küzd a borús felhőzettel, mig 
végre egy résen keresztül törvo magát, bájos világításba 
helyezi a vidéket. Gyengülő sugarai egyenesen a hegyormon 
épült ferenezreudi zárda tetőzetére esnek; a hegyoldalban 
van a barlang, melyből kihasadt az igazság hajnala, feltűnt 
a szellemek napja, hogy nyugvásra ne szálljon többé. A né-
zőtől jobbra keskeny völgy által keresztül hasitva, terül el 
a partos vidék, melyre a mostani Bethlehem épült. Balra 
messzeterjedő legelőt látunk, idyllicus pásztorok és nyájak-
kal. Az előtérben keleties színezetű cserjék és bokrok dísz-
lenek, a közepén egy palaestinabeli nö áll, míg a két szélen 
ugyannyi magasra nyúló gyönyörű pálmafa ad a vidéknek 
befejezést s a képnek természetes keretet. 

Ugy halljuk, hogy 0 Eminentiája a jeles művészt egy 
másik kép festésével is megbízta legyen, mely párul fogna 
szolgálni az előbbihez. E kép hallomás szerint Názárethet 
fogná ábrázolni. Sajó. 

Károly fehérvár, újév első napjaiban 1875. A z 
e r d é l y i p ü s p ö k , F o g a r a s y M i h á l y á l l a m t a -
n á c s o s u r ő N a g y m é l t ó s á g á n á l k á p t a l a n a, 
k e b l i p a p s á g a é s h i v e i t i s z t e l g é s e ú j é v a l k a l -
m á b ó l . B e n e d i c t i o A b b a t um. A főpásztor üdvözlése 
újév alkalmából nem puszta szokás, hanem az őszinte kegye-
let kifejezésének és egyszersmind a kölcsönös buzdításnak 
igen kedvező alkalma. Igy történt ez évben is. Szent mise 
után az erdély-fehérvári káptalan, károlyfehérvári papság, 
intézetek tanárai és más előkelők élén nagyságos és főtisz-
telendő Andrásy István, apátolvasó kanonok ur mélyen át-
gondolt beszédben köszöntötte püspök ur ő nagym^ltóságát, 
előbb kifejezve forró hálánkat az isteni Gondviselés iránt, 
mely ő nagyméltóságát megsegítette, hogy az elmúlt év 
küzdelmeit és fáradalmait a legszerencsésebb eredmények-
kel elviselhette, azután beszédében, melynek vázlatát is 
alig sikerül adnom, óhajainkra tért át. Felemiitette, hogy 
bár, kik a közügyeket intézik, felfognák már, hogy iidvö-
zitö vallásunk nélkül a közjót sem megalapítani, sem fej-
leszteni nem lehet, hogy belátnák a föld hatalmasságai, mi-
szerint, ki Isten nélkül számit, roszul számit ; hogy Istenre 
gondolva szűnnének meg üldözni az anyaszentegyházat, a 
külső és belső béke és boldogság dajkáját ; hogy a társada-
lom alapjául a keresztény erkölcsöt tekintenék, s hogy ennek 
elveit érvényre emelve a társadalom minden rétegében, töre-
kednének az által enyhíteni a naponta mind tátongóbbakká 
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•vált sebekot. De ugy látszik, az egybáz ujabb és ujabb küz-
delmeknek megy elébe s ezek között mi sem óliajtandóbb, 
mint, bogy annak felkent bajnokait az ég megoltalmazza. 
Miért forró óhajunk az újév alkalmából, hogy a kegyes Ur 
Isten ö nagyméltóságát edzett egészségben és nehéz fára-
dalmai között kitartó erőben tartsa meg, részünkről ő nagy-
méltóságát törlietlen ragaszkodásunkról biztositván. A több-
ször felharsogott éljenek után püspök ur ö nagyméltósága 
megragadván az üdvözlő apát ur azon szavait : ki Isten nél-
kül számit, roszul számit, rámutatott a korunkban dulakodó 
társadalmi tévelyekre, melyekből a társadalom tátongó se-
bei származnak; az anyagiasságra, mely csak földi nyere-
ményt keres, s azért a magasabbra hivatott lelket leigázza ; 
az anyagiasságból származott szabadelvüségre, mely az 
egyháznak mint szellemi hatalomnak ellensége; a szabad-
elvüség aprioristicus számításaira, melyek a létező viszo-
nyokat figyelembe nem vévén, mindig balul ütnek ki ; az 
ezáltal okozott társadalmi küzdelmekre, melyekben egyhá-
zunknak s vele nekünk is nagy rész jut. Azonban mi Isten-
nel számitunk s az ő oltalma alatt kezdjük az újévet. Gyá-
molitsuk egymást ezen oltalom alatt, gyámolitsanak engem 
öreg napjaimban, mondá ő Nagyméltósága, én részemről a 
mig lehelet van bennem, erőm és tehetségem szerint papjai-
mat és hiveimet szeretni és oltalmazni meg nem szűnöm. 0 
nagyméltósága lelkes szavai képzelhetni, hogy mily jó be-
nyomást tettek a jelenvoltakra. Mindenki törekedett kegye-
letét és tiszteletét főpapi jobbjának megcsokolásával kifejezni. 

Újév első vasárnapja hasonlóképen örömnap volt ránk 
nézve. Ugyanis ő császári és apostoli királyi Felsége Hu-
bátscheli Ádám erdélyi fehérvári káptalanbeli éneklő kano-
nokot a szent Keresztről czimzett apáttá és Barts Ferencz 
őrkanonokot richnói czimzetes préposttá legkegyelmesebben 
kinevezni méltóztatván, püspök ur ő excellentiája a két ki-
tüntetett férfiúval a hitvallást ünnepélyesen letétette és őket 
szentmise alatt megáldotta. Egyetemes örömmel kisérte a 
jelenvolt sokaság a magasztos szertartást, minthogy egye-
temesen tisztelt férfiak részesültek a kitüntetésben. Az előbbi 
hoszas tábori lelkészkedés, papnőveldei igazgatás és a szé-' 
kesegyházi plébánia huzamos éveken át buzgón folytatott 
vezetése; az utóbbi pedig a káptalani hivatalok avatott vi-
selésé és a püspöki kormányzás körüli szakértő segédkezése 
által szerzett érdemeik méltó elismerésében részesültek. Né-
mikép föltűnt, hogy noha erdélyegyházmegyei apáti czimek 
vannak üresedésben, mégis a kalocsai érseki és szepesi püs-
pöki egyházmegyékhez tartozó czimek osztattak ki. Eddig 
ugyanis az erdélyi egyházi ügyek a magyarországiaktól 
külön kezeltetvén, ritkán történt, hogy más megyebeliek 
viseltek volna erdélyi és erdélyiek idegen czimeket. De 
most, ugylátszik, az unió ebben is teljesen végrehajtatik és 
az egyházi méltóságok vegyes adományozása által mind 
szorosabbá s bensőbbé válik. Az ünnepélyes ebéd köszön-
tései között kivált püspök ur ő nagyméltósága beszéde, 
melyben ő Felségét, az ősi magyar törvények szerint a ma-
gyar egyházi méltóságok osztogatóját és egyszersmind azon 
elv képviselőjét éltette, mely szerint a magyar egyház és 
haza egymástól mindkettőnek romlása nélkül el nem választ-
ható. Egyéb felköszötitések püspök ur ő nagyméltóságát, 
kinek kegyességét, alig van egyházmegyei áldozár, ki nem 
tapasztalta volna ; a kitüntetett férfiakat, a kalocsai érsek 
ur ö nagyméltóságát, kihez minket kettős lánczolat, tudni-
illik mint érsekhez s mint egykori főpásztorunkhoz füz, a 
káptalant és jelen volt katonai és polgári hatóságok képvi-
selőit tisztelték meg. Némelyek csupán külsőségeknek tart-
ják az ily egyházi czimeket ; de mi többet látunk azokban. 
Szerintünk az egyházi méltóságok czimei nem csak elisme-
réseid szolgálnak a hoszas munka és tiszta jellem érdemé-
nek, hanem egyszersmind emelik a papság tekintélyét s az 

isteni tisztelet fényét ; emlékei a magyar egyház dicső múlt-
jának s védvei a különféle szin alatt, napjainkban megtá-
madott egyházi vagyonnak; mert ha egyháziak maradtak a 
czimek, akkor azon czimek lefoglalt birtokai is az egyhá-
zat vallják tulajdonosuknak, akármint érveljen a tanulmá-
nyi alapok jogi természetének megvizsgálására kiküldött 
albizottság többsége. Őrködnünk kell tehát minden czim 
fölött, mely egyházi méltóságról szól ; mert a czim történetet 
és jogot képvisel. E. K. 

VEGYESEK. 
— Constatáljuk, hogy ebben az uj esztendőben is nem 

mi, hanem a P. E. s I. L. kezdte a támadásokat, csakhogy 
az ezidei debut roppant roszul ütött ki ; mert a 3. számában 
foglaltnál még nem hozott gyengébb támadást, vagy erősza-
koltabb rágalmat ellenünk. Biztosítjuk is azért, hogy ha va-
laha elérkeznék azon aranykor, melyről szerkesztőségében 
mindig álmodoznak, midőn t. i. az ultramontánok „lemé-
szárolandják* minden veszélyes ellenségüket ; — mi a mi 
részünkről a ,P. E. s I. L.' t. íróit minden esetre kímélni 
fogjuk ; mert ők ugyan ellenségei lehetnek a katholicismus-
nak ; de nem veszélyesek. 

— Martin Konrád tankönyve után most már Schuh-
macher bibliai történetére került a sor, hogy a porosz isko-
lákból kitiltassék. E tilalom, miután e könyvek évtizedek 
óta, kormányi helybenhagyás mellett használatban voltak, 
a gyermekes zaklatási inger és kicsinykedő boszuvágynak 
jellegét nagyonis magán hordja. — Ugyancsak a paderborni 
püspöknek, Martin Konradnak ,letétele' e tájakon is holmi 
poseni állapotoknak szolgáland kiinduló pontul. Az 1874. 
május 20-káról kelt törvény értelmében a tartományi főel-
nök fel fogja szólítani a káptalant, hogy megyei administra-
tort válaszon. A káptalan ezt alkalmasint nem fogja tenni ; 
ha pedig 1 0 nap alatt meg nem teszi, akkor a cultusminis-
ter, mint Posenben tette, királyi biztost nevez ki, ki a püs-
pöki széket vagyonügyi kérdésekben képviseli. Egyúttal a 
községek s magán kegyurak azon joggal' ruháztatnak fel, 
az üresedésbe jövő plébániai javadalmakat önhatalmilag be-
tölteni. — A német liberális lapok egy ideig igen sokat me-
séltek ITaline, a fuldai megye káptalani helynökének állí-
tólagos liberalismusáról ; —minő ez a Liberalismus' mutatja 
azon körülmény, hogy legújabban a fuldai papnevelde bezá-
ratott; mert a káptalani helynök vonakodott az intézetnek 
állami ellenőrzésére nézve a májusi törvényeknek szabvá-
nyait elismerni. 

— Andrásy gróf, az osztrák magyar külügyéi- ugy 
látszik, szintén azok közé tartozik, kik Bismarcknak pápa-
választási sürgönyét nem fogadták feltétlen helyesléssel. A 
,Magdeb. Ztg.', különben porosz félhivatalos, oly passust 
idéz a grófnak állítólagos válaszjegyzékéből, mely, lia au-
thenticus, nem rosz vágást tartalmazna a dölyfös Poroszor-
szág ellen. Azt mondta volna ugyanis Andrásy, hogy Ausz-
tria már csak azért is más szemmel nézi ezen ügyeket mint 
a porosz kormány ; mert ő neki szükség esetére Veto-joga 
van, mi amannak nincs ! — Hanem azért még sem sikerült 
a papi nagybirtokosoknak — vagy amint Herbst őket ne-
vezte : .haszonélvezőknek', vagy a védelmökre kelt Unger 
ministernek szerint : ,haszonélvezet birtokosainak' szavazati 
jogát megmenteni. A felsőausztriai nagybirtokosoknak vá-
lasztásajan. 20. történt, a papi nagybirtokosok nélkül, kik 
a választó jegyzékből kitöröltettek. 

— Badenban az ottani ókatholikusok a legutóbbi bonni 
zsinat határozatainak értelmében már elkezdték az Urva-
csoráját megelőző gyónás nélkül kiszolgáltatni. Csak valami 
általános bünvallomást bocsátanak elő, amúgy protestáns 
modor szerint s megvan. Nekik ez is jó. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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erdélyi kath. status sérelmes ügye. Spanyolország. Az uj kormánynak ígéretei sat. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok 
, á z s i a i ' v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

(Folytatás.) 

Európa a közös iskoláktól nem csak, hogy 
el nem retten, hanem nagybá t ran szemükbe néz, 
sőt a mai kóros kornak e korcs szülöttjét dédelgeti, 
pár tfogásába veszi, szemet h u n y sokszor igen fur-
fangos, a nyi l t csalásnak undok bélyegét magán 
hordó eredete fölött, támogatja ugyancsak hatal-
masan pénzzel, Ígérettel és a felekezeti iskolákat 
hát térbe szoritó paragraphusokkal ; szóval : a vén 
Európa —bocsánat ez illoyális, de igaz kifejezésért ! 
— bolondul eme nemtelen és jellemtelen korcs után. 
Hogy e kissé drasticus szavam, fájdalom ! nagyon is 
jogosult, kitetszik ama lázas sietségből, melylyel a 
L a j t h á n tul az oktatásügyet vezető államhivatalno-
kok minden még oly csekély alkalmat is megragad-
nak arra, hogy a felekezeti iskolákat az állani haszon-
talan költségén elközösitsék ; ez iskolák vad sőt, 
mérges gyümölcsétől azonban maguknak kellő tu-
domást szerezni vagy nem mernek, vagy nem akar-
nak. Miért is a legőszintébb hála érzetével fogadja 
minden honfiú a f. é. aug. 19. és 20-kán Bécsbe tar-
tott VI. és mintegy 1090 tanférfiból állott tanitó-
gyülésnek eme két végzését : 

1. „Az ifjúságnak fegyemetlensége Ausztria nép-
iskoláiban folytonos növekedésben vem, még is a tör-
vény-engedte eszközökkel többé le nem győzhető. 

2. Az iskola-ifjuság ezen nagyon is gyakran 
fölmerülő fegyelmetlenségének főoka az elfajult és 
elhanyagolt gyermekek által adott rosz példa ; mi-
ért is ezeknek befogadása és megjavítása végett 
minden korona-országban az állam vagy t a r tomány 
költségén menházak (Rettungshäuser) emelendők és 
tartandók fennu ! 

„Ez tehát az u j iskola-bölcseség eredménye! 
jegyzi meg a ,Linzer Volksblatt ' . A tani tókar legli-
beralisabb része önmegszégyenüléssel vallotta be, 
hogy Ausztria népiskoláiban a fegyelmetlenség 
folytonos növekedésben van, és hogy — „menhá-
zak" lesznek szükségesek. Mily vallomások ! — 
Előbb, midőn még a clerusnak az iskolára befo-
lyása volt, s e befolyását gyakorol ta is, ezen clerus 
kiál tatot t ki azon „ónsuly" (Bleisohle) gyanánt , 
mely népiskolánknak szabad emelkedését gátolta. 
Ez önsúly hat év óta levétetett. A kik a nevelésügy-
hez jobban érteni akartak, azok ez évek során át 
függetlenül és egyedül működnek. Ennek folytán 
ők maguknak csupán saját belátásuk vevényei sze-
rint neveltek immár egy u j iskolás nemzedéket ; és 
ime ! most mindezen bölcseségnek gyümölcse gya-
nánt nyi l t vallomásuk mellett lá t juk és hal l juk „a 
növekedő fegyelmetlenséget", az igy felserdülő if jú-
ságnak egy része számára emelendő állami „men-
házaknak" kilátásba helyezett „szükségességét" ! ') 

Igen, hálával tar tozunk mi magyarok is a 
laj tántuli néptanitóknak eme nyi l t vallomásaért, 
mely elég világot dérit már az u j iskola-aera kez-
detén is arra, hogy kiknek szemeik vannak és látni 
akarnak, fölismerhessék az egyháztól elválasztott 
iskolának ijesztő állapotát, rémes jövőjét, és férfias 
erélylyel, becsületes nyíl tsággal térjenek vissza hit-
és honfiú-apáink ama bölcs elvéhez, mely az iskolát 
az Isten házának szomszédságába építette, mely a 
vallásra s a vallás szentesitette lelkismeretre fek-
tette a fősúlyt, és melynek ennélfogva a kis fegyen-
czek számára nem kellett állani menházakról gon-
doskodnia 

E r t j ü k mi és tudjuk méltányolni is azon pie-
tást, melylyel okta tásügyi miniszterünk, Tréfort ő 

*) Salzb. Kbl. okt. 1. 1874. 
7 
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excja elhunyt sógora, b. Eötvösnek, még emléke 
iránt is viseltetik. Az elhunyt oktatásügyéi-, a kor 
i rányának áradata által elkapatva, behordta ha-
zánkba is a közösiskolát, és az, mint hevenyében 
megalkottatott, fönáll maiglan is. Hatalmas és igen 
értelmes, szakavatott ellenzékre talált már az akkor 
is, midőn b. Eötvös a közösiskolák megalapításá-
nak eszméjével először lépett föl: azóta minden ol-
dalról több tekintélyes szó emelkedik ellene, or-
szág-világ elé táratnak drága és mérges gyümöl-
csei, legújabban magának Ausztriának oly liberá-
lis tanitókara is följajdul, és menházhoz kapkod ; 
ideje tehát, hogy eszméljünk és egy nyomorultnak 
bizonyult üres elv kedveért saját pénzünkön hazánk 
reményét, jövőjét, ifjú nemzedékét szántszánd éko-
san el ne nyomorítsuk, meg ne öljük. Tréfort ő 
excja tehát nem csak rokoni kegyeletet fog tanúsí-
tani b. Eötvös iránt ; nem csak államári és paeda-
gogikus bölcseséggel fog eljárni; hanem szigorú 
honfiúi kötelességet is fog teljesiteni: ha, okulva a 
hat éves theoria szomorú praxisán, ama régi köz-
mondás szerint: „Contra experimentum non valet 
argumentum", az egyház anyai karjaiból kiraga-
dott és a fegyenczszagu „menházak" rostélyai közé 
záratni szándékolt modern forradalmi iskola-irányt 
a bölcs és körültekintő conservativismus százado-
kon át jónak tapasztalt irányba terelni, a felekezeti 
iskolák iránti szükkeblüséget méltányos törvények 
megalkotása által megszüntetni, szóval, a legszak-
avatottabb férfiak által károsaknak ismert, a ta-
pasztalás által kárhozatosaknak bizonyult közös 
iskolák helyébe a jogtalanul félretolt felekezetieket 
visszatenni fogja. Ő excjának s az országgyűlésnek 
ez intézkedése valódi „restitutio in integrum" 
lenne; az a nemzet szinének és javának őszinte, a 
józan népnevelés nagy horderejét felértő helyeslé-
sével találkozni ; az b. Eötvös emlékének a rokoni 
kegyelet és honfiúi kötelesség révén hozott expiá-
tiója lenni fog. Faxit Deus ! . . . Amerikának közös-
iskolái hazánk földjén, csak ép oly, sőt tetemesen 
mostohábbak levén egyes körülményeink, még 
mérgesebb gyümölcsöket fognak teremni, mint te-
remnek az Uniónak talaján, hol már egyébiránt a 
kath. iskolának dicséretes méltánylásául vehető, 
hogy New-York állama 1870-ben a kath. tan- és jó-
tékonysági intézetek számára 412,000 dollárt aján-
lott meg. 2) E közös iskolás pusztitó áradatnak hoc 
tempore leginkább az oktatásügy élén álló minis-

2) Rüttimann, i. m. 63 1. 

ter ő excjának bölcsesége és a kicsinyes emberi te-
kintetek fölött kimagasló férfias erélye vethet gá-
tot, és hogy vessen, a legtekintélyesebb nyilatkoza-
tok, a historico-statistikai száraz adatok eléggé han-
gosan követelik. 

r 
Es ha nem fog vetni, mert nem lesz amire elég 

,erős' vetni akarni e gátot ? . . . U g y mély tisztelettel, 
ide egyszersmind férfias nyíltsággal vagyunk bátrak 
figyelemeztetni ő excját arra, hogy neki, ha nem is a 
ferde irányba terelt és különben is lázbeteg ország 
szine előtt, de mindenesetre a ker. nevelés bölcs 
Megalkotója, az emberiségnek Regenerátora, az is-
kolákból kiküszöbölt Krisztus Jézus Ítélőszéke előtt 
szigorú számadást kell a kezeibe letett hatalomnak 
mikénti kezeléséről tennie; figyelmeztetjük a leg-
őszintébb kegyelettel ő excját azon „átok"-ra, mely-
ről Döllinger, és azon „öngyilkossági intezmény"-re, 
melyről Colwell beszél, és mely öngyilkossági in-
tézmény átkával, épen nem kívánjuk, hogy ő excja 
is a később, mindenesetre eszmélendő nemzedék ré-
széről még sirjában, emlékében is megdobáltassék. 
Higye el ő excja, a legegyszerűbb combinatio foly-
tán a legteljesebb joggal állithatjuk, tehát tudjuk, 
hogy a közös-iskolás áradat, beteges kórjelleg levén, 
előbb-utóbb legalább az életképes nemzetek testé-
ből eltűnni,3) és az egyedül ész- és jogszerű fele-
kezeti nevelésnek helyet adni fog; de azt is higye 
el ugyanazon alapon ő excja, hogy e pusztitó, át-
kos, öngyilkos ár sok piszkot, sok iszonyt fog 
hagyni maga után, mely undok iszap- és piszok-
ban, hogy ő excjának jó hangzású neve és emléke 
a föleszmélt utódok szemei előtt ne fetrengjen, for-
rón óhajtom, és óhajtja velem a nevelés-ügy min-
den igazi barátja. Quod faxit Deus ! (Folyt, köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 

II . 
Kecskemét hitélete a múltban. 

Magyarország a gyáva] és tehetetlen két Jagelló (II. 
Ulászló és II. Lajos) uralkodása alatt a pártoskodás szelle-
me, a hazafiatlan önzés és a tekintély megvetése által oly 
sérelmes helyzetbe jutott, mely a belső felbomlás, a vég-
enyészetet helyezte kilátásba. 

A mohácsi véaznap után, uj és még nagyobb Ínségre 
jutott az ország. 

Zápolya János már II. Ulászló idejétől vágyat és re-
ményt táplált a trónra 03 mo3t elkövetkezettnek hitte az 
időt, melyben azt valósithatja. A dölyfös vajda, miután 
párthíveket szerzett, általok magát Székesfehérváron 1526. 

3) Tessék csak a magát annyi rázkódtatás után rege-
nerálni kezdő Francziaországra tekinteni ! 
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november 10-e'n csakugyan királylyá is kiáltatta és a kö-
vetkező napon meg is koronáztatta. 

Ez alatt Ferdinand {öhevczeg sem mulasztott el semmi 
fáradságot, bogy a trón birtokába juthasson; és miután a 
magyar főurakat a nemzet szabadsága és kiváltságairól biz-
tosította, őt is királylyá választották és Székesfehérvárott 
meg is koronázták. (1527—1564.) 

Az ország ekként megoszlott a két király között. Mi-
után pedig mindketten el voltak határozva a személyes ér-
dekért fegyverrel is küzdeni — az emésztő polgárháború 
elhárithatlan volt ; ami másfélszázados török igát és az álla-
mi létért háromszázados küzdelmet vont maga után. 

Ily szomorú viszonyok között a kath. egyházra, mely 
a magyar állam és társadalomban kezdettől uralkodó volt, 
főleg a gyászos emlékű mohácsi vész után, a küzdelem és 
szenvedés kora vette kezdetét. 

A lutheranismust előidéző iratok Németországban alig 
láttak napvilágot, II. Lajos király uralkodásának végévei-
ben* a Wittenbergában tanuló ifjak és kereskedők által 
csakhamar Magyar- és Erdélyországba is áthozattak. Ezen 
iratok, melyek az érzékiségnek annyira kedveznek, a kedé-
lyeket nem csekély mozgásba hozták ; ugy, hogy valamint 
minden rosznak, hasonlóképen ezen konkolyt tartalmazó 
iratoknak is pártolói csakhamar akadtak. Magyarországban 
Ujhelyen kezdették legelőször terjeszteni az uj tanokat tar-
talmazó iratokat ; mellettök Siklósi Mihály lépett küzdtérre. 
A megmételyező elvek csakhamar Sárospatak, Debreczen, 
Munkács és sok más községbe is átszivárogtak ; ugy, hogy 
főleg a Némethonból bevándorolt prédikátorok üzelmei foly-
tán nyilvános hitközségeket is alakítottak. Erdélyben, neve-
zetesen Szebenben, sziléziai Ambrus és György, német szár-
mazású dominicanus szerzetesek vették pártfogásukba az uj 
tanokat. Minthogy pedig a szebeniek épen ekkor az ország 
prímásával egyenetlenségben éltek, már csupa ellenmondási 
viszketegből is hajlandóbbak voltak az uj tanok elfogadá-
sára. Erdélyben 1566-ban már oda fejlődtek a dolgok, hogy 
a Tordán, protestáns befolyás alatt tartott hongyülés a kö-
vetkező embertelen intézkedést is magáévá tevé : „a katho-
likus egyházi személyek, ha hitöket elhagyni nem akarják, 
a birodalomból száműzetni rendeltetnek, az egyházi javak 
pedig minden esetre a fejedelemnek odaitéltetnek. (A Protest. 
Udvardy.) 

A protestantismus Magyar- és Erdélyhonban csakha-
mar oly széles körökben terjedt el, hogy ezen körülmény 
az ország rendeinek figyelmét is magára vonta. A kath. fő-
papság ezen métely megakadályozására eleve megtette a 
szükséges intézkedéseket, miket az ország rendei annál is 
inkább hajlandókká lettek magukévá tenni, minthogy azon 
határozott meggyőződésben éltek, miszerint az egészen uj 
tanok becsempészése által nem csak a hitélet, de a társa-
dalmi rend és jólét is beláthatlan károkat szenvedend. 

A mohácsi vész után, a vallásujitás, főleg a szomorú 
polgárháború és török hóditás alatt akadályoztalanul terjed-
hetett ; és annál is inkább, minthogy a dult politikai viszo-
nyok között a kath. egyháznak helyzete is a legkiáltóbb 
vala. Nevezetesen a püspökök a szerencsétlen mohácsi üt-
közetben majd mindnyájan elestek és székeik igen sokáig 
üresen maradtak ; söt ily zavaros időben a szentszék az 

újonnan kinevezett püspököket is nem igen volt hajlandó 
azonnal megerősíteni. Alelkészkedö alrendü papok is számra 
annyira megcsökkentek, hogy a rohamos ellentörekvéseket 
ellensúlyozni elégtelenek valának. Söt a csekély számú pa-
pok körében még a fegyelem is meglazult, a hivek kebelé-
ben a buzgalom s hitélet hanyatlott. Utóbb, a török hóditás 
idejében, volt eset, mikor honunkban három püspöknél több 
nem létezett ; és csak alig néhány lelkész maradhatott meg 
hivei között. 

A nagy lelkészhiány miatt, mely ezen időben a ma-
gyar földön oly érezhető vala, hol püspök nem volt, vagy ha 
volt is, de lelkészt nem adhatott, magok a községek kellő 
választást nem tudván tenni, bármily jött-menteket oltári 
szolgákul szivesen fogadának. Külföldről ekkor mindenféle 
gyülevész csuszamlott a hazába, gyakorta olyanok is, kiket 
magok az ágostai fejedelmek nem tűrhetvén, államaikból 
kiparancsoltak, vagy kiparancsolásukról gondoskodtak. (Ma 
gyar föld egyháztört., Lányi 1. k. 48.) 

Ami illeti az egyházi javahat, azok jobbára a világiak 
kezébe jutottak, kik, hogy az elidegenitett javakat szabadon 
birhassák, a protestantismusra tértok át. Sok kolostor feldu-
latott, javaikat majd a magyar főurak, majd a törökök bi-
torolták. Az anyagiakat illetőleg is a magyar egyház oly 
szorult körülmények közé jutott, hogy még a legszüksége-
sebbek fedezését sem eszközölheté. 

A protestánsok sok ideig nem szakadtak el külsőké-
pen a kath. egyháztól, nem vettek fel azonnal önálló egy-
házi szervezetet, sót lelkészeik sokáig megtartották a kath. 
istenitisztelet külső formáit : az oltárt, gyertyákat, szentelt 
vizet sat, megülték a szentek ünnepeit ; sőt a bányavárosok 
1569-ben ismét behozták a magán gyónást. A belső elsza-
kadáshoz a külső végleg csak a bécsi békekötés után sike-
rült. (Magyar nemzet tört. Franki.) 

A török uralom idejében S vend Lázár szász fejede-
lem, miután német katonáival Egert, Szolnokot, Tokajt és a 
Tiszának egész környékét, igy Kecskemétet és Nagy-Kőröst 
is elfoglalta, feladatához mérten, a hol csak módját ejthette, 
a katholikus áldozárok néhányát is elűzte és mindenütt 
lutheránus prédikátorokat alkalmazott, ugy hogy csakhamar 
vassal, bottal beverte a Tisza melletti igaz magyar népnek 
fejébe Luther tudományának újságát. (Urnapi két zöldágak. 
P. Telek József 1762.) 

A katholikusok a rájok erőszakolt prédikátorokat vo-
nakodtak elfogadni ; közülök sokan készebbek voltak meg-
halni, hogy sem örökölt katholikus hitöktöl, egyházuktól 
megváljanak. 

Nagy azoknak száma, kik ez időben bitókért üldözést, 
sőt vértanúságot szenvedtek. Némelyek a lutheránusok gyil-
kait szerencsésen kikerülték és itt-ott rejtek helyeken éltek, 
csakhogy lelkismeretök ellen tenni kénytelenek ne legyenek. 
Kecskemétről sokan Borbásra, Köncsögre, Szent-Királyra, 
Szent-Lőrinczre költöztek. Nagy-Kőrösről Kocsérra, Ecsedre, 
Hangácsra vonultak ; sőt az üldözött katholikusok egy ré-
sze a távolabb helyeket is felkereste. Igy Nógrádmegyében, 
Mohorán sok körösi család unokáiban még ma is fenáll. 

A most emlitettiik és egyéb szomorú viszonyok között 
alig csudálkozhatunk a protestantismus gyors terjedése és 
különösen a török uralom alatt megerősödése felett. 
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Az 1525-iki országgyűlés a protestantismus elterjedé-
sének az által vélt gátot vethetni, ha szigorúbb rendszabá-
lyokat alkot, melyeket azonban, miután II. Lajos által meg 
semmisítve lettek, gyakorlati életbe soha át nem vitt. Azután 
az országgyűlések sokáig nem foglalkoztak vallási ügyek-
kel. Elvégre 1548-ban a rendek egyetértettek Ferdinánddal 
aziránt, hogy a hitélet felélesztése és az állami jólét biztosí-
tása tekintetéből a hitbeli tévelyek eltöröltessenek. Az or-
szággyűlés ezen czélt nem erőszakos eszközök alkalmazása 
által, mint inkább ugy akarja elérni, ha a legrövidebb idő 
alatt betöltetnek a megürült püspöki székek s kellő számmal 
alkalmaztatnak a lelkipásztorok, kik valamint példájok, ugy 
tudományos képzettségök által kegyelik a rájok bizott nyájat. 

Amennyiben az országgyűlési intézkedések a gyakor-
lati életbe átvihetők valának, mulasztásról sem a jobb érzel-
mű világi nagyok, sem az egyházi fők nem vádoltathatnak. 

Ami illeti ez időben különösen Kecskeméten az egy-
házi viszonyokat, amint a régi iratok igazolják, fensőbb 
rendeletek folytán a jászberényi kolostornak volt kötelessé-
gévé téve Kecskemétet lelkileg gondozni. A legelső szürke 
barát volt Szerem-Újlaki Ferencz, ki 1548-ban az isteni 
tisztelet tartása végett gyakran eljárt Kecskemétre. Utána 
még 38 esztendeig küldött a nevezett kolostor hitszónokokat 
Kecskemétre. Ezen város lakóira valóságos jótétemény volt 
a szerzetesek kegyelése ; igy legalább a hiányok, melyeket 
a per eminentiam plébánosoknak nevezett licenciatusok be-
tölteni képesek nem valának, általok, amennyiben a körül-
mények ezt engedék, orvosolva valának. 

A szent Ferencz rendű atyák közül már 1552-dik esz-
tendő táján négyen egymás után, úgymint; P. Szatmári Má-
tyás, P. Illevölgyi János, P. Miskolczi Orbán, P. Gyöngyösi 
Ferencz huzamos időkig vigyáztak Kecskeméten a nyáj ra ; 
sőt utóbb minden esztendőben a jelesebb ünnepekre, és 
egyébkor is gyakorta jelentek meg a szegedi klastrombeli 
a tyák a kecskeméti, nagy-kőrösi és szomszédságban lévő 
katholikus népnek lelki vigasztalására. (P. Telek József.) 

A lutheránusok ezen időben valamint egyebütt, ugy 
Kecskeméten is oly hajmeresztő embertelenségre vetemed-
tek, hogy a vallási fanatismust maguk a törökök is megso-
kalták ; és a barbarságnak elejét veendők s a katholikusok 
megvédése tekintetéből szigoruabb rendszabályokat is kény-
telenek voltak alkalmazásba venni. 

A lutheranismusnak átültetése Kecskemét és Nagy-
Kőrösre is oly serény szorgalommal történt, hogy már 1564-
dik esztendőben — mint P. Telek József mondja — Kecske-
mét városának lakósai, mint régen a zsidók : litigabant, ve-
télkedtek, tusakodtak egymás között a hit dolgában ; és 
amiként a dolmányt, ugy szabadon csereberélték a religiót. 
Az édes atya vásott fiát, az anya leányát, az atyafi atyafiát, 
testvér tes tvéré t . . . könyes szemekkel nézte, mikor e gon-
datlanok az Ur Jézus régi bitét, a Luther uj vallásáért, az 
aranyat agyagért cserélték. (Urnapi két zöld ágak, P. Telek 
József. 1762.) 

A lutheránusok Kecskeméten ez időben már annyira 
tulkaptak, hogy 1564-ben elérkezettnek hitték az időt. 
melyben sz. Miklós templomát is elfoglalhatják; ami midőn 
nekik nem sikerült, ugyanazon templem mellett, éjszaki ré-
szen fából egy imaházat épitettek maguknak. 

A lutheránusok által bolygatott öreg kőtemplom ügyét 
elég világosságba helyezi az akkori főbiró, Vég Mihály h á -
zánál kelt békesség-levél, mely a következőképen hang-
zik : „Mi kik vagyunk Kecskeméti Esküttek, Birák és Pol -
gárok, Pápista Hiten valók : Orbán Tamás, Vég Pál, Somo-
gyi Demeter, Pätz János, Ágoston János, és mind a Pápista 
Keresztényekkel egyetemben; adgyuk tudtára mindenek-
nek, a mi Levelünket, kik láttyák, és olvassák; hogy a mi-
némü dolgunk volt a Luther Keresztényekkel az öreg kő 
Templom felől, egyaránt igy egyenesítettük meg, mind az 
Váras képében : hogy az öreg kő Templomot nekünk meg 
engedték, illyen módon: hogy miglen két felé leszünk, és 
valaki ö közülök, törvényesen keresnéje a Templomot, annak 
ezer forint kötelet vetünk egymás között. Annakfelette más 
szerzésünk ez ; hogy eddig való szóbeszéd a kétféle nép között, 
szitok, és egyéb egymáshoz való szó, az mind le-tétetett, 
hogy abból senki egymást ne kereshesse, se törvénnyel, se 
egyéb-képpen. Ez szerzésnek, és e dolognak bizonyságára 
adtuk ki az mi Levelünket, kit is Váro3 pecsétjével meg-
erősítettünk. Ez levél Kecskeméten költ Vég Mihály Fő Biró 
házánál, Húsvét nap-után való első szerdín XI. Órakorán. 
An. 1564. 

Alig hágott ezen fokra Luther ujitása — mondja P. 
Telek — és íme az erdélyiek szabad szárnyakon hozzák ki 
Erdélyországból Calvin Ízesebb újításait, kárhoztatják a 
böjtöt, a gyónást, sz. misét, egyházirendet, szentek tisztele-
tét, olvasót, szantségeket, és mindenütt szabadon hirdetik : 
quomodo ? mimódon uralkodhatnék a római kath. hit, és a 
pápa fölöttünk? Nolumus hune regnare super nos. Nem 
akarjuk, hogy többé Róma uralkodjék rajtunk. Nincs pápa, 
nincs mise, nincs óltáriszentség, purgatórium, canon, cen-
sura, hanem az uj, szabad reformatio. Mit nemzett ezen zűr-
zavar édes hazánkban? azt, hogy akik egyszer elvalának 
ámítva, másodszor is elámittattak, akik előbb gödörbe lép-
tek, onnét mély verembe vezettettek. (P. Telek.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jan. 21. A z e r d é l y i k a t h o l i k u s o k s é -

r e l m e i . Nem első és fájdalom, talán nem is utolsó eset, 
hogy e helyen az erdélyi katholikusok sérelmeiről is meg-
emlékezünk ; tettük ezt máskor .valahányszor csak értesül-
tünk, hogy akár a már meglevő sérelmekhez, melyeket 
mindannyiszor liberális kormányunk okozott, ujabb sérel-
mek járultak, akár pedig, ha forrón szeretett, erélyes kath. 
erdélyi testvéreink kath. jogaik és igazaik ellen elkövetett 
kormányi sértések ellen remonstráltak, illetőleg azok or-
voslását követelték. Nem mulasztottunk, mert a kath. ügy-
érdek közösségének szentsége mellett nem mulaszthattunk 
el semmi alkalmat sem, hogy erdélyi kath. testvéreink ügye 
mellett épen oly erélyesen és nyíltan sorompóba lépjünk, 
mint tulajdonképeni magyarországi kath. ügyeink mellett, 
valahányszor azok csak távolról is szóba hozattak, mert 
igy gondolkozunk, hogy kath. ügyeink igazságossága mel-
lett is nem egyszer, épen azért sikerült az ellenfél, habár 
jogtalan támadása, alaptalan felfogása, mert az ő fürgesége, 
kitartása, lankadatlan buzgalma mellett a jogtalan ügyért, 
mi nem voltunk eléggé kitartóak, szívósak a védelemben, 
igen, ugy gondolkozunk, hogy ha százszor felmelegittetik 
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ügyünk az ellentábor által akár, csak úgyis, hogy látszólag 
méltánylat olvasható ki soraikból, nekünk kötelességünk 
századszor is a már kilenczven kilenczszer fejtegetett, fel-
világosított, bebizonyított ügyhöz hozzászólani, mert az 
igazság, egyetlen egy igaz ügy védelme is megérdemli, hogy 
annak védelmére akár egy egész életet is szenteljünk, az 
ily életről nem lehet mondani, hogy hasztalanul folyt le, 
még akkor sem, ha a védő sikertelenül folytatná küzdelmét, 
mert utódai talán épen a megkezdett alapon folytatva a 
küzdelmet, végre mégis megérik a győzedelmet. 

Ismételjük, hogy e védelmet lelkismereti kötelessé-
günknek tartottuk eddig is, mennyivel inkább tartjuk annak 
most, midőn arról van szó, hogy az ügy eldöntése felé 
közeleg, mennyivel inkább kell szavunkat most oly irány-
ban felemelnünk, hogy a kérdés végre valahára ne csak el-
döntessék, hanem a jog és igazság értelmében döntessék el, 
midőn egyik lapunk az ügy közeli eldöntésének alkalmát 
felhasználva, arra figyelmeztet, hogy ámbár itt látszólag 
csak erdélyi territoriális ügy forog szóban, mégis bír a kér-
dés elvi momentummal is, amennyiben az erdélyi kath. sé-
relmek eldöntésének .mikéntje' visszahathat a magyaror-
szági kath. kérdésekre is, és ezekre nagyobb befolyást gya-
korolhat, mint az összes országgyűlési bizottságok minden 
véleményei és tervezetei, és midőn czikkének végkövetkez-
tetésében nem azon eredményre jut, hogy a kérdést a szigorú, 
hajthatatlan igazság érteimébon kell eldönteni, habár ez az 
ügyet a katholikusok részére dönti is el, hanem csak a mél-
tányosságra appellál és evvel véli a katholikusokat kielé-
gíthetni ! Igen, itt nem szabad hallgatni, itt szólani kell az 
igazság érdekében. 

Nem tudjuk ugyan, hogy a ,Pester Lloyd' hivatolt vé-
leménye mennyiben akar iránytadó lenni a közvéleményre, 
vagy a kormányi tárgyalásokra, azt sem tudjuk, váljon 
megegyez-e nézete a kormány nézetével e kérdésben ; de 
annyit tudunk, hogy az erdélyi katholikusok sérelmének 
csak a méltánylat szerinti eldöntése a legnagyobb méltány-
talanság, a már létező sérelmeknek ujabb sérelmekkel való 
tetézése lenne ; nem jelentene az egyebet, mint a kormány-
nak olyforma nyilatkozatát az erdélyi katholikusokhoz : 
hogy én ugyan jogotokat el nem ismerem a kérdéses alapít-
ványokhoz és sérelmeiteket alaptalanoknak tartom, hanem 
könyörületből, leginkább pedig azért, hogy zaklatásaitoktól 
megmeneküljek, kegyelemből adok valamit és most hallgas-
satok. Az erdélyi katholikusok ügye nem a méltányosság 
ügye, hanem a jog és igazság kérdése, ők nem kegyelemért 
esdenek mint koldusok, nemis elnézésért könyörögnek mint 
kétesjogu birtokosok, hanem igazságot követelnek mint dönt-
hetetlen okmányok alapján birtokló tulajdonosok, kik mel-
lett ezeken kívül a háborítatlan birtoklás, az elévülési jog 
is küzdenek, azért mondtuk és mondjuk, hogy itt nem a 
méltányosság, hanem az igazság szempontja a döntő, melyet 
aki e kérdésben mellőzni akar, csakis a katholikusok elleni 
gyűlöletből indul ki, nem gondolva meg, hogy a mi ma ve-
lünk történik az ő indítványára, az holnap vele történhetik 
meg, azaz ellenére. 

Igazságra, jogra hivatkozunk, nem méltányosságra és 
pedig nem alap nélkül. A kormány által lefoglalt erdélyi 
katholikus alapok mellett, mint a katholikusok jogos tulaj-

dona mellett nem csak az alapitók szent szándéka, hanem 
más nevezetes körülmény is tanúskodik. A lefoglalt alapít-
ványok t. i. majd egyháziak, majd ismét világiak által ado-
mányoztattak, de a katholikus jellegnek oly félreismerhet-
len kifejezésével, hogy ezekre nézve nem az igazságot, ha-
nem csak a méltánylást venni irányadóul a sérelmek orvos-
lásánál,egy jelentésű lenne annak kinyilatkoztatásával, hogy 
az országban csak a katholikus papok és világiaknak van 
megtiltva vallásos alapítványokat tenni, és ha mégis ten-
nénok, a következményeket maguknak tulajdonítsák, mert 
hogy részesüljenek-e alapitványaik jövedelmeiből vagy sem, 
azt majd a kormány dönti el, mely nem tartozik a katholi-
kusok iránt az igazságot, csak a méltánylatot és ezt csak 
ugy, ha épen neki tetszik, szeme előtt tartani. Bírnak az 
emiitett alapítványokon kívül az erdélyi katholikusok még 
másokkal is, melyek királyi alapítványok ugyan, de ezeket 
is védi minden megtámadás ellen nem csak az alapitók szent 
szándéka, mely az okmányok szerint nem más, mint hogy 
alapitványaik katholikus czélokra fordíttassanak, hanem 
mint mondók, azon nevezetes körülmény is, hogy hasonló 
természetű alapítványokkal protestáns szász atyafiaink is 
birnak, kiknél a töke kiszolgáltatása alkalmával a kormány 
nem a méltányosság, hanem az igazság szempontjából in-
dult ki. Ha tehát mi a katholikusokra nézve hasonló mérté-
ket követelünk alkalmaztatni, semmi igazságtalanságot sem 
követünk el, nem kérünk többet, mint mennyit a kormány 
a szász protestánsokkal már tett, de kevesebbel sem elég-
szünk meg, mert ez az igazság feladása lenne ; adja ki a 
kormány az erdélyi katholikusoknak lefoglalt alapitványi 
tökeiket, hátrálékos kamataikat épen ugy, mint a szászok-
nak, így eleget tesz az igazságnak, habár részünkről még ez 
esetben som tudjuk felmenteni, legalább a felelősségtől azon 
károk, hátrányok, szenvedések miatt, melyek a katholikus 
ügyre háromlottak azóta, hogy a kormány illetéktelenül, 
mondjuk ki : jogtalanul lefoglalta a katholikus vagyont és 
azt daczára annyi sürgetésnek még ma sem szolgáltatta 
vissza jogos tulajdonosaik kezeihez. 

A legkevesebb mindenesetre az, hogy a kormány leg-
alább annyiban tegyen eleget az igazságnak, hogy a tőké-
ket azok kamataival együtt visszaszolgáltassa. Erre sürgő-
sen fel is hivjuk a kormányt, ne alkudozzék ott, hol alku-
nak nincsen helye, ne akarjon nagy kegyelmünek látszani 
ott, hol igazságszolgáltatás a kötelessége, ne engedje magát 
félrevezettetni azon gondolat által, mintha az igazságszol-
gáltatás népszerűtlen lenne csak azért, mert a katholiku-
soknak szolgáltatta tik, mert semmi nem lehet népszerűbb, 
mint az igazság. A nép, a kath. nép csak ezt várja, hogy 
végre valahára iránta is nyilatkozzék ; ha pedig nem tör-
ténnék? akkor no, de várjuk be ez eseményeket, vár-
juk be a kérdés eldöntését, melyre nézve csak azon óhajun-
kat fejezzük még ki, hogy az mielőbb történjék, mert az 
árvák éheznek. <? 

Pest, január havában. A s z a t m á r i k a t h o l i k u s 
k a s z i n ó ü g y é h e z a helyszínéről hozzánk beküldött ki -
merítő felvilágosítás nyomán most már mi is hozzászólhatunk. 

Előbb azonban szükségesnek látjuk, lapunk 3. számában 
ezen ügyre vonatkozólag tett nyilatkozatunkat megmagya-
rázni illetőleg okadatolni. 



54 

Epen újév napján kaptunk Szatmárról egy, Nitzsch 
József ideigl. elnök ur „számos kat. polgár nevében" aláirt 
körlevelet, mely által a kaszinó alapszabályainak a kormány 
részéről történt helybenhagyása köztudomásra hozatik, czim-
zettek a belépésre felszolittatnak, mi magunk pedig, mint a 
,Religio' szerkesztője az iránt kerestettünk meg, hogy a fel-
hívást ajánlólag közzé tegyük. 

Már is akartuk ezt, mint többi kath. laptársaink tenni, 
midőn az újévkor keletkezett ,Szatinár'-nak első száma, s 
annak nyilt terén egy igen gunyoros hangon, ha nem is a 
legjobb irálylyal fogalmazott ,hálanyilatkozat' került hoz-
zánk, melyben ,Egy aláírási ivvel j áró kath. polgár' köszö-
netet mond a ngos nagyprépost urnák azért, hogy az a ka-
szinóba „ném is mint tagja lépett be, hanem mint azon nagy 
eszmét magas állásánál fogva nagyra becsülve, annak na-
gyobb felvirágzására és alapítására mégis 3 ftot — azaz há-
rom osztrák forintot adományozni méltóztatott" 

Hogy mi, a szatmármegyei papság egy magas rangú 
tagja ellen intézett ezen támadás után semmi kedvet sem 
éreztünk magunkban, ily gyülekezetnek keletkezését emlí-
teni lapunkban, mely kebelében ilyetén szellemet ápol, az 
természetes, époly természetes, mint hogy végleges ítéletün-
ket mindaddig függesztettük fel, mig fentidézett 3. számunk-
ban kifejezett várakozásunkhoz képest, a helyszínéről kielé-
gíti) felvilágositást nem veszünk. 

E felvilágosítás, melyet f. hó 10-én kézhez vettünk, 
következőleg hangzik : 

.,T. Szerkesz tő U r ! Becses lapja 3. s z á m á b a n 
a S z a t m á r o n a l a k u l a n d ó ka th . kasz inó t érdeklőleg 
megje len t szerkesztői észrevétel azon kötelességet 
róv ja r á m , h o g y — min t a helyzete t teljesen is-
merő egyén — siessek a Méltóságod ál ta l k í v á n t 
kielégí tő fe lv i lágos i tás t megadni . 

A s z a t m á r i ka th . kasz inó a többi ka th . kaszi-
n ó k m i n t á j a szer int a l aku l . Becsületes k a t h . ipa-
r o s o k b a n születet t meg az eszme, m e l y n e k reali-
sá lása a főt. p a p s á g segélyét is igényl i . 

Nem kés tek azér t ez iparosok közü l többen a 
s za tmár i k á p t a l a n n a g y p r é p o s t j á t , ng. Némethy Jó-
zsef u r a t első sorban fe lkérn i a t ámoga tá s r a , 

Ő n a g y s á g a — aki k ü l ö n b e n ka th . közczél ra 
m á r t öbb ezerre menő a l a p í t v á n y t te t t — a ka th . ka -
szinó érdekében is minden feltevés szer int n a g y o b b 
á ldozatkészséget t anus i t vala, ha az egész ü g y mi-
benlé térő l előlegesen ér tesí t te t ik . I g y a z o n b a n a 
rendes 3 f r t n y i t agság i d i j a t ad ta á t ; — mely el já-
r á s e g y a ,Szatmár ' 1. s z á m á b a n közöl t és senki által 
sem helyeselt „ h á l a n y i l a t k o z a f - o t vonta m a g a u t án . 
E ny í l t t é r i h á l a n y i l a t k o z a t o t t ö b b ka th . po lgá r 
u g y a n c s a k a ,Szatmár ' 2. s z á m á b a n roszal ló lag vet te 
t u d o m á s u l egysze r smind ő n a g y s á g á n a k , a ka th . 
közczélok i r á n t t anús í t o t t á ldozatkészségét is tudo-
m á s u l hozván . 

E n n y i t köte les fe lv i lágos í tásu l ! 
Ezek u t á n , meg v a g y o k győződve , e l ismerő 

a j á n l á s r a mé l t a t j a Méltóságod a bekü ldö t t felhí-
vás t , m e l y a ka th . kasz inó czé l já t is leírja. E czélt 
az a l a p s z a b á l y o k vég reha j tó h a t a l m a biztosí t ja . 

K o r u n k b a n , midőn igazán nem t u d n i : h o v á 
fo rdu l jon az e lnyomot t , megve te t t ka th . ü g y h a r -
czosa biz ta tó , bá to r í tó közreműködésér t , csak lel-
kesedve üdvözö lhe t jük a nép kebelében t á m a d t ez 
üdvös mozga lma t . F o g a d j a sa t "  

Ezek után nem habozunk a fentidéztett belépési felhí-
vást egész terjedelmében közölni ; t. olvasóink azt a , Vegye-
sek' közt találandják ; itt pedig végül csak még ennyit jegy-
zünk meg : 

Nem hiszszük, hogy a katholikusok sorakozásának 
valaki melegebb barátja lehetne mint mi, kit a világ jelen-
legi állásának s folyásának, mindennapi foglalkozásunkkal 
járó, meglehetős gondos megfigyelése mindinkább azon meg-
győződésben erősit meg, hogy egy maholnap amúgy porosz 
mintára ránk erőszakolandó állam-egyházi viszály esetében, 
papságunknak, ha még oly hithű, tanult, fegyelmezett lenne 
is, százszor nehezebb állása, s e mellett a végleges diadalra 
százszorta kevesebb kilátása volna, mint épen a német 
papságnak ; mert népünkben az igazi vallási meggyőződés 
hiányzik, azon meggyőződés, hogy vallásában a legfőbb, 
egyedüli igazságok öszletét, lelki üdvének biztos zálogát 
bírja, melyet védelmezni, melyért küzdeni, méltó a müveit 
emberhez, méltó az öntudatos férfihez, méltó a keresztény-
hez. Nálunk az emberek azt hiszik, hogy midőn az egyház-
ért sikra szállanak, kizárólagosan csak a papok érdekében 
teszik azt, kiknek ez üzletük, mely üzletnek ajánlásaért s 
védelméért rögtön ki kell magának az ekként ajánlott vagy 
védelmezett egyénektől a tantièmet fizettetni, részint pengő 
pénzben, részint — utóvégre is csak pénzre reducálható be-
folyás alakjában oly ügyekre, melyeknek százfejü igazga-
tása csak rontólag fogna s szavarólag hathatni ; — s a hol 
ez mind hiányzik; ott a tantième legalább .szellemi' aequi-
valensben vétetik ki, ugy t. i., hogy minden ilyen képzelt 
nagyérdemű protector feljogosítottnak hiszi magát a pappal 
szemben a legközönségesebb illemnek szabályait is elmel-
lőzhetni, miben a botrányhajhászat által .érdekessé' lenni 
vágyakozó lapok s lapocskák mindig készséges támogatást 
nyújtanak. 

Ily szellemben a sorakozás nem csak nem hasznos, 
hanem egyenesen káros. Ha az urak nincsenek meggyő-
ződve arról, hogy vallásukat védelmezve, legszentebb ön-
ügyüket védelmezik, akkor hagyják abba, s soha se fárad-
janak csupán csak a papokért, legott neheztelvén, ha ezek a 
.dúsgazdag' papok a vélt, sőt még csak a leendő szolgálato-
kat rögtön dúsan meg nem fizetik. 

Természetes, hogy mind ezeket most már minden vo-
natkozás nélkül a szatmári kaszinóra akartuk elmondani, 
miután t. tudósítónk hinnünk engedi, hogy annak tisztelt 
tagjai egyiköknek tapintatlan eljárását desavouirozták. De 
ezeket kellett gondolnunk mindaddig, mig e felvilágosító 
tudósitás nem vala kezeink közt, s ezekben rejlett oka is 
annak, hogy a kérdéses felszólítást csak ma hozzuk. 

Ezek után pedig legyen szabad szatmári ügyrokonain-
kat a legmelegebben üdvözölnünk. Sem a papság egymaga, 
még sokkal kevésbbé pedig a világi hivek, Istenrendelte 
lelkipásztoraiktól elszakadva nem lesznek képesek, sokfelül 
fenyegetett magyar katholikus egyházunk bátor védelme 
által magát a hazát a végromlástól megóvni. IIa valahol, 
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ugy itt szükséges, hogy testvériesen s szorosan összetart-
sunk, s mindenki a maga helyét tudja, azt el is foglalja s 
soha el ne hagyja; — de nem csupán mechanicus, külső 
összetartásnak szabad annak lennie, hanem anyaszentegy-
házunk Istenrendelte szervezete szellemében a hit, a remény 
s a szeretet egységének, — ez az a jel, amelyben győzhe-
tünk, másban nem ! = 

Károlyfehérvár, jan. 14. 1875. A lapok emlegetni 
kezdik, hogy az erdélyi katholikus status sérelmes ügyei 
már valaha a miniszteri tanács elébe kerülnek, minekutána 
ö császári s apostoli királyi Felsége az erdélyi katholikus 
statusgyülésnek mult 1874-ik évi julius első napjaiban kelt 
legalázatosabb kérelmét tárgyalás végett magyar miniszté-
riumához legkegyelmesebben leküldeni méltóztatott. Mi re-
méljük, hogy a főméit, ministerium ügyeinkről kedvező vé-
leményt fog a felséges királyi trón elébe terjeszteni ; mert 
lehetetlennek tartjuk, hogy az érvényben levő hazai törvé-
nyek ellenére a százados királyi alapitványok megsemmi-
síttessenek s a tisztán magánkölcsön természetű tartozások 
az állam által visszâtartassanak ; lehetetlennek, hogy egy 
III. Károly és Mária Terézia királyi szava egy téves pénz-
ügyi bizottsági javaslat által érvénytelenittessék ; lehetet-
lennek, hogy az 1744-iki nagyszebeni országgyűlés 7-dik s 
az 1791-iki kolozsvári országgyűlés LIV. törvényczikke 
hatályon kivül helyeztessék ; lehetetlennek, hogy korunk-
ban, mely a népnevelés mellett rajongásig buzgólkodik, az 
erdélyi katholikus árvák javára apostoli kegyesség által 
örök időkre alapitott, a Lipót-féle hitlevélnek, V-ik Ferdi-
nándig minden magyar király által megerősitett második 
pontjában, valamint az 1848-iki törvényekben biztosított 
évi 22,650 frt. jövedelme elvonassék s 1868 óta visszama-
radt részletei ki ne pótoltassanak ; lehetetlennek, hogy az 
Orsolya-apáczák leánynöveldéjének évi 1008 frt. királyi 
alapítványa eltartassék ; lehetetlennek, hogy a magyar apos-
toli királyi hatalommal és tekintélylyel alapitott és orszá-
gos törvény által biztosított erdélyi, fehérvári káptalan évi' 
4600 frt. királyi dotatiója és 22,000 frt. Mártonfy-féle ma-
gánkölcsöne jog és törvény ellenére confiseáltassék ; lehe-
tetlennek, hogy az ő csász. és apóst. Felsége által a felelős 
miniszter ellenjegyzése mellett, ép ezen évben legkegyelme-
sebben és ünnepélyesen adományozott nagypréposti és ka-
nonoki javadalmak egyszerűen elvétessenek, s azokkal más 
eredetű és más rendeltetésű vallásalapunk, mely eddig is 
már 41,895 frt. veszteséget szenvedett a pénzügyi bizottság 
téves felfogása miatt, továbbra is megterheltessék ; s lehetet-
lennek, hogy az erdélyi katholikus egyház ilyetén megká-
rosítása által az erdélyi magyar elem egyik legszilárdabb 
támasza meggyengittessék és megerőtlenittessék azon ka-
pocs, mely Erdélyt a legválságosabb időkben is egyedül és 
elszakithatlanul az anyahonhoz fűzte és mindig fűzni fogja. 
xAs erdélyi római Icath. status sérelmes ügyei" czimü <<s Gyu-
lafehérvártt mult évi junius 21-kén kiadott füzet szerzője 
végszavában azt állította volt, hogy tételei és bizonyítékai 
közhitelű okmányokon nyugszanak. Volt alkalma kegyel-
mes főpásztorának kegyes megbizása folytán mult évi nov. 
15-kén ezen állítását a nagyméltóságú vallás- és közokta-
tásügyi minisztériumnál beigazolni, midőn hilibi Gál János 
úrral együtt az erdélyi kath. statusgyülés felségi kérelmé-

nek minden egyes pontját hivatalos elismervény mellett be-
nyújtott eredeti királyi kéziratokkal, és egyéb eredeti és 
hitelesített másolatú okmányokkal felszerelték ugy, hogy 
igazaink legkisebb kétséget sem hagynak fenn. A vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium azon osztályai, melyek ezen 
ügyeket kezelik, a legmelegebb érdeklődést és rokonszenvet 
tanusitották fáradozásunk iránt s nem egy biztató szóval 
vigasztaltak. Ghyczy Kálmán pénzügyminiszter ur ő nagy-
méltósága is az ügy tanulmányozása által szerzendett be-
győződése szerinti igazságos kívánalomnak eleget tenni 
ígérte. S ekkép nem tudjuk, mik lehetnének már akadályai 
az erdélyi kath. status sérelmes ügyei orvoslásának? Végül 
tudjuk azt mi, hogy a haza szükséget szenved, de ugyan 
évi 29,903 frtnyi törvényes kötelezettség teljesítése okozta-e 
e szükséget, vagy pedig annak elvonása megszünteti-e? S 
nem inkább az fog-e az ország sorsán könnyíteni, ha min-
denkinek tulajdona védelemben részesül s a buzgó ősök által 
alapitott országos tekintélyű testületek es jótékony intéze-
tek biztosittatásukat látva, megkettőztetett, erélylyel mű-
ködnek a közhaza javára s a polgári törvényhozás és kor-
mányzás már-már megingott tekintélyének fentartására ? 
Iustitia regnorum fundamentum, ezt íratta Ferencz császár 
kapujára s e szavak, ugy tudom, még mindig tündökölnek, 
azért mi is bizunk. Ê. K. 

Spanyolország. A z u j k o r m á n y n a k i g é r e -
t e i ; m a g a t a r t á s a a p r o t e s t á n s o k s fa k a t h o l i -
c u s o k i r á n t . A spanyol kormányban, vagyis e kormány 
formájában beállt változás igen közelről érintvén az egyház, 
ügyeit is, illik azokról lapunkban néhány szót szólnunk. Min-
denek előtt azon körjegyzéknek szövegét akarjuk adni, me-
lyet, mint egyik közelebbi számunkban emiitettük, az uj 
királynak igazságügyére a püspöki karhoz intézett, s mely 
következőleg hangzik : 

Miután az ideiglenes ministerium immár megalakult, 
kötelességemnek tartottam (czimednek) hivatalosan is azon 
szerencsés eseményt hozni tudomására, melynek az létrejöt-
tét köszöni. Azon viszonyt tekintve, melyben a katholikus 
államok az egyházhoz állanak, lehetetlen, hogy ami ama-
zok valamelyikére nézve szerencsés esemény, ne legyen ha-
sonló természetű kihatással az utóbbira is. Ha az egyház 
megosztozott azon számtalan bajokban, melyek a politikai 
felforgatásoknak következményei voltak, ugy joga van jobb 
s szerencsésb napokat reménylenie, midőn oly fejedelem lép 
a trónra, ki katholikus, mint felséges elődei is voltak, s ki 
erősen el van tökélve, az ütött sebeket minden rendelkezé-
sére álló eszközökkel ismét begyógyítani. 

XII. Alfonznak királyunkká kikiáltatása végét vetendi 
mindeme rendetlenségeknek, s egy uj, oly korszaknak leend 
kiinduló pontja, melyben a jó viszonyok a kereszténység 
közös atyjához ismét feléledni fognak, miután a legujabbi 
idők rendetlenkede'sei s kihágásai által, fájdalom, megszakad-
tak. Az állam a kölcsönös viszonyok megállapításában min-
dig a bölcs főpapok tanácsának meghallgatása után, s egyetér-
tésben a szentszékkel járand el, s az egyháznak s annak szol-
gáinak mindazon oltalmat nyujtandja, melyre oly kiválólag 
katholikus nemzet közt, mint a miénk, teljes jogigénye van. 
Épezért számit a kormány (czimeduek) s t. kartársainak, nem 
különben az államban fenálló nagy testületeknek s minden 
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jó katholikusnak támogatására is. Igen örvendek, hogy 
alkalmam vagyon (czimedet) a beállott szerencsés fordu-
latról értesíthetni, mely remény lenünk engedi, hogy im-
már a nemzetre s az egyházra is szerencsésb korszak fog az 
eddiginél beállani. Isten tartsa meg számos esztendőkig. 
Madrid, jan 2. 1875 Cardenas". 

Ezen körjegyzék eleget beszél az egyházról s a spa-
nyol nemzet katholicismusáról, hogy az egész világ zsidói, 
szabadkőművesei s egyéb liberálisainak neheztelését az uj 
királyra vonja. Azonban ez urak jól tudják, hogy oly .ki-
rály' szájában, kit ők tettek azzá, e szavak nem veendők 
komolyan ; haragjuk tehát csak tettetett volt, s csak arra 
szolgált, hogy a fiatal királyra rá ijeszszenek, kinek kor-
mánya egyébiránt már alakulása pillanatában elárulta, hogy 
egész katholicismusa — nem ér semmit. 

Erre vonatkozólag a bécsi , Vtl' spanyol levelezője eze-
ket irja : Canovas — az uj ministerelnök — azon van, hogy 
valamennyi pártot kielégítse, azaz valamennyit rászedje, 
így most unalomig ismételgeti, mennyire iparkodik az álla-
mot ismét kibékíteni az egyházzal s pedig uj concordatum 
által, miután a régebbi elmellőztetett. De mi biztosítékot 
nyújthat egy uj concordatum, midőn az előbbinek egyoldalú 
eltörlése bebizonyitá, miszerint e dologban is csak önkény-
kedőleg szándékoznák eljárni. Minden concordatum kétol-
dalú szerződés, mely csak mindkét részrőli beleegyezés mel-
lett változtatható meg; Canovas azonban Bécsben sokat t a -
nult, s azért a concordatumokkal is csak ugy bánik el, mint 
minden egyéb kormányi rendelettel, melyet ma kibocsátani, 
holnap pedig visszavonni lehet. 

E tekintetben decz. 31-én igen élénk eszmecserébe bo-
nyolódott Alvarez-zal, kit, mint elismert hithű katholikust, 
ministeriumába meghívni akart, hogy ott megannyi liberális 
s radikalis hivataltársak közt a katholikus elemet képvi-
selje. Alvarez feltételül azt kötötte ki, hogy mindenek előtt 
az egyoldalulag s erőszakosan eltörült concordatum régi ha-
tályába helyeztessék vissza, mit Canovas határozottan meg-
tagadott, de ugy, hogy Alvareznak kibékítésére ,uj' concor-
datum megkötésére késznek nyilatkozott, mit ez azon he-
lyes észrevétellel utasított vissza, hogy ezt az ujat majd csak 
ismét époly egyoldalulag elnyomják, mint a régit. 

Ezen eszmecserének eredménye az lőn, hogy Canovas-
nak nem sikerült, az igazán katholikus pártot a maga tábo-
rába csábítani, s igy igen okadatolva találjuk a nagyobb 
külföldi katholikus lapoknak abbeli magoktartását, hogy 
kivétel nélkül kijelentik, miszerint rokonszenvökkel ezentúl 
is csak Don Carlos részére állanak ; mert ha Alfonzo vissza 
állitotta még az alcantarai s calatravai lovagrendeket is, 
ez katholicismusa mellett eleddig ép oly kevéssé bizonyít, 
mint nem bizonyítanak ministerelnökének kibékítő, hazug 
phrázisai sem. 

VEGYESEK. 
— Nmlgu Haynald Lajos, kalocsai éi-sek ő exjának 

kifogyhatlan bőkezűségére vonatkozólag a következő érde-
kes adatokat találjuk a ,Népiskola' e. i. 3 számában, melye-
ket ezennel tovább terjeszteni szíves kötelességünknek tart-
juk : „A közművelődés és jóllét oltárára ő exja csak a leg-
utóbbi négy év alatt a következő jelentékenyebb összegeket 
adta : az erd. egyházmegyének 60,000 ft, Szécsénynek 80,000 
ft., a bajai és szabadkai leányiskolákra körülbelül30,000 ft., 
a bácsi (épülőfélben levő) iskolára 40,000 frt., az Újvidéken 
építendő iskolára 10,000 frt., a kalocsai árvaházra 20,000 
frt., a kalocsai aggok házára 15,000 frt., a kalocsafőmegyei 
tanítók nyugdíj intézetére 20,000 frt., a Haynald-érsek-féle 
alapra eddig 120,000 frt., melyek együttvéve 395,000 frtra 
TUgnak. Ezen összegben nincsenek meg a tízezer frtnál ke-

vesebbet kitevő adományok. Ö exja tehát az utóbbi időben 
minden évben többet adott százezer frtnál köz- és különö-
sen nevelési czélokra. Sok ily nagybirtokost a hazának s 
néhány év múlva fölvirágzik a népnevelés" ! 

— A szatmári kath. kaszinónak második pesti leve-
lünkben emiitett felhívása következőleg hangzik : 

„Tisztelt Uram ! A Szatmáron alakítandó „Kath. k a -
szinó" alapszabályait a nm. minisztérium annyi várakozás 
után végre megerősítette s a városi hatóság utján a mai na -
pon kezeimhez juttatta. 

Elértük tehát immár az időt, amidőn a katholikus pol-
gárok, katholikus érdekeik megóvása végett egyesülhetnek. 

Számos katholikus polgártársam nevében kérem, ve-
gyen részt ez egyesületünkben, melynek alapszabályilag 
megállapított törekvése: a római és görög kath. polgárok 
társas művelődése ; a közjónak ugy mint az egyesek igaz-
ságos érdekének a lehető módon való előmozdítása. 

Én és számos katholikus polgártársam meg vagyunk 
arról győződve, hogy minden önérzetes kath. polgár sietni 
fog ez üdvös egyesülést tettleges részvételével előmozdítani. 
Különösen a ft. lelkész és a t. tanitóurakat kérem : hassanak 
a közjó érdekében oda, hogy a gondozásukra bízott kath. nép 
ez eszmét megértse s a maga körében is terjeszsze. 

Az alapszabályok egy nyomatott példánya minden 
aláírónak megküldétik. 

Tagsági dij egy évre 3 frt, — és ki ezen iv alá irta 
magát, a tagsági kötelezettséget egy vagy három évre biz-
tosította. 

Jóltevő tagok, akik legalább 3 frttal járulnak a t á r -
sulat czéljaihoz. Alapítók 50 frt. alapítványt tesznek. A véd-
nökök 100 frt alapitványnyal járulnak az egylet czéljaihoz. 
A jelen gyüjtőiv visszaszármaztatását — akár betöltve, 
akár betöltetlenül — folyó hó 31-dikére kérem. 

Szatmár decz. 12. 1874. Számos kath. polgár nevében 
Nitsch József, id. elnök." 

Azok után, miket pesti levelünkben mondtunk, feles-
leges, ily teljes szivből üdvözölhető vállalatok ajánlására 
még csak egy szót is koczkáztatnunk. Bár csak a kath. ka-* 
szinók alapitása nálunk is azon szellemben történnék s oly 
szép gyümölcsöket teremne, mint például Belgium vagy 
Németországban, hol a katholikusok csak is ily helyes sora-
kozás által képesek, még a legálnokabb ellenségeknek táma-
dásaival szemben is helyt állani. 

— Dupanloup püspök f. évi jan. 1-én pappá szentel-
tetésének 50-dik s püspöki székfoglalásának, 25. évforduló-
já t ülte. Megyés hivei igen értékes pásztorbotot ajándékoz-
tak neki. — Einsiedelnben, a legnagyobb, s nemsokára t a -
lán utolsó svajczi (benczés) zárdában legújabban Oberhol-
zer Vazul, eddig pfaffikoni lelkész választatott meg apáttá. 
— Newdegate Alfred, krinhallami angiikan lelkész s a lon-
doni protestáns egyletnek eddigi titkára f. hó 10. visszatért 
a kath. egyház kebelébe. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg a lapunk tavali évfolyamának 52 szá-
mában közölt; de már e jelenlegi gyűjtéshez tartozó nagy-
váradi adományokkal együtt : 317 ft. 13 kr. 180 frank arany 
70 db. régi húszas s 1 db. ez. ftos. 

Nóvák Ede, zamárdi lelkész 5 ft . 
Egyéb kegyeletes adakozások 

A christianiai missióra : 
Nóvák Ede „ 5 ft . 
Dr. Publig Gergely m. igeni pleb 5 ft. 

Folytatás a mellékleten. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

J 

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

H A R M M C Z N E G Y E D I K É V F O L Y A M . 

f ~ ^ 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 39-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
inentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, január 27. 8. I. Félév, 18/5. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
Egyházi tudósítások : Pest. Calumniare audacter, semper aliquid haeret. Esztergom. Bib.-hg.-primás ő Emjának legujabbi 
főpásztori körlevele. Berlin. Canossa, vagy: polg. házasság sat. Róma. Garibaldi nak idejövetele. Svajcz. Egyházüldöző kor-

mányaink végső czéljai. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok 
, á z s i a i 1 v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

V. 

A polgári házasság oly ,égető' kérdése tehát 
ú j ra kisért a törvényhozási körben! Denique ez is 
amerikai intézmény, ezt is be kell hozni; hadd lássa 
az ország, hogy a képviselőtestület mennyire hordja 
szivén a nemzet jólétét, boldogságát ! 

Midőn Deák Ferencz mult évi programm-be-
szédében, mély egyébiránt a programúinak alig 
valami, és a határozat lanságnak, a pártvezéri sze-
repet a sülyedéstől megóvni óhajtó kapkodásnak 
nem egy jelét viseli magán, az amerikai egyház-
politikai rendszert előtérbe tolta, fölemiitette a pol-
gár i házasságot is, melyet nem facultativ, hanem 
kötelező alakban behozatni kiván. Minthogy pedig 
Amerikában csak az előbbi divik; mi tehát magya-
rok, kik tudvalevőleg mindennel elkésünk, és kik 
az elkésést törekvéseink intensivitása, kiadásaink-
nak az ál lambukást már csaknem előidézett, óriási 
volta által aka r juk pótolni, még a m e r i k a i d rend-
szert aka runk behozni, mint a milyen Amerikában 
vagyon. Illik is, hisz mi öregebbek vagyunk mint 
Amerika, és lia már tanulni óhaj tunk az ifjabbtól, 
tanul jon tőlünk viszont az is — európai humbugot, 
tanuljon a szabadság hazája paragraph-bilincsekbe 
vert „obligativ szabadságot", — tanuljon tőlünk, 
gazdag magyaroktól a szegény nép n y a k á b a rótt 
u j „obligativ" adót. 

„Freiheit der Meinung, Freiheit das Cultus, 
Freiheit m allen, mit der Religion zusammenhän-
genden Dingen, ist kein Privilegium, geschaffen 
oder zugestanden vom Staate, sondern ein, dem 
individuellen Gewissen und der Persönlichkeit inne-
wohnendes Recht; und der Staat ist verpflichtet, 

dasselbe nicht zu beeinträchtigen, dies ist der Grund-
satz der Nationalverfassung !" i r ja Thompson. ') Ez 
alapon az Unio szabad a lko tmánya nem nyul a 
pharagraphusok rideg kezével szabad polgárainak 
vallásos megyőződéséhez, hanem választásukra 
hagyja , hogy házassági beegyezésöket akár saját 
denominátiójuk papjai, aká r az állam-közegek előtt 
nyi lvání tsák ki. VA házasság megkötésére minden de-
nominátiónak papjai mindenütt feljogositvák. Azon bi-
zonyítványok, melyeket az általok vó-ijbdjut^ 'fűtések fe-
löl kiállítanak, az illető polgári hatóság registrumába 
fölvétetnek és ny i lványos hi te lűek. . . Ugyanezen jo-
gokkal egyébiránt bizonyos polgári hivatalnokok, 
jelesül a b i rák és békebirák is föl ruházvák", olvas-
suk Rii t t imannál .2) Facul ta t iv tehát a polgári há-
zasság Amerikában ; és az „amerikai rendszer" ba-
rát ja i mégis kötelező polgári házasságot aka rnak 
behozni hazánkba, despotikus törvényt akarnak ko-
vácsolni, melynek jakobinus sipkája előtt a sza-
bad magyar ember porba boruljon, áldozva né-
h á n y forintocskát a drága hazának, akarám mon-
dani : a biró és jegyzőnek protestáns oltárára. He-
lyesen mondja a jeles Kist, többször idézett munká-
jában : 3) „A polgári házasság teljességgel méltatlan 
és profanáló lealacsonyitása azon ténynek, melyet, 
mióta a világ áll, minden nép magasztosai! komoly, 
fontos és vallásos cselekvény g y a n á n t tekintett és 
tiszteletben tartott . A jakobinusok voltak az elsők, 
kik, önmagukhoz teljesen méltón, hozták be Frnncziaor-
szágba a polgári párosodási. A tehénvásár sem törté-
nik meg oly könnyelmű és megvető módon, mint a 
polgári házasság. Epen nem anekdota clZ i cl mit 
azon időtájban, midőn a polgári házasság Badenba 
behozatott, igen sok lapban olvasni lehetett, hogy 
t. i. egy minta-állami polgármester, mint anya-

i. m. 3, 4. 1. 2) i. m. 90.' 1. 3) Amerikanisches, 421 1. 
8 
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könyvvezető hivatalnok és politiális eskető, bizo-
nyos házasulandó párhoz hivatalosan imigy szólt-' 

„Wenn er enander wennt, — So gean onander d' Händ ! 
So, im Name des G'sezes. — Also jetzt, het's es." 4) 

No, ha ez a „Musterstaatban", a német libera-
lismus, felvilágosodottság és még mit tudom én, 
mi mindenfélének classicus földjén történt ; hát ná-
lunk még mi fog mindenféle történni?! Tudom, 
hogy hatalmas kólikát fognának kapni a polgári 
házasságért plaidirozó képviselő urak, ha beadhat-
nám nekik mindazon zöldet, a mi ez általuk alkotott 
német-magyar talajon bőven felburjánozni fog. 

Maga a különben igen szabadelvű gróf Bau-
dissin is, ki az amerikai állapotokat Tüt t Péter és 
Schneider Eva személyében rajzolja elénk élethű 
sasnézéssel, az amerikai civil-házasságnak megha-
tóan ünnepélyes lefolyását imigy irja le : ..Pénzün-
ket megszámolva, nagy örömmel vettük észre, hogy 
122 dollárnyi összeggel birunk. Elhatároztuk e 
sommával szerencsét próbálni, és hogy utunkba 
valami u j akadály ne gördüljön, azonnal a legkö-
zelebbi békebirólioz mentünk el, ki két és fél dollár 
árán megadta nekünk az engedélyt, hogy a Tüt t 
nemzedéket föntartliassuk." 

„Ez engedély dúsan volt megfizetne. Ne érts 
engemet félre, kedves olvasó ! — azon szerencse, 
hogy Schneider Évából Tüt t Éva leszen, sohasem 
lett volna eléggé drágán megfizethető; hanem a há-
zasságkötés formalitása volt méregdrága. A rideg, 
durva, barátságtalan kinézésű békebiró ugyanis, 
hálóköntösben és papucsban egy hintó-széken ülve, 
bennünket, a mint szobájába léptünk, eme szavak-
kal fogadott : „What in tlie hell ist the matter now" V 
(mi az ö t akartok már?)" ^ r . 

„Midőn Eva szemérmes szerénységgel neki vá-
laszul adá, hogy házasságra lépni akarunk, jobb 
szemével hunyorítva mondá : „Two and a half". 
Én ez összeget kezébe adám, mire ő fölkelt, leve-
tette hálóköntösét, és neveink után kérdezősködött. 
Miután neveinket leirta, azt kérdezte tőlem, váljon 
akarom-e Évát nőül venni ; Évától pedig, váljon f 
akar-e hozzám nőül menni ? és midőn Péter és Eva 
igen-nel válaszoltak, ő ünnepélyes hangon mondá: 

„I pronounce you to be husband and wife" — 
ki jelentem, hogy önök férj s feleség." Az ünnepélyes-

4) In's Hochdeutsche übersetzt, heisst diese muster-
staatliche Apostrophe, nebst dem Himmel und Erde bindenden 
Machtspruch: „Wenn ihr einander ehelichen wollt,so reicht 
zum Zeichen dessen einander die Hände". (Die Brautleute 
reichten einander die Hände, worauf der Gewaltige weiter 
amtirte :) „Im Namen des Gesetzes" (erkläre ich die Ehe für 
geschlossen). „Und nun ist-der Akt vorüber". (Kist, u. o.) 

ség megrenditő volt. Én nőm iránt elvállalt kötel-
meim teljes tudatának magaslatára emelkedtem, és 
ugy hiszem, hogy Eva is mélyen megindult volt. 
Sirt ő, midőn a békebiró szobájából kiléptünk, s 
igy szóla hozzám : „Mig jegygyűrűm nem lesz, nem 
is hiszem, hogy mi házaspár vagyunk, Jer, ve-
gyünk két gyűrűt" , sat. Múltkor a derék kis „Egri 
Népújság", nem tudom, váljon csak odavetőleg, vagy 
komoly számitásután a nálunk behozandó civil-há-
zasság megrenditő ünnepélyességének csupa ame-
ricano-magyar szabadságból fizetendő dijját oly ösz-
szegben tette ki, mely a szegény Tiitt „two and a 
half"-jánakkörülbelül megfelel; és lia már 122 dol-
láros amerikai is méregdrágának találta a dijat : mit 
fog a szegény magyar vőlegény mondani, kinek ma-
gam is nem egyszer engedtem el a hirdetés-, tanitás-, 
esketés- és behatásért járó egy forintocskát, látva, 
hogy még ez is tőle nehezen kerül. I rányi ur sajnálja 
a kath. papok ebbeli jövedelmét ; de nem sajnál ja 
csupa hazafiságból bizony itt-ott alig, hogy ten-
gődő lionfiát; a legszomoritóbb azonban az, hogy az 
ő jakobinus verklinótája után a képviselőknek oly 
nagy része indul! A polgári házasság behozatala 
nem egyéb, mint a forradalmárok által teremtett 
kereszténytelen és üdvtelen állapotoknak soha nem 
okadatolható utánzása, és szegény hazámnak a lca-
tholicismus iránti ellenszenvből, sőt nyil t gyűlölet-
ből való nemtelen megadóztatása. Örvendj, édes ha-
zám! Amerikába megyünk, és te füleidbe is fog 
hangzani az amerikano-liiingarian uj adónem: „Two 
and a half!" (Vége köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
III . 

Ferdinand mélyen átérezte azon igazságot, hogy a 
vallási megoszlás magára a polgári életre is káros behatás-
sal van, értette a protestantismus államellenes alapelveit, 
azért féjedelmi feladatául ismerte a vallási súrlódásokat be-
szüntetni, és az egyházi életet régi medrébe visszaszorítani. 
Azonban fájdalom, óhajtása és törekvése csekély eredmény-
nek örvendhetett. 

Halála előtt egész birtokát fiai között felosztván, 
végrendeletébon a katholikus vallás megőrzését és fentar tá-
sát melegen ajánlá : „Ha a reformátusok — úgymond — 
ahelyett, hogy egymással megegyeznének, oly viszálkodók, 
habozók és szőrszálhasogatók, hogyan lehetne az igaz és jó, 
a mit hisznek? Az igaz hit nem lehet több, de csupán egy, 
minthogy pedig nekik több egymástól különböző vallásuk 
vagyon, az igazság Istene nem lehet velők". 

Az atyai intelem ellenére fia, Miksa (1564—1576.) 
mégis a protestantismus felé hajlott és a katholikus egyház 
iránt tökéletesen egykedvűnek mutatkozott. A protestánsok 
Miksát könnyen megközelíthető fejedelemnek ismerték, azért 
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felekezeti érdekeiket illetőleg szép reményt is csatoltak 
uralkodásához. És csakugyan hadvezérei is többnyire a 
protestánsok közül való valának, sőt vezéreinek egyike, 
H vend Lázár egy lutheránus zsinaton elnökölt is. 

A prédikátorok boldog napjaikban is folytonos egye-
netlenségben éltek, és különösen Debreczen táján némelyek 
Lutherhez, mások Calvinlioz hajoltak, azért mindenütt a 
Tiszán tul és innen levő helységekből 1567-ik esztendőben 
Debreczen városába összegyülekeztek a prédikátorok, és 
akkor elhagyván Luther tanait, egyenlő akarattal Calvin-
hoz szegődtek, ki nagyobb szabadossággal lcedveskedék az 
érzékiségnek. Ezen eseményt Debreczen városáról irt rövid 
magyar krónika ezen szavakkal jegyzi fel: „Anno 1567. 
Böjt elő Havának 24. Napján, ez Magyar Országban, Ti-
szán-tul, és innen lakó Prédikátori rendek, a Keresztényi 
vallás tractálására itt Debreczenben Sz. Gyűlést tartottak : 
ugyanakkor az Helvetica Confessiónak alá is irtak". A pré-
dikátorok ezután már odahatottak, hogy a lutheranismus 
mellőzésével a calvinismus jusson túlsúlyra. Akkor történt, 
hogy Kecskemét és a Tiszán innen levő szomszéd Nagy-
Kőrös, Czegléd, Halas sat. városok lakói, kik előbb Luther 
tanaival zaklattattak, utóbb a „magyar hit"-nek nevezett 
helvét hitvallás, azaz : kálvinista tanok elfogadására lettek 
kényszerítve. 

A leik ismeretlen prédikátorok a nép hitével játszot-
tak, mint kártyajátékos a kártyával. Az eszelősség ezen 
idénye alatt történt, hogy Kecskeméten a sz. Miklós-tem-
plomához épített fa-imaliázat is kalvinista imaházzá változ-
tatták és benne egész a gyászos emlékű tűzvész idejéig éne-
kelgették a zsoltárokat. 

A kecskeméti legrégibb kálvinista prédikátorok egyike, 
Búzás Mihály, kiről a város számadó lajstromában ezek 
vannak feljegyezve: „Anno 1600, pünkösdbe Búzás Mihály 
Prédikátort fogadta-meg Bíró-Uram, kinek fizetése het-
ven forintok, két ártány, száz fő káposzta, tizenkét fertály 
buza, három fertály köles. A Mesterét is fizette ki ezen Con-
ventzióból". (P. Telek József.) 

IV. 

A tizenhatodik század második felében a kath. egy-
ház a legsiralinasb helyzetben volt. A primási szék 27 és az 
egri püspökség 10 évig üresen állott, és 26 vármegye fő-
pásztor nélkül volt; minek az lön következménye, hogy 
csak Esztergom megyében 900 javadalomból 800-at pro-
testáns prédikátorok foglaltak el. 

A magyarországi protestantismus ekkor hatalmának 
tetőpontján állott. A főúri családok és a nép nagyrészét a 
két protestáns felekezet kebelében találjuk. 

De igazságosaknak kell lennünk: a protestáns prédi-
kátorok sok tekintetben túlszárnyalták a kath. papokat. 
Növendékeiket nagy számmal küldötteik kiképzés végett a 
külföldi egyetemekre, igy 1522—1560 között 442 ágostai 
hitvallású magyar ifjú látogatta a witteinbergi főiskolát. 
(Révész Imre.) 

A katholikusok ellenben elegendő számú növendékek 
befogadására alkalmas papneveldékkel sem birtak. A török 
pusztitás idejében ugyanis a káptalanok és kolostorok mel-
lett emelt tudományos intézetek mind feldulattak és a kül-

földi kath. tanintézeteket aránylag kevesen látogatták. 
(Pázmán P. és kora. Franki.) 

Ezen égető bajon némileg az által lőn segítve, hogy a 
nagytudományu és buzgó Jézustársasági atyák hazánkba 
is behozattak. 

Első társas házuk Nagy-Szombatban volt. Azonban 
szét kellett széledniük, minthogy 1567-ben támadt tűzvész 
az ő épülőtöket is elhamvasztotta. 

A jezsuitáknak azután Magyarországban egy ideig 
nem volt állandó helyök, hanem egyes városokban és falva-
kon mint liitküldérek működtek. 

Seidel János atya a bányavárosokat látogatta meg, hol 
az élete ellen intézett leselkedések miatt sokáig nem tartóz-
kodhatott. 

Ez időből sok embertelen tényt birunk feljegyezve. 
Egyebek között ezeket olvassuk: „Anno 1580. Calvinistae 
insigni proditione Varadini Catholieos oppresserunt. Cum 
enim Festő Paschatis Catholici ex veteri consvetudine cum 
cruce, vexillis et labaris, hymnos decantantes extra oppidum 
processissent, Calvinistae quidam cum trecentis equitibus in 
eos nihil taie opinantes ex insidiis eruperunt et inerniem haue 
multitudinem ereptis vexillis et labaris, nullo negotio dissi-
parunt: qui ad Oppidum confugientes, cum portas fraude 
occlusas invenissent, patria extorres, alibi sedes et domicilia 
sibi quaerere coacti sunt". (Florimundus Roemond.) 

Továbbá: „1586. Non proeul a Cassovia eo impietatis 
nonnulli Calvinistae devenerunt, ut in Dei, Fideique contu-
meliam, pingvem porcum musto baptisare non metuerint, 
omnibus quae in Ecclesia sunt caeremoniis observatis. (Flo-
rim. Roem.) 

Draskovics György bibornokká levén Rudolf (1576— 
1608.) királynál, ki minden áron a békét óliajtá, kieszkö-
zölte, hogy a megürült turóczi prépostság a jezsuiták birto-
kába jusson. E szerint a jezsuiták társasháza megalakult. A 
szerzetes atyák hiterős buzgalma, önfeláldozása és ügyes 
nevelése által a veszélylyel fenyegetett kath. egyház szilár-
dan kegyeltetett — és az általok felélesztett hitélet az ős 
religiót újra virágzásba hozta. Érezték ezt jól a protestán-
sok, azért keletkezésök óta ostromaik tárgyául tűzték ki 
őket, fogvhatlan gyűlölettel üldözték és aljas rágalmakkal 
illették, mintha ők voltak volna minden gonosznak szerző 
okai, holott egyebet nem tettek, hanem, hogy a római kath. 
hitet élő szóval és Írásaikkal védelmezték, miként a prédi-
kátorok is a protestantismust. Azon időkben ugyanis igen 
megkevesbültek hazánkban a megyés papok ; missiókra vala 
tehát szükség, ezekre pedig ők legalkalmatosbak voltak. 
Ha szabad volt reformálni, miért nem lett volt szabad a ka-
tholikusoknak magukat oltalmazni ? (A Protestantismus, 
Udvardy.) 

Rudolf látva a róm. kath. egyház szomorú helyzetét, 
tapasztalva a protestáns túlkapásokat, minden figyelmét oda 
forditotta, hogy a vallási sm-lódásokat, melyek az ország-
jólétét oly sorvasztókig emésztették, megszüntesse és a sokat 
zaklatott római kath. egyháznak az öt megillető dicsőségét 
visszaszerezze. Ez alapon a beerőszakolt prédikátorokat sok 
helyen mellőzte és az elűzött kath. áldozópapokat vissza-
helyezte. Bölcs intézkedés szerint pedig, ahol felszentelt pa-
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pok azok hiánya miatt alkalmazhatók nem voltak, licen-
tiatusok rendeltettek. 

1603-dik évben Kassán sz. Erzsébet-templomát, me-
lyet a lutheránusok erőszakkal foglaltak volt el, a katholi-
kusoknak visszaadatta, mely kormányrendeletnek a városi 
hatóság vonakodott engedelmeskedni, mire a templom fegy-
verhatalommal adatott át az egri káptalannak. 

Idejárul, hogy Rudolf az 1604-ben tartott pozsonyi or-
szággyűlés rendeleteihez csatolta, hogy megújítja elődeinek 
a vallás érdekében adott rendeleteit, és azontúl a közjó érde-
kében tartandó országgyűléseken minden vallási vitatkozást 
betiltott és elrendeli, hogy a kik ezen tilalom ellen csele-
kesznek, az elődei által kiadott büntetések terhe alatt ma-
rasztaltassanak el. 

A királynak ezen intézkedései, melyek a békét és haza 
javát czélozzák, a zavargó protestánsok nemtetszésével ta-
lálkoztak és a protestáns földes urak a kath. papokat jószá-
gaikról eliizék, protestáns prédikátorokat alkalmaztak és a 
népet apostáziára kényszeritették ; sőt a protestantismust 
fegyveres kézzel is igyekeztek terjeszteni. (Hist. dipl. I. 33. 
Istvánfy.) 

Hogy mig ezek hazánk távolibb helyein történtek, 
mily sors jutott Kecskemét katholikusainak is, alig szükség 
emliteni. 

A féktelen és rabló csapat élére Bocskay István állott ; 
és leirhatlan a kegyetlenség, melyet a protestánsok ,a tiszta 
hit' ürügye alatt müvelének. Azonban fájdalommal legyen 
mondva, a religio inkább ürügy volt, mint valódi ok a zen-
dülésre, ámbár ezen ürügy igen alkalmas szer volt a kedé-
lyek felizgatására, sőt a protestánsok csupa hazaszeretetből 
gyámolitásuk végett a törököt is meghitták, és szomorú, de 
való, hogy a protestánsok a törökkel versenyezve gyilkol-
ták a katholikusokat, pusztították a szép magyar hazát. 
(Ribini és Kazy.) 

Utóbb csaknem az egész ország Bocskay hatalmába 
került. Ezen protestáns ur atyáskodása alatt sok katholikus 
elhurczoltatott és barmok módjára eladatott. A dunántuli 
megyékből, Ausztria és Morvaországból 80 ezer katholikus 
vitetett rabszolgaságba. (Kazy.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,jan. 23. C a l u m n i a r e a u d a c t e r , s o m p e r 

a l i q u i d h a e r e t . A rágalom olyan mint a papirra esett 
téntacsepp, hasztalan vakarjuk le, mert a helye mégis meg-
látszik ; a rágalmat is hasztalanul czáfolgatjuk, mert ha si-
kerül is nagyjában a nemtelen vádat magunkról lerázui, a 
gyanú mégis megmarad, hátha csakugyan ugy van a dolog, 
a mint lenni állíttatik ? A Protestantismus születése napjá-
tól kezdve átlátva a katholicismus rágalmazásának hord-
erejét, már három századon tul gyakorolja saját érdekében 
e nemes mesterséget, jól tudva, hogy valamint rágalomból 
született, ugy csak rágalommal ellenünk képes magát fen-
tartani. A dicsőséget, melyet, a protestantismus ezúton arat 
nem irigyeljük, azért nem is követjük az adott példát, de 
leálczázni kötelességünknek tartjuk minden adandó alka-
lommal, még ha a farkas-marások nem is maradnának 
el utánna. 

A protestantismus a dicső liberális aerában nagyon jól 

érzi magát, tudja, hogy ma senki, vagy legalább is nagyon 
kevés ember az, aki komolyan képezné magát, kivált vallási 
tudományos téren, tudja, hogy korunk a felületesség kor-
szaka, és igy igen jó aratásra lehet kilátása a protestantis-
mus rágalmainak a katholicismus ellen, azért felmelegit régi 
rágalmakat, vagy ujakat alkot, ha ugyan lehetséges, és ezek-
kel táplálja szánandó olvasó közönségét. Hogy Farkas Jó -
zsef ur mint a ,P. E. és I. L.1 főmunkatársa őseinek példáját 
szintén követi, ezzel valószínűleg nem mást akar bizonyí-
tani, mint hogy ő is azon igazhitű protestáns ,hivők' közé 
tartozik, kik ámbár minden dogmát elvetnek, a kath. egyház 
elleni gyűlöletet azonban mint egyetlen szükséges dogmát a 
protestantismus fentartására mégis rendületlenül vallják, s 
hogy helyette mégis adni látszassanak valamit, kikiáltják a 
protestantismust mint egyedüli gyógyszert az emberiség 
összes bajaira, holott tudvalevőleg annyi értéke van, mint 
Rix Vilma pastáinak, sőt még ennyi sem. 

T. Farkas urnák a szive t.i. legújabban megesett a sze-
gény Spanyolországon, és ha kérdezzük miért? válaszul oly 
feleletet kapunk tőle, mely bizonyitja, hogy Brockhaus lexi-
konát szorgalmasan tanulmányozta, nemcsak, hanem kel-
lően tudja használni szédelgő korszakunk minden szólamait 
mint olyanokat, melyek a katholicismusról minden becsü-
letet lerágnak, hogy azt a politikai párttá alakult protestan-
tismusra rá aggassák. Spanyolországnak egyetlen egy hi-
bája, legalább főhibája az, hogy katholikus, hogy a 16-ik szá-
zadban, honnan a világ számítása kezdődik, a protestantis-
must be nem fogadta; innen a szakadozjttság, innen a foly-
tonos forradalom és az ország hanyatlása. No lám, a baj oka 
meg van fejtve, a következtetés igen természetes : száműzni 
kell a katholicismust, be kell hozni helyette állami alaptör-
vénynyel a protestantismust és a baj azonnal megszűnik. 
Ily gyógyszerrel bizonyult be a protestantismus nemde, már 
régeu-régen, midőn t. i. a protestantismus által felkeltett, har-
mincz évig tartó, véres háború. Németországot egyesitette, sőt 
hogy közelebb jöjjünk, a történelem azt is kétségenkivül he-
lyezi, hogy nálunk is a béke korszaka épen akkor kezdődött, 
mikor a protestantismus; a német növény hozzánk is átültette-
tett, az ország tekintélye is épen e korszak óta emelkedett, 
melyhez Nagy Lajos, vagy Mátyás korszaka, m'dőn még az 
ország nem ismerhette, minő fán terem a protestantismus, 
midőn még nem Ízlelhette meg gyümölcsét, valóságos bliktri 
volt. Hanem persze ilyen magunk fajta ember ugy gondol-
kozik, hogy ha Spanyolország képes volt hanyatlani, vala-
mikor igen tekintélyes hatalom is lehetett, és a mi ultra-
montán históriáinkban úgyis van megirva, hogy volt Spa-
nyolországnak oly korszaka, midőn a birodalomban nem 
ment le a nap; minthogy pedig mi, mint a sötétség gyer-
mekei nem tudjuk meghatározni, hogy ez melyik korszak 
volt? hogy katholikusok voltak-e akkor a spanyolok? kér-
jük Farkas urat, határozza meg nekünk e korszakot es a 
spanyolok ekkori vallását, talán foglaltatik erről valami a 
protestáns történelemben is, vagy legalább Brockhaus lexi-
konában, a feleletből azután valószinűleg vonhatunk le kö-
vetkeztetéseket Farkas ur állítása mellett, vagy ellen, abból 
megláthatjuk, váljon a katholicismus volt-e Spanyolország 
hanyatlásának oka, vagy más valami, miről Farkas urnák 
vagy nincsen tudomása, vagy legalább a nyilvánosság előtt 
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nem akar ja megvallani, mert hát akkor, hogy lehetne a ka-
tholicismusra egy jót rúgni és a világ összes baját az ő nya-
kába akasztani. 

Még nagyobb fokra hág azonban a gyűlölettel vegyes 
rágalom, midőn F. ur azon térre lép, hol be akar ja bizonyí-
tani részletenkint, hogy Spanyolország sülyedésének oka 
csakugyan a katholicismusban rejlik, mert a katholicismus 
a spanyolokban elfojtott minden honfi erényt; elfojtotta a 
munkásságot, úgymond, mert barátzárdák alapításával a he-
nyélöket jutalmazza, sőt ezeket teszi szentté. Hja t. Farkas 
ur, már az csak ugy van, hogy aki, mikép becsüli a tudo-
mányosságot és az életszentséget, ugy szokott az beszélni a 
tudomány és életszentség férfiairól. A ,P. E. s I. L.' csak 
nem rég közölte, hogy a protestáns hivő közönségnél még 
ma is azon a fokon áll a tudomány iránti szeretet, hogy a 
földgömböt gombócznak, a térképet pedig ponyvának ne-
vezi, ily felfogás mellett azután könnyen érthető, hogy pro-
testáns iró ember henyegségnek nevezi a katholikus szerze-
tesek éj-napi tudományos munkálkodását, melynek köte-
teivel pedig valószínűleg protestáns könyvtárak is dicseked-
nek, csak még azt szeretnők tudni, váljon Farkas ur mint 
iró és, felteszszük tudománynyal foglalkozó ember, magát is 
henyének tart ja-e vagy sem ? De még azt is mondja F. ur, 
hogy a katholicismus elfojtja a polgári hűséget, ez állításá-
nál valószínűleg elfelejtkezett arról, hogy nem a pápa, ha-
nem egy szökött barát volt, ki a parasztokat lázadásra 
hívta fejedelmeik ellen, később pedig ezeket ösztönözte fegy-
verfogásra alattvalóik ellen, nemde ez is a katholicismus 
ellen és a protestantismus mellett bizonyít, hogy pedig a ka-
tholicismus minden hazafiúi önzetlen áldozatkészséget is 
elfojt, az oly bizonyos, mint az, hogy p. o. Magyarországot 
is a protestánsok védelmezték meg vérökkel és pénzükkel 
a külellenségtől már akkor, mikor még nem is léteztek, vagy 
a mily bizonyos, hogy mikor már léteztek, a muzeumot, az 
akadémiát és más számtalan tudományos intézetet ők ala-
pították, és ez így történt máshol is. 

Valóban nevetséges dolog, vagy talán más valami is. 
Valahányszor a protestantismus régi és uj rágalmait, melyek 
annyiszor meg voltak czáfolva, ismét felmelegiti, ugy tesz, 
mintha a világ mindent csak neki, a katholicismusnak 
pedig semmit sem köszönne, mintha a protestantismus léte-
zése előtt az embereknek fogalmuknak sem lett volna a hon-
fiúi erényekről, midőn történelmi igazság, hogy a honfiúi 
erények épen a protestantismus keletkezte óta kezdtek r i t -
kulni és azon mértékben kevesbedtek, amint a protestantis-
mus elhagyva mindinkább a szellemi tért, kifejlődésében az 
anyagelviséghez jutott. S ezt jó lesz F. urnák is megje-
gyezni: a honfiúi erények csak ott tenyésznek, hol még 
létezik a szellemi életben való hit, de az anyagelviség mel-
lett érthetetlen minden hűség, minden áldozatkészség stb. és 
ezért tévesnek tar t juk azon állítást, melyet Farkas ur kocz-
káztatott s azzal együtt többi rágalmait is visszautasítjuk. A 

Esztergom. B i b . h e r c z e g - p r i m á s ö E m j á -
n a k legujabbi főpásztori körlevele. (De observantia qua-
dragesimali et obligationibus Cleri.) Venerabiles Fratres et 
Filii in Christo Dilectissimi ! Inter omnes dies, quos, ut lo-
quitur S. Leo M. ') multis modis honorabiles habet christi-

Userai , de Quad. 10. 

ana devotio, nullus est excellentior festivitate paschali, per 
quam in Ecclesia Dei universarum solemnitatum dignitas 
consecratur. — Considérantes autem, quid per Crucem Do-
mini adepta est universitas mundi, cognoscimus ad celebran-
dum Paschae diem merito nos quadraginta dierum ieiunio 
praeparari, ut digni possimus divtnis interesse mysteriis ; non 
enim summos tantum Antistites, aut secundi ordinis sacerdo-
tes, — sed omne corpus Ecclesiae, universumque fidelium 
numerum, ab omnibus contaminationibus oportet esse purga-
tum, ut templum Dei, cui fundamentum est ipse fundator, in 
omnibus lapidibus speciosum, et in tota parte sit lueidum". 
Quibus qui dem verbis tam ideam, quam sublimem finem, 
quem Ecclesia observantia quadragesimali prosequitur, op-
time elocutus est Summus Ecclesiae Pontifex et Doctor : 
„Ecce tempus, ait S. Petrus Chrys. 2), quo carnis otia, quo 
mentis ignavia, quo ventris cura, et tota est familiaris obse-
quii deponenda torpedo. Ecce tempus, quo in armorum coe-
lestium meditatione, animi et corporis exercendae sunt v i -
res. Nunc est tempus, quo gula cum ieiunio, abstinentia cum 
crapula, cum luxuria castitas, cum perfidia fides, pietas cum 
impietate, patientia cum furore, cupiditas cum liberalitate, 
misericordia cum avaritia, humilitas cum superbia, sancti-
tas cum reatu, Christo remunerante confligit". 

Nimirum ad humanas passiones adversus spiritum con-
cupiscentes exercendas, mentemque hominis illustrandam 
aptioremque efficiendam ad coelestia meditanda ac degu-
standa, vix aliud efficacius medium est quam ieiunium ; quare 
illud Sancti Patres, propria edocti experientia, virtutis cibum, 
mortem culpae, excidium delictorum, remedium salutis, radi-
cem gratiae, atque fundamentum castitatis appellant. Quod 
cum ita sit, nemini mirum videbitur, quod Ecclesia, quidquid 
etiam obstrepat sapientia carnis, qnidquid obganniant ii> 

quorum Deus venter est 3), fidelibus suis ieiunium commen-
det, atque praecipiat etiam, idque tanto magis, quod noverit : 
Regnum coelorum vim pati, et a violentis rapi illud 4), non 
tantum in laboribus, ac vigiliis, sed etiam in ieiuniis multis.5) 
Cum porro ille, qui in christiano agone bonum certamen cer-
tare, cursum consummare, fidemque servare desiderat, ut 
iustitiae coronam, legitime certantibus repositam a iusto 
Judice possit accipere, corpus cum Apostolo 6) castigare et 
in servitutem redigere necessario debeat ; optimo sane con-
silio S. Mater Ecclesia, ut homines curis saecularibus irre-
titos, et paene continentiae vel compunctionis ignaros ad pro-
priae salutis opus, quod unum est necessarinm 7), revocaret, 
constituit sacra ieiunia. Inter quae primum profecto locum 
tenet Quadragesimale, quippe in Prophetis adumbratum, 
Christi Domini exemplo consecratum, ab Apostolis traditum, 
et ab universali Ecclesia ideo retentum et observatum, ut 
quemadmodum S. Leo M. et alii SS. Patres loquuntur, to-
tum Ecclesiae corpus simul poenitentiam agat, maculasque 
totius anni decursu contractas eluat ; ut porro omnes et sin-
guli Christiani carnis mortificatione, et castigatione Christo 
commoriautur, atque ad Paschalem solemnitatem et Eucha-
ristiam eo tempore sumendam se praeparent, utque demum 
Christi Salvatoris Nostri ieiunium pro modulo suo imitentur 
et honorent. 

*) Serm. de Jejun. etc. 3. «) Philipp. 3, 19, J) Matth. 11, 12. 5) Cf. 
II. Cor. 11, 27. «) Cf. I. Cor. 9, 27. ') Luc. 10, 42. 



Quicumque vero pastorali officio funguutur, SS. Con-
cilii Tridentini Decreto 8) obligantur curae suae creditis fide-
libus disciplinam ieiunii non solum proponere, sed etiam 
commendare. Quern in finem plurimum profecto referet recen-
sere multiplicia, quae ex ieiuniis in animum redundant, bona, 
exponere porro, quae in ieiunio fuerit priorum saeculorum 
disciplina, quantaque eius austeritas; solus quippe legumi-
num, fructuumque admittebatur usus, omnibusque solatiis, 
ac vitae commoditatibus valedicebant fideles, unamque su-
mebant in die refectionem ad solis occasum, quae disciplina 
per plura saecula viguit; sed sequioribus saeculis adeorelaxa-
tum fuit ieiunium,ut mirum profecto sit, Christianos etiam post 
has relaxationes ieiunium nullo negotio violare, imo pleros-
que etiam eorum, qui illud observare videntur, nomen et spe-
ciem tantum ieiunii retinere, non rem ipsam. Meminisse dein 
iuvat cum S. Leone M.9) non in sola abstinentia cibi stare 
nostri summam ieiunii, aut fructuose corpori escam subtrahi, 
nisi mens ab iniquitate revocetur. „Hoc est magis ieiunium, 
quod elegi, dicant cum Isaia 10), dissolve colligationes iniqui-
tatis, solve fasciculos deprimentes, et frange esurienti panem 
tuum, et egenos, vagosque indue in domum tnam". Ceterum, 
quomodo Christianos ieiunare oporteat in Quadragesima, 
nemo verius, magnificentius docuit, quam S. Maximus Tau-
rinensis n ) : „Nos vero, inquit, fratres quibus propugnator 
invictus banc venerabilem Quadragesimam dedicavit, sic ca-
stigemus membra ieiuniis, ut animas virtutibus saginemus. 
Jeiunet in nobis perniciosa luxuries, ieiunet omnis iniquitas, 
ieiunet odiosa contentio. Abstineamus ab epulis ; magis ab-
stineamus a vitiis ; — sic nos temperemus, sic sobrii simus a 
vino, ut nulla nobis voluptatum dominetur ebrietas. — Quid 
prodest nobis vacare a conviviis, et diem litibus occupare '? 
Quid prodest proprium non edere panem, et victum diripere 
miserorum ? Jeiunium Christiani, egentis debet esse refeetio. 
Jeiunium Christiani pacem debet nutrire, non iurgia. Quale 
illud est autem, quod non veseeris carnibus, et de ore tuo 
omni esca sordidi UH egreditur rnaledictum ? Quale est, quod 
sanctificatur venter ieiunio, et polluitur lingua meudaciis? 
Recte sane, frater, frequentabis Ecclesiam, si gressus tuos le-
thalibus laqueis avida ilia non implicet, et involvat usura. 
Recte orabis Dominum tuum, si precibus tuis obvia tibi cor-
dis tui non obsistat invidia. Recte contundes manibus pectus, 
si omnem inde furorem malignae voluntatis excusseris. Juste 
etiam dabis denarium pauperi si alii illud pauperi non tulisti. 
Haecergo est, charissimi, religiosa esuries, hie fidelium pastus 
animarum ; ut ieiunium nostrum sanctificet castitas, omet pati-
entia, benignitas foveat, misericordia laetificet, commendet 
humilitas. His Quadragesimam Christi, prout possumus, vir-
tutibus subsequamur, ut gemino quodam corporis animique 
ieiunio, divinae nos semper gratiae commendemus". (Vége köy.) 

Berlin. C a n o s s a , v a g y : a p o l g á r i h á z a s -
s á g m i n t a p r o t e s t á n s p a p o k n a k g y o m o r k é r -
d é s e ; a h á z a s s á g t ö r é s n e k b i r o d a l m i e n g e d é -
l y e z é s e . Van a mi polgárházassági történyiinkben egy 
nevezetes §., a 79., mely azt mutatja, hogy kormányunk már 
is nagyon belátja, miszerint az ő polgári házassága bizony 
nem a katholicismust, hanem saját protestáns papjait teszi 

8) Sess. XXV. de del. cibor. et j e jun . s ) Serm. Quad. 4. >«) Is, 58, 6. 
7. ") Homil. 3. 

tönkre, kiknek a nagy szabadság következtében most nincs 
dolguk, ergo nincs keresetök. Mi marad tehát egyéb hátra, 
mint ismét kissé vallásosnak mutatni magát, s mig tavali 
törvényeinkben roppant ,felvilágosodottak' voltunk, ezidén 
ezt a 79. §-t okként fogalmazni : „Ezen törvény a házasság-
kötés s keresztelés egyházi kötelmeit nem érinti", — azaz, 
ha a mi protestáns papoknak eszébe jutna azokat, kik a pol-
gári ,házasság' után nem jönnek a templomba esküdni ; mert 
ez által stolájok tetemesen megrövidittetik, a bíróságok előtt 
bevádolni, akkor mi, a .hitfelekezetnélküli' állam e vádnak 
jogosvoltát el fogjuk ismerni; mert a mi prédikátoraink 
különben éhen halnak. 

Hogy ez az oka eme paragrafus megszülemlésének, mu-
tatja azon okadatolás, melynek kiséretében a kérdéses tvja-
vaslat a német birodalmi gyűléshez beterjesztetett. Ebben 
többi közt ezeket olvassuk: „Nem lehet az államnak szán-
déka azon köteléket, mely az egyént egyházához fűzi, meg-
lazítani (ecce !), tüzetesen az egyházi esketés s keresztelés 
kötelmeit aláásni ; mert ép ellenkezőleg tagadhatatlan, mi-
szerint az államnak legsajátosabb érdekében épen az fek-
szik, hogy e kötelék teljes erőben fentartassék (ecce ! !) s az 
egyházi kötelmeknek megfeleiő szokások fentartassanak". 
Hogy ez valóban s csakugyan érdekében fekszik az ál-
lamnak, ennek bebizonyítására azon mozzanatokra utal a 
törvényjavaslat, „melyek a polgárházassági törvény követ-
keztében Poroszországban merültek fel" (— a hol t. i. a 
prédikátorok koldusokká tétettek) s hangsúly ózza végre : 
„hogy e S-nak rendeltetése egyúttal zsinórmértéket is ké -
pezni a polgári lajstromvezetők számára, kik eddig Porosz-
országban nem a kivánt óvatossággal jár tak el" — azaz, 
vonakodtak a feleket arra figyelmeztetni : ,most menjetek a 
paphoz' — mit a kormány maga eleinte megtiltott, későb-
ben pedig elrendelt, mig a hivatalnokok, kik azt következe-
tesen nem teszik, sokkal következetesebbek, mint oly 
kormány, mely egyházpolitikai eljárásaiban nem a jog s 
igazság alapelvei, hanem nyomorult antikatholikus fanatis-
musa által vezettetik, s azért egyik igazságtalanságból, 
egyik következetlenségből a másikba esik. 

Természetes, hogy e 79. §. liboralisainknak épen nem 
tetszik; mert ez által legkedvesebb tervök <hiusittatik meg, 
az t. i., hogy a polgári ,házasság' által az egyházi esketés 
kiszorittassék, s könnyen meglehet, hogy a részletes t á rgya-
lásnál az egész §-t elejtik, a szegény prédikátoroknak nem 
kis bánatára, hanem igenis igazi gaudiumára mindazoknak, 
kik nagy kodvteléssel nézik, mint kezd a nagy liberalismus 
a mi liberális kormányainknak nyakára nőni ! 

Még ennél is érdekesebb a tvjavaslat 31 §-a körüli 
vita. Ezen §. a polgárházassági akadályokról szól. Ilyféle 
akadály igen kevés van: a házasság ugyanis meg van tiltva 
a fel- s alá szálló ágnak tagjai, egész- s feltestvérek, mos-
toha szülők s mostoha gyermekek, nászok, fogadott szülők s 
gyermekek — ez utóbbiak közt csak addig, mig e viszony 
fenáll, végre oly egyén közt, ki házasságtörés miatt elvá-
lasztatott s bűntársa közt, csak hogy ez esetben a dispensatió-
nak is van helye. 

E dispensatiót a centrum eltörültetni kivánta, s Mou-
fang kanonok, mint indítványozó, jeles beszédben mutatá ki 
a kath. egyházi jog idevonatkozó szabályainak erkölcsös s 



63 

hasznos voltát; de egyáltalán azt is, mennyire egyezik meg 
a kath. házassági jog magának a természetnek törvényeivel. 
Sőt mi több : Moufang álláspontját maga Schulte is védel-
mezte, ki még azt is követelte, hogy a házasság a nagybátya 
s huga, a nagynéne s öcscse, valamint testvérgyermekek 
közt is megtiltassák, mit aztán Windhorst külön inditvány-
képen a ház elé terjesztett. 

E váratlan triumvirátus: Schulte-Moufang- Windhorst 
a különféle kormánytagokat rémületbe ejté. Dr. Leonhardt, 
porosz s dr. Faeustle bajor minister jobb dologhoz méltó 
buzgalommal küzdöttek a házasságtörökért, de mégsem si-
került volna számukra a dispensatiót kieszközölni, ha csak 
Volk képviselőnek jókor eszébe nem jut, hogy van bizonyos 
állat, melyet egy darab vörös posztó által akármikor dühbe 
hozhatni. Fogta tehát magát, s a német birodalmi tanács-
csal szemben alkalmazta a vörös posztót, arra figyelmeztetvén 
az érdemes hon- vagy birodalmi atyákat, hogy ha a házas-
ságtörőket nem dispensálják, borzasztó reactionarius lépést 
tesznek; mert — horribile dictu — a katholikus házassági 
jog álláspontjára helyezkednek ! . . . . 

A vörös posztó megtette hatását ; — vége volt minden 
becsületes habozásnak, ha a kath. egyház s a házasságtörés 
közt választani kell, akkor minden igazi liberális az utóbbit 
választja. A házasságtörés minden egyes esetben megbocsát 
hatónak nyilatkoztattatok ki, s a német birodalmi képvi-
selők ülés után azon boldogító öntudattal ültek a vacsorá-
hoz, hogy nem helyezkedtek a katholikus egyház állás-
pontjára ! 

fíóma. G a r i b a l d i n a k i d e j ö v e t e l e most már 
elhatározott dolog; fia, ki néhány napja nagy diszebédet 
adott a ,testvérek és barátok' számára, ezen alkalommal 
atyja ebbeli végleges határozatát köztudomásra hozta, mely 
szerint a ,tábornok' nem csak néhány napra, mint inkább 
azon szándékkal jönne ide, hogy itt letelepedjék; mert elha-
gyatott kecskeszigetét már nagyon is megunta. 

Igy aztán megértjük azt is, hogy másik fia, Menotti» 
legújabban annyi egyházi jószágot, nem annyira ,in odium 
ereaturae', hogy ekként is ártson az egyháznak, vett meg, 
hanem azon practicus szándékkal, hogy jó üzletet csináljon 
s a család számára állandó, kényelmes lakhelyet szerezzen. 
„Ha a többi gazember, ki ezt az olasz forradalmat csinálta, 
mind meggazdagodott mellette — ezt gondolhatta Menotti ur 
— miért ne gazdagodnánk meg mi is ?" — gondolá, s mig a 
,nemzet' a tyjának egy milliót ajándékoz, addig ő 119,000 
lirán elrabolt egyházi jószágot vesz, méltó nyughelyéül a 
,két világ hőse' számára. 

Azonban, eltekintve mindezektől, Garibaldinak ide-
jötte komolyan foglalkoztatja még a legjózanabb elméket is. 
Tény, hogy e lépése uj szakaszt jelent azon elkeseredett 
harezban, melyet a páholy az egyház ellen folytat ; Gari-
baldi Rómában annyit jelent, hogy most már az utolsó csa-
pás készül a pápaság ellen, melynek ő legfanaticusabb ellen-
sége s melynek, eléggé dőr !n, halált esküdött. 

Innét van, hogy az istentelenség emez egyik leghirhed-
tebb előharezosának Rómába jötte legújabban közfigyelem 
tárgya. 

Legkisebbik leánya, Clelia, mint mondják, már itt van ; 
tudom legalább, hogy fogadtatására az előkészületek már 

régebben megtéttettek. Ezen alkalommal legyen szabad né-
hány szót a vén kalóz családi viszonyairól is szólnunk. 

Garibaldi kétszer nősült. Első nejétől, Annitától, ki 
1849-ben egyik Ravenna melletti erdőben meghalálozván, 
általa ugyanott sajátkeziileg el is temettetett, két fia s egy 
leánya született neki : Menotti, ki jelenleg itt tartózkodik, s 
nőtlen, és Riciotti, ki angol nőt vett el ; leánya pedig bizo-
nyos Canziónál van férjnél, természetesen csak ,polgárilag'. 

Midőn későbben, az 1860-ik háború alatt Lombar-
diában összevissza kalandozott, egyszerre csak lóháton egy 
kisasszony mutatta be magát nála, ki ,hős tetteinek' leirása 
nyomán rajongván érte, személyesen is meg akart vele is-
merkedni. E kisasszony egy lombardiái nagybirtokosnak, 
Raimondi urnák leánya lévén, hősünket magával vitte atyja 
kastélyába, hol is néhány hónappal későbben elvette, azon-
ban csakhamar ismét elhagyta s azóta nem is találkozott 
többé vele. Ez az asszonyság még ma is él, s Garibaldinak 
törvényés neje ; a ki későbben a siciliai s nápolyi expeditiók 
után Gaprera szigetére vonulván vissza, ott egy Francesca 
nevii parasztasszonynyal lépett viszonyra, kitől már több 
gyermeke van, kiknek legöregebbike a fentnevezett 7 éves 
Clelia, kit tökéletesen vadságban nevelt fel, oly annyira, 
hogy e gyermek legnagyobb örömét az állatkínzásban t a -
lálja, s azt rendes já ték gyanánt üzi. A többi gyermek, h á -
rom vagy négy, még igen kicsiny. 

Ezen ,család' kisérendi a ,hőst' közénk. Hogy ittléte a 
legkülönbfélébb, majd Ízléstelen, de talán gyakran is veszé-
lyes tüntetésekre alkalmat adand, azt kétséget sem szenved. 
A kormánypártiak, sőt még a garabaldisták közül is a mér-
sékeltebbek ezért nem ok nélkül aggódnak, s máris azon 
kérdéssel fordultak Bolishoz, a rendőrfőnökhez : váljon mit 
szándékozik holmi elmaradhatlan s elhárihatlan tüntetések 
esetében tenni ? Bolis azt felelte, hogy csendes, békeséges 
nyilvánulásokkal szemben mit sem teend, hogy az esetleges 
,evvivá'-kat türendi ; de hogy be fog záratni mindenkit, a 
ki bárkire is ,halált' kiáltani merészelne. 

Eddig a békeszerető világ azon reményben ringatód-
zik, hogy Garibaldi nem nagyon túlságosan élend képviselői 
jogai s szabadalmaival, hogy az alsóházi üléseken ritkán 
jelenend meg, s hogy egy két hangzatos beszéd után félre-
huzandja magát. Azonban ezek csak remények, melyek 
nem akadályozzák, hogy mellettök magának Garibaldinak 
legmeghittebb barátai is méltán ne aggódjanak. 

A kormány ugylátszik, a legroszabbra készül. Gadda 
praefectus rőfnyi képpel j á r az utczán. O az, ki a közrend-
s csendért első sorban felelős. A katonaság nagyjában meg-
lehetősen megbízható, csakhogy a tisztek közül hajdanta 
igen sokan G. alatt szolgáltak, minél fogva élénkén rokon-
szenveznek vele. A többiben tudva van, hogy a páholyok 
kebelében már régebben ,legjobb eredménynyel' gyűjtések 
folynak oly czélból, hogy a szegényebb testvéreknek mód 
nyujtassék, addig, mig a ,hős' Rómában tartózkodik, oda za-
rándokolhatni, hogy lássák őt, s hogy ha kell, netaláni tün-
tetésekben mint ,római közvélemény' szerepeljenek. 

Igy most azon három hatalomnak fejei fognak egymás 
mellett városunk falain belül tartózkodni, melyek jelenleg 
mindenütt az egész világon egymás ellen küzdenek : az egy-
ház, az ügyefogyott, demorizált monarchia, s a nem k e -
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vésbbé demoralizált, de hatalmas, istentagadó köztársaság; 
— igaza lehet azoknak, kik nagy, talán borzasztó dolgokra 
készülnek;— mi katholikusok pedig imádkozzunk, imád-
kozzunk szünet nélkül, mert nehéz napok közelegnek a bör-
tönben tartott Péterre ! 

Svajcz. E g y h á z ü l d ö z ő k o r m á n y a i n k 
v é g s ő c z é l j a i most már oly határozottan szabatositvák, 
hogy a legálmosabbaknak a katholikusok közül — ha ugyan 
a svajczi katholikusok közt olyanok is lennének — is végre 
valahára meg kell, hogy nyiljanak szemeik. A berni nagy-
tanácsnak legutóbbi ülései tetemesen ,több világosságot' 
árasztottak a földalatt működő pártoknak üzelmeire s ez 
üzelmek utolsó czéljaira. Arról volt ugyanis szó, hogy ha-
sonlólag, mint a protestánsoknál, most már a katholikusok 
közt is ,megyei zsinat' alakittassék. minek végeredménye az 
lenne, hogy a juravidéki katholicismus néhány a .zsinat' 
neve alatt összeülő hitehagyott pap s világi semmihivő által 
demorizáltassék. Eközben nagyon csalódnék, a ki azt hinné, 
hogy ezen üzelmeknek czélja a svajczi katholikusokat protes-
tánsokká teni ; — a titkos rendezőknek meg sokkal több kell ; 
mert ők a még némileg orthodox protestánsokat már most 
is meglehetősen szorítják, s majd még inkább szoritandják, 
mihelyt a katlioli kusokkal végeztek, mert végczéljok az, 
minden kereszténységnek romjain ama rationalisticus, sza-
badkőmüvesi semmithivést uralomra segiteni a szellemek-
ben, melynek legfőbb előliarczosa a német protestáns-egy-
let a annak különféle, más országokban burjánozó fiókjai. 

Hogy ez, mint mondók, a főintézőknek utolsó, most 
már köztudomásu terve és szándéka, mutatja a következő 
tétol a berni nagytanács elnökének megnyitó beszédéből, 
mely magában véve egy nagy, óriási hazugság; de olyan, 
mely kirivó világításba helyzi ama végtelen, csúnya szédel-
gést, mely az ,ókatholicismus' álczájával Svajczban is űze-
tik. E tétel következőleg hangzott : „Azon törvényjavaslat, 
mely a katholikus zsinat alakítására s a kath. papok állami 
fizetésére nézve önök elé terjesztetni fog, azért terjesztetik 
elé, hogy általa az eddigi egyház; törvényeink fonalán újjá-
alakított (!) svajczi kath. egyház (!) belsőleg is kiépíttes-
sék és befejeztessék, oly módon, mely képes lesz arra, hogy, 
ha nem is a jelen nemzedéket, de mindenesetre a jövőt arról 
meggyőzni, hogy itt nincs szó a svajczi kath. egyháznak 
elnyomásáról; hanem arról, hogy az igazi vallásosság, er-
kölcsösség s humanitás eszméi mindinkább érvényre segit-
tessenek".... így beszél a berni nagytanácsnak elnöke, mi-
után kormánya a püspökét elűzte, a katholikusoknak egy-
házait, egyházi vagyonukat, ajtatos alapitványaikat elra-
bolta, papjaikat elűzte, s az isteni tiszteletet elnyomta volna. 

Ennek megfelelőleg az uj törvényjavaslat a ,zsinat' 
alatt közönséges, legradikálisabb elemekből összeállított bi-
zottságot ért, melynek feladata lenne, az egyház s állam 
közti viszonyokat ,rendezni'. Eczélból minden ókatholikus 
,plébános' s az uj ókath. hittani karnak hírhedt, ókatholikus 
tanárai is eo ipso tagjai ebizottságnak; mert a kormány meg 
van győződve, hogy ezek az emberek minden kitelhetőt kö-
vetendenek el arra, hogy mindent felforgassanak ; mert 
állások csak addig tartható fenn, a meddig a zavar, ennek 
eloszlatásával pedig pusztulniok kell, ismét földönfutókká 
lenniök, mik voltak, mi előtt az ókatholicismus mindenünnen 
összeszedte s az egyházüldöző kormányok szolgálatukba fo-
gadták volna őket. 

E szempontból kiindulva a nagytanácsnak kevés hithű 
tagja erélyesen tiltakozott az egész törvényjavaslat ellen, 
kimutatván, mennyire ellenkezik az a svajczi s tüzetesen a 
berni legújabb alkotmánynyal. E szerint egyházi ügyekben 
csak a teljesjogu, benszülött svajczi polgár birna szava-
zattal, mig a tvjavaslat ily szavazati jogot minden habozás 

nélkül a mindenünnen az egész világból összeszedett jura-
vidéki ,óhatholikus', lelkészekre is ruházza, sat. sat. 

A hithű katholikusok tehát tiltakoztak ezen tvjavas-
lat ellen, de hiába. A nagytanács elnöke nyíltan bevallá: 
hogy a zsinat hivatva lesz, a püspökét is pótolni, s hogy 
ennélfogva legelső feladata lesz az isteni tiszteletnek egysze-
rüsitése s a coelibatusnak, böjtnek s fülgyónás eltörlése felett 
tanácskozni, illetőleg mindezen reformokat életbe léptetni. 
Pedig, szorosan véve, az egész ,zsinat' még e tekintetben is 
merőben felesleges dolog, mert az alkotmány már minden 
egyes hitközségnek is megadja a jogot, papját nem csak 
megválaszthatni, hanam le is tehetni ; dogma és fegyelem 
felett szótöbbséggel határozni (!), igy hogy eszerint már 
minden egyes község is magamagának zsinatja, püspöke, 
pápája, s a coelibatust, a fülgyónást sat. önhatalmilag is el-
törülheti. Azért mondók, hogy mindezen üzelmek csak arra 
valók, hogy a svajczi katholicismust tönkre tegyék az által, 
hogy a romlott elemeknek zsákmányává vessék oda, melyek-
nek feladata lesz, a katholicismust époly nyomorult szellemi 
helyzetbe hozni, minőben a rationalisticus protestantismus 
már régóta sinylik, s melynek eredménye például az, hogy 
legújabban a berni legfőbb törvényszéknek elnöke, kinek 
apja még ma is protestáns pap, de szélső rationalista, a leg-
ujabbi népszámitásnál hitfelekezetnélkülinek íratta be magát ; 
azaz, elvetette még azt a kevés, külső vallást is, melyet édes 
atyja még hivatalból hirdet. Ez az, mit a főintézők a ,demo-
cratizált egyház' alatt értenek, s mit most a zsinat által el-
érni iparkodnak. Adja Isten, hogy ne sikerüljön. 

VEGYESEK. 
— A kalocsai nmlgu érsekkel, Haynald Lajos ő exjával 

tisztelőinek hoszu sora siratja legjobb anyját, néhai özv. 
Haynald Istvánné, szül. Jüttner Francisca ő ngát, ki f. hó 
22-én Szécsényben jobb létre átszenderült. A boldogult f. 
évi márczius 4-én élte 81 évét töltötte volna be. Nyugod-
jék békében ! 

— Epen lapunk zártakor azon megdöbbentő hirt vesz-
szük, hogy mlgos Nehiba János, tinnini püspök szombaton, 
f. hó. 23. 4»/j órakor nyolez napig tartó láz után végelgyen-
gülés következtében az Urban elhunyt. A halotti jelentést, 
mihelyt kézhez veszszük, el nem mulasztandjuk közzé tenni, 
a kimultnak pedig teljes szívből azon boldog örök nyugodal-
mat kívánjuk, melyet erényes élete által teljes mértékben 
kiérdemelt. R. I. P. 

— „A papi, honfiúi, szónoklati és egyházirodalmi ér-
demekkel jeleskedő Devics József, veszprémegyházmegyei 
taranyi plébános, írja a ,Jelenkor', legújabban pápai plébá-
nossá lett. Meg vagyunk győződve, hogy a vallásos, emel-
kedett lelkű kegyúr, nagyméltóságú Lszterházxj Pál gróf 
választása a pápai híveknek örömet fog szerezni." 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg 322 frt. 13 kr., 180 frank ar„ 70 darab 

régi húszas s 1 db ez. ftos. 
A rozsnyói egyházmegyéből 4 db. tallér, 2 db. ez. ftos 

és 92 frt. 
Egyéb kegyeletes adakozások 

a rozsnyói egyházmegyéből : 
a szent-László-társulatnak 86 frt. *) 
amerikai missiókra 36 frt. 
afrikai missiókra 33 frt. 
keleti missiókra 33 frt. 
a szent sir őreinek 22 frt. 
Jézus sz. gyermeksége társulatának 1 db 1/ i ftos és 28 frt. 

*) már átszolgáltatott. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: bái-ó Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, január 30. 9. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Amerikai állapotok ,ázsiai' viszonyaink között. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
Egyházi tudósítások : Test. A lóláb, vagy kiütött a szeg a zsákból. Vidéki levelek (IV.) Esztergom. Bib.-herczeg-primás ő 

Emjának legujabbi föpásztori körlevele. Berlin. Különfélék a ,culturkampf'ból. — Vegyesek. 

Amerikai állapotok 
, á z s i a i ' v i s z o n y a i n k k ö z ö t t . 

(Vége.) 

Amerikában, i r ja Kist, (425 és köv. 11.) a so-
cialis életnek tátongó sebét, kelevényét és clögvarát 
a borzasztó sok házassági elválás, mindazzal, a mi 
beló'le származik és hozzá kapcsolva van, képezi. 
Kebellázitó és gyalázatos azon vakmerőség és fri-
volitás, melylyel az U r n á k parancsa á thága t ik : „A 
mit Isten egybekötött, ember el ne válaszsza". Ke-
serű gnny űzetik a szentirással, mely i ránt pedig 
oly n a g y tisztelelet látszanak a protestánsok tanú-
sítani, midőn a házasfelek oly könnyelműen, oly 
nyomorul t ürügyekből, törvényesen elválasztatnak, 
és u j házasságra bocsáttatnak. Nem mondja-e sz-
Pál a korinthusiakhoz irt I. levelének 7. r. 10, 11 
vv. : „Azoknak pedig, kik házasságban vannak, 
nem én parancsolom, hanem az U r : hogy a feleség 
el ne váljék férjétől. Hogyha elválik, házasság nél-
kül maradjon, vagy békéljen meg férjével. És a fér-
fiú el ne bocsássa feleségét". Hol van tehát a szent-
írás i ránt i hűség, hol az Is ten szava iránt i tisztelet 
és hódolat, hol van az oly t isztán és szigorún kife-
jezett parancsa iránti engedelmesség az oly sok 
frivol házassági elválás mellett ? Valóban, hol a há-
zasság szentségi jellegétől megfosztatik, hol az 
csak polgári egyesség gyanán t vétetik és csupán 
mint pénzüzlet és speculatio tekinte t ik , . . . ott épen 
nem csodálkozhatunk a fölött, hogy a házasság 
csupán provisorius módon, mintegy kisérletképen, 
köttetik meg, — hogy ma mosolyogva n y ú j t j á k 
egymásnak a házassági f r igyre kezeiket, holnap 
pedig azokat ismét visszavonják. A házasságnak s 
a családi életnek palládiuma csupán a keresztény-
ség, a hitetlenség pedig a házasságot s családot az 
oktalan állatok sorába aljasitja le. 

A világnak egy országában sincs oly sok há-
zassági elválás, mint Amerikában. 

New-York államában 5 év alatt (1863-1867) 
4391 házaspár oldatott fel, és pedig 1615 házasság-
törés, 421 kegyetlen bánásmód, 1402 hűtelen el-
hagyás, 606 részegség és a többi más okok miatt. 

Ohio ál lamában ugyanazon időköz alatt 2681 
elválás történt, és pedig 934 házasságtörés, 1030 
hűtelen elhagyás, 449 kegyetlen bánásmód és 196 
részegség miatt. Ugyanazon államban 1868-ban 
847, és 1869-ben 1003 házasság oldatott fel. 

Vermontban, melyet csaknem kizárólag ameri-
kaiak laknak, 1862-ben 91 elválás történt, 1866-
ban pedig már 155, évenkint tehát 102/3°/o-val növe-
kedőben van. Öt év alatt 10 házasságra 1 elvá-
lás esett. 

Connecticut ál lamában 1868-ban szinte egy el-
válás jöt t 10 házasságra. 

Indiana államában, mely a házassági elválásra 
nézve a legkönnyelmüebb törvényekkel bir, 5 há-
zasságra 1 elválás jő : ret tentő állapotok ! 

Chicago városában 1867-ben 338 és 1868-ban 
460 válópör vétetett föl. Ez utóbbi évben a válópört 
284 nő és 176 férfi kezdette meg. 

St. Louisban az 1869-dik évi február havában 
11 polgári házasság és 11 házassági elválás volt 
registrálva. 

Es mily okokból bontatnak fel Amerikában a 
házasságok ? I lyen okok péld. ha valamely asszony 
nem tud jó kenyeret sütni, vagy ha a férfi azt kí-
vánja nejétől, hogy a csizmáját tisztítsa meg, ') 

Michigan állam Detroit városában 1869-ben Her-
furth Erzsébet férje ellen válópert kezdett, azon okot hozva 
fel, hogy vele brutális módon bánik, és őt gyalázatos dologra 
kényszeríti, kellvén neki — férje csizmáit kifényesíteni. Az 
elválás kimondatott, és Herfurth előbbi nejének 2500 dollár-
nyi évi kárpótlást fizetni tartozik. A und N. Welt, 1869,319 1. 
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vagy ha a férj az ő veszekedő, nyafogó feleségének 
egy pofot ad! Szóval, a házassági elválások szá-
mára a legtágasabb tér van nyitva, s azok a lehe-
tőségig könyittetnek meg; sőt a váló-törvények 
azokat határozottan elő is mozdítják, a jánl ják és 
hallgatagon reájok föl is hívnak. Ha tehát a férj 
nejét, vagy a nő férjét megunja, tudja igen jól, mit 
kelljen tennie, hogy a másikat nyakáról lerázhassa. 
Ha pedig mindakét rész könnyen beegyez az elvá-
lásba; ugy mi sem könnyebb, mint a törvényes vá-
lópert megkezdeni, és meg is nyerni. Nem kell 
több, mint hogy a férj nejének tanuk előtt egy po-
fot adjon, vagy hogy a nő a házon kivül egy éjet 
töltsön : s a házasság a sértett fél kivánatára, tör-
vényesen felbontatik. Mily romlottság! mily pusz-
tulás ! A könnyen kivihető elválás folytán minden 
roszaság és gonoszság, minden alávalóság és elvete-
mültség, de főleg minden testi kéj és förtelmesség 
szabadalmazva van. A rosz törvényhozás által min-
den családi boldogság és a házasságok fölött szün-
telen az elválásnak Damokles-kardja függ. Sok há-
zasság igazi amerikai módon az által bontatik fel, 
hogy a házastársak egymástól megszöknek, más 
államokban letelepednek és ott újra megpárosod-
nak. Innen van, hogy Amerikában oly férfiak és 
nők találtatnak, kik ötször, hatszor választattak el tör-
vényesen vagy önhatalniilag váltak el, és azután is-
mét megpárosodtak. A polygamia ugyan Ameriká-
ban szigorúan fenyíttetik; a képviselőház 1870-ben 
94 szavazattal 23 ellenében elhatározta, hogy a 
polygamia 1900 dollárnyi birsággal és 5 évi fog-
sággal büntettessék : azonban ezen papiron hozott 
oly szigorú határozattól a törvényszékek megvá-
sárolhatása és a ruganyos válótörvények mellett 
a valóságban kevés eredmény várható. 

A házassági elválásoknál néha a kebelt a leg-
főbb fokban megrenditő esetek is fordulnak elő. Igy 
egy amerikai lapban nem rég ezeket olvastam: 
E g y kitűnő és valóban keresztény érzelmű nőnek 
könnyelmű és hitszegő férje volt, ki bizonyos szem-
telen személylyel tilos viszonyban élt,és ennek házas-
ságot is igért. A nő férjének beegyezésével neliány 
napig rokonainak házában tartózkodott, hol is egy 
nehéz beteget ápolt. Ez alkalmat tehát a gaz férj 
arra használta fel, hogy nejének távolléte alatt a 
törvényes elválást kieszközölte. Amint azonban 
czélját érte, s a törvényes határozat már zsebében 
volt, hirtelen súlyos betegségbe esett. Neje tehát 
azonnal hozzá ment, s őtet a legszeretetteljesebben 
és legtizorgosabban ápolta, legkevésbbé sem gyanítva 

azon gazságot, melyet az ellene elkövetendő volt. 
Fölépült ő rövid idő alatt, és nejének csupa hálából 
az elválási határozatot nyújtotta át. A szegény nő 
megsemmisülve roskadt össze, térdre borulva és 
könyek közt kérte őt, hogy rajta e híítelenséget, 
e gyalázatot ne kövesse el ; de minden hiába ! Ride-
gen taszította el őtet magától, és ama másikkal kelt 
egybe, ki neki e gazságért a megérdemlett bért re-
mélhetőleg kifizetni fogja". Igy Kist. 

Van azonban a „two and a half-4-on kivül még 
az elválásra vonatkozó lucrativ oldala is az ameri-
kai polgári házasságnak, mely lehet, hogy nálunk 
is mérlegbe vétetik, és mely az ,ügy véd' urakat kö-
zelről érdekli. A válóügyek Amerikában valóságos 
üzletté nőtték ki magukat, ugy hogy ez üzlet fö -
lött egy újság Indiania államából az 1870. évi no-
vember havában ezen, az ottani siralmas állapoto-
kat nagyon is jellemző piaczi árszabályt hozta : A 
nagy verseny az ügyvédeknek a válóperekre sza-
bott áraiban nagy lejtést eszközölt. A számlák igy 
állanak : közönséges elválásokért, melyek kisebb 
összegű tartáspénzekkel egybekötvék. 25 dollár; 
nagy összegű élelempénzzel pedig 50 egész 500 
dollár. Ez utolsó osztályban most kicsiny a forga-
lom, de átalán véve az üzlet jól megyen, és növeke-
dőben van". Magától értetik, hogy itt nincsen szó 
kath. házasságokról. (A. u. N. Welt, 1871. f. 215 1.) 

A civil-párosodás tehát a házasságot a legkö-
zönségesebb üzleti dolgok sorába aljasitja, a csa-
ládi élet szentélyét a bűn, a kicsapongás barlang-
jává teszi, a többszöri párosodás folytán apát és 
anyát vesztett szegény gyermekeketa legszánalma-
sabb nevelésben részelteti, szóval : földúlja a csa-
ládot. s a családdal együtt a nemzetnek fölvirág-
zását gátolja meg, sőt életét, fönállását veszélynek 
teszi ki. Mi nem vagyunk Amerika, melynek népes-
sége a bevándorlottak által gyarapodjék ; mi oly 
izolált nemzet vagyunk, melybe más nemzetségü csak 
a legnehezebben olvad be. Nekünk tehát nemzetiségi 
érdekünk is azt parancsolja, hogy alkotmányunk a 
családoknak, az állami épület eme köveinek pallá-
diuma, és nem bontó eleme legyen. A new-yorki 
„Times" Kist szerint2) oda nyilatkozik, hogy „a 
legújabb statistikai adatok szerint az egyesült ál-
lamok legnépesebb részeiben a benszülöttek sebe-
sen rohannak a kihalás felé, s a lakosszám csak a 
bevándorlottak által öregbedik". „E valóban szomo-
ritó jelenet a modern civil-házasságnak gyümölcse, 
a mit ujdivatu reformereinknek legradikálisabb 

2) i. m. 418 1. 
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egyénei sem képesek tagadni", mondja ugyanazon szerző. E 
jelenet a polgári párosodás behozatalával nálunk is okvet-
lenül bekövetkezni fog, tagadhatlan levén, hogy a ki a csa-
ládot támadja meg, az nemzetének fönállását rengeti, az a 
szeretett közös hazának fönállását veszélyezteti. 

Egyébiránt ha még e morális és ép ezért állami rosz-
nak becsempézése által reánk uj és súlyos baj nehezülni fog 
is, ez a népek Urának kezében csak seprő leszen, melylyel 
egyházából a szemetet fogja kiseperni ; hiszen a szentség 
hirében elhunyt ars-i plébános is mondotta, hogy -Isten a 
világot kisöpörni készül". És nálunk nincs-e sok szemét? 

Elmondjuk tehát nyugodt lélekkel a magyar sziv tel-
jes jogosultságu aggályait : sajog hazánkért, nemzetünkért 
fennen dobogó kebelünk azon rémes jövő láttára, mely künn 
és benn egyaránt fenyeget: de a katholikus lélek rendület-
len szikla-b'zalmával tekintünk fel azon szent Istenhez, ki 
az ostort csak addig suhogtatja, mig gyermeke ismét eszére 
tér, — ki a seprőt ismét a sötét zugba dobatni fogja, mi-
helyt egyháza tiszta lenni fog. 

Kecskemét és Nagy-Körös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás.) 

Ezalatt Bocskay 1605-ben Magyarország rendeit Sze-
rencsre hivta, hogy a teendők iránt velők tanácskozzék. Itt 
is, nem hogy az ország zilált ügyei rendezésével foglalkoz-
tak volna, hanem a jezsuitáknak, a protestánsok rémképei-
nek, a katholicismus erős védbástyáinak kiűzetését szor-
galmazták. E fölött nem csudálkozhatunk, hisz megvagyunk 
győződve, hogy az ország protestáns rendei mélyen át vol-
tak hatva Luther ezen szavai által : „Aki akár karjával, 
akár vagyonával közreműködik a püspökök és papság meg-
semmisítésére, az Istennek kedves fia, valódi keresztény, ki 
megtartja az Urnák parancsait". 

A sok zavar után 1606-ban Bécsben elvégre megköt-
tetett a béke. Ks ismét a protestánsok voltak, kik a béke 
pontjait legkevésbbé tartották meg. A békekötés ellenére az 
elfoglalt templomokat nem hogy vissza nem adták, sőt u ja-
kat iparkodtak elfoglalni. Ezen időben a protestánsok öt 
ezer elfoglalt templomot birtak. 

Váczot és különösen Kecskemétet illetőleg az 1606-ik 
évről Desericsnál a következőket találjuk feljegyezve : „Mo-
rabatur Vaciae Bochkayus, peculiare quoddam Numen erran-
tium, et quasi Calvino sacraverat locum ; quippe isthic, Senio-
rem, ut vocant, sive Superintendentem ; hoc est : Pseudo-
Episcopum sibi constituerant, aut iam antehac habitum, per 
Principem confirmatum fuisse, gavisi sunt. Oui siiberant 
Pastores reliqui ministri viginti et unus ; scilicet : Kosdien-
sis, Nemes-Orosziensis, Tótfalvensis, Monostoriensis, Me-
gyeriensis, Szödiensis, Foothiensis, Szadaiensis, Veres-Egy-
háziensis, Palotensis, Mogyorodiensis, Tarsensis, Kis-Néme-
diensis, Gödölőiensis, Hartyaniensis, Péczeliensis, Gyomroi-
ensis, Üllőiensis, Monoriensis, Turaiensis, Szent-Márton-Ka-
taiensis." 

.. Antequam autem Vaciae Superintendentiam,sive Pseu-
Episcopatum instituissent imitatores Hierarchiae S. Matris 
Ecclesiae, longe prius intra fines Dioeceseos istius Episcopa-
tus Vaciensis iam instituerant Superintendontiam Pesth ien-
sem, cui suberant Pastores triginta locorum. Item Superin-

tendentiam praecipuam ac Principem Kecskemet iensem sive 
Aegopolitanam : sub cuius Jurisdictione connumerabantur 
Pastores octodecim locorum." 

V. 
Kevés figyelem és a túlozott protestantismus egész mesz-

telenségében szemlélhető. Ok egyrészről II. Mátyástól (1608 
—1619.) azt kívánták, hogy Győrött, Szakolczán és más 
kath. földesurak, sőt a király jószágain is kath. alattvalók 
között protestáns lelkészek alkalmaztassanak ; mig másrész-
ről Lőcsén, Eperjesen, Bártfán, Körmöczön és sok más he-
lyen a katholikusoknak, kik még nagyszámmal valának, 
hogy templomot bírhassanak, meg nem engedték. (Lányi.) 

Ki a történelemben csak kevéssé is jártas, az tudja, 
hogy a protestantismus által szított vallási mozgalom már 
kezdettől fogva nem szorítkozott tisztán hitágazatokra és a 
tanügyre ; épen azért a csend és békeszeretök elidegenedtek 
oly vallásfelekezettől, mely javítást hirdetett, és mégis a leg-
nagyobb erkölcsi romlást szülte, a hon békéje s jólétében 
pedig rendkívüli zavarokat, a legszomoritóbb viszályo-
kat, sőt az egész nemzetet elnyeléssel fenyegető veszélyt 
idézett elő. 

A protestantismussal szemben hatalmas támasza v<>lt 
a katholikus egyháznak Pázmány Péter, ki meggyőző egy-
házi beszédei, a társadalmi életben bámulatos rábeszélő te-
hetsége, és az irodalmi téren ritka ügyességgel kifejtett dol-
gozatai által, még az ellenségnek is csudálkozását vívta ki. 
(Udvardy.) 

VI. 
Hogy a protestánsok a haza jólétét és a békét földúl-

ták, elvitázhatlan. Hisz ők voltak, kik törvényes királyuk, 
II. Ferdinand (1619—1637) ellen Bethlen Gábor főnöksége 
alatt szövetségre léptek. 

Bethlen, miután a porta kegyelését kieszközölte, 1619-i 
julius hóban hadaival Magyarországot megszállta : és leg-
főbb teendői közé sorolta, protestáns hiveivel egyetemben a 
katholikusokat üldözni, templomaikat kirabolni, a kath. ál-
dozárokat leöletni, vagy száműzni és helyökbe protestáns 
prédikátorokat alkalmazni. 

Rákóczy György vezér 1619. szept. 3-án fegyveres 
csapat élén Kassa alá érkezett és megadásra szólította fel a 
várost. A város tanácsa, miután a katholikusok részére, a 

r 

bántatlanságot biztosította, megnyitotta a város kapuit. Es mi 
történik? Rákóczy által két jezsuita atya, Pongrácz István 
és Grodecz Menyhért, kik mint lelkészek és téritők működ-
tek a városban és a vidéken, foglyokká tétettek. Minthogy 
pedig hitöket megtagadni vonakodtak — miként Lányi 
közli — a legnagyobb kinzással gyötörtettek. A protestán-
sok kielégitették boszujokat. Pongrácznak ujjai izenként 
levágattak, testét égették annyira, hogy csontjai is láthatók 
valának, végre egy katona buzogánynyal ugy ütötte mellbe, 
hogy azonnal összeesett. Még 24 óráig élt ezen kinos hely-
zetben. Grodecz atya hasonló kegyetlenségben részesült. Te-
temeik a szomszéd dombon temettettak el. Dicső szenvedé-
sük és halálukban a kath. hitért boldog volt részesülni Kö-
rösi Márk, esztergomi kanonok is, ki esetleg ekkor Kassán 
tartózkodott. Minthogy hitét megváltoztatni nem akará. 
levetkeztetett, hónalja is oldala lángoló szövétnekekkel éget-
tetett és végre lefejeztetett. (Kazy III. 165—168.) 
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Valamint mindenütt, ahova a protestantismusnak lábát 
betennie sikerült, a vallási üldözés vérrel is kapcsolatba hoza-
tott : ugy ezen gyászos jelenségek Kecskemétről sem marad-
hattak el. Ez nem csoda, hisz a protestantismus önmagával 
ellenmondásba alig szokott jönni. 

Ami a protestánsok hazafis ágát illeti, ha erről adatok 
nem értesítenének is bennünket, már irányeszméik alapján 
s tisztán lehetünk. De álljon előttünk a példa. Bethlen Po-
zsonyból Skender basához a következőket irja : „Már az 
egész magyar nemzet, miként Erdélyt leghatalmasabb uram 
lábaihoz vittem. Most Pozsonyban, magyar fővárosban tar-
tózkodom. A korona, hála Istennek kezemben van ; tiz nap 
múlva a magyarok királyt választanak sat." (Lányi.) 

A protestáns Bethlen, 1620-ban Magyarország teljha-
talmú fejedelmévé választatván, a protestáns előnyök ki -
küzdése mellett — a jézustársasági atyákra és magára Páz-
mány Péterre is a száműzetést kimondotta. 

Ugyancsak az 1620-ban Beszterczebányán tartott gyű-
lés elrendeli, hogy miután a protestánsoknak három superin-
tendensök van, a katholikusoknakis három püspökök legyen« 
Egerben, Nyitrán és Győrött, kiktől valamennyitől az egy-
házi javak vétessenek el és egyenként csak két ezer forint 
dijat húzzanak. 

Bethlen, miután a 15 ezernyi török segélyről értesült, 
a püspökségeket, káptalanokat feldúlta ; a zárdákat, papnö-
veldéket feloszlatta ; a tornyokról és az oltárokról a keresz-
tet, ugy a szentek képeit eltávolitotta, söt azokat megszent-
ségtelenítette. A katholikusokat fegyverrel is kény szeri tette 
a protestantismus elfogadására. 

Ezen időben vivták ki maguknak a kecskeméti kálvi-
nisták azt, hogy egyik évben katholikus, a másik évben 
kalvinista birájok legyen. 

A Tiszavidék lakóira jólehet még 1564. körül erősza-
koltattak a prédikátorok és a kálvini hi t ; de azért még nagy 
számmal maradtak a kath. egyházhoz hivek. A püspökök 
elegendő számú felszentelt pap hiányában lévén, szerpapo-
kat alkalmaztak, vagy bizonyos egyházi ténykedések vég-
zésére egyes világi hivőket jogosítottak fel. 

Kecskemét is azon városok egyike, mely a papokat 
illetőleg legnagyobb szükséget szenvedett. Utolsó plébá-
nosnak 1633-dik év táján Gyárfás Dömötör áldozár említ-
tetik. Haláláról annyi van feljegyezve, hogy mikor szent 
beszédet mondott, orrvérfolyásba esett és hirtelen meghalt. 
(História Domus Ecclesiae Par. Kecskemet.) 

A katholikusok azonnal jelentést tettek a váczi püs-
pöknél, Draskovichnál, de papok hiánya miatt teljesen vi-
gasztalás nélkül hagyattak. 

A bajon segíteni óhajtván, még 1633-dik év nyarán 
Pécsről egy jézustársasági atya jött, ki miután látta a nagy 
elhagyatottságot, ugyancsak a pécsi kolostorból egy másik 
atyát is hitt segítségül. A két atya első teendőjének ismerte 
a megroncsolt templom kijavítását és az iskolák rendezését. 
Azonban a buzgó atyák, a kecskeméti hivek nem csekély 
fájdalmára a rend kormánya által más helyekre küldettek, 
hol tevékenységökre még nagyobb vala a szükség. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, jan. 28. A l ó l á b , v a g y k i ü t ö t t a sz eg a 

z s á k b ó l . A kiknek eszük volt — és ezek az ultramontá-

nok voltak — azok már azon alkalommal megbélyegezték a 
közösiskolát, midőn még csak mint eszme szóratott a kö-
zönség közé, hogy általa megkedveltessék ; elitélték mint 
olyasmit, mi elszakítva a többi tantárgyakat a vallástól, 
szükségképen vallástalan nemzedéket fog szülni, sőt előre 
megjövendölték, hogy azon mértékben, a mint az iskolakö-
zösités maniája a kormányban elő fog haladni, lépésről lé-
pésre a vallástanítás mind szűkebb és szűkebb térre fog szo-
ríttatni, mig végre mint tökéletesen felesleges lett oly tárgy, 
mely az ifjú elméjét csak haszontalan túlvilági dolgok fogal-
mával megtölti, melyek nem is léteznek, egészen ki is fog kü-
szöböltetni az iskolából ad majorem liberalismi glóriám. Mi-
kor mindezek elmondattak és megjövendöltettek ultramontán 
férfiak és lapok által, a liberális hadsereg unisono nem tudott 
másról beszélni, mint ultramontán rágalomról, semmi egye-
bet sem lehetett hallani, minthogy az ultramontánok a val-
lás köpenye mögé húzódnak, hogy a sötétséget, és igy ural-
mukat jövőre is fentarthassák, hajszála állott ég felé a 
szegény olvasó közönség fején, midőn olvasta, hogy minő 
butaságban akarják az ultramontánok a világot tartani stb. 

Ezek és hasonló dolgok mondattak ellenünk egykor és 
pedig nem is olyan régen. A liberalismus coriphaeusai még 
akkor vig napjaikat élték, nem vélték sem azt, hogy gaz-
dálkodásuk ily hamar napfényre jön. sem azt, hogy a neve-
lés-tanítás ter ín űzött ravasz kétszinüségükről a lepel hét év 
múlva oly ijesztő módon fog lehullani, és a mint őket hazug-
ságról fogja a leleplezés az ország szine előtt nyíltan vá -
dolni, ugy igazoln' fogja az ultramontánok előrelátását, 
vagy ha ugy tetszik : vádjait a liberalismus ellen. 

Ez az idő csakugyan bekövetkezett, ország világ előtt 
okmánynyal b'zonyitott tény igazolja, hogy a közös vagy 
állami iskolák vallástalanok ; mint ilyenek a kormány által 
a haza kimondhatatlan kárára, a vallásos hivek legnagyobb 
botrányára, a közerkölcstelenség előmozdítására pártoltat-
nak ; mert ma már kétségtelen tény az, a mit eddig csak 
gyanítottunk, hogy létezik oly állami intézet, melyben a 
kormány, illetőleg ]a közoktatásügyi minisztérium a vallás-
tanítás mellőzését helybenhagyta, mi végből az országgyű-
lésen interpelláltatott is. Az eset nagy horderejénél, a kife-
jezések határozottsága és élességénél, és azon bizonyító erő-
nél fogva, melylyel az interpellatio az állami iskolák mint 
vallástalanok ellen bizonyít, nem mulaszthatjuk el, hogy 
Ugrón Gábor orsz. képviselő urnák a közoktatásügyi mi -
niszterhez intézett interpellatióját ad perpetuam rei me-
móriám egész terjedelmében ne közöljük. Az interpellatio 
igy szól : 

„Tekintve, hogy a vallás tanulása szükséges, s hogy a 
törvény és miniszteri rendelet is elöszabja; tekintve, hogy a 
felekezeteknek joga és kötelessége a felekezetnélküli állami 
tanodák ifjúságának vallásos oktatásáról gondoskodni ; te-
kintve, hogy az állam', tanodák felekezetnélküliek, de nem 
vallástalanok (?) ; tekintve, hogy fizetésnélküliek, de nem 
sok felekezetűek ; tekintve, hogy a törvényhatóságok felter-
jesztési jogát a törvény biztosítja. Kérdem: Van-e tudo-
mása a vallás- és közoktatás miniszterének, hogy a székely-
udvarhelyi állami főreáltanoda róm. kath. és Kálvint követő 
ifjúsága a folyó iskolai évben vallásoktatásban nem része-
sül, sőt attól szándékosan elvonatik? Van-e tudomása arról, 
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hogy a vallás nem tanulásának ezen állapotát a tanügymi-
niszter a 29,769/874 sz. a. kelt rendeletével helyben hagyta 
volna ? Van-e tudomása arról, hogy Udvarhely város tör-
vényhatóságának a reáltanoda ügyében tett felterjesztését a 
minisztérium visszautasította ? Ha van tudomása mindezek-
ről, mivel indokolja ezen törvényt és közerkölcsiséget sértő 
eljárását ? Ha nincsen, szándékozik-e szerezni ? Szándéko-
zik-e a nevezett reáltanoda igazgatóját utasítani, hogy a 
tanulók róm. kath. és Kálvint követő része a helyi feleke-
zeti tanodákban adott vallásoktatási órákon megjelenjen? 
Szándékozik-e ezen közoktatási botrány szerzőit érdemük 
szerint megbüntetni?" Eddig az interpellate. 

Lehetnek, sőt vannak bizonyosan elegen, kik ezen in-
terpellatióra nem nagy súlyt fektetnek és legfeljebb is annyit 
magyaráznak ki belőle, hogy létezik egy állami intézet, hol 
a vallástanitásra nézve viszásságok fordulnak elő. Mi nem 
tudjuk oly könnyedén venni az ügyet, ellenkezőleg oly fon-
tosságot tulajdonítunk az interpellatiónak, hogy hasonlóra 
összes liberális kormányzatunk alatt alig emlékszünk. Az 
interpellatióból ugyanis mi azon körülményre következte-
tünk, hogy már liberális emberek is kezdenek visszabor-
zadni az elfajulástól és azon fattyú kinövésektől, melyeknek 
gazdag talaját az állami, felekezetlen iskolák képezik. A 
bajt az interpellate után oly nagynak találjuk, hogy már 
elhallgatni lehetetlen volt, még liberális részről is. és nem 
habozunk kinyilvánítani azon nézetünket, hogy hasonló, a 
vallástanulástól felmentő miniszteri engedélyek más feleke-
zetnélküli iskolában is létezhetnek, minek következtében a 
hon gyermekei felnevekednek az Isten, saját végrendelteté-
sük, az erkölcsi törvények stb. ismerete nélkül, és igy kép-
ződni fog egy pogány nemzedék csak azért, mert a liberális 
kormánynak tetszik talán épen katholikus pénzen állami 
iskolákat alapítani. 

Igenis, nagy horderejűnek tartjuk Ugrón ur interpel-
latióját, mert az ország beláthatja most már, hogy az állami 
iskola csakugyan vallástalan, hogy a kormány, daczára a 
törvény határozatainak, mely a vallás oktatást első sorba he-
lyezi, feljogosítva érzi szakminisztériuma által magát a tör-
vényen tul tenni ; igy törvénytelenségek keletkeznek, miáltal 
nem csak a vallástalanság mozdíttatik elő, hanem példa ada-
tik a hon polgárainak a törvény megszegésére, és igy az inter-
pellate is jogosan a miniszteri rendelkezést törvény- és köz-
erkölcsiség-sértőnek nevezi, méltán nevezi azt botránynak. 
Most már tudhatja az ország, mit kelljen tartani ama sok-
szor hangoztatott phrasisról, hogy a közösiskolák nincsenek 
a vallásosság ellen intézve, hanem csak a népmüvelődés ter-
jesztésére szánva és tájékozhatja magát a válasz felöl elő-
legesen, melyet adnia kell bizonyos tanfelügyelőknek, kik 
felekezeti iskolájukat az ország pénzén vallástalan állami 
iskolává akarják majd változtatni. 

Keresztény népnevelési ügyünk tagadhatatlanul nagy 
•csorbát szenvedett az utóbbi évek alatt, itt az idő, hogy az 
interpellate következtében, mely kétségbevonhatlanul bizo-
nyítja az állami iskolák vallástalanságát, végre felismerjük 
helyzetünket és ne engedjük továbbra is át bárki fia ön-
kényénekországunk demoralisatióját ; mert, ha még ily vilá-
gos miniszteri rendelet ellenében is, melynek folyó száma is 
idézve van, szemünket behunyva tartjuk, ugy még retten-

tőbb esetekre is el lehetünk készülve és valljuk meg, hogy 
akkor meg is érdemeljük, mert tétlenségünk, apathiánk által 
csak felbátorítjuk a kormányt, hogy csak kövesse a megkez-
dett irányt, mert mi ugyan nem törődünk a vallásosság- és 
erkölcsösséggel. Adja Isten, hogy az interpellate felnyissa 
szemeinket és a kormányt is más irányba terelje. S 

Esztergom. B i b . h e r c z e g - p r i m á s ő E m j á -
n a k legujabbi főpásztori körlevele. (Vége.) Olim Chris-
tiana pietas imminentes Quadragesimae dies peculiari pie-
tate praeveniebat, nec patiebatur, ut homines vino quasi 
obruti, immodicis epulis exsaturati, in sacrum Cinerum 
diem introirent. Nunc, instante Quadragesimae tempore» 
quod lubet licet, et gentilium bachanalia instaurantur. „Va-
nitates sunt et insaniae falsae" *), quae Christianos, qui in s. 
regenerationis fonte solemnes illas eiurationes satanae et 
mundo emiserunt, certe non decent. Quamobrem laudandus 
et ubi viget omnino retinendus est mos, tribus diebus, Qua-
dragesimale tempus immediate praecedentibus, Sanctissimum 
Eucharistiae Sacramentum solemni ritu publicae fidelium ve-
nerationi exponendi, cum ut pro offensis Dei Deo quadam-
tenus satisfiat, tum ut animi fidelium praeparentur, ut pia 
mente et prompta voluntate observantiam Quadragesimalem 
suscipiant, et ut, quemadmodum Ecclesia Passionem Domini 
tunc etiam recolit in Evangelio 2), ita populus Christianus 
per commune consortium Crucis Christi aliquid in eo, quod 
propter nos gessit, libenter agat, pia meditatione ad pieta-
tem excitetur, retrahatur a vitiis, et conversus ad Dominum 
suo Capiti conformetur. 

Quae circa dispensationem, in lege abstinentiae Qua-
dragesimalis concedendam, alias coustituta sunt, ac disposita, 
porro in vigore suo remaneant. 

Nos autem FF . et Filii in Christo Charissimi! dico 
cum S. Paulo3) nemini dantes ullam offensionem, ut non 
vituperetur ministerium nostrum, potius in omnibus exhibe-
amus nosmetipsos sicut Dei Ministros, sicut in patientia, in 
castitate, in scientia, in caritate non ficta : ita etiam in labo-
ribus, vigiliis, in ieiuniis. Sanctificemus nos, et curae nostrae 
créditas oves fructificemus. Christo dicente4) sumus lux 
mundi, sumus sal terrae. Quemadmodum igitur sol attollens 
se ab occasu super nostrum horizontem, et suos radios expan-
dens per universum orbem fugat tenebras noctis, et luce sua 
ornantur omnia et pulchra fiunt, sic luceat oportet lux nostra 
coram hominibus ; luceat scientia et doctrina ad expellendas 
caligines ab oculis commissi Nobis gregis, ut videant opera 
nostra bona et glorificent Patrem nostrum, qui in coelis est. 
Hoc est monitum, quod dedit Apostolus Tito 5) : „In omnibus 
te ipsum praebe exemplum bonorum operum, in doctrina, in 
integritate, in gravitate, verbum sanum, irreprehensibile, ut 
is, qui ex adverso et, vereatur, nihil habens malum dicere de 
nobis". Haec est via, quam stravit Christus Dominus, prae-
bens nobis exemplum. Coepit nimirum facere et docere. 6) 
„Sic est voluntas Dei, ait Petrus7) ut benefacientes, obmu-
tescere faciamus imprudentium hominum ignorantiam". Sunt 
scribae et pharisaei, qui dicebant et non faciebant, quos re-
prehendit Dominus. 8) Nos Ministri Christi, ut digne augusto 

i) Cf. Psalm. 39, 5. ') Domin. in Quinq. ex Cap. 18. Luc. ' ) Cf. II. 
Cor. 6, 3. sq. 4) Matth. 5, 11. *) 2, 7, 8. ') Act. 1. ') I. Ep. 2. 15. 0 Matth. 
23, 3. 
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hoc munere perfungamur, nobisque reverentiam, et fidem 
ministerio nostro conciliemus, sine quibus nullum ex nostro 
zelo fructum percipere possemus, necesse est, ut mores nostri 
tam sint mundi, vivendi ratio adeo sit ab omni suspicione 
culpae vacua, ut dicere gregi nostro possimus cum Christo :9) 
„Quis ex vobis arguet nos de peccaío ? Si veritatem dicimus 
vobis, quare non creditis nobis?" Bene novi, esse legem Dei 
immaculatam, quae convertit animas 10) et quemadmodum 
aqua non mutat naturam, et eadem est semper, sive per 
aureum, sive per ferreum tubulum diffluat, ita legi Domini 
non officii improbitas annunciantis. Sed talis est infirmitas 
hominum, ut facilius imitentur malum exemplum, suis stu-
diis et nisibus conforme, quam obtemperent verbis, quae op-
posita praecipiunt. Veritas annunciata non creditur, quando 
a praecone evangelico non servatur; cumque facta verbis 
contradicunt, quidquid praeco dicit, non aliud est, quam 
aes sonans et cymbaluin tinniens, quod aërem quidem ver-
berat, ferit aures, sed cor non attingit. 

E contrario ambigi nequit, quominus vita immaculata 
et ab omni labe purificata, totum verbo Dei tribuat pondus, 
quod necessarium est, ut exoptatum afferat fructum. Oh mira 
exemplorum vis, exclamabat S. Basilius u), mira vitae Sa-
cerdotum efficacia ! Bonum exemplum muta est eloquentia, 
practicus sermo, qui sensim in animum obrepens, paulati m 
cor ipsum pénétrât, atque levi persuasione voluntatem suo 
subiicit imperio. Qui viam virtutis difficillimam credunt, per 
viva exempla, quae vires addunt, de contrario convincuntur, 
prout factum cum S. Augustino, cuius conversio non tam ser-
monibus Ambrosii, quos perlibenter, nec sine commotione 
animi, et aliqua ad virtutem propensione audiebat, quam 
exemplo, a Simpliciano, viro amicissimo ei proposito tribu-
enda est. Erat, ut novimus, Augustinus Manichaeus ; sed non 
fuit error, qui ipsum a sui conversione retinuerit : bene vero 
pravae cupiditates intellectum eius in servitutem redigebaut ; 
et tales passim sunt nostrorum temporum increduli : verbis 
quidem etiam refellendi, sed magis exemplo confundendi; 
unde aiebat Sapiens : i a ) „Quod cum vidissem, posui in corde 
meo, et exemplo didici disciplinam". Oportet ex-go, ut Christi 
bonus odor simus Deo in iis, qui salvi fiunt l3), ut simus sine 
querela et sine reprehensione 14), ut modestia nostra nota sit 
omnibus hominibus l5) et ab omni specie mala abstineamus 
nos. Non sane, ait Gregorius M.16), ut laudes exterius quae-
ramus, quod proprium erat pharisaeorum et scribarum, sed 
ut sancti simus, et occulta intentione de bono opere proximis 
praebeamus exemplum. Sanctificemus nos et gregem nostrum 
sanctificemus. Non negligamus, iterum dico cum Apostolo, ") 
imo excitemus in nobis gratiam, „quae data est nobis per 
prophetiara cum impositione manuum", gratiam nempe zeli, 
caritatis, patientiae, vigilantiae, laboris ; quae forte in nobis 
debilitata est ; attendamus nobis et doctrinae ; instemus in illis. 
Meminerimus nos esse, ut aiebat Apostolus, n) Dei adiutores, 
fidelem autem nobis creditum populum, Dei agriculturam, 
Dei aedificationem ; nos esse Sacerdotes ab hominibus assump-
tos, ut condolere possimus iis, qui ignorant et errant, sed pro 
hominibus constitutos in iis, quae sunt ad Deum, ut oiïera-
mus dona et sacrificia pro peccatis." I9) Meminerimus nobis 

s) Joann. 8, 46. ">) Psalm. 18, 8. ») horn. 9. in S. Gordian. 12) Prov. 
24. 32. 13) II. Cor. 2, • 5. » ) Phiiipp. 2,15. 15) ibid. 4, 5. >c) hom. in Evang. 
2. I. Tim. 4, 14. 's) I. Cor. 3, 9. i») Hebr. 5, 1. 

ineumbere aliquo modo officium mediatoris inter Deum et 
hominem ; unus quidem mediator est Dei et hominum, homo. 
Christus Jesus, ut ait Paulus,so) „qui semetipsum tradidit pro 
nobis oblationem et hostiam Deo in odorem suavitatis" ") et 
in quo habemus redemptionem in sanguine eius, debère nos 
exhibere Deo hostiam viventem, sauet am, Deo placentem ") 
et si opus foret, et animam dare pro ovibus nostris. 23) Non 
enim sunt pastores, qui parcunt labori, qui defatigantur, qui 
commodis suis inserviunt, non curantes, nisi quae sua sunt. 
Pastorum zelus flagrare debet ea caritate, quae benigna est, 
non aemulatur, non agit perperam, non ccgitat malum, omnia 
suifert, omnia credit, omnia sperat, omnia sustinet. Hae sunt 
verae sollicitudinis et pastoralis caritatis dotes, quas enu-
merat S. Paulus ; '*) „Mominerimus, nos non habere hic ma-
nentem Civitatem, sed futuram inquirere debere, ubi cives 
erimus Sanctorum et Domestici Dei". Non nos deterreat 
certamen laborum, quandoquidem Vigilantibus corona, Fide-
libus gaudium, Laborantibus aeterna merees promittitur, 
quam ipse nobis concédât, Qui vi vit et régnât in saecula 
saeculorum. 

Strigonii, Dominica in Oct. et I. post Epiphaniam D. 
in diem 10. Januarii incidente, 1875. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 
Vidéki levelek. (IV.) Szó a mi szó, hogy a ki mai 

napig, az ellenünk elkövetett annyi nyilt, durva igazságta-
lanság után még nem vesztette el türelmét, annak különös 
érdeke lehet ezen, helyzetünkben csakugyan birkaerénynek 
saját kebelében való gondos conserválása körül, csakhogy 
nincs minden embernek oly szerencsés véralkata, hogy még 
a pofonüttetés pillanatában is süvegelve jó barátjának ne-
vezze azt, a ki e különös műtétet rajta véghez viszi. 

Kérdi talán Kegyed, hogy mi az, mi ezt az öreget oly 
extasisba hozta? — mindjárt megmondom. 

Már több lap is mesélte, s ezért lehetne valami igaz is 
benne, hogy a cultusminister ur azon szándékkal viseltetik, 
a kath. alapítványokat képező, az ő hatalmában levő állam-
papírokat vaszteséggel eladni, az ekként begyülö pénzen 
ismét veszteséggel magánpapirokat venni, az ekként szer-
zett magánkötvényeket már most harmadik veszteséggel 
holmi zsidók és efféléknél elzálogosítani, s végre az ebből be-
hozandó összeggel ,az országos pénzszükségen lendíteni' — 
más szóval : a túlságos kapzsiságból bemászott zsidókat s 
efféléket a mi egyházunknak vagyonával ismét zöld ágra 
segíteni, hogy mogujult szemtelenséggel tovább folytatva 
üzelmeiket, végre valahára talán befejezhessék, a melyre 
vállakoztak, ez ország tökéletes tönkretételének müvét. 

Meglehet, hogy a dolgot kissé falusiasán rajzoltam ; — 
nem bánom, ha ezt valaki szememre veti is, s még sokkal 
kevésbbé bánnám, de sőt nagyon is szeretném, ha valaki nem 
csak szememre vetné, de be is bizonyítaná, hogy tévedtem, 
nagyítottam, túloztam, mire azonban ugy látszik, nincs 
kilátás ! 

De kérdem: mindezek hallattára s láttára, váljon tisz-
teletlenség-e, jogosulatlan kíváncsiság vagy tolakodás-e, ha 
azt szeretnők tudni : történik-e ez ügyben valami — nem is 
kérdem, hogy : mi ? — az egyház részéről ?. . . . Avagy ma 

'») I. T;m. 2, 5. 2") Ephes. 5, 2. 22) ib. 1, 7. 23) Rom. 12, 1. Joan. 
10. «) I. Cor. 13, 4. sq. 
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holnap ismét csak azon veendjük-e észre, magunkat, t. i. mi, 
a kis emberek, hogy bevégzett tény nyel állunk szemben, 
mint például a nagyváradi stallum ügyében, molynek jöve-
delmeit ö felsége, hallomás szerint csak azon feltétel alatt 
engedte át a cultusministernek, hogy azok katholikus czé-
lokra fordíttassanak, amiért most, további hallomás szerint 
Thaly Kálmán, a kálvinista történetgyáros lesz az első Po-
zsonyba k' nevezendő tanár — ! '? ! 

Igy aztán ne csudálkozzék senki, ha még oly ember 
is, ki eddig az u. n. ,Autonomiá'-xxaik nem nagy barátja 
valék, utóvégre azon sóhajra fakad, hogy : b'zony mégis 
csak jobb valami, mint semmi. Lennének minden b'zony-
nyalott is kinövések, lennének nehéz küzdelmek, talán vesz-
teségek is; de az, hogy egy ezidőszerinti cultusminister min-
den ellenőrzés s ellenmondás nélkül páriákká lenyomhassa 
a katholikusokat, hogy egyházunk vagyonában kálvinista, 
lutheránus, zsidó, nazarénus kényekedve szerint garázdál-
kodhassék s pro coronide az egész freq lenfcia meg ki is ne-
vessen minket; — ez egy kis szervezett képviselet mellett 
nam történhetnék. 

No de megfékezem tollamat, s hálát adok az Istennek, 
hogy nem vagyok u. n. „katholikus lapszerkesztő", k nek 
mind ezt látnia és — hallgatnia kell. *) 

Berlin. K ü l ö n f é l é k a c u l t u r k a - m p f b ó l . A 
polgárházassági tvjavaslat körüli vita még több érdekes 
mozzanatot hozott napfényre, melyeket imitt megörökiteni, 
ha nem is kedves, de mindenesetre kötelességünknek tart-
j ík. A 66. S-hoz, mely 300 marknvi büntetést szab a papra, 
ha a feleket a polgári ténykedés elvégzése előtt megesketteti, 
Reichensperger azon javitmányt hozta indítványba, hogy a 
halálos ágyoni esketések kivételt képezzenek. E javitmány 
— visszautasittatott. (Körülbelül olyan ez, mint nálunk, 
Magyarországban az a híres törvény, mely attól, a ki halá-
los ágyon áttérni akar, in maiorem calv.nismi utilitatem azt 
követeli, hogy hat vagv hány héttel előbb jelentette legyen 
magát. Szerk.) A 75. §-nál, mely házassági ügyekben az 
egyházi bíráskodást eltörültnek nyilvánítja, Windhorst 
annyira megszorította a kormány képviselőjét, dr. Fried-
berg szövetségi biztost, hogy az kénytelen volt kijelenteni, 
miszerint e §. az egyházi b ráskodást in foro conscien-
tiae nem érinti. A múltkor emiitett 79. mely az esketési 
s keresztelési kötelességet továbbra is fentartja a f. hó 19. 
ülésben csekély szótöbbséggel elfogadtatott ; de csak azért, 
mint Friedberg kijelenté, nehogy az ultrámontánoknak al-
kalom adassék, a polgári házasságot a nép előtt gyanússá 
tenni ! — mintha bizony erre még különös alkalom s ürügy 
kellene ! 

Westphalia tartományi főnöke jan. 19-én felszólította 
a paderborni káptalant, hogy ,püspök-helyettest' válaszszon. 
Időközben Schierstädt kormánytanácsos az egyházi vagyont 
foglalta le s azt kezelése alá vette. A püspöki helynök s va-
lamennyi szentszéki ülnök lemondott, mig a püspöki irodá-
nak világi hivatalnokai kijelentették, hogy készek továbbra 
is szolgálatban maradni. Mondják, hogy ez a püspöknek 
különös meghagyására történt, mire őt igen fontos okok 
birták. Maga a püspök, börtönbüntetésének ideje lejárván 
f. hó 20-án Wesel várába vitetett. A püspök Dr. Stamm 

*) Már ebben igaza van. Szerk. 

szentszéki ülnök 8 Rust rendőrbiztosnak kiséretében megér-
kezvén uj letartóztatásának helyére, legott a várparancs-
noknál jelentette magát, hogy a hites pásztorlevele miatt 
ráitélt kéthavi várfogságot megkezdje. A parancsnok, Zat-
tewitz báró a legnagyobb udvariassággal fogadta, s szemé-
lyesen azon szobába vezette, melyet az ,állam' készitett szá-
mára. A dicső főpapnak testi egészsége a legkitűnőbb. 

Posenból írják, hogy ott a bölcs rendőrség e napokban 
a titkos pápai delegátust — majdnem elfogta volna, miro 
vonatkozólag a ,Kuryer Pozuanski' ezeket beszéli : „Január 
10-én a gneseni főállamügy^sz nagyterjedelmü házmoto-
zást tartott a Trzemesnó melletti Milavában, Trepinski korcs-
márosnál, kinél bizonyos idő óta egy ismeretlen egyéniség 
tartózkodott, melyről keresztülutazó kereskedők (vulgó : 
koborló zsidók) azt álliták, hogy Posenban látták, papi kö-
rökbén. S ugy is volt. A vendéglősnek fivére — ez vala az 
ismeretlen egyéniség, régebben mint komornyik szolgált 
Dorszewski kanonoknál Posenban. A főállamügyész urnák 
orra ezen fontos ,Befund' után aggodalomkeltően meghosz-
szabodott . . . . 

VEGYESEK. 

f 
A kalocsai székesfőegyházi káptalan saját és az illető 

vérrokonok nevében mély szomorusággal jelenti 

MÉLTÓSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ 

N E I I I B A K E ß . JÁNOS U R , 
felszentelt tinnini püspök, 

TP 

pápa 0 Szentsége házi főpapja, kalocsai székesfőegy-
házi nagyprépost és kanonok, a jeles vaskorona-rend 
másodosztályú és a Lipótrend kiskeresztes vitéze, a fő-
tisztelendő kalocsai érsek ő Nagyméltóságának a 
püspökiekben segéde, s a lelkiekben általános helyet-
tese és ügyhallgatója, a zsinati vizsgálószék elnöke, 
a kalocsai érseki lyceum aligazgatója, a szabad mű-
vészetek, bölcsészet és hittan bekeblezett tudora és 
aranymisés áldozárnak, egyházi és polgári érdemek-
ben gazdag életkora 81-dik, áldozársága 57-dik, ka-
nonoksága 45-dik, nagyprépostsága 22-dik és püs-
pöki méltósága 19-ik évében — rövid betegeskedés és 
a halottak szentségébeni részesülés után mai napon 
délutáni 4 órakor agyszélhüdés okozta halálát. 

A főegyházmegye határain tul is általános tisz-
telet és szeretet környezte főpap lelkének enyhülete-
ért holnapután reggel 9'A órakor a helybeli főtemplom-
ban ünnepélyes engesztelő-szentmise fog tartatni ; holt-
teste pedig ugyanazon napon Vagyis jan. 2ő-én d. u. 
4 órakor boldog feltámadás reményében a közös sír-
kertben eltemettetni. 

Kalocsa, 1875. januar 23. 

Az örök világosság fényeskedjék neki ! 
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— Főt. Perger János kassai püspök ur ö méltósága 
a pesti oltáregylet sz. czéljainak előmozdítására 50 frtot ke-
gyeskedett adományozni, miért az egylet részéről ezennel a 
legforróbb bálaköszönet nyilvánittatik. 

A kassai megyében az ezidei névtár szerint 3 főespe-
resség van s 18 alesperesi kerület. 1 reális 7 czimz, apát-
ság; 7 reális s 6 tiszteletbeli kanonokság, 195 plébánia 285 
félsz, pap s 289320 1. sz. katholikus. 

A kassai növ. papság magyar-egyházirodalmi, ön-
képző egylete f. hó 27-én szokott évi ünnepélyét tartotta. 
Az előttünk fekvő programmból, több ének- zene- s szava-
lati darab mellett említjük Szekeressy János 2. e. h. h. ily 
czimii értekezését : „Kizárható-e a kath. papság az iskolá-
ból", és Brühl Menyhért, 4. é. h. hallgatóét „A görög-római 
jövendölések".Az elő- s zárszót Stipula Antal,4.é.h.h. tartotta. 

— Az innsbrucki hittani karnál a folyó évben 185 ta-
nuló van beirva, köztük 70 szerzetesjelölt, mig a többi 43 
különböző megyét képvisel. E kar jelenleg a legvirágzóbb 
Ausztriában s még sincs, vagy talán épezért nincs nyugta a 
liberálisoktól. 

— Az u. n. ókatholikusoknak házasságaira vonatko-
zólag a bécsi legfelsőbb törvényszék nem régen azt hatá-
rozta, hogy azok csak ugy érvényesek, s a belőlök szárma-
zott gyermekek csak akkor tekinthetők törvényeseknek, ha 
a felek az ünnepélyes házassági Ígéretet legalább utólago-
san a rendes, D/ZclZy <1 római kath. lelkész előtt ismételik. 

— Egy kis darab ókatholikus hitélet abban áll, hogy a 
freiburgi ókatholikusok lelkészöknek határozottan megtil-
tották mindennap misézni, nehogy a templomlátogatóknak 
csekély száma feltűnjék. — Ügyetlen vallomást tettek ugyan-
csak a badeni ókatholikusok egy e napokban közé tett ki-
áltványban, melyben többi közt ezt mondják: „Tagadjuk a 
pápai infallibilitást, mint ezt a kath. egyháznak legneme-
sebb szellemei 18 század óta tevék". Hátha 18 század óta 
tagadják, jele, hogy 18 század óta tanitják! 

— A zágrábi érseki megyének legújabban megjelent 
névtára számos érdekes statistikai adatot tartalmaz. A latin 
sz. katholikusoknak összes létszáma ma 897,297, a g.-szer-
tartásuak-é 6591 ; a katholikusok vegyest lakó keletieké 
93525, ág. hitv. 1479 ; h. h. 6353, zsidó 6353. kanonoki stal-
lumok száma 28 ; melyekhez meg a császmai 7 kanonoki 
hely számitandó ; felszentelt pap van összesen 583, beigtatott 
plébános 317, káplán 294; az iskolás gyermekek száma 
44196. A jelenlegi érsek, st. Mihalovics József ő nagymél-
tósága v. b. t. tan., hittudor, szülét Tordán, Torontálmegyé-
ben, 1814. jan. 16., érsekké praeconizáltatott 1870. jun. 27., 
félsz, julius 17. s beigtattatott aug. 6. 

A magyarerdélyi kegyes tanitórendnek személyzetét 
az 1874/5 névtár szerint 9 aranymiséssel együtt 212 áldozár, 
80 növendék, 22 ujoncznövendék s 1 rendtárs képezi. 30 
tanintézetben a rend 5826 gyermeket részesít a különféle 
fokú oktatásban. 

— Aschaífenburgban jan. 17. egy káplán Bismarck 
ellen intézett sérelmes nyilatkozatok miatt négy havi börtönre, 
egy munkás pedig Istenkáromlás miatt Jcét napi fogságra Ítél-
tetett A thurgaui s aargaui kormányok a magok részé-
ről is elfogadták a baseli ,megyei értekezlet'-nek az odavaló 
káptalan eltörlés iránti határozatát. (1. e. i. I. számunk első 
,Vegyes'-ét.) 

— Francziaországban van jelenleg 53350 iskola, össze-
sen körülbelül negyedfél millió tanulóval, kiknek harmad-
része tandijmentes.'A tanulók száma az utóbbi 30 esztendő 
alatt megháromszorosodott. — Porosz tanügyi lapok igen 
felpanaszolják a kormánynak ama szokását, hogy 15000 
markon iskolaházakat épittet oly községekben, hol a tanitó 

150 mark fizetést huz. A gyermekek szülőinek a tanitóval 
együtt gyakran alig van megevő kenyerök, hanem azért az 
iskola-palotára kell adózniok. 

— Svajczból is lehet egyszer kellemes dolgot újsá-
golni. Grlarus kantonában a legujabbi alkotmány válságot né-
hány an a kath. egyház rovására kizsákmányolni akarván, 
ezzel ugyan szégyenletesen megbuktak. Néhány páholytest-
vér ugyanis valamennyi szerzetesnek, még az irgalmas szü-
zeknek is kitiltását, következőleg az ősrégi näfelsi kapuczi-
nus-zárdának elnyomását, az egyháznak az államtóli töké-
letes elválasztását s az iskolának teljesen állami kezelését 
indítványozták, azonban rettenetesen leszavaztattak, mi an-
nál nevezetesebb, minthogy G-larusban a katholikusok igen 
csekély kisebbséget képeznek, az ellenök irányuló indít-
ványnak bukása tehát a méltányos protestáns képviselők-
nek köszönhető. 

— A porosz trónbeszéd ismét uj egyházpolitikai tör-
vényjavaslatoknak beterjesztését igéri. Többi közt egy 
olyant is, „melynek rendeltetése, a hitközségeknek alkalmat 
adni az egyházi vagyon kezelésébe is befolyhatni". Ugy lát-
szik, hogy a porosz kormány abban, mit mi itt Magyaror-
szágban az ,Autonomia' alatt értünk, fegyvert lát vagy 
legalább remél az egyház ellen. — A paderborni püspöknek 
január 16-án adatott át a ,kir. legfelsőbb egyházügyi tör-
vényszéknek' azon határozata, mely őt .leteszi'. Mivel a püs-
pök ezen, magában véve nevetséges, habár a legszomorúbb 
következményeket maga után vonó határozatot elfogadni vo-
nakodott, a hivatalszolga azt a börtön ajtajának belső olda-
lára felszegezte. A megyének összes papsága különben már 
elhatározta, hogy minden ,A királyi biztostól' feliratú levelet 
következetesen visszautasít. Majd kereshetik ott is a ,titkos 
pápai delegátust' ; sőt meglehet, hogy ott is találkozik majd 
másfél Júdás, a többiben pedig várni fog az egyház ott is, 
mint vár Olaszországban, Délamerikábau, Oroszországban. 

— A würzburgi egyetemi templomnak az ókatholiku-
soknak birtokába való átadása ügyében az egyetemi tanács 
most olyértelmü .helyreigazítást' bocsátott közre, mely sze-
rint a templom még nem adatott ugyan át, „mert ez a jelen-
leg még fenálló törvényeknél fogva lehetetlen", de hozzá-
teszi a'bölcs, hogy már illő helyen megtörténtek a kellő lé-
pések e törvények megváltoztatása i r á n t . . . . A facit ugyan-
az, mert az ilyen, a katholikusoknak kedvező törvények 
mily könnyen változtatnak meg liberális kormányok által, 
ha kell, még rendeleti uton is, az ,alkotmányos szabadság' 
nem kis gúnyára, azt tudjuk. — Ugy látszik, mintha az angol 
kormány elhatározta volna Irhonnak végre valahára megadni 
azt, amit az ottani püspöki kar már évtizedek óta hajhatatla-
nul követelt, el nem csábittatva semmiféle ; a kormány részé-
ről tett alkudozási, transactionalis kísérletek által : a hitfeleke-
zeti iskolát. Ha az ebbeli hirek megvalósulnának, akkor az 
angol kormány ez által igen bölcs, belpolitikailag nagy hord-
erejű lépést tenne. Az utóbbi választások alkalmával épen a 
felekezeti iskolák kérdése döntött, s ez buktatta megGrladsto-
nenak jobbra balra sántikáló kormányát; mert az angol 
nép megmutatta, hogy neki a már Angolhonban is elfajult 
liberalismus kereszténytelen, sőt keresztényellenes iránya, 
mely eddig főleg a tanügy terén mutatkozott, nem kell. Dis-
raeli pedig az itt jelzett lépés által a conservativ pártnak 
uralmát nem kis mérvekben erősitené meg. — Mint a .cultur-
kampf'-nak egyik érdekesen örvendetes mozzanatát, vagyis 
inkább következményét emlithetjük, hogy a ,Germaniá'~nak 
eddigi protestáns munkatársa, kinek egyházjogi s jogbölcse-
leti czikkei mindig annyi figyelmet keltettek legszélesebb 
körökben, Schrötter, volt kerületi főnök, e napokban nővé-
rével együtt a kath. egyház kebelébe visszatért. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károlyhittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, február 3. 10. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Havi szemle. — Szécsény város részvétnyilatkozata főt. Haynald Lajos, kalocsai érsek ur ő Excellentiájához . 
— Kecskemét és Nagy-Körös hitélete a múltban és jelenben. — Egyházi tudósitások: Pest. Itt az idő, most vagy soha. 
Endréd. Párhuzam a volt „absolut" — és a „modern liberális" kormány gazdálkodása közt. Berlin. Kibékülés, kath. bank, 

adalékok a ,culturkampf' történetéhez. Németország. Moufang beszéde a házassági akadályokról. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
E g y hónapja, hogy e helyen a ,közvéleményt1 

vettük bonczkés alá, s iparkodtunk e jelszónak va-
lódi érteményét, s ugy, amint ma használtatik, sem-
mis, üres voltát kimutatni . Ma egy másik jelszóra 
szeretnők t. olvasóink figyelmét fordítani, mely nem 
kevésbbé divatos mint amaz, s nem kevésbbé hami-
sitott értelemben használtatik, ér t jük a Jialadás'- s 
pedig az isten s vallás nélküli, az atheisticus ,ha-
ladás' jelszavát. 

Képzelhető-e haladás vallás nélkül ? igaz-e, le-
hetséges-e, hogy az ember erkölcsileg emelkedjék 
az — istentagadás á l ta l? 

Oly kérdésnek mondá ezt Felix a tya , a jézus-
társasági hires hitszónok, melyen jámborabb apá-
ink, ha meghallanák, méltán megbot ránkoznának. 
„Ha apáink, mondja, kik ugyané székesegyházban 
a magasztos katholikus tant hirdették és hallgat-
ták, — ha azok ismét közénk jöhetnének s ha meg-
hal lanák ama szót, mely e szószékről lehangzik, 
váljon mit mondanának e kérdésre ? „Minő 
nemzedék ez — azt mondanák, mely templomain-
ka t ma betölti ? mennyire sülyedtek e keresztények, 
hogy ily kérdéseket tenni képesek, melyeknek puszta 
érintésénél megbotránkoztunk volna, s melyek még 
ma is sírboltjaink nyugalmát zavarják ! S ti hitszó-
nokok, kik szent helyen ily kérdéseket tá rgyal tok , 
csakugyan hi tünknek örökösei, Krisztusnak kül-
döttei vagytok-e" ? 

Pedig e kérdés : képzelhető-e haladás vallás nél-
kü l ? — ha valaha, ugy most jogosult, sőt szüksé-
ges. Oly forradalmi szellem tolakodik, egyre növe-
kedő erőszakkal előtérbe, oly általános radikális-
mus emeli fejét, minőt apáink nem ismertek, minőt 
a világ nem látott soha. A polgárisodás, a felvilá-

gosodottság s a haladás nevében már nem csak a 
pápaság, az egyház, Krisztus ellen, hanem maga az 
isten fogalma ellen tiltakozik. Nem csak e vagy 
ama vallást támadja meg, hanem minden vallást, 
minden vallásosságot ; s most már nyi l tan bevallott 
törekvése az, valamennyi egyház, felekezet s cultus 
romjain a ,haladás' diadalszobrát emelni ; — szóval, 
a nyil t hitetlenség az, mely a j ta inkon kopogtat, s 
tartozkodás nélkül kijelenti, miszerint azért jön, 
hogy az isten fogalmának kiküszöbölésével a hala-
dás, s minden vallásnak elnyomásával az u j civi-
lka t iónak korszakát megnyissa ; igy tehát ez undok 
ellenség a mi zászlónkat, a kereszténység zászla-
já t bi torol ja ; mert csak ennek á rnyékábanv i rágoz-
hatik a civilisatio, érvényesülhet az igazi, a nemes 
haladás, — s mi akkor ne kérdezzük : miféle haladás 
a te haladásod ? . . . miféle polgárisodás az, a mely-
lyel te kérkedel, s képzelhető-e mindkettő vallás 
nélkül? 

Avagy talán tulzás-e, mit mondunk ? Bizonyit-
suk-e még bővebben, hogy nemzedékünkön az ádáz 
hitetlenség kezd erőt venni ? Ki ne érezné köröskö-
rül ama rémes kisértetnek jéghideg fuvalatát , mely 
a sziveket megdermeszti ? . . . Ne azt kérdezzük ma-
nap : hol van az atheismus ?, de azt : hol nincs ? ! 

A bölcsészet hitetlen. A vaksorst tanit ja, tiszteli, 
i m á d j a ; istennek szabad teremtése helyébe az „Uni-
versal-Mechanismus"-t, egy nagy holt gépezetet 
helyez, egy fátumszerü, borzasztó kényszererővel 
működő gépezetet; óriási gúlát, melynek talap-
zatát egy rögeszme képezi, csúcsát pedig a semmi. 
Hogy e világok keletkeztét s változatait megma-
gyarázza, egy nagy sötétséget mutat nekünk: mely-
nek sürti ködében az ősparányok szövetkeztek, mire 
nagy büszkén rámuta tva ekként kiál t ja el magát : 
Az újkori bölcselet nem ismer istent. 
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A természettudomány is hitetlen. Még a nagy 
Linné igy szólt: „Láttam a mindenható Isten láb-
nyomait s bámulatra ragadtattam !" ; de mai utód-
jai ellenkező utakon haladnak, s egyedüli törekvé-
sük az, e mindenható istennek minden nyomát, 
minden jelét, minden visszfényét eltörülni, vagy leg-
alább tagadni s tagadásukat erőszakos álérveléssel 
támogatni. Azt akar ják nekünk bebizonyitani, hogy 
minden életnek kútfeje az anyagnak örökkévaló 
termékenysége, hogy ezen élet, felszállva szervezet-
től szervezetig, tovább fejlődött, mignem emberré 
lett, ki a zoologicus láncznak utolsó szeme, s hogy 
ennél fogva joggal mondhatja : Az újkori pliysiologia 
nem ismer istent ! 

A földtan is hitetlen. Rétegről rétegre, mélyeb-
ben mindig s mélyebben ereszkedik a föld gyom-
rába a búvár ; feltör ezeréves sirhalmokat, melyek 
számos letűnt nemzedék hantjait fedik, s tagadva 
amaz isten létét, kinek napja ez üregek sötétségét 
szétoszlatja, igy szól: Mit a természet alkot, azt 
megsemmisiti is, hogy még egyszer alkossa s álét s 
nem-létnek folytonos váltakozásában végtelenbe 
kinyúló pályáját megfussa, mihez isten nem kell, 
amiért is az újkori földtan nem ismer istent! 

Az itészet is hitetlen. A tudomány álczájába 
burkolva, megmérgesitett bonczkése alá veszi a val-
lás rendszerét, aláássa legmélyebb alapjait, megin-
gatni törekszik épületét. S mert a hit, az isteni tisz-
telet, az ajtatosság s ajtatoskodás még mindig csu-
dás hatást gyakorol százezrek s milliók kebelére, 
azzal szeretné a hivő népet elámítani, hogy ráfogja : 
A mit imádsz, az saját képzelődéseid, révedezéseid 
szüleménye; szép csalódás ez, semmi egyéb, ara-
nyozott bilincs ; — ha valóban szabad akarsz lenni, 
rázd le a tudomány nevében e bilincset, rázd le a 
képzelmek igáját, az újkori itészet nem ismer istent! 

A csillagász, az orvos, a művész is hitetlen. Mint 
csillagász a sphaerák csudás rendszerében csak a 
vakeset következményét látja, melynek megmagya-
rázására isten fogalma szükségtelen. A világ sze-
rinte csudás óramű, órás nélkül; nagyszerű épület, 
épitész nélkül; remek összhangzat, rendező nélkül, 
mert az újkori csillagászat nem ismer istent. Az orvos-
nak sincs magasabb fogalma saját tudományáról, 
mint hogy feladata az anyagot, a mennyire lehet 
fentartani ; a parányok közti egyensúlyt, ha meg-
zavarodott, anyagi szerek által helyreállitani ; a bo-
nyolodott gépezetnek, melyet emberi testnek hív-
nak, egyes kerekeit, ha megakadnak, ugy a hogy, 
addig a meddig ismét mozgásba hozni. E gépet az-

tán, ha végképen megállt, szétszedik tantermeik-
ben, s gúnyolódva azt kérdik : Hol itt az isten he-
lye ? — az újkori gyógytudomá/ny nem ismer istent ! S 
a művész, elvetve magasztos hivatását, lemondva 
felséges rendeltetéséről s elfordulva az eszményinek 
mennyei fényétől, mint bukott angyal alámerül a 
legdurvább realismus mélyébe s erőszakot követvén 
el saját jobb meggyőződésén igy szól : Nem, az új-
kori művészet nem ismer istent! 

S az iparos, az állam-s tanférfi, talán nem hitetle-
nek ók ? Ki az, ki a ,kereslet s kinálat ' embertelen 
törvényével elnyomva a munkásban az emberi mél-
tóság öntudatát, szivéből kiránt ja az Istenbeni hi-
tet, ajkáról letiltja a vallásos szót, mert ő neki nem 
ember kell, hanem élő gép : ő neki nem kell Isten, 
mindnyájunknak közös atyja, a jónak jutalmazója, s 
az igazságtalanságnak büntetője; az ő lételeme nem a 
felebaráti szeretet.hanem az embernek ember általi ki-
zsákmányolása,^ azért mond ja : Az újkori ipar nem is-
mer istentl... A mai politikus pedig, legyen azcom-
munista vagy socialista, Fourier vagy Proudhon 
követője, liberális bourgeois vagy democrata, köztár-
sasági vagy ,mérsékelt' monarchista, az államban 
szintén csak gépet lát, melynek rendeltetése az, 
hogy politikai ellenfeleit megsemmisítse ; mert csak 
annak van joga létezni, a m i vele megegyez ; — „Az 
én rendszeremben, úgymond, csak az erősebbnek 
van igaza ; absolut igazság nem létezik, mert az is-
tent tételezne fel ; az újkori politika pedig nem ismer 
istent", s a mennyiben a jelenleg élő nemzedék az ős-
erdők vadainak eme ,társadalmi' nézeteit a keresz-
ténység jótékony melegében már régente elfeledé, 
azért iparkodik a hitetlen tanitó a serdülő nemzedé-
ket ősszülőink eme vadságába visszataszítani oly 
iskolákban, melyeknek bejárata felett e szavak ál-
lanak: It t tilos isten nevét emlegetni; mert, az újkori 
nevélészet nem ismer istent ! 

Ezek után megütközhetik-e valaki azon, ha 
számításainkba, érveléseinkbe a minden lépten nyo-
mon mutatkozó atheismust isfelveszszük, s azt kér-
dezzük: képzelhető-e atheisticus haladás? képzel-
hető-e civilisatio a hitetlenségben ? Felveszszük", fel-
vennünk kell számitgatásainkba emez atheismust, 
mely már nem a sötétben bujdosik, mint hajdanta, 
hanem felemelt fővel, büszkén, kihivólag végig já r 
az utczán, kihiván Istent, kit káromol s az emberi-
séget, melyet megbecstelenit. 

S ha győzne, ha valaha győzhetne, mi lenne 
sorsa minekünk, kik nem álltunk zászlaja alat t? 

Hogy e kérdésre megfelelhessünk, épen nincs 



75 

szükségünk hoszasb, elvont okoskodásokra ; csak nézzünk 
kissé körül, mert a kérdéses dolognak gyakorlatában máris 
meglehetősen benne vagyunk. A vagy nem látjuk minden-
nap, hogy követelik a legszélesebb mérvű gondolat-, szólás-
s cselekvési szabadságot a magok számára azok, ki semmi 
gazságtól, semmi ravaszságtól, de még semmi erőszaktól sem 
riadnak vissza, midőn arról van szó, hogy ellenfeleiket, azaz 
bennünket mind e szép szabadságoktól megfoszszanak ? Nem 
érik be azzal, hogy magok szabadok, szabadosak legyenek, 
ők uralkodni akarnak, korlátlanul, zsarnokilag uralkodni. 
Nem érik be azzal, hogy senki sem akadályozza őket abban, 
Istenünket, kit imádunk tagadni, gúnyolni, káromolni ; ha -
nem egyenesen azt követelik tőlünk, hogy ne imádjuk többé, 
s midőn erre rá nem állhatnánk, irtóháborút indítanak elle-
nünk s kifogyhatlanok a zaklatás eszközeinek kitalálásában. 

Ez az újkori atheismus, daczos fenyegetéseivel s erő-
szakos túlkapásaival, mely a felekezetközi béke nevében ke-
gyetlen háborút indit minden tételes hit ellen ; az igaz-
ságos viszonosság és egyenlőség nevében az egyiket kifosz-
togatja a másik javára, a szabadság nevében börtönbe vet 
mindenkit, ki nem akar bálványimádóvá sülyedni, s a test-
vériség nevében a másként vélekedőket vérpadra hurczolja. 

Idáig haladtunk a hitetlenség aegise alatt, ez azon ci-
vilisatio, melyet az újkori atheismus hozott nekünk, — va-
gyis mindez csak gyenge, halvány előképe annak, mi tör-
ténnék, ha uralma teljes, bevégzett, absolut lenne ; ha meg-
engedjük, hogy azzá legyen. 

Mert a gonosz elem mindig csak a jónak hanyagsága 
folytán hatalmasodik el, s azért hatalma mindig csak mu-
landó is ; mert a jó, mely Istentol származik, végkepen ki 
nem irtható. (Vége köv.) 

Szécsény városának részvétnyilatkozata 
főt. Haynald Lajos, kalocsai érsek ur ő Excellentiájához. 

Nagyméltóságú Érsek, Kegyelmes Urunk ! 
Midőn Szécsény városában a legnemesebb sziv végső 

dobbanásával egy áldásdus élet elhunyt, és e szomorú ese-
ménynyel Nagyméltóságod magasztos lelkére a legjobb édes 
anya elvesztése fölötti fájdalom borult ; e nap városunkra 
nézve is a gyász és őszinte bánat napja lett, melynek közön-
sége a drága halottban igazjóltevő védangyalát veszté el, ki-
nek hoszu életén át a valódi keresztény szeretet és a boldogító 
tettek meg nem szűnő gyakorlása levén nemes feladata, — 
ezekért folyton lángoló kebele, a város közboldogitásaért 
buzgó érdeklődése mellett, az árvák vigasztalása, a szegé-
nyek áldozatkész pártfogolása és a segélyt keresők tevé-
keny támogatásában találta mindig egyik legfőbb örömét. 

Nincs a városban kebel, mely e nagy veszteség felett 
Nagyméltóságod és a mélyen tisztelt gyászoló testvérek 
nagy fájdalmában a legőszintébben ne osztoznék; mélyen 
érezzük a vesztés fájdalmát mi is, kik felejthetetlen nagy 
jóltevőnk nemeslelkü cselekedeteinek élő tanúi leheténk, s 
ezért megtanítjuk az ifjabb nemzedéket is : drága nevét min-
dig határtalan tisztelet és hálás emlékezetben megtartani. 

Bánatteljes meghatottsággal vagyunk bátrak Szécsény 
mezőváros közönsége nevében legőszintébb részvétnyilat-
kozatunkat kifejezni, egyszersmind kérjük a Mindenhatót 

hogy Nagyméltóságodat és a mélyen tisztelt gyászoló test-
véreket bő malasztja s legjobb áldásaival vigasztalja. Mély 
tisztelettel levén Szécsényben 1875. január 25-én 

Nagyméltóságod alázatos szolgái : Vincze Pál, város-
birája, Zadubán Adám, helyettes bíró, Bálás Miklós, város-
jegyzője, Tersztyánszky István, Horthy Gábor, Pintér Sán-
dor, Gonda Károly, Glaser Samu, Novottny Pál, Szojka Emil, 
Gonda Bertalan, Buletics Pál, Simonides János, Tarnay 
János, városi képviselők. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban es jelenben. 
VII. 

A nagyszámú protestánsok III. Ferdinánd királynál 
(1637—1657.) mindig sérelmekről beszéltek, pedig épen ők 
voltak azok, kik a katholikusok iránt a legnagyobb sérel-
meket okozták. Hogy egyebeket hallgatással mellőzzünk : 
Eperjesen, Lőcsén, Bártfán, Kopornán, Trencsénben és Sze-
benben kath. papot és kath. istenitiszteletet meg sem tűr -
tek. Sőt a protestánsok, Bákóczy vezetése alatt, á féktelen-
ségig dúlták a hazát. Minden, mi kath. nevet viselt, guny és 
kegyetlenség tárgyává lőn. Sárosban a sz. Ferencz-rendü 
atyákra törvén, őket levetkeztetve verték, kinozták, és mi-
kor néhányan az éj homályában elillantak, Körmendy Mik-
lós frátert futamodás közben elérték és egy hoszu ládára 
szegezék le, s veretten, meg oldalégetten ott hagyák fél-
halva. Midőn megtalálták életsorsosi, hátán kereszt ki vala 
metszve, koponyáján és teste alsó részében mély seb, az 
ocsmányul legyilkolt ember már halva volt. Egyébiránt a 
templom feltörve, oltárai és szent szobrai lerontva, a ruhá-
zat széttépve, a többi elorozva. Mit az egyházban és a zár-
dában nem használhatának, diribdarabra rombolva hagy-
ták. (Lányi.) 

Ezen szomorú jelenségeknek kihatásai Váczegyház-
megyében, és a benne létező Kecskemét városában is vissz-
hangra találtak. 

A török iga alatt Váczegyliázmegye is a legsiralma-
sabb helyzetbe jutott. A püspökök jobbára megyéjökön ki -
vül voltak kénytelenek elni ; és majd mint esztergomi, nyit-
rai, pozsonyi prépostok, majd mint királyi korlátnokok em-
líttetnek, mely állásuk után oly csekély jövedelemmel bír-
tak, hogy az saját szükségleteiket is alig födözé. Nagyon 
természetes tehát, hogy ily zilált anyagi viszonyok között 
papnöveldéket nem tarthattak, minek az lőn szomorú kö-
vetkezménye, hogy kellő képzettségű áldozárok hiányában 
a hivek huzamosb ideig pásztor nélkül hagyattak, mely kö-
rülmény a kath. egyházra kétségkívül a legszomoritóbb j e -
lenségeket eredmény ezé. 

Igaz ugyan, hogy egyes egyének — mint már emii-
tök — kik „licentiátus"-oknak neveztettek, fel voltak jogo-
sítva a szülöttek megkeresztelésére, a házasulandók össze-
esketésére és a halottak eltemetésére ; de miután ők a vallási 
ügyekben kellő jártassággal nem birtak, még sem pótolthaták 
a képzett áldozárok hiányát, ellensúlyozni nem valának ké-
pesek a tanultabb és sokkal nagyobb számú, szorgalmas 
prédikátorokat. 

Kecskemét gyakran plébános nélkül volt, mig ellenben 
a kálvinistáknak folytonosan ügyes prédikátoraik voltak ; 
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ügyöket még hatalmasan előmozditá az is, hogy sok világi 
főúr, ki knek kegyeléseért oly szorgalmasan esdeklének, párt-
fogását is kinyerték. Nevezetesen Rákóczy György, erdélyi 
fejedelem 1641-ben, a kecskeméti kálvinistákat könyörgé-
sökre egy haranggal is megajándékozta, mit a következő 
levél igazol : „Georgius Rákóczi Dei gratia Prinoeps Tran-
sylvaniae, partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum 
comes etc. Circumspecti Nobis grati, salutem et gratiam No-
stram. Az elmúlt martiusnak 2-dik napján nekünk irott 
leveleteket elvévén, irástokat és abban való kivánságtokat 
megértettük; az harangot már elkészittettük s ki is küld-
tük kivánságtok szerint; adja Isten Világ végezeteig ke-
resztyén Ecclesiáknak szolgálhasson. Quibus in reliquo gra-
tiose manemus, Datum Albe Juliae die 8-a Április A-o Dni. 
1641. G. Rákóczy, mp." 

Kecskeméten, miután a két jézustársasági atya eltá-
vozott, ismét nem volt lelkipásztor. Nem volt — mondja P. 
Tolek — aki állandóképen a legszentebb áldozatot Isten-
nek bemutatná, vagy a halállal tusakodó betegeket szent-
ségekkel ellátná. Nem volt, aki az Isten igéjének drága ele-
delét és az Ur asztalának angyali kenyeret megtörné és ki-
osztaná. Parvuli petierunt- panem, et non erat, qui frangeret 
eis akkor, midőn Bocskai és Bethlen fejedelmek indulása 
után, a helvét hitvallás Kecskeméten Paxi György superin-
tended, Kőrösön Tyukodi Márton, Czegléden Körtvélyes Já-
nos senior prédikátorok által tudományát leginkább terjesz-
tette, iskoláit felnyitotta. Elmentek ezen városnak elöljárói 
az esztergomi káptalanhoz is, de hiába, segítségül nem le-
hettek. (P. Telek) 1637-ben egyenesen Forró György, nagy-
szombati jezsuita szerzetfőnökhez folyamodtak, ki azon-
ban, miután kellő számú atyákkal nem rendelkezett, kéré-
süknek eleget nem tehetett, hanem a sz. Ferencz-rendü 
atyákhoz utalta, miként ezt a következő válaszlevél igazolja : 
„A szent Isten álgya meg kegyelmeteket fejenként, minden 
lelki áldásoknak bőséges adományával. Az elmúlt napokban 
kegyelmetektől ide bocsájtott követek megadák az kegyel-
metek nekem és a Pater Provinciális ő kegyelmének szóló 
leveleit, melyekre akkor sok foglalatosságok miatt választ 
nem adhatánk, melyet mostan Pater János ő kegyelme által 
veszen kegyelmetek. Igen jól esett a kegyelmetek irása 
ennyiből, hogy a Pater Provincialis ő kegyelme is azokon a 
napokon itt jelen volt, aki értvén a kegyelmetek kívánsá-
gát, jelenlévő több fő Páterekkel tanácskozott, ha lehetne-e 
mód a kegyelmetek segítségében. Bizonyára szánakodunk, 
hogy oly fogyatkozással vagyon kogyelmetek az egyházi 
szolgákban, és ha lehetséges dolog volna mi tőlünk, örömest 
tovább is jóakaratunkat nyújtanánk Pátereknek odaküldé-
sében; de higye kegyelmetek, oly fogyatkozással vagyunk, 
hogy oda szolgálatra nem érkezünk; azért kegyelmetek, 
amely helyt nekünk rendelt volt, az elöbbeni végzés szerint 
Pater Franciskánusokkal, odaadhattya. Remélvén azt, hogy 
az, mikor ami Pátereink közül valakik odamennek, szállás 
nélkül nem hadgya kegyelmetek. Az mint hogy Gyöngyös-
től amire reá érkezhetnek és lehetséges lészen, örömest szol-
gálnak. Isten tartsa Adatott sz. Kereszt felmagasztal-
tatásának napján 1637. kegyelmeteknek jóakarója és Krisz-
tusban szolgaja Pater Forró György, nagy-szombati colle-
gium rektora. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 1. 111 az idő, m o s t v a g y s o h a ! 

Mig az országgyűlés azt bizonyítgatja, hogy elköltetett az a 
pénz is, a mi a mienk volt, az is ami nem volt a mienk ; mig 
afelett fog napokat tölteni, vagy heteket is, hogy consta-
tálja azt, a mit úgyis mindnyájan tudunk, hogy a bukás 
szélére jutottunk; mig azon módozat tudományos megálla-
pítása felett fog tanácskozni : mikép lehet pénzt teremteni 
onnan is, a hol nincs, hogy e nagy semmivel fedezze azon 
nagy valamit, ami fájdalom, ami zsebünket kiürítette és 
bennünket mások zsebébe dugott, igen, ez idő alatt fordit-
suk mi figyelmünket legalább egyszer misfelé, nem azon érte-
lemben ugyan, mintha az, mit mondandók vagyunk, épen sem-
mi összeköttetésbon sem lenne országgyűlésünkkel és neve-
zetesen tanácskozásaink eddig nyilvánuló eredményével, ha-
nem amennyiben távol tartjuk magunkat financzialis torvek 
előadásától, pedig — és ezt eláruljuk — bírunk egy igen 
gyakorlati tervvel. 

Az idők fontos körülményei, a helyzet felett ugyan 
még nyomasztólag uralkodó, de alakjában megingatott szel-
lem, az éveken keresztül gondosan tanulmányozott irány, 
ez irány felett táplált nézetünket megerősítő, folytonosan 
kínosabb tapasztalatok, melyek búskomor sejtelmeket ébresz-
tenek a kebelben a jövő iránt, és előre vetett sötét árnyaik-
kal, mint kisértetek mély aggodalommal töltik el a szivet, 
mindaz önkénytelenül is ama kérdést tolja elénk, katholi-
kusok elé : magunkhoz jöttünk-e már több mint hét év le-
folyása alatt a meglepetésből, melylyal a I baralism is ban-
nünket megrohant é3 mőze3, de hazug szólamaival szakeré-
hez lánczolt ? felébredt-e bennünk az öntudat ? . . . . óh nem ! 
Többat kérdezünk, — meggyőződéssé vált-e már bennünk a 
gondolat, hogy a lberalismussal egyezkednünk nem lehet, 
nem szabad, hogy a katholicismus van hivatva nálunk Ma-
gyarországon egyedül a vezérszerapet játszani, melynek 
közreműködése, pártolása nélkül semmiféle párt, vagy kor-
mány nem uralomképas ? . . . Érezzük-e már, hogy itt az idő, 
melyen tul várakoznunk többé nem lehet, nem szabad, ha 
azt akarjuk, hogy a maghamisitatlan szabadság uralkodjék 
a nemzeten, ha azt akarjuk, hogy a katholicismus és vele és 
általa a nemzet még fenmaradjon? 

E kérdések ma, és épen a dolgok jelen állapotában, 
amennyire természetesek, oly jogosultak is. Keresztény 
államban éltünk, keresztény gondolkozással bírtunk, a ke-
resztény eszma áthatotta az állami gépezet minden ténye-
zőit ; e keresztény szellemnél fogva, mely majdnem egy 
ezredévig tartott, valamint a társadalmi életben, ugy az 
állam részéről is becsületességhez szoktunk, a corruptio, a 
hazugság szalleme ki volt zárva az állami kormányzatból, 
az állam karöltve az egyházzal teljesítette keresztény mis-
sióját a nemzet jólétére, a rosz akarat, a kaján irigység, az 
egyház szervezetének felforgatására, szabadságának elnyo-
mására intézett törekvéseknek nyomait az állam részéről, 
2-dik Józsefet kivéve, a történelemben gyérabben találjuk, 
b:zalom itt is ott is és kölcsönös egyetértés vezette a két 
nagy hatalmat, az egyházit és az államit. A keresztény be-
csületesség csaknem ezredéves korszaka után a liberális-
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mus mint Deus ex machina egyszerre csak elfoglalta a kor-
mány gyeplőit. A külföldről haza került szabadkőművesek 
az enthusiasmus következtében, mely bennünket is elraga-
dott és a száműzöttek iránt részvéttel, lelkesedéssel töltött 
©1, az országban a legfontosabb állami hivatalokat, megyei 
és városi tisztségeket foglalták el, hozzá még az irodalmat, 
tudományos intézeteinket mind magukhoz ragadták, a kül-
földről behozott elvtelen liberalismust, keresztényellenes szel-
lemet, mindennemű corruptiót, az ugyancsak általuk alapi-
tott és gomba gyorsasággal növekvő szabadkőműves páho-
lyok által elterjesztették, a katholicismust eddigi vezérsze-
repétől elmozdították, és két év alatt magukat kényelmesen 
berendezve, a Magyarország ezredéves életében kifejlett vi-
szonyokat széttépték, vagyis tönkre tették azt, a mit az 
örök ezredéves hazaszeretet alkotott. 

Hogy mindez be fog következni, csak kevesen hitték» 
különösen a katholikusok velük született becsületességük-
nél fogva, támaszkodva a katholicismusnak érdemeire is, 
melyeket a nemzet fentartása érdekében kifejtett tevé-
kenysége, vér- és pénzbeli áldozatai által szerzett, hittek az 
Ígéreteknek, vagy legalább egy jó nagy részük kiegyezhetni 
vélt a liberalismussal, azon reményben, hogy valamint ők 
készek becsületesen megtartani adott szavukat, ugy a libe-
ralismus részéről is hasonló becsületességet várhatnak. De 
ime most itt állunk, hét év folyt le, igazolva vannak azok, 
kik a liberalismus első fellépte óta kimondták, hogy Hanni-
bal ante portas ; megcsalatva vannak azok, kik saját becsü-
letességükre támaszkodva, viszont becsületességre számí-
tottak. Nem vádolunk senkit, csak tényeket sorolunk elő, az 
előbbiek kevesen, az utóbbiak sokan voltak, de jóhiszemű-
ségüket, becsületes magyar egyenesszivüségüket, a külföld-
ről importált gaz ravaszság kijátszotta, alkudozott, alkudo-
zott mindaddig, mig csak a jóhiszeműek is azon vették észre 
magukat, hogy megcsalattak, az egyház jogai megcsorbit-
tattak, javai lassan bár, de biztosan a saecularisatio útjára 
tereltetnek, iskolái egyenkint elközösittetnek, általuk az 
egyház keblén nevelt nemzet a kereszténységtől elvonatik) 

sőt már kovácsoltatnak a lánczok, melyek hivatva lesz-
nek képtelenné tenni az egyházat minden önálló mozgásra, 
s igy lassú halálát előkészíteni. 

Nevezzék bár nézetünket fanatismusnak, mondják bár, 
hogy helyzetünket ultramontán szemüvegen keresztül néz-
zük, az a tényen mit sem változtat; b'zonyos az, hogy hét 
év alatt az uralkodó liberalismus az egyház irányában oly 
viseletet tanusitott, mely a jövőre nézve a legaggasztóbb 
gondolatoknak enged helyet. A liberalismus semmit sem tett, 
hogy magához vonzza a katholikusokat, ellenben mindent 
megtett, hogy őket magától elidegenítse, ugy hogy ma már 
azt h'szszük, egyetlen egy becsületes kath. ember sincsen az 
országban, ki be nem látná, hogy ma már a katholicismus 
életkérdéséről van szó, és hogy elősegítése egy oly irányú 
képviselőház, vagy kormány alakulásának, mely a liberá-
lis dogmákat vallja sajátjának, nem egyéb lenne, mint se-
gédkezet nyújtani a katholicismus temetéséhez. 

Valóban mi ugy látjuk, hogy itt az idő, midőn a ka-
tholikusoknak végre valahára tömörülni kell, s ha körülte-
kintünk az országban, ha számba veszszük a hangulatot, 
mely a vidéken a katholikusok közt létezik, ha látjuk, mikép 

ébresztik fel kormányi önkényü intézkedések fokonkint a 
méltó indignatiót a katholikusok közt, örömmel jegyezzük 
meg, hogy a tömörülésre a hajlandóság a katholikusok közt 
megvan, mi biztos jele annak, hogy érzik, mily páriákká alja-
sittattak le eddig, mit tűrni nem hajlandók a jövőben. A gyu-
anyag megvan, a keblekben forr a tettvágy — csak egy 
hiányzik, — hiányzik a vezér, ki a megalázott katholi-
cismus zászlóját kitűzze, hogy a tettvágyók seregét alája 
gyűjtse és győzelemre segitse, hiányzik, a ki a hamu alatt 
égő parázst lángra gyújtsa és fellobbantsa még azokban is, 
kik még ma is szunyadoznak. Pedig az idő itt van, a tizen-
egyedik órában járunk, s ha az alkalmas időt elszalaszt-
juk, sötét éj borul ránk. Hazánk nem szűkölködött a múlt-
ban, nem szűkölködik a jelenben jeles, nagynevű kath. fér-
fiakban, kik köré szivesen gyülekeznék a nemzet katholikus 
része, kiktől várja, hogy tűzzék ki a katholicismus zászló-
ját, — váljon csak ezek nem ismernék fel az időt, hogy szólni, 
több, mert tenni kell ? Váljon elégnek tartják-e, hogy keb-
lükben hü katholikusok, nem érzik-e épen ők, hogy köte-
lességök vezérként kilépni a küzdtérre? Az idő meghozza e 
kérdésekre a feleletet, lehet hogy igenlő, lehet hogy tagadó 
lesz, de annyi bizonyos, hogy hoszas késedelem, vagy épen 
elmaradása a vezérnek a katholicismus teljes vereségét, az 
ország vesztét fogja okozni, mitől Isten mentsen meg, tehát 
most, vagy soha ! A 

Endréd. P á r h u z a m a v o l t „ a b s o l u t " , — és a 
„ m o d e r n l i b e r á l i s " k o r m á n y g a z d á l k o d á s a 
k ö z t . Midőn e sorokat irjuk, csak a méltó fájdalom adja 
tollúnkba a szavakat; s nem is a kormány általános gazdá-
szati mechanismusára, hanem egyedül a „kath. vallás- és 
tanulmányi alap"-pal űzött gazdálkodására akarunk reflec-
tálni. Mikép gazdálkodott 48 előtt a régi m. k. Helytartó-
tanács ezen tisztán kath. alapítványokkal, nem tudom, de 
arra sem emlékezem, hogy valaha hallottam volna valamit 
„requirálások" — vagy „adnectálások" felől ezen alapít-
ványi pénztár javára, — ha csak az egyházi javadalmak 
intercarális jövedelmének oda szivárgását, — mi szinte nem 
volt a maga rendjén, — annak nem neveznők. A gazdálko-
dás ezekre nézve is ment, mint a korona javaival való gaz-
dálkodás, more patrio, és a jövedelem födözte a rendes szük-
ségleteket. 

Következett az ötvenes években az „absolut" kor-
mány, melyet ma is „német", — vagy „Bach"-kormánynak 
nevezünk. Ez gazdálkodott a koronajavakkal, ez gazdálko-
dott a „kath. vallás- és tanulmányi" alappal is. Hogyan 
vezette különösen ezen „kath. vallás- és tanulmányi" alap-
pal való gazdálkodást, erről az eredmény kezeskedik; mert 
csak magában a sopronyi kerületben lévő „kath. vallás- és 
tanulmányi alap" javaiból évenkint, — minden rendes költ-
ségek födözése után — 27000 (mondd: huszonhétezer) forint 
többletet (Überschuss) tudott fölmutatni. Es ez volt a mini-
mum, mert voltak évek, melyekben többet is. — Es ez nem 
légből merített állitás, hanem h teles tudomás, különben nem 
mertük volna oly nyilt homlokkal kiírni. 

Ha tehát a sopronyi kerületben volt évenkint legalább 
27000 ft. többlet, bizonyára más kerületekben is, hol a „kath. 
vallás- és tanulmányi alapnak" javai vannak, ilyféle több-
let mutatkozhatott szinte évenkint, s ezt méltán föltehetjük, 
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miután a kezelés meglehetősen egyforma volt, — és igy „re-
quirálás" — vagv „adnectálás"-ról még álmodni sem mert 
valaki. — Hova lőn ezen többlet fordítva, azt nem tudom; 
de hogy, legalább a sopronyi kerületben, évenkint megvolt, 
azt hitelesen tudom. 

A modern liberális kormány kezébe véve a kormány-
gyeplőt, mintha csak fő gondjává tűzte volna ki mindenek 
előtt a kath. vallás- és tanulmányi alap pénztárát kimerí-
teni, s ehhez nemis igen sok idő kellett. E pénztár ugyanis 
„Csáky szalmájává" tétetvén, mindenhova kellett az alágyuj-
tani, és fütenivalónak kikerülnie. A kath. egyetemnél a 
kormány obsitos kegyenczeinek, — per fa3 et uefas, — jö-
vedelmező tanszékeket kelle állítani, és pedig valláskü-
lönbség nélkül ; minden eskü- s hitszegő apostatának jöve-
delmes existentiát biztosítani ; a paralyticus, de jól fizetett 
nagyságos tanfelügyelők egész légióját szervezni ; a kath. 
iskolákat, a hol csak lehetett, elközösiteni ; „Omnibus" is-
kolai lapokat országszerte meneszteni sat. Minthogy pedig 
mind ez sok, igen sok pénzbe került : egyszerre csak az 
50000 forintos „Krach" szörnyeteg ütötte föl hydra-fejét a 
kath. vallás a tanulmányi alap pénztárából. A liberális kor-
mány jónak látta valami eszélyes utón módon e szörnyete-
get agyon ütni ; — mit tett? „requiráláshoz" folyamodott. 
Meg lévén ugyanis lelkében győződve, miszerint e gazdál-
kodási csapás a kath. egyház tulajdonán ejtetett : nem 
Tisza Kálmánhoz, mint a hazaboldogitók leghatalmasabb 
dynastájához, sem a Superintendens urakhoz fordult requi-
rálni, hanem az ismert közönséges sallangos szólamokkal, 
melyekkel ilyenkor a hazafiságot, áldozatkészséget sat. szok-
ták kiparodiázni, a magyar püspöki kart vette ostrom alá, 
s attól csikarta ki szépszerével ezen, a „Krachot" megölő 
gyógyszert, az 50000 forintot. 

Minthogy aztán ezen liberális államcsiii minden nagyobb 
reactio nélkül ily szépen sikerült a liberális kormánynak; 
de egyszersmind látván, hogy a magyar kath. egyház javai 
olyan természetű lud, melyet későn korán lehet koppasz-
tani, most már nem elégeli meg a requirálást, hanem à la 
„Victor Emanuel" et consortes, belekap az „adnectálásba", 
lefoglalván a nagyváradi „Litterarium Stallumok" egyiké-
nek jövedelmét, melyek a kath. egyetemnél kiérdemült pap-
tanárok jutalmazására lőnek annak idejében alapitva. Kü-
lönös egy liberal eljárása biz ez a modern liberális kor-
mánynak ! midőn az sérti éppen a tulajdon szentségét, ki-
nek kötelességében áll a tulajdont, a jogot és az igazságot 
védeni. — Szomorú, midőn a modern liberális kormány előtt 
csak a katholikusok, — kik mégis az ország és a magyar 
nemzetiség föntartói voltak (ki ezt nem hiszi, tanulmányozza 
a történelmet) mindig, javaikkal együtt olyan páriák, kik-
től a modern liberális kormány mindent elliberálisálhat, a 
mi neki tetszik. — És mi ezért föl ne merjünk jajdulni ! a 
rajtunk ejtett sérelmek fölött keserű panaszra ne merjünk 
fakadni ! hanem csupa hazafiságból csak elnyögjük, mint a 
birka a nyirást. És ha föl merünk jajdulni, akkor ja j nekünk ! 
azonnal izgatóknak bélyegeztetünk. Kivánhatja-e okosan, 
hogy mellette lelkesüljünk, és lelkesítsünk ? Hová fog ez 
vezetni ? ! 

De azt se gondolja valaki a liberális urak közül, hogy 
e sorok irója „Ciceropro domo sua" perorál, —ments Isten! 

jól tudom én azt, hogy a „litterarium stallumok" nem a so-
mogyi plébánosok számára, hanem a kath. egyetem kiér-
demült paptanárai megjutalmazására lettek alapitva, és az 
ezeken ejtett sérelem fölötti méltó fájdalom az, mely ezúttal 
kezembe adá a tollat. 

/ / 

Őszintén megvallom, azt még is szeretném egyszer 
megérni, hogy ezen dicső modern liberalismus fergetege oda-
ragadnáa liberális kormányt, hogy a kálvinista, vagy luthe-
ránus alapítványok pénztárába is markolna egyszer oly mé-
lyen bele, mint a katholikusokéba ; tudom Istenem ! lenne zaj ! 
lenne lárma ! nem csak Magyar — de még Németországban 
is akkora, hogy nem csak Gustav-Adolf fordulna meg sír-
jában. hanem még Soliman török sultán is felülne koporsó-
jában, várva, nem kap- e ismét meghívást, hogy siessen el 
hódító hadaival Magyarországba, és segítsen. Pedig „quod 
uni iustum, alteri aequum" ; ha pedig ennek nem aequum ; 
akkor amannak sem iustum. Ezen gazdálkodása, vagyis li-
beralisálása a modern liberális kormánynak minden esetre 
olyan, hogy azt a legeslegfinomabb malteros kanállal sem 
lehet ugy kisimítani, hogy az a jogosultság valószínűségét 
is csak távolról is megközelíthetné. Ez sérelem, a sérelem 
pedig fáj, bár kin ejtetik is. 

Kopeczky Vidor, endrédi plébános. 
Berlin. K i b é k ü l é s , k a t h . b a n k , a d a l é k o k a 

. c u l t u r k ä m p f ' t ö r t é n e t é h e z . E napokban a ,Schles. 
Ztg.1 alkalmasint tárgyhalmazhiány következtében ismét 
egyszer ama régi, már annyiszor agyonlőtt kacsát röpítette 
ki, mely szerint pápa ő szentsége nagyon szeretné, ha a po-
rosz kormány nyal kibékülhetne. Ezen irány zatos kohol-
mányt a ,Germania' ugyan legott meghazudtolta, mindazon-
által, lévén sokan, kik a liberalismus érdekében kívánják, 
vajha az egyház mielőbb békét kötne, bizonyos körökben 
még folytonosan rebesgetik, miszerint „a culturkampf nem 
sokára általánosan kielégítő kiegyezkedés utján bevégez-
tetni fog", mivel ama másik hír is hozatott összeköttetésbe, 
hogy a püspökök nem sokára ismét Fuldába összegyüle-
kezni szándékoznak ; de ez is csak kacsa volt, mint a ,Ger-
maniá'-n-ák Fuldából táviratilag jelentették. Ha tehát a 
porosz kormánynak ,kiegyezkedés' kell, jó lesz azt Berlin-
ből kezdeményezni. 

Különös egy újság érkezik Bonnból, melynek részleteit 
még nem ismerjük eléggé, hogy azt behatóbban tárgyalhat-
nék ; nagyjában pedig abban áll, hogy emiitett városban a 
,feketék' katholikus bankot alapítottak volna. A befizetett 
tőke eddig 35,000 tallért tenne ki, az uj intézetnek tisztvise-
lősége már mind meg volna választva, egytől egyik tiszta, 
telivér ultramontánok. Nem lenne rosz, ha a dologban lenne 
valami ; mert tagadhatatlan, hogy a katholikusok eddig az 
álliberalismus elleni küzdelmeiben fegyverek dolgában meg-
lehetősen könnyelműen jártak el : sem a pénz,sem a sajtó, 
sem^az egyleti élet hatalmát s hatását nem becsülték s érvé-
nyesítették kellőleg. 

A paderborni püspök ez idei böjti körlevelét a börtön-
ből bocsátotta ki, mely a hitet s annak gyakorlati érvényesí-
tését fejtegeti ; második részében pedig a rosz sajtó s a titkos 
társulatok káros befolyásától óvja a híveket. A gyönyörű 
pásztorlevél ezen czim alatt: „Unser Glaube" külön röpirat 
alakjában is jelent meg. A paderborni megye egyházi va-
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gyonának kezelőjévé Ilimly kormánytanácsos neveztetett k; 
biztossá. A münsteri püspök jan. 22-én az u. n. szószék-§ 
alapján törvény elé idéztetett. Az államügyész egy hónap-
nyi várfogságot indítványozott, az itélet hozása pedig elna-
poltatott. 

Az polgárházassági törvénynek 3. olvasása jan. 23-án 
történt. Az általános tárgyalásban Frankenstein gróf kér-
dést intézett a bajor kormányhoz, váljon igaz-e, hogy ő az, 
mely e törvény a szövetség tanács előtt indítványba hozta : 
ha igen, akkor fejtse meg, mikép tudja ebbeli eljárását a ba-
jor concordatummal, s az ugyancsak Bajorországban fenálló 
vallásügyi törvényekkel kiegyeztetni ? Remek beszédében 
tovább bebizonyitá szónok, miszerint Németországban egy-
általán, s Baj or honban különösen nincs semmi szükség az u. 
n. polgári házasságra, illetőleg oly állapotra, melyet a leg-
vadabb forradalom alapitott meg, s mely époly oktalan mint 
helytelen.Végre kijelenté, miszerint egész lélekkel a mecklen-
kurgi kormányképviselőnek álláspontját foglalja el, ki az 
egész törvényjavaslatot, mint felette sérelmes tulkapást a 
lelkismereti térre mélyen sajnálja, s szavazata általi, minden 
hozzájárulását tőle megtagadta. 

A jeles szónok után Fäustle-nek, a különösen megtá-
madott bajor miniszternek oly nehéz, kényes helyzete volt, 
amint ily rosz ügy gyenge védőjének csak lehet. Kijelenté, 
hogy nem a bajor kormány indítványozta a szóban forgó 
törvényjavaslatot, hanem, hogy azt a birodalmi tanácsnak 
saját kezdeményezése hozta létre. Hogy valahogyan bebi-
zonyítsa, miszerint Bajorországnak is van az ilyen törvényre 
szüksége, azt az ügyetlenséget követte el a minister ur, hogy 
arra hivatkozott, miszerint a bajor kamara már 1831-ben 
valami civil-házasság-félét kérelmezett, mi azonban akkor 
meg nem adatott neki. Ügyetlenségének nevezzük a minisz-
ternek ebbeli eljárását, mert ebből csak az következik, 
hogy ha Bajorország azóta, 44 esztendő óta ellehetett, elle-
hetne ezentúl is ; arra pedig, mit Frankenstein mondott, hogy 
bizonyos, egyházukkal meghasonlott egyének számára az u-
n. ,Noth-civilehe' elégséges, egy szót sem tudott felelni. 

Az egész törvény jan. 25-én 207 szavazattal 72 ellen 
elfogadtatott. Örvendetes jelenség , hogy a centrum és a len-
gyeleken kivül három vagy négy jobboldali képviselőben is 
volt annyi bátorság, hogy a törvény ellen szavazzanak. A 
szászországi képviselők közül is ketten a törvény ellen, ket-
ten pedig nem szavaztak, mit onnan magyaráznak, hogy 
kormányuk elejétől fogva ellenséges állást foglalt a kérdé-
ses tvjavaslattal szemben. A hires 79. §-ra vonatkozólag azt 
beszélik, hogy a császár a jan. 21-én tartott udvari bálon 
egyik birodalmi képviselő, Mohi előtt akként nyilatkozott, 
hogy e §. az ő különös kivánatára vétetett fel a törvényjavas-
latba ; mert annak hiánya a porosz törvényben igen nagy 
félreértésekre adott alkalmat. Ugy látszik, hogy ő felségé-
nek is már megesett szive a szegény prédikátorokon ; mert 
bizonyára azoknak stola-veszteségeit tetszett a félreérté-
sek' alatt érteni, nem pedig azon beláthatlan erkölcsi kárt, 
melyet az uj törvények árasztanak a népre, különösen an-
nak protestáns részére. Igy olvassuk a porosz-szász tarto-
mány statisztikai hivatalának officiosus jelentéseiben, hogy 
ott oktober 1-étől fogva az újszülötteknek 25 ° / o - e maradt 
keresztelés nélkül, a házaspáraknak 50% egyházi esketés 

nélkül, mig a megholtaknak 3/4-edrésze, azaz 75% pap 
nélkül temettetett el. Ily körülmények közt a ,belmissio' 
társulata elhatározta, hogy ezentúl megkettőztetett erélylyel 
fog működni; — tehát csak tessék ! ! Eredménye az egész-
nek ugy sem lész, hát legalább ,határozzanak'. 

Németország. M o u f a n g b e s z é d e a h á z a s -
s á g i a k a d á l y o k r ó l . (,Rel'. 8 sz. 63 1.) „Még nem ré-
gen volt, uraim, hogy az állam, rendőri szabályzatai s egyéb 
utakon a polgárhoz intézett követelései által a házasságkö-
tést számosaknak végtelenül megnehezité, másokat épenség-
gel megakadályozott abban. Ezen akadályoknak eltörlését, 
melyek minden egyéni szabadság s a közerkölcsösség rová-
sára megállapítva voltak, anélkül, hogy általok a községek 
jóllétéről bármiként gondoskodva leendett, ezeknek eltörlé-
sét mi csak nagy örömmel üdvözölhettük, mert azon egy-
ház, melynek én szolgája vagyok, a házasságnak ilyetén 
megszorítását soha sem ismerte. 

Most azonban ugy látszik, mintha az állami tvkezés a 
másik végletbe esnék ; mert az előttünk fekvő 32. a mind-
eddig mindenütt fenállott házassági akadályok számát oly 
módon szállítja alá, mint ez talán sehol sem történt meg eddig, 
más polgári törvénykezésben. Ha a törvényhozás most a vér-
rokonok közti házasságokra nézve nagyobb engedménye-
ket tesz, mint eddig tett, ha ugyanis a vérrokonok közti há-
zasság a második fokban, még ha az elsővel vegyes is, egye-
nesen megengedtetik, akkor én ebben oly eljárást látok, 
melynek a legszomorúbb következményei lesznek. A vér-
rokonok közti házasságok tilalma nem csak tételes törvé-
nyen alapszik, hanem magában a természetben gyökerezik. 
Ugyanazon törvényhozó az, ki a természetet alkotá, adá a 
kinyilatkoztatást is, minél fogva magától érthető, bogy a 
természet s a kinyilatkoztatá s e pontban is támogatják 
egymást. Midőn valamely isteni vagy egyházi, ennyire a 
természetben gyökerező erkölcstani törvény megsértetik, 
akkor e megsértést maga a természet bünteti meg s az, mit 
a szentirás sok ezer évvel ezelőtt kimondott, s mit az egy-
ház épannyi század előtt megállapított, hogy t. i. a közeli 
rokonok közti házasságok ne türessenek, ennek helyes volta 
épen a legújabb időben a legdivatosb tudomány, a statistika 
által igazoltatott be, mely beigazolás az orvosok tapaszta-
latai által megerősíttetik is, ugy hogy többé, a ki szemeivel 
látni akar, e kérdés iránt kétes nem lehet. 

Utána néztem Kolbnak, , Vergleichende Statistik' czi-
mü munkájában, melynek 7. kiadásában, a 875. lapján 
állanak az idevonatkozó adatok, mikre nézve az orvosi tu-
domány ugyan még Ítéletet mondhat, nem ugyan arra nézve : 
létezik-e a baj, hanem csak arra nézve, váljon ily mérvek-
ben létezik-e. Szerző tehát ott ezeket i r ja: „Francziaor-
szágban a házasságoknak ugyan csak két száztólija kötte-
tik közeli rokonok közt, s mégis Perani orvostudor kiszámí-
totta, hogy Lyonban a siketnémák huszonöt száztólija ily 
házasságokból származik ; Baudin tudor Párisban húszon-
nyolcz száztólit talált és Cbasarin Bordeauxban harminczat, 
ugy hogy a sűrűen lakott siketnéma-intézetek lakóinak leg-
nagyobb része ily közeli rokonok közti házasságokból szár-
mazik". Ha tehát ezeknek következményei már most is ily 
károsak, midőn még azon tilalmak, melyek a második fo-
kon inneni frigyeket akadályozzák, teljes érvényben álla-
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nak, minők lesznek majd e következmények, ka az előttünk 
fekvő törvényjavaslat elfogadtatnék ? . . , 

Kolb továbbá ezeket mondja : „Figyelemre méltó dr. 
Meyer, müncheni orvosnak azon tapasztalata, hogy Bajor-
országnak protestáns népessége közt a siketnémák száma 
aránylag még egyszer akkora, mint a katholikusok közt, 
mit ő a vérrokonok közti gyakoribb összeházasodásnak 
tulajdonit ; hasonlót a zsidók közt is megfigyeltek. Legújab-
ban pedig Mitchell, edinburgi orvos, a tompaelmüség (Blöd-
sinn) elszaporodását is a közeli rokonok közti házasságok-
ból származtatja. Bemiss és Oesterlen ugyan kétségbe von-
ják ezen elméletet (— hogy is ne, mikor a protestánsok s 
zsidók szokásait kárhoztatja ! Szerit) de az mindenesetre be-
ható s gyakorlati felülvizsgálatot érdemel". Eddig Kolb. 
Ezen felülvizsgálat még nem történt meg, s mégis azt lát-
juk, hogy a birodalmi tanács azon van, oly védelmi, elővi-
gyázati törvényt eltörülni, melytől a családoknak egészsége, 
java, boldogsága függ, s a házassági tilalmat jövőre csak a 
fél- s egész testvérekre szorítani. 

Ezen, a népnek anyagi javát fenyegető veszélyhez 
egy másik, igen nagy is járul, mely a jó erkölcsökre vonat-
kozik. Lehetetlen, hogy a családok kebelében a mindkét 
nembeli fiatalok szabadon s közelről egymással ne érintkez-
zenek. A fi- s nővéreknek gyermekei egymás közt, úgyszól-
ván egyetlenegy családot képeznek, s ily körülmények közt 
csak azon tudat képezhet hathatós gátat netaláni szeren-
csétlenségek ellen, hogy egy megváltoztathatlan törvénynél 
fogva ily közeli rokonok közt házasságról, tehát nemi vi-
szonyról szó sem lehet. Ha már most az uj birodalmi tör-
vény csak a testvérek közti házasságot megtiltani fogja, 
akkor ez nagy veszélyt képezend a családi béke s boldog-
ságra nézve, s a gondos anyának mindig aggódnia keilend, 
valahányszor unokaöcscséi meglátogatják : váljon nem más 
czélból találkoznak-e ezek leányaival, mint csak rokoni 
vonzódásból ; mert hát a törvény az ily fiatal emberek közti 
házasságot feltétlenül megengedi. Ugyanez áll a sogorsági 
viszonyban álló személyekre nézve is. Azáltal, hogy az 
eddig a sógor s sogorné közti házasságot megtiltó szabály 
eltörültetik, a családi béke beláthatlan veszélyeknek tétetik 
ki. Midőn a Code Napoleon készült, ezen tekintet a családi 
belbékének fentartására oly fontosnak találtatott, hogy a 
sogor s sogorné közti házasság feltétlenül megtiltatott s e 
viszony mint feloldhatlan akadály állapíttatott meg. Ennyire 
az egyház sohasem ment, hanem mindenütt helyt engedett a 
dispensatiónak, hol a viszonyok azt követelték vagy leg-
alább megengedhetővé tették. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Azon őszinte részvétnél fogva, melylyel a kalocsai 

érs. ő Nagyméltóságát ért sajnos veszteségrőli gyászhirt vet-
tük, siettünk mai számunkban ama felirat teljes szövegét is 
közölni, melyet Szécsény városának közönsége a legjobb any-
ját méltán kesergő főpaphoz intézett. Az ez iratban kifeje-
zett szép érzelmek, a mint a boldogultnak maradandó emlé-
ket emelnek, ugy nem csekélyebb mérvekben magának a 
feliró közönségnek is válnak dicséretére ; mert az érdemnek 
kegyeletes elismerése által saját magát tisztelte meg, ez 
lévén a szív s ész igazi műveltségének egyik legszebb jele, 
legbiztosabb ismérve. 

— A Genfben lakó katholikus angolok tiltakozást in-
téztek a kormányhoz, melyben a Notredame-templomnak 
állami elconfiscálása ellen, valamint saját magok, ugy mind-

azon angolok nevében felszólalnak, kik a maga idején e 
templomra adakoztak. — A „Catholic Directory for 1875" 
a westminsteri érsek titkárának tollából hoszabb statistikai 
s történeti dolgozatot hoz a westminsteri egyh. tartomány-
ról. Eszerint az alsóháznak egy hetedrésze, -51 képviselő, s a 
felsőházban 33 pair katholikus, kikhez még 46 baronet is 
számítandó. Az érsekek, püspökök, ap. helynökök s ap. prae-
fectusok száma 125, miből a szoros értelemben vett Angliára 
s Walesre 1 érsek s 12 püspök; Irhonra 4 érsek s 24 püs-
pök, Skóthonra 3 ap. helynökség esik. A többi Európában 
levő angol birtokon van 2 püspök s 1 ap. helynökség; Ázsiá-
ban 22 helynökség s,3 ap. praefectnra ; Afrikában 1 püsp., 
3 helyn. s 1 praef., Eszakamerikában 4 érsek, 17 püspök, 3 
helyn. s 2 praef.; Ausztráliában 2 érsek s 11 püspök,Kelet-
indiában 1 érsek, 1 püspök s 2 ap. helyn., Neuseelandban 3 
püspök. Magában Angliában van 18 középtanodai intézet, 
mely kizárólagosan kath. papok által vezettetik. 

— A chelmi megyéből több lap azon szomorú hirt 
hozza, hogy az ottani görög-katholikusok, az orosz kor-
mány zaklatásai által végképen kimerítve, tömegesen a 
schismára pártolnak el. Ez uton legújabban 30,000 egye-
sült-görög hivet vesztett volna az egyház, hahogy e szo-
morú hírek igazaknak bizonyulnak. 

— A badeni ókatholicismus jelenlegi állapotára vonat-
kozólag a felekezetnek hivatalos lapja, a , Deutscher Mer cur' 
a következő kimutatást hozza : eddig 14 államilag elismert 
plébánia létezik, mig két helyütt : Bühl és Furtwangenben 
az állami elismerés azért tagadtatott meg eddig, „mert az 
egyháztagok még nincsenek kellő számmal" ; ezenkívül még 
néhány, elismerésérti folyamodvány van épen most tárgya-
lás alatt, mig több helyt ,ókatholikus egyletek' léteznek. Ba-
den eszerint az ókatholicismusnak classicus földje, csakhogy, 
mint a ,Mercur' keserves hangon felpanaszolja, az ókatholikus 
papoknak száma alig említésre méltó, s még a nagyobb fize-
tésű javadalmakért sem jelentkeznek képes és tisztahirü 
egyének.. . ! Legszomorúbb azonban a ,Mercur' szemében 
az, hogy egyetlenegy püspök sem találkozott, a ki Rómától 
elszakadt volna : „Püspök nélküli egyház, melynek tagjait 
egy maroknyi had képezi, oly világiak s papokból ujon-
czozva, kik egyháziasságuk miatt soha sem állottak valami 
különös jó hirben — ily egyháznak csakugyan nem lehet 
nagy tekintélye a katholikus papok előtt, kik igen különle-
ges művelődési körben felnevekedtek" — igy hangzik a 
,Mercur' Írójának szánalmas ,Confiteor'-ja. 

— Január 19-én a Mallinckrodtnak emelendő emlék 
ügyében kiküldött bizottság hoszabb gyűlést tartott. E bi-
zottságnak tagjai közt Németország legkiválóbb katholiku-
sait látjuk, élükön Windhorstot, mellette a birodalmi tanács 
centrumának nem egy kitűnő tagját. A tanácskozás azon 
előzetes kérdés körül folyt : minő emlék emeltessék V Többen 
többféle indítványt tettek : egy hitküldéri állomás alapítását 
javadalmazását, Paderbornban felállítandó szobrot, üveg-
festményü ablakot a kölni székesegyházban, , Malii nçkrodt-
menházat' oly papok számára, kik a porosz egyházüldözés 
következtében állásukat veszték sat. Végre Windhorst szó-
lalt fel s a neki sajátos lelkesült s lelkesítő hangon a boldo-
gult kedvencz tervének valósítását ajánlá a bizottság pár-
toló figyelmébe, mely abban állott, hogy lakhelyén, Nord-
borchen mvárosában kápolna építtetvén, e mellett lelkészi 
állomás szerveztessék. Hogy a boldogultnak ezen eszméje 
előtt a többi indítványozó már csak kegyeletből is meghaj-
lott, az természetes, minél fogva a bizottság Windhorst in-
dítványát egyhangúlag elfogadta, s a tagok megígérték, 
hogy a maga körében minden egyes annak érvényesítésére 
közreműködni fog. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város,főutcza221 ,ho va 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

IIAKMUVCZNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
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Tartalom. Havi szemle. — Kecskemét és Nagy-Kőrös bitélete a múltban és jelenben. — Egybázi tudósítások: Pest. A 
liberalismus zsoldosai és báró Sennyei. Csilc-Szent-György. Iskolafelavatási ünnepély. Róma. Acarnevál. München. A b:ijo_-
püspöki karnak felterjesztése a királyhoz a kötelező polg. házasság ügyében. Németország. Moufang beszéde. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Lamarmora tábornok az ő Valamivel több vi-
lágoosság1 czimü munká jáva l igen különös, s nem 
mondhatnók, hogy épen érdektelen korszakot inau-
gurált . Azóta egyre követik egymást az érdekes-
nél érdekesebb leleplezések, melyek által e világ 
nagyura i s hatalmasai, egyik a másikat ,valamivel 
több világosságba' helyezni iparkodnak, s utóvégre 
is csak azt bizonyitják, hogy sehol sem találni ke-
vesebb becsületet, önzéstelenséget, ember- és igazi 
honszeretetet, mint azok közt, kiknek kezeiben e 
liberális aera alatt a kormányzás, a népek boldogi-
tásának nehéz tisztje fekszik; mert a ravaszkodás-
s liazudozásbani verseny, a kicsinykedő személyes-
kedés, s a lelkismeretlen hiúság, ezek azon rugók, 
melyeknek nyomása alatt cselekednek, forgolód-
nak, egymás ellen fondorkodnak, s végre, mint az 
iskolás gyermekek, egymást ,feladván', azon vesze-
kesznek : hogy ,ki kezdte' ? — 

Hogy, midőn ezeket ir juk, a még végképen be 
nem fejezett Arnim-pör lebeg szemeink eló'tt, szük-
ségtelen mondanunk. Eszünk ágában sincs, hogy 
a jellemtelenségek ama sürü szövedékét elemez-
zük, mely ez alkalommal a botránkozó világ elé 
t á ru l t ; csak egyes mozzanatait akar juk kiemelni, 
melyek vagy erkölcsi vagy egyházpolit ikai tekin-
tetben némi figyelmet érdemelnek. 

Első az, hogy az efféle leleplezések megölő be-
tűjét képezik minden tekintélynek. Ha a népek ily-
képen lá t ják , minő fogalmuk van a felettök ural-
kodóknak a becsületről, hogy soha egy perczig seni 
haboznak, azt bármi módon lábbal tapodni, ha ér-
dekük igy kivánja, — akkor, hogy tisztelje az ezek 
által hozott törvényt, s miért tisztelné, midőn azok 

semmiféle, sem isteni, sem emberi törvényt nem 
tisztelnek, s mindennel, a mi szent s magasztos ép-
oly könnyelműen, oly durván cynicus módon já t -
szanak, mint a népek javával, boldogságával, mint 
százezrek életével s a nemzetek, keserves, nehéz 
munka szerezte filléreivel? Ki meri ily tapasztala-
tok u tán elhitetni a néppel, hogy szükséges s ennél 
fogva fentartandó az az ,állam' mely, u g y látszik, 
semmi egyéb, mint ama corpus vile, melyen n é h á n y 
szabadalmazott ,uri' egyén kísérleteit teszi az i ránt : 
melyik a ravaszabb, melyik a durvább — ? fentar-
tandó-e az az állam, mely manap csak arra való-
nak látszik lenni, hogy anyagi s szellemi téren né-
h á n y aljaslelkünek, gonosz czélzatai elérésére, becs-
telen vágyaik kielégítésére segédeszközöket szol-
gáltasson ; — az az állam, melyben semmiféle jogos 
törekvés sem számithat támogatásra, hanem igen 

<~> o 
is arra, hogy üldöztetni, minden uton s módon el-
nyomatni fog; mert épen az által, hogy becsületes, 
kiáltó ellentétet képez az uralkodó pajtássereg né-
zeteivel ; az az állam, mely a tudatlanságot, a jel-
lemtelenséget, az arczátlan tolakodást megjutal-
mazza, ellenben a szerény becsületet fitymálja, gú-
nyolja, üldözi ; — mire való ez az állam, melyről 
régente azt hitték, hogy czélját az ember földi tö-
kéletességének előmozdítása képezi, mig ma azt ta-
pasztaljuk, hogy egészségtelen légkörében s meg-
mérgezett ta la jában minden erkölcsi élet, néha lassú, 
de mindig biztos halálra van kárhoztatva — ? 

Váljon csudálkozhatunk-e, ha ily eszmék s 
gondolatok támadnak a népben, s a mennyiben ha-
sonló események által már régebben keltettek, az 
ujak s legújabbak által csak ismét erős tápot nyer-
nek ? Mert ha a büntetlenség privilégiumával vélnek 
is birni bizonyos ,magasabb' régiókban, de az ész, 
az itéletképesség s helyes következtetés kivál tságá-
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val bizony nem birnak többé, — mert ha bírná-
nak, nem készitenék elő a forradalmat felülről, ha-
nem akadályoznák ; nem talán nagyobb óvatosság 
által, hogy ily dolgokat ne engednének napfényre 
jutni , hanem az által, hogy ne tennének olyanokat, 
mik kölcsönös leleplezésekre alkalmat s tá rgyat 
szolgáltathatnak. 

A jogtalanság, az igaz utróli letérés az álla-
mok történetében csakúgy megboszulja magát, mint 
az egyén életében. Bárminő legyen is a pi l lanatnyi 
haszon, előbb utóbb drágán fizetjük meg árát , s 
hagyán , ha még csak anyagi veszteség által fizetnők, 
hanem az örök igazságosság rendesen akként intézi 
el a dolgot, hogy minden ily vétek előbb utóbb fáj-
dalmas megszégyeniilést, súlyos erkölcsi vesztesé-
get vonjon maga u tán ; minthogy pedig a liberális 
állam évtizedek óta a jogforgatást s igazságtalan-
ságot, a hazudozást s jellemtelenséget tevé, ha nem 
is nyi l tan bevallott, de tényleges rendszerévé, 
csuda-e, ha a homokra épült férczmü végre össze-
roskadni készül, ha minden egyes ,leleplezés'-sel 
egyegy kő hul ki belőle ? 

Bizony nem csuda, s a kiben még annyi ön-
álló ész van, hogy nem imádja a többi ,modern 
eszmé'-vel együtt a modern államot is, az ez utób-
binak, sttrü egymásutánban következő vereségein 
csak örülni tudna, ha ugyan e vereségek a tekintély-
nek folytonos csökkenésével tu ldrágán nem fizet-
tetnének meg. 

íme a liberalismusnak egyik gyümölcse. — A 
keresztény állam, melynek politikája becsületes, nem 
szolgáltatna alkalmat hasonló leleplezésekre ; meg-
lehet, hogy története bizonyos tekintetben kevésbbé 
,érdekes' lenne ; de annyi bizonyos, hogy soha benne 
anny i jogtalanság nem követtetnék el, az ember jel-
lemének méltósága sehol s soha annyi ra l enemala -
csonyittatnék, mint a mai modern államban, miért 
is ily szégyenletes katastrófákat ki nem kerülhet, 
époly kevéssé mint az egyén, melyre utóvégre is 
rászakad a bármily finoman szőt gazságainak háza 
s ez jól van igy. 

Még van e pörnek egy másik fontos moz-
zanata is, mely abban áll, hogy általa tudomást 
szereztünk azon köriratról, melyet Bismarck, közel 
három esztendeje a pápaválasztás ügyében a kül-
hatalmakhoz intézett ; mely körirat íofontosságu 
történelmi t énynyé lett az á l ta l ; mert örök emléke 
annak, hogy a hatalmas német Majordomus első 
diplomatiai vereségét akkor szenvedte, midőn eléggé 
nagynak képzelte magát a pápaság ellen felemelhetni 

kezét; mert az 1872-i köriratra, melyben a leendő 
conclavéra vonatkozólag ,egyértelmű megállapodá-
soknak létesitését', azaz saját maga határozatainak 
a többi nagyhatalom általi elfogadását indítvá-
nyozta, sehonnan sem nyer t kielégítő választ, sőt 
— mi figyelemre méltó — jól értesült helyeken azt 
állítják, hogy épen Olaszország az, mely legcsökö-
nösebbnek mutatkozott , miből ugyan korántsem 
következtetjük, hogy annak kormánya ezen esetben 
valami becsületesebb érzületnek adott volna helyt. 

A kanczellár tehát előleges megállapodásokat 
k ivánt a hatalmak közt. Meg van ő győződve — 
ha igaz, arról, hogy a yat icáni zsinat két főülése a 
pápai tévmentesség kimondása, s azon u j köriilvo-
nalozás által, melyben a pápa egyházkormányzat i 
joghatóságát részesité,ez utóbbit nevezetesen megvál-
toztatá, mire még azon ko rmányok is kénytelenek 
tekintettel lenni, melyeknek nincsen concordatu-
maik a szentszékkel, mert e két határozat a püspö-
kök joghatóságát merőben megsemmisítette, s az 
államok tehát már nem az eddigi személyekkel, 
hanem más valakivel, azaz közvétleníil a pápával 
állanak szemben sat. sat. 

Igaz ugyan, hogy a pápaválasztás joggal igen 
fontos, nagyhorderejű ténynek tekintetik a kormá-
nyok részéről, s mindig tekintetett is; mert a ka-
tholikus egyháznak látható feje igen nagy s széles-
terjedelmü jogokat gyakorol e földön, melyeket 
alábbszállitani, megnyirbálni már egyszer nem lehet, 
bármiként agyarkodjanak a pogányok s gondol-
j anak a népek hiúságokat ; bármily hevesen is áll-
j anak föl a föld ki rá lyai s gonosz tervekkel gyűl-
jenek össze a fejedelmek az U r ellen és az ő fel-
kentje ellen ; mert e jogok Istentől ruházta t tak rá, 
s függetlenek minden polgári s politikai hatalomtól. 

Akár tehát a törvényesen megválasztott pápa 
tetszik a kormányoknak , akár nem, azért ő a ka-
tholikusok szemében Péternek utódja, a pápaság 
valamennyi jogainak, egész joghatóságának birto-
kosa s gyakor ló ja ; minél fogva az ekként bármi-
kor megválasztandó pápa legott s közvetlenül biz-
tos lehet az egész katholikus világ feltételen enge-
delmességéről, mely benne legfőbb pásztorát is-
merni s tisztelni fogja. Azért, ha Bismarck terve 
mindjár t sikerült volna, ha mindjár t sikerült volna 
is, a hatalmak közt egyetértést létesiteni oly i rány-
ban, hogy egy igy vagy ugy megválasztott pápától 
az ,elismerést' megvonják, ezen egyetértésnek nem 
lenne semmiféle gyakorlat i következménye, sem a 
törvényesen megejtett választást nem semmisitené 
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meg. A pápa teljes joghatóságát akkor is gyakorolná, a 
katliolikusok neki akkor is minden vonakodás nélkül enge-
delmeskednének, s a kormányok, ha épen ugy tetszik nekik, 
illetéktelen beavatkozásuk által legfeljebb azt eredményez-
nék, hogy népeikben az elégedetlenség okait egygyel sza-
porították, s az egyenetlenkedések s surlodásokra való alkal-
mak s ürügyek számát egy ujabbal megtoldották volna ; 
miben — meglehet, hogy a folyó századnak liberális diplo-
matiája egyik főfeladatát látja, hogy mennyi joggal, azzal 
mi legalább nem törődünk. 

A Bismarck-féle ,egyetértés' tehát, ha lehetséges lenne 
is, mindenesetre eredmény nélkül maradna. 

De a concordatumok sem változtak meg a zsinati ha-
tározatok által ; mert a kormányokkal szemben a pápának 
helyzete, állása s magatartása ugyanaz maradt, mint volt a 
zsinat előtt; mert ő a concordatumokban oly kétoldalú szer-
ződéseket lát, melyek, mig fenállanak, saját s utódjainak 
szavát lekötik, mint ez azokban, s nem csak a pápák sze-
mélyére vonatkozólag megirva vagyon. 

A mi továbbá a püspöki joghatóságot illeti, melyet a 
körjegyzék a pápai által ,elnyelt'-nek állit, csak annyit 
mondhatunk, hogy a német birodalmi korlátnok erre nézve 
is nagy, s alighanem öntudatos tévedésben forog. A püspö-
köknek tekintélye, jogai s előjogai, joghatósága s kiváltsá-
gai ugyanazok maradtak, mint ezelőtt voltak ; azokon sem 
változtatott, azokat sem szoritá meg a zsinati határozat 
semmiképen sem. 

Ekként nem létezvén azon okok, melyekkel a kan-
czellár amaz u. n. ,egyetértés' szükségesvoltát támogatni 
iparkodott ; maga az ilyféle egyetértés szükségtelensége bi-
zonyult be ; de igenis kiderül az egész kérdésnek lelkisme-
retes megfontolásából az, miszerint másrészről nagyonis szük-
séges, hogy a kormányok közös figyelműket más irányba 
forditsák, t. i. oda : miként lehetne egy maholnap kitörendő 
összeütközésnek okait nem szaporitani, hanem kevesbíteni, 
ha lehet, egészen elodázni. Mert a conclavénák lehetősége, 
bármily messze jövőre essék is az, s kívánjuk is, hogy essék ; 
— bizonyára oly dolog, mely komoly, lelkismeretes, a tárgy-
hoz méltó megfontolást igényel, s e tekintetben minden 
esetre első helyen álland ama kérdés : olyan-e a szentszék-
nek jelenlegi helyzete, hogy a kormányok ezen eshetőségnek 
ugyanazon nyugalommal nézhessenek eléje, mint máskor ? 

Mert tagadhatatlan, hogy a kormányoknak joga, de 
kötelessége is, tisztába jönni a iránt, váljon a szent collegi-
umnak mai helyzete nem olyan-e, mely alapos aggodal-
makra nem egy okot szolgáltat, s váljon nem lenne-e czél-
szerü oda hatni, miszerint eleje vétessék azon lehetőségnek 
is, hogy e collegiumra bármiféle erőszak gyakoroltassék ? . . . 
A kanczellár a pápaválasztásnak véghetetlen nagy fontos-
ságát tökéletesen helyesen fogja fel ; — váljon akkor más-
részt oly együgyünek képzelhető-e, hogy be ne látná, s ne 
is tartana tőle, miszerint az olasz politikának fondorlatai 
egyrészt, s a Rómába a piemonti zászlók árnyékában be-
vonult canaille-nak vadsága másrészt beláthatlan bonyo-
dalmakat idézhetne elő ? 

Bismarck egyetértést kívánt a hatalmak közt a vég-
ből, hogy a pápaságot tönkretehesse, vagy, mi ugyanaz, 
hogy a pápát a páholy vasallusává nyomhassa alá ; feleletül 

nem egy hatalom a szokott diplomatiai formák közt megér-
tette vele, miszerint sokkal kivánatosb, hogy oly egyetértés 
létesíttessék, mely megakadályozza, nehogy a páholy oly 
fejet erőszakoljon a világ legerősebb szellemi hátalmára, 
mely — az ő, Bismarck szive szer int i . . . . 

Ez a kanczellárnak első nagy, diplomatiai veresége, 
mert : „qui mange du Pape, en meurt" — belehal, ki a pá-
pából enni merészel 

Egyébiránt hadd vesződjenek a diplomaták ! Mi tud-
juk, hogy Isten e kérdéseket az ő különleges eszközeivel 
megoldani szokta, s ezért nem félünk. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban es jelenben. 
(Folytatás.) 

1642-ben a kecskeméti kálvinisták a romlott harang-
torony megtámogathatásáért a törökhöz folyamodnak, mely 
alázatos kérvényre a budai vezér ekképen válaszol : „Ezen 
irat oka ez : A budai törvényhatóság alá eső császári javak-
hoz tartozó városbeli szegények folyamodnak, hogy 
miután helységükben a császári hóditás óta fenálló harang-
torony időjártával egyik oldalán annyira megromlott, hogy 
ha faoszlopokkal meg nem támogattatik, egészen kidől ; en-
gedtessék meg nekik annak faoszlopokkal való megtámoga-
tása. — Ezért a fennevezetteknek megengedtetik, hogy tor-
nyukat se nagyobbra, se kisebbre nem épitvén, az eldülés 
ellen faoszlopokkal megtámogathassák. Hogy pedig ebben 
bárkitől is törvénytelenül ne háborgattassanak, biztosíték 
gyanánt ezen sorokat kapták. 1642. Ahmed, vezér ő méltó-
ságának Khetudája. 

1644-ben a kecskeméti kath. hi vek a sz. Ferencz-
rendü atyákhoz, Szakolczára intézett levelökben elpanaszol-
ván lelkipásztoi-okban való nagy szükségöket, lelkiatyákat 
kérnek. A kérelmi levél ilyképen hangzik : „A Római Apos-
toli Ekklesiában levő Kecskeméti Catholikusok fejenként 
Atyaságtoknak kívánunk az Ur Istentől minden üdvösségre 
lelki jókat, csendes békeséget, országunkba való megmara-
dást. Kelleték az egész Capitulumban levő Atyaságtokat ez 
mostani írásunk, és postán bocsátott emberünk által meg-
találnunk. Emlékezhetik Atyaságtok reá, ennek előtte való 
esztendőkben is sollicitáltuk Atyaságtokat, hogy minémü 
nagy Egyházi Pásztor, és lelki Tanitó nélkül való fogyat-
kozott állapotunk légyen, ugy annyira, hogy esztendőnként 
a sok költést, fáradságot eluntuk immár ; a sok urak után 
való supplicálást sem győzzük el ; ugy annyira, hogy amely 
Pásztor minden esztendőnként nyájának gyapját elnyiri; 
legeltető Pásztor nélkül tartja Juhait, megszélednek azok a 
nyájak, és a farkas is eljővén meghánnya és szaggatja a 
juhokat. Kicsintöl fogva nagyig ez Római Kereszténység, 
eözvegy, arra köszönyük Atyaságtoknak, ebéli fogyatko-
zott állapotunkban ; Atyaságtokhoz folyamodván, nem hágy 
bennünket mint mostan is, Atyaságtok megtekintvén min-
den esztendőnként való, ebeli fogyatkozásunkat, kérjük 
Atyaságtokat, ez sok idegen atyafiak között megnyomoro-
dott kevés szegény Római Kereszténységre tekintsen Atya-
ságtok, és ne hagyjon lôlki Tanitó nélkül bennünket : ren-
deljen és adjon örökösen közöttünk lakozó Pátereket, Atya-
ságtok közinkben, hogy az Atyaságtok tanítása és pásztor-
kodása által, ez kevés Római Koreszténység szaporodhas-
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sók, melyet, ha Atyaságtok mindenkor ebeli fogyatkozott 
állapotunkat megtekintvén, könyörületességre indíttatván . . . 
megcselekszik, az Úristen is Atyaságtokat megáldja éret-
tünk . . . mi is pedig Istent dicsérünk Atyaságtokért ; tett 
szerint is az mig ez kevés kereszténység él ; mindenkor szol-
gálunk . . . Ezen levelünk mutató emberünk által üdvössé-
ges választ várunk. Datum Aegopoli die 28. Febr. Anno 
1644. Iidem, qui supra." 

Minthogy pedig épen ekkor nem tartatott káptalan, a 
kecskeméti katholikusok rövid idő múlva, junius 25-dikén 
Szakolczán tartott gyűléshez a következő levelet intézték : 

„Sz. Ferencz Reguláján elébbi rendtartás alá vétetett 
szerzetü Magyarországi szentséges Üdvözitőnk provinciájá-
ban lévő, nagyontisztelendő Atyáknak, és Atyafiaknak, min-
dent szerencsést kévánunk. 

Régen kivánva kivántuk Szeraficus sz. Ferencz szer-
zetbélieket a mi alávaló Kecskeméti Helységünkbe ; de min-
dég meggátoltattunk az időknek különb-különbféle hábo-
rúi által. Rész szerint, a szerzeteseknek kevés volta miatt ; 
rész szerint pedig a nagy közhelyeknek távul, és veszedel-
mes volta miatt. Most Isten kegyelméből, ezen Szeraficus 
Rendnek Szerzetesei megszaporodtak. Mire nézve váltig 
kérjük nagyontisztelendő Atyafiságtokat, alázzák meg ma-
gokat, és az emiitett Kecskeméti helyünket (mely Parókiá-
nak vala rendelve) Szerafikus sz. Ferencz Szerzetesei Klas-
trom ának felvállalni méltóztassanak, hogy itt maradván, 
igazgathassanak minket az üdvösségnek útjára és minden 
tévelygőket visszahozhassák az igazságnak ösvényére. Mely 
jótéteményt. . . Tudgyák ezen sz. Üdvözitőnk Provinciája-
beli nagy tisztelendő Atyák, az Istennek legeltető igéje nél-
kül, mely szükségben és éhségben leszünk, ha nagyontisz-
telendő Atyáktól elhagyattatunk. Ismét tehát és mindunta-
lan kérjük TT. AA. méltóztassanak esedezéseinket, és szük-
ségeinket, engedő és kegyes füllel venni . . . Költ Kecskemé-
ten 1644-dikben, sz. Iván Havának 22-ik napján". 

Jólehet P. Somlyai Mihály provinciális kormánya alatt 
alig találtatott 120 atya, a szives megkeresés folytán kész-
séggel sietett a kecskeméti hivek vigasztalására lenni ; ugy, 
hogy még ugyanazon évben, kevés számú szerzetesei közül 
is rendelt a szakolczai gyülekezetből néhányat, kik állan-
dóan kegyelték a kecskeméti hivek lelki ügyeit. (Blahó 
Vincse.) (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 5. A l i b e r a l i s m u s z s o l d o s a i és 

S e n n y e i b á r ó . A nemzet zömét mi katholikusok képez-
zük, életével össze vagyunk forrva, ki veheti tehát tőlünk 
rosz néven, ha azok iránt, mik az országgyűlésen történnek, 
mi is érdeklődéssel viseltetünk, vagyis ki érdeklődhetik job-
ban honatyáink viselt és viselendő dolgai iránt, mint mi és 
épen e napokban, épen ily viszonyok közt, midőn a létező 
rendszer élete és halála, s vele együtt hazánk, hazánkban az 
egyháznak élete és halála felett foly a tusa ? Egyházunk és 
hazánk kettős érdeke volt fűzve részünkről azon várako-
záshoz, melylyel különösen Sennyei Pál bárónak előre hirde-
tett beszéde elé néztünk. A nemes báró szóllott, szavai ma 
viszhangoznak az országban, és mi várakozásunkban nem 
csalatkoztunk. Nem azért, mintha — eltekintve itt politikai 

programmjától — a nemes báró az egyházi kérdésekben kö-
vetendő programmját egészen kifejtette volna, hanem egy-
szerűen azért, mert nyilatkozatában, melynél többet ez idő-
szerint tőle nem is vártunk, reményt nyújtott, hogy eshető-
leges kormányzása alatt, a katholicismus nem fog a jogta-
lanság, az igazságtalanság martalékául oda dobatni, hanem 
minden felekezetnek az igazság egyenlő mértékével fog 
mérni ; és mert ő nem akarja, mint mondá, a külföldet maj-
molni, nem akar idegen intézményeket hozzánk átültetni, 
hanem ott is, hol elkerülhetlenül reformokra van szükség,azo-
kat csak a történelmi jog és traditio alapján akarja létesiteni. 

A báró ur e nyilatkozata nem olyan ugyan, mely miatt 
mi enthusiasmusba jöjjünk, de nem is olyan, mely reményt 
nem költhetne bennünk egy jobb, mert igazságosabb jövő 
iránt. Senki szavára nem esküszünk ugyan, de azt sem talál-
nók indokoltnak, hogy előzékenységgel no fogadjunk bár-
mely nyilatkozatot, mely reménységet nyújt, hogy az egy-
ház hétéves zaklattatásának, kifosztatásának, teljes elnyo-
matásának vége vettetik ; nem találnók indokoltnak épen 
akkor, midőn a nyilatkozat oly férfiutói jön, kit magas mű-
veltség nem kevésbbé mint jellemesség, nyíltság nem 
kevésbbé mint születésénél fogva nemes érzület egyaránt 
ajánlanak. 

De ha mindennek megfontolása netalán elégtelen lett 
volna is, hogy bizalmunkat legalább a mondott alakban ki-
fejezzük egyelőre a nemes báró iránt, bevárva természete-
sen egy részletesebb egyházpolitikai programmot, már egye-
dül az a körülmény, hogy a báró urat a liberalismus zsoldo-
sai mind politikai programmjáért, mind érintett egyházi nyi-
latkozatáért a nemzet előtt lejárni törekednek, elég biztosi-
tékul szolgál nekünk, hogy reményünket egy jobb jövő 
iránt fentartsuk és bizalommal fogadjuk a báró ur előleges 
nyilatkozatát. A liberalismus gyűlöli a katholicismust, gyű-
löli miatta mindazokat, kik csak távolról is sejtetni engedik 
önmagokról, hogy ők a katholicismust oly tényezőnek te-
kintik az országban, melylyel minden körülmények közt 
számolni kell ; részint, mert azt követeli az igazság, hogy 
épen az ország többségét képviselő egyház ne rendeltessék 
alá holmi protestáns és zsidó, úgyis kisebbséget képező vel-
leitásoknak, részint mert épen ezen körülménynél fogva 
nem képzelhető, hogy bármely kormány csak egy óráig is 
képes legyen magát fentartani, ha a katholikusok jogaikban, 
igazaikban sértve, sérelmüknek öntudatára jutnak, és ez ön-
tudatból kiindulva, támogatásukat a kormánytól megvon-
ják. E sejtelem most is dühbe hozta a liberális sajtót, reac-
tiót kiált, megfélemliteni törekszik az önálló gondolkozás-
hoz nem szokott publicumot, interpellálja a báró urat, hogy 
adjon részletes programmot egyház-politikai nézeteiről, s a 
szerint, amint az ,amerikai rendszer' hivének vallja magát, 
vagy sem, amint az ,ultramontánokat' üldözni igéri vagy 
sem, megbocsáttatnak minden egyéb bűnei, melyeket beszé-
dében nyiltan bevallott a liberális humbug ellen, vagy pedig 
még inkább reactionáriusoknak tudatnak be, mint eddig. 

Igenis, odáig jutottunk, hogy a liberalismus mindent, 
mindent képes megbocsátani, csak azt az egyet nem, ha va-
laki, nem mondjuk, hogy oda nyilatkozik, hogy a katholi-
cismusnak előjogokat akar biztosítani, hanem, ha csak azt 
nyilatkoztatja is ki, hogy ő igazságos akar lenni a katholi-
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cismus iránt is, ez megbocsáthatatlan bün ma a liberalismus 
előtt. Azért ma Sennyei reactionárius, a középkori sötétség 
bajnoka, mert a helyett, hogy oda nyilatkozott volna, hogy 
ő Magyarországban a liberalismus mulattatására a katholi-
cismussal épen oly spectaculomot fog létrehozni, mint Bis-
marck Poroszországban — ahelyett, hogy Ígéretet tett volna, 
miszerint a protestánsok és különösen a zsidók kedveért a 
katholicismust elnyomja, a főrendiházba a kath. érsekek és 
püspökök helyett protestáns superintendenseket és zsidó rab-
bikat fog ültetni — e helyet kimondta, hogy ő egyenlő mér-
tékkel igazságot akar mérni minden egyháznak és feleke-
zetnek, hogy ő a felsőházat a történelmi jog és traditio alap-
ján akarja reformálni. 

A mennyire nálunk megvan már dolgozva a t. olvasó 
közönség a liberalismus érdekében, amennyire megvan in-
gatva minden tisztelet a jog, igazság és becsületesség iránt 
ott, hol az alkalmazandó volna a katholicismusra is, mi nem 
találjuk épen lehetetlennek hogy, a liberalismus zsoldosai sok 
lágyfejü katholikusnál is czélt érnek valóban reactionarius 
vádjaikkal ; mert hát ki tagadná, hogy a mi katholikus kö-
zönségünknek is egyrésze részben minden tudományát libe-
rális lapokból meriti, részben pedig önmaga örvend, ha pro-
testáns papok, zsidó rabbik magasztaltatnak, kath. főpapok 
és papok rovására. Csak egyet nem szeretnénk, nem aka-
runk lehetségesnek képzelni : hogy a liberális lapok lármája 
a nemes báróra is olymódon hasson, hogy általok megin-
gattassék kimondott meggyőződésében, hogy valamikor el-
térjen azon nézetétől, hogy a nemzeti politika egyik, mond-
juk : első feltételét a katholicismus iránt tanúsítandó igazsá-
gos eljárás képezi. A báró ur magas műveltsége, s a hétéves 
önkormányzásunkból általa már eddig is bizonyára levont 
következtetések, legyen szabad hinnünk, hogy a katholicis-
mus nemzet-fenntartó erejérőli meggyőződést oly erőssé ér-
lelték benne, hogy azt soha, semmiféle támadások s vádakért 
fel nem fogja adni. Ha ma nem, ugy holnap, de előbb-utóbb 
bizonyára el fogja jönni az idő, hogy a báró ur bennün-
ket hitünkben megerősítsen, vagy megczáfoljon ; mi egyelőre 
bizalommal nézünk a jövő elé, melyben a báró ur megingat-
lan meggyőződésének, a katholicismus iránt is tanúsítandó 
igazságos eljárásának nemcsak szavakban, hanem majd té-
nyekben is kifejezést adhat, addig is csak azt óhajtjuk, hogy 
erősödjék a báró ur most kifejezett meggyőződésében, szám-
űzze elméjéből különösen azon modern, alaptalan nézetet, 
mintha az egyház az állam jogkörébe avatkozni akarna, 
mert ez ama nagy tévedés, mely különben nagy államfér-
fiakat is igazságtalan tettekre ragad az egyház iránt, pe-
dig a báró ur igazságot igért nekünk is — ezt tehát elvár-
juk és reményijük, hogy várakozásunkban csalatkozni 
nem fogunk. A 

Csik-Szent-György, január 24. 1875. I s k o l a -
f e l a v a t á s i ü n n e p é l y . Erdély bérezés hazánk keleti 
részében az erős Hargitán belül gyönyörű lapályos vidék 
terül el, az Olt vize mentén, mely hely ősi idők óta Csik el-
nevezés alatt ismeretes. Ezt a földet méltán classicus kath. 
földnek mondhatni, mert ennek a ker. kath. valláshoz buz-
gón ragaszkodó ősei, már az ádáz hitujitás korában készeb-
bek valának tántorithatlan hűségöket inkább a csaták za-
jában p irosló vérökkel megpecsételni, hogysem azon igaz 

szent hittől, melyet maga az Istenfia, Jézus hozott le meny-
ből, s melyet dicső szent István királyunk apostoli buzga-
lommal terjesztett és honosita még édes hazánkba, és a mely 
egy szent Imrét, Lászlót s más szenteinket oly fényesen ra-
gyogtatja az üdvözültek dicskoszorujában, gyáván eltánto-
rodjanak. Miként az idők viharával keményen daezoló tölgy, 
vagy mint a bőszült tenger hullámaiból kiemelkedő szikla 
állának meg dicső eleink a megpróbáltatás nehéz idején. 
Példányképül szolgálván nekünk, hogy mi is kövessük az ő 
nyomdokaikat. 

De váljon méltó unokái vagyunk-e mi őseinknek ? Ha 
széttekintünk vidékünkön, mindenütt oly buzgóságot észle-
lünk, hála Istennek, miszerint a mai hithideg korban való-
ban szemrehányás nélkül, emelt homlokkal állunk meg a 
kath. világ előtt és vallásos öntudattal mondhatjuk el, hogy 
Csiknak minden egyes községe tántorithatlanul ragaszkodik 
ma is ősei szent hitéhez. 

Csík-Szent-György is jelentékeny községe az emiitett 
széknek, kiváló helye különösen Alcsiknak, a hol folyó hó 
24-én, mint vasárnapi napon kegyeletes ünnepélynek valánk 
tanúi és részesei. Ugyanis a templom közelében délkeletre 
áll egy tágas termekkel dicsekvő és községünknek legfőbb 
diszét képező, omoletes kőépület, mely a jelen század máso-
dik évtizedébe Alcsik s Kászonfiókszék által emeltetett köz-
költségen. Ez kezdetben huszárőrnagyi szállásnak volt 
szánva; azonban utóbbi időkben pénzügyőröknek szolgált 
laktanyául. Csere utján ez épület kath. felekezeti iskolának 
engedtetett át oly formán, hogy a község e helyett egy a 
falu közepén levő helyre, az állandóan itt állomásozó pénz-
ügyőrök számára, saját költségén, minden tekintetben kielé-
gítő szállást állitson, mely már át is adatott, szakértők által 
előbb megvizsgáltatván sőt, még ráadásul 2000 ft is téte-
tett le a község részéről. Valahára tehát sok vajúdás után 
Istennek hála ! van oly iskolánk, mely a mai kor kívánalma 
szerint kiállja a próbát s vidékünkön egyedüli a maga ne-
mében. Ennek beszentelését akarom a Religio'' nagyérd. 
olvasóival röviden megismertetni, mely folyó hó 24-én kö-
vetkező ünnepélyességekkel történt. 

Már 23-án estefelé a piaezsor azon része, mely az em-
lített épület felé vezet s maga az épület udvara köröskörül 
zöld fényű ágakkal diszlett. 24-én mint már Jézus neve nap-
ján a szószékről ki volt hirdetve beharangszó után a Szent-
Lélek Istent segítségül hívása : „Nyújtsd hi mennyből hegyes 
Anyánh" szép ének zengedezése mellett körmenetileg meg-
indultunk az újonnan elfoglalt iskolaépület felé. Megérkezve 
ngos. Nagy Lajos kerületi főesperes, kanonok és helybeli 
plébános ur által a fiuk számára elfoglalt és csinosan föld-
abroszokkal, természetrajzi és tani ábrákkal felszerelt tan-
terem áldatott meg és szenteltetettbe, azután a leányok felső 
emeleten be rendezett iskolája is szintén megáldatott. Alig vég -
ződött e magasztos szertartás, máris az udvaron körbe állí-
tott fiu és leánygyermekek serege élénken zengedezé Kölesei : 
aIsten áld meg a magyartu szivet emelő hymnuszát. Erre a 
főesperes ur az épület udvarfelőli részén rögtönzött piros sző-
nyeggel bevont szószékre lépett, honnan az ünnep magasz-
tosságától ihletve, valóban remek beszédet intézett a terje-
delmes egyházközség, nagy számmal megjelent apák és 
anyákhoz; kik között Somlyó és Szerdából Hadár Imre. 
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székfőjegyzőjét ; Madár Antal törvénybirót ; Gál Károly 
árvabiró, Tornyos János urakat stb.'stb. mint községünkből 
kikerült notabilitasokat jól esett lelkünknek láthatni. 

Remek szavakban fejtette fel a k. ur a nevelés nagy-
korderejét mind egyéni, mind pedig közművelődési szem-
pontból. Mily óriási különbség létezik müveit és műveletlen 
közt, kitűnik a szónok által használt eme gyönyörű hason-
latból : „Ugy áll a tanulatlan ember a tanulthoz, mint a haj-
nalcsillag fénye, a ragyogó napéhoz". Majd a tanítókhoz in-
téz lelkes szavakat : ők, mint a nemzet napszámosai mondja : 
jóllehet a legterhesebb, de egyszersmind a legnemesebb fog-
lalkozást végzik akkor, midőn tanitíi suk által ápolják a nem-
zet csemetéit ; s ha silány a bér, nem elég méltányolt a f á -
radság jutalmazása, azért mégis, mig jönni fog, mint jönni is 
kell, egy jobb kornak, ne lankadjanak, hanem nemes buz-
galommal törekedjenek haladni a népnevelés göröngyös pá-
lyáján. Majd a szülőkhöz intéz kenetdus szavakat, melyek-
ben különösen a házinevelés fontosságát hangsúlyozza, k i -
mutatva, hogy mily csekély eredménye lehet a vallásos 
iskolai nevelésnek, ha otthon a gyermek az itt hallott sok 
jónak megfordított képét látja. 

Ismét a tanulókhoz ereszkedik le atyai szózata s őket 
az iskolának, mint a jó erkölcs és tudomány csarnokának 
szorgalmas látogatására ösztönzi, közben komolyan intvén, 
miszerint óvakodjanak a szentfalakat rosz magokviselete és 
illetlen kifejezéseik által megfertőztetni. S mig fenkelt 
szavaival egyrészt kifejezést ad az örömnek, hogy e pompás 
épület sok küzdés után már sajátunkká lett, más felől egy-
szersmind dicséretét és köszönetét nyilvánítja a nemes elöl-
járóságnak az épület elnyerése körül kifejtett tevékenysé-
geért. Végül az ég urának, mint minden jó adomány oszto-
gatójának rebeg hálát vállalatunk ily szerencsés befejezése-
ért, sz. áldását kérve le u j iskolánkra ezutánra is ! Már nem 
lehet félni, mondja, hogy sz. György vagy Mihály napkor 
kidobatunk e vagy ama zughelyiségből, mint ez sajnosan, 
idáig velünk történt ; — már nem vagyunk kénytelenek 
vándor madarakként költözködni, hisz állandóan át van adva 
e szép épület csarnokául a múzsáknak, melyben nemcsak je-
lenlegi gyermekeink, de söt a jövendő kor késő unokái is biz-
tos hajlékot nyernek a nemes és jó, vallásos képzésben. A 
nap ünnepélyéhez nagyon találóan hazánk legnagyobb köl-
tőjének, Vörösmarty-nsik : .„Isten segits" stb. hymnuszával 
koszorúzta beszédét, melynek mélyen átérzett elszavalása 
csak fokozta a nagyszerű lelkesedést. De ki tudná szavak-
barn ecsetelni a hatást, mit e fenkölt beszéd elmondásakor 
érzénk, ezt csak hallván érezni, de leírni nem lehet. Ennek 
végeztével a szép nemzeti lobogók alá csoportosult mindkét 
nembeli gyermekek Vörösmarty szózatát : „Hazádnak ren-
dületlenül", „Telve keblünk", s végül : „Szittya vitézek" jól 
betanult és jelesen sikerült dallamok zengedezése igen jó 
hatást gyakoroltak. 

A processio : „Ég, föld, nap, hold és csillagolt" ének-
lése mellett vonult vissza az anyatemplomba, hol háladó, 
vérontás nélküli áldozat mutattatott be a Magasságbelinek. 
Mi pedig szülőkül vallásos érzelmektől áradó kebellel té-
rénk haza családunk csendes tűzhelyéhez, azon édes öntudat 
által boldogítva, hogy gyermekeink számára oly iskola szen-
teltetett ma be, hol ők megtanulhatják, miként tar that ják 

fenn őseik sz. hitét, hol oktattatni fognak mindazon tudo-
mányban, mely magasztos és dicső. Éljen megyénk jeles 
plébánosa, ki 15 év óta hirdeti köztünk, kath. hitűek közt 
az egyház szent tanait, kinek a népnevelést szivén hordó, 
semmi akadályoktól nem rettegő fáradozása s kitartó buz-
galma eszközölte főkép, hogy végtére magunkénak vallhat-
juk e remek épületet. Éljenek a derék elöljárók, kik Krisz-
tus Urunk zászlója alá szegődve, megértették jóllétünkre 
czélzó bölcs vezényszavát s követték nemesre törő jó taná-
csait. Vf'gül éljenek mindazok, kik e napot községünk min-
den egyes tagjára nézve ily áldásossá és örökre emlékeze-
tessé tették. Közli egy jelenvolt szülő, B. G. 

Róma, 1875. jan. 30. Épen megkondítják a capito-
liumon a carnevál nagy harangját ; a carnevál ez évben ugyan 
nem igen széles mosolylyal fogja csörtetni bohócz sapkáját ; 
a kormány embereinek, ha jól körültekintenek — akad egy 
kis komolyabb ügyök is ; a republikánus párt még tán egy 
kissé elfogult és a katholikusok ez évben, a jubilaeum szen-
telt évében — hagyományos szokás szerint — még inkább 
tartózkodókká lesznek, mint voltak eddigelé. 

De hát minek is volna ez a 11 napos carnevál, midőn 
Rómában manap napirenden van a politikai carnevál ? 

Igen, mert mi a carnevál ? mintegy vig rendetlenke-
dés, ha pedig rendetlenkedést keresünk; ugy azt itt manap 
kicsiben és nagyban a politikai szabad ipar czége alatt 
árulják. Vagy mi volt egyéb Garibaldi „generale"-nek is 
bevonulása, mint egy carnevali bevonulás. Ám lássuk ha 
igaz-e ? 

Mint feljebb emlitém, Rómában egy nagy harang adja 
tudtára a népnek a carnevál megérkeztét, mely — különös Î 
— annak idején a pápa halálának hirével is beszokfa zúgni 
az örök város rendhagyó utczáit. 

Ugyanez történt manap is Róma utczáin : a Capitale, 
Diritto, Popolo Romano sat., hirharangok kiáltozva kalan-
dozák be kihordóik rongyos kar ja in a várost, előkészítvén 
a népet annak elfogadására, ki a nép „privilegizált felsza-
baditója", ki az „Igazság hitének" hirdetője, ki az emberi-
ség rákfenejének, a pápaságnak halála. 

Azon persze nincs mit megütköznünk, hogy a haran-
gok rongy és papirból vannak öntve; mert hisz manap úgyis 
a papir korszakát éljük ; manap a pénz papir, a kötelező pa-
pir, a törvény papir, szóval az egész világ egy nagy papír-
gyár, amennyiben mindenki rongyot készit. 

A Carnevál pedig Rómába a Pasquinónak nevezett 
csonkaszobor képében szokott megjelenni ; történik pedig ez 
egy rengeteg nagy kocsin, hol festői csoportok környezik, 
kik a tolongó és vadul lármázó iskolás nép közé verseket, 
hirdetményeket szórnak. 

Ugyan ez történt azzal is, kit per eminentiam : „gene-
rale"-nak neveznek, mint ezt valóban legutóbb a Vogesek-
ben, Francziaországban teljesen ki is érdemiette. 

Az öreg ur a „történeti" piros inget, fehér valikendőt, 
szürke puncheot és kék fejdiszt viselt, szóval színeiben az 
egész szivárványt kizsákmányolta; mondják, a kik látták, 
hogy a járásban nagyon feszélyezve volna, az aspromonti 
golyó és a csusz annyira csonkává tették, hogy mankókra 
támaszkodik és a coupéból hordszéken kellett leszedni. 

Persze, hogy megindult az „Evvivák" chorusa, a T e r -
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mini széles tero megtelt bőven olyan közönséggel, mely az 
ingyen előadásnak, a panem és circenses-nek szenvedélyes és 
régi barátja. 

Ott voltak a tisztelt testületek, ott Róma u j polgár-
mestere a városi senatussal, ott volt az egyetemi lángvérü, 
de annál vékonyabban tanuló ifjúság; ott a munkások egy-
lete is zászló alatt. Szegény balga népre mindig fel felhivat-
koznak ezek a jó urak ; midőn pedig a nép hivatkozik szük-
ségében rájuk, akkor persze seholsem találhatók e hangos 
textusok. Szóval ott volt Róma mind a négy betűje : S.P.Q.B. 
sőt még több, ráadásul ott voltak felállítva a mellékutczák-
ban a piemonti katonák is, kiket hajdan Livius, Julius Cae-
sar sat. cisalpini galloknak neveztek ; ma azonban Cives Ro-
manusokká lettek 1870-ik évi szept. 20-tól, addig, a mig 
valami uj Camillus helyre nem üti a sajtóhibát. 

Voltak versek,hangzottak felfúvódásban szenvedő nagy 
hangú dictiók. A carnevál hőse, vagy mit is mondok a „ge-
nerale" per eminentiam — örült véghetetlenül kedves Ró-
májának viszonlátásán, (lám, lám ez is egy competens, 
mennyin tartanak hozzá igényt) és harmadik vagy negye-
dik mondatában azonnal a dicső 49-ik évre emlékezett, — 
kérdés váljon 49-dik évnek, melyik hónapjára ? Juliusra 
bajosan! Jerikót valaha a harsonák robaja döntötte a porba; 
itt, ha kelletett robaj, ugy volt elég, mindazonáltal még össze 
nem omlott egy templom, egy büszke palota sem ; de téve-
dek ! a római név emléke nagy kárt szenvedett. 

Rómában történt és 1875-ben történt, hogy az őrült-
ségig elragadt nép kifogta egy dühös forradalmárnak lo-
vait, és önmagát fogta a hámba, meghurczolván Garibaldi 
hintóját mint egy frigyszekrényt. No no ! e frigyszekrény 
a vörös tengerbe ne vezessen ! 

A carneválban ez egy kissé boszantó jelenet, kivált 
azon urakra, kik Istennek is átalják megadni a religio szabta 
tiszteletet, és ime itt az „igazság hitének" profétája előtt 
idololatricus jeleneteket insceniroznak. 

Hol a hős e napokban megjelent, oda futott a nép, a 
parlament előtt zsúfolásig tömegesen várta, bent is éljenek 
fogadták és szűnni nem akaró taps ; de minden morális pres-
siónak daczára is leszavazták a jobboldalon Garibaldi tábor-
nok balseregét. 

Beszédet tartani persze nem az ő tiszte, ahoz, mint maga 
többször bevallá, nem igen ért ; — de hisz nem is azért to-
latott előtérbe a földalatti secta, a kőműves conspiratio által. 
Ma csak harczi revuere volt szükség, mérlegelni, összesíteni, 
consolidalni a forradalom erejét. Ugy hallom Türr is itt van. 

íme ily politikai carneválunk van nekünk, de vala-
mint minden carneválnak megvan a maga böjtje és fizető 
számlája, félő, hogy ennek is meglesz ! . . . . 

„In questa faccenda gatta si cova", azt mondja az 
olasz ; hogy ott valami készül, nyilt titok ; mint ezt a beren-
delt katonaság és csendőrség is bizonyítja. Garibaldi, ki 
eddig a királyhoz nem érkezett elmenni; ki a parlament-
ből bejelentés szerint hoszabb időre elmarad, váljon mért 
jött ide ? 

A kancsal mészáros máshova néz, máshova vág. B. 
München. A b a j or p ü s p ö k i k a r n a k f e l t e r -

j e s z t é s e a k i r á l y h o z a k ö t e l e z ő p o l g á r i h á -
z a s s á g ü g y é b e n . Felséges Urunk! A legmélyebb hó-

dolattal alájegyzett bajorhoni püspökök kénytelenek a követ-
kező tiszteletteljes felterjesztéssel járulni Felséged trónja elé. 

A német szövetségtanács kebeléből oly törvényjavas-
lat érkezett a német birodalmi tanácshoz, tárgyalás s hatá-
rozathozatal végett, mely a kőtelező polgári házasság beho-
zatalát, s házassági ügyekben az egyházi bíráskodás eltörlé-
sét az egész német birodalomban inditványozza, minél fogva 
tehát Felséged alattvalói számára is, kik túlnyomó többsé-
gökben a kath. egyház hivei, a házasságkötésnek polgári 
alakja törvényesnek állapíttatnék meg. 

A legmélyebb tisztelettel alulírottak jelenleg nincsenek 
azon helyzetben, hogy amaz előrelátható, de minden bizony-
nyal nem örvendetes következményeket fejtegessék, melye-
ket ily törvény drága hazánkra, Bajorhonra nézve maga 
után vonand; de az Ítélet, melyet a kath. egyház a polgári 
házasságról hoz, már régen meg van állapítva s általánosan 
ismeretes. A legmélyebb tisztelettel alulírottak, hogy min-
den kételyt kizárjanak, nem saját szavaikkal akarnak élni, 
hanem IX. Pius pápa ő szentségének egyik rövid nyilatko-
zatát idézik, melyet 1852. szept. 9. Viktor Emanuel király-
hoz, a polgári házasság ügyében intézett levelében t e t t . . . 
(itt ugyanama nyilatkozat következik, melyet t. olvasóink 
alább, Moufang beszédében is találnak, mely után a főpapok 
ekként folytatják :) 

De a legmélyebb tisztelettel alulírott püspökök még 
azon körülménynek is tulajdonítanak kiváló fontosságot, 
hogy a kérdéses törvényjavaslat a bajor concordatummal ki-
egyenlithetlen ellenmondásban áll. 

Eltekintve ugyanis attól, hogy a concordatumnak 1. 
czikkelyében a katholikus egyháznak Bajorországban mind 
azon jogok s kiváltságok biztosittatnak, melyekkel isteni 
rendelkezés alapján, s az egyházjogi szabványok értelmé-
ben bírnia kell, melyek közé szemlátomást az egyházügyi 
biráskodás is tartozik ; s eltekintve attól, hogy ugyané con-
cordatumnak 17. czikkelyében az állapíttatott meg, misze-
rint mindazon egyházi ügyek, melyek ottan különösen ki 
nem emeltetnek, az egyházi tan értelmében s a fenálló s 
általánosan elfogadott fegyelem alapján intéztessenek el, 
mikhez kétségen kivül a házassági ügyek is tartoznak; — 
mindezektől eltekintve, a készülőben levő német házassági 
törvény oda is irányul, hogy az összes egyházi biráskodás 
házassági ügyekben Bajorhonban is eltörültessék, annak da-
czára, hogy ugyancsak a bajor concordatumnak 12. czikke-
lyében a püspököknek azon joga biztosíttatik, miszerint 
„mindazon ügyek, melyek a tridenti zsinat 24. ül. 12. cá-
nonjának értélmében az egyházi bíró elé tartoznak, az ő 
törvényszékeik előtt tárgy altatni s eldöntetni fognak". 

Ha tehát a készülőben levő német,házasságügyi törvény 
a kath. egyház hittételeinek ellentmond ; ha ugyan e tör-
vény a bajor katholikusoknak, nyilvános s ünnepélyes szer-
ződés által biztosított jogait a legkíméletlenebb módon sér-
tegeti; akkor bizonyára igazoltnak tekinthető ama, legmé-
lyebb hódolattal előadott kérés, miszerint Felséged, tekintve 
a dolog mibenlétét s alattvalói iránt viseltető fejedelmi ke-
gyének ujabb bizonyítékául oly rendszabályokhoz nyúlni 
kegyeskedjék, melyek a kath. vallás ebbeli sérelmeit s a ba-
jor concordatumnak felforgatását megakadályozni képesek. 

A legmélyebb tisztelettel alulírottak lelkismeretökben 
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kötelezve e'rzik magokat, minden eshetőségre nézve általá-
* ban az ősszegyház s különösen a bajor kath. egyház szent 
jogainak érdekében ünnepélyes óvást tenni. 

Legmélyebb hódolattal sat. Gergely, münchen-frei-' 
sirgi érsek; Henrik passaui, Ignácz regensburgi, Pongrácz 
augsburgi, 1er mez Lipót eichstädti, János Bálint wiirzburgi, 
Dániel Bonifács speyeri pp. Fellner Gábor bambergi kápt. 
helynök. 

Németország. M o u f a n g b e s z é d e . (Vége.) A 
harmadik ok, mely ezen közeli rokonok közti házasságokat 
tiltja, abban áll, hogy általok a választásnak annyira szüksé-
ges szabadsága gátoltatik, vagy legalább számos esetben na-
gyon befolyásoltatik s csökken. Q-yakran igy lesz aztán, hogy 
az önzés, vagy egyéb szenvedély s fonák szempont fog az ille-
tőkre döntő befolyással birni : hogy a jószág együtt ma-
radjon, a családi vagyon ne kerüljön osztás alá sat., minél 
fogva az egyik összebeszélend a másikkal : „Gyermekein-
ket majd összeházasítjuk" — minden tekintet nélkül arra, 
váljon ez a fíu még ez a leány egymásnak valók-e vagy 
sem ; mig aztán idővel a szülőknek döntő befolyása oly erő-
szakot gyakorol a fiatal emberekre, hogy önálló, szabad vá-
lasztásra nem találván magokban elég erélyt, a családi ér 
dekeknek esnek áldozatokul. 

Hogy továbbá az impedimentum eriminis is annyira 
hatálytalanittatik, amint az az előttünk fekvő tvjavaslatban 
történik, az sem vezethet jóra. Ilyféle dolgokat jobb meg-
előzőleg megakadályozni, mint midőn már megtörténtek, 
rendezni s megfékezni akarni azokat. A kilátás, hogy ma-
holnap törvényes házassági frigy létesülhet, oly csábitólag 
hathat, hogy maga e kilátás is képezheti okát s kiinduló pont-
ját, előbb házasságtörő gondolatok, majd cselekedeteknek. 
Ha azonban szigorú tilalom létezik, ha a szenvedélyesen fel-
izgatott férfi elé oda lép a törvény : ,az ki téged most elcsá-
bit, soha sem válhatik törvényes nőddé' — ugy ez hatalmas 
korlátot képezend, mely nagyon is képes lesz arra, a há-
zasságok belbékéjét s boldogságát, gyakran pedig még a 
házasfelek életét is megmenteni. 

Mindezen okoknál fogva nagyon kivánom, hogy ezen 
32. szakasz ne azon alakban fogadtassák el, a melyben itt 
előttünk fekszik. Nem tudtam magamat elhatározni arra, 
hogy jobbitmányt tegyek ; — mert az én álláspontom 
igen messze elütt attól, a mélyből e tvjavaslat kiindul, s 
én, tekintve, hogy szoktak a dolgok itt menni, nem re-
mélhetem, hogy oly jobbitmányvminőt én szükségesnek tar-
tok, valóban el is fogadtassék. Én ugyanis, — megmondom, 
hatalán nem is szükséges azt különösen jeleznem;— én 
teljeséggel egyházamnak álláspontján állok, azon, mely IX. 
Pius pápának, 1852. szept. 9-e'n Viktor Emanuel királyhoz 
intézett, felette tanulságos levelében kifejezést nyert. Akkor 
arról volt szó, hogy a sardiniai királyságban a polgári há-
zasság behozassék, s a király külön levélben fordult ő szent-
ségéhez, hogy ezen eljárást igazolja, A pápa részletes vá-
laszirattal felelt, melyben többi közt ezeket mondja : 

„„Hitünk egyik tantétele, hogy a házasság Krisztus 
Urunk által szentséggé emeltetett, s a kath. egyháznak 
tana, hogy a szentségi jelleg nem oly tulajdona a házassági 
frigynek, mely esetleg hozzájárul a szerződéshez, hanem 
hogy az a keresztény házasságnak lényegéhez tartozik, oly-
képen, hogy keresztények közt a házassági frigy törvénye-
sen csak a szentségben köthető, s azon kivül puszta ágyas-
kat. Oly polgári törvény, mely midőn a házassági viszonyo-
ság szahályozni akarja, ebben azon szempontból indul ki, 
hogy a katholikus házasságban a szerződés elválasztható a 
szentségtől, ily törvény ellentmond az egyház tanának, 
annak elidegenithetlen jogait a maga számára bitorolja, s 
gyakorlatilag az ágyasságot egyenlő sorba helyzi a házas-

ság szentségével, mert mindkettőt egyformán jónak s tör-
vényesnek nyilvánitja,"" 

Ezért azt a kérést intézem a magas házhoz : javitsa 
e §-t, ha én mindjárt nem vagyok is azon helyzetben, hogy 
jobbitmányt tegyek. 

Az itt megnevezetteken kivül, a tvjavaslat okadato-
lásában még az is inditványoztatik, hogy a szerzetesi foga-
dalom s a papszentelés szüntettessenek meg mint házassági 
akadályok. Ezt a kisérletet a maga idején a franczia Code 
is tette ; de csak nagyon hamar belátták, mily oktalan és ká-
ros eljárás volt ez, minélfogva már 1807-ben adatott ki kor-
mányi rendelet, melyben Portalis minister ezeket mondja: 
„Ilyetén házasságokat a közvélemény határozottan kái--
hoztat ; veszélyesek azok a család biztonságára s belbéké-
jére nézve. Ha egv ilyen pap remélheti, hogy csábítás ut-
ján törvényes házasságra vergődhetik, akkor a lelkivezetés 
ürügye alatt azon lenne, hogy szerelmet keltsen maga iránt, 
miáltal a sziveket megrontaná, s azon befolyást, melyet hiva-
tala a vallás javára nyújt neki, saját maga javára zsákmá-
nyolná ki." 

Indítványozom tehát, hogy a 32. §. második kikez-
dése elhagyassák, oly képen, hogy az impedimentum erimi-
nis esetében dispensatiónak helye ne legyen. Ily dispensatio 
inkább felbátoritásnak látszik vakmerő tettekre, mint, mi-
nek a törvénynek lennie kellene, az erkölcsösség védelmé-
nek s a vakmerők ijedelmének ; ezért indítványozom a kér-
déses §.-nak ily értelembeni megváltoztatását. 

Ezen indítványnak sorsát már elmondtuk. (8 sz. 63.1.) 

VEGYESEK. 
— A ,Frankf. Zeitung'-ban, egy korántsem katho-

likus lapban ezeket olvassuk: „A porosz culturharczosok 
irigykedve tekinthetnek az orosz kormány vívmányaira. Amit 
az orosz ,Reichsanzeiger' arra nézve mesél, hogy 50000 egye-
sült görög ,önkényt' a szakadársághoz csatlakozott, tudjuk, 
miként kelljen ezen ,önkénytességet' érteni : A hivatalos ha-
zugság nem találtatott ugyan fel Oroszországban, de azért 
sehol sem alkalmaztatik oly terjedelmesen, mint épen ott. 
„Önkénytesen" tevék a 40-es évek száz meg százezren a 
protestanshitü esthek s lievlandiak közül, hogy a görög hitre 
tértek, miután papjaikat megfojtották. „Önkénytesen" törté-
nik, iiogy most a chelmi görögök ,viszatérnek' a szakadár 
egyház kebelébe, miután katonai beszállásolás által tönkreté-
tettek s templomaik ajtaja előtt halomra lövettek. De nem 
elég, hogy igy bánnak el a szerencsétlenekkel, hanem még kül-
döttséget is kell Szent-Pétervárra meneszteniök, hogy hálát 
mondjanak a ,nagy s nemesszívü' czárnak, amiért hogy őket 
az orosz egyházba ,bebocsátja.' Bizonyos körökben mindent 
helyeselnek, mi a lengyelek s a katholikusok ellen történik ; 
s azért nem is várjuk, hogy az európai diplomatia ily gyer-
mekségek miatt csak meg is mozduljon ; — azonban consta-
táljuk, hogy a chelmi kegyetlenségek megtörténhettek, anélkül, 
hogy liberális sajtónk csak egyetlenegy korholó szót is szólt volna. 

— Westphália egyik választókerületében, az erwitte-
briloniban azon eszme merül fel, s fogadtatott közhelyeslés-
sel, Martin Konrád paderborni püspökét, ki jelenleg fogva van, 
országgyűlési képviselővé megválasztani. Hire jár különben, 
hogy a westpháliai tartományi főnök, Kühlwetter rendelkezés 
alatti állapotba fogna helyeztetni. Ha e hír megvalósul, akkor 
ezen ur aligha a katholikusok iránti túlságos engedékenysé-
gének esik áldozatul. 

— Heidelbergben f. évimárcz. 1-étől kezdve eddig isme-
retlen czimü ó-katholikus lap fog megindulni. Hogy „a leg-
ügyesebb tollak ígérték meg közremüködésöket," az termé-
szetes. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Berlin. A világi híveknek az egyházi vagyon kezelésére gyakorlandó befolyása. — Vegyesek. 

A növendékpapok hadkötelezettsége. 
Liberális par lamentünk első teendői közé so-

rolta, behozni hazánkba is az általános hadkötele-
zettséget s mint ennek folyományát , a növendék-
papok hadkötelezettségét is. Sikerült neki e törvény 
által érzékenyen sújtani az egyházat, a nélkül, 
hogy a parlamentben fel mert volna szólalni csak 
egy ember is a kath. növendékpapok s voltaképen 
a kath. egyház érdekei védelmére. Mert, hogy e tör-
vény által a kath. egyház érdekei súj tatnak, azt 
belátja kiki, a ki tudja, hogy e törvény folytán 
számos, az egyházi pá lyára hivatást érző if jú meg-
akadályoztat ik azon pá lyá t választani, melyre Is-
ten, lelkismerete s haj lamai hivják. Valószinüleg 
azt gondolák a jó indulatuak s az egyházhoz ra-
gaszkodók, hogy e törvény csak olyan lesz, mint a 
dicső parlament legtöbb törvényei, t. i. papiron ma-
rad. Azonban ez esetben csalódtak. I t t arról volt 
szó, a kath. egyházon sérelmet követni el, sújtani azt, 
s erre a liberálisok mindig készek, erre nem kiméi-
nek sem időt, sem fáradságot ; — azért e törvény 
a többiek között kivételt képez, és az életbe is vi-
tetett át. 

Eleinte ugyan, minthogy az a nép érzületével 
homlokegyenest ellenkezett s általános visszatet-
szést szült, igen gyöngéd formában s méltányos te-
kintettel az egyházi rendre. A papnövendék — azaz 
mind az, ki valamelyik seminariumba föl volt véve, 
akár tanul t aztán philosophiát akár theologiát — 
a sorozási bizottság által külön behivatott s meg-
kérdeztetett, van-e tudtával valami hibája vagy 
sem ; az illető feleletében megnyugodott a bizott-
ság, a nélkül, hogy őt további vizsgálatnak 
vetették volna alá. Ha hibát lannak állitá magát, 
besoroztatott, megesketettet, s evvel véget ért az 
egész : a terhes és boszantó jelentkezés a politikai 

hatóságnál meg az ellenőrzési szemlén való szemé-
lyes megjelenés nem követeltetett a növendéktől, ki 
legtöbb esetben az úgynevezett katonai könyvecs-
két (Urlaubs-Pass) sem kapta. Legföljebb azt köve-
telték, hogy a seminariumi igazgató b izonyí tványa 
által megmaradását a papi pá lyán évekint igazolja. , 

I lyen volt e törvény első alkalmazása. Mint-
hogy az ily alkalmazás mellett is az annyi ra hang-
sulyoztatott egyenlőség eszméje kifejezést nyert s 
mégis méltányos tekintet volt az egyházi rend 
i rán t is, a katholikusok, s különösen az egyházi 
rendben sokan letették azon ellenszenvet, melylyel 
az egész törvényt eleinte fogadták volt ; lassanként 
hozzá szoktak ahhoz, hogy a Regnum Marianumban 
a kath. egyház sarjadzó szolgái is megjelenjenek az 
„Assentirungs- Comission" előtt. 

Azonban ez csak initium malorum volt. Egy -
szerre csak megjelenik egy ministerialis rendelet, 
mely az 1868-i védtörvény 25. § - á t u g y magyarázza, 
hogy a szabadságolás csak a béke idejére szól, s 
hogy e kedvezményben csak is a hi t tudományi 
hallgatók részesülhetnek. 

Hogy e törvény ilyetén szigorú a lakjában 
mérhetlenül káros, sőt veszélyes az egyházra, az 
államra pedig semmi jelentékeny előnyt nem hoz, 
ki tűnik a következőkből. 

Először is az egyház leendő szolgáinak meg-
választásában csak is azokra van szorítkozva, kik 
a 8-dik gymnasialis osztály bevégzése után érik el a 
20. évet s azokra, kik alkalmatlanok a katonai pá-
lyára. Ki 20 éves korát a gym. tanulmányok közt 
eléri, az e törvény szerint, ha be is vétetnék, a nö-
vendékpapok szabadságolási kedvezményében nem 
részesül s következőleg nem is lehet az egyház 
papja. Ig-y tehát az egyház csak is nagyon fiatalo-
ka t nevelhet leendő szolgáivá, vagy pedig azokat, 
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kik a katonai pályára alkalmatlanok — ez utóbbiak 
azonban különösen a mai idó'ben, a bol mindegyik, 
ki nem szembetűnő nyomorék besoroztatik, az egy-
házi pályára is többnyire alkalmatlanok. 

Mi lesz azonban majd akkor, ha háború ese-
tében a növeldék kiüríttetnek s azok lakói a reve-
rendát bakancscsal és borjúval felcserélni kényte-
lenittetnek ? Tegyük fel, hogy a háború több éven 
át tart, hogyan tehet akkor a püspök eleget me-
gyéje szükségleteinek, hogyan állithat az Ur meze-
jén kidó'lt harczosok helyébe ujakat, ha uj sarjadék 
nincsen? H á n y község leend lelkipásztor nélkül! 

Azonban azt mondják, most a háborúk a nagy-
szerű irtó eszközök s a roppant pénzszügségletfoly-
tán már nem tartanak éveken át, mert egy pár két , 
legföljebb néhány hónap alatt vége van a háború-
nak — s a papjelöltek visszatérhetnek a növeldékbe. 
De az ám a kérdés, vissza fognak-e azok térni és 
mily lelki állapotban, kik ámbár csak rövid ideig 
a katonai szilaj életet megizlelék. Hány szülő si-
rat ja fiát, ki katonává levén, a lehető legrövidebb 
idő alatt elvesztette hitét, elvesztette erkölcsiségét, 
melyet szülői évek hoszu során át ápolák ? Mily 
lelkismerettel teheti föl a püspök ily exkatonáknak 
kezeit a szentelésnél ? > {\ 

Igy tehát kétségtelen, hogy e törvény, ily szi-
gorú értelmezés mellett ; az egyházra fölötte káros, 
az államra pedig nem hajt valami különös, nagy-
mérvű hasznot. 

Az állam saját érdekeit ássa alá, midőn az egy-
ház működését megbénítja. Az egyház czélja ugyan 
abban áll, hogy az emberiséget a mennyország felé 
vezesse ; midőn azonban e czél elérése után törek-
szik, avval együtt s e mellett a társadalmi, a cul-
turalis és anyagi jólét és haladás létalapjait is ne-
vezetesen megerősiti. Előmozditja az egyház főkép 
az erkölcsiséget, a nemzetek boldogságának, sőt 
fönnállásának e nélkülözhetlen kellékét, mint a 
költő mondja : 

»Minden ország támasza, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha megvész, 

Róma ledől s rabigába görnyed". 
E rendeltetésének elérésére alkalmas egyénekre 

szüksége lévén az egyháznak, az állam saját érde-
keit ássa alá, midőn az egyházat, mely az állam ren-
deltetését oly tetemesen istápolja, ezen egyének 
megválasztásában korlátozza, sőt az alkalmasok-
tól megfosztja. 

Továbbá az állam e törvény által a katholi-
kusokat mélyen megsérti — pedig ezek oly ténye-
zőt képeznek, melylyel a politikusnak számolni 

kell, — maga ellen zuditja az ország leghazafiasabb 
zömét, néhány száz katona miatt. Hisz ezekre sok-
kal igazabb módon lehetne szert tenni, például a 
védtörvénynek szigorú alkalmazása által az orszá-
got kizsebelő, vampyrokként kiszopó zsidókra nézve. 

Közel ezer éve már, hogy a keresztény nép-
családba beiktatott magyar álladalom fönnáll, tör-
ténelmét sok dicső lap disziti, magában hatalmas s 
boldog volt annyira, hogy közmondássá vált : ,Ex-
tra Hungáriám non est vita', elleneinek pedig félel-
metes: s ez megvolt anélkül, hogy valaha érzett 
volna valami há t rányt abból, hogy az egyház le-
endő szolgái nem küldöttek karddal az ellenség 
ellen. Küzdöttek ugyancsak az egyház szolgái, 
csakhogy nemesebb fegyverrel, t. i. az isteni ige 
pallosával, mely át jár ja a sziveket és veséket, mely 
eloszlatja a tudatlanság sötétségét, mely szilárd 
alapra alapitja az erkölcsiséget, a polgári élet eré-
nyeit, mely a valóban szabad, az emberi méltóságot 
tiszteletben tartó álladalmak létalapja. ') (Vége köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban es jelenben. 
(Folytatás.) 

A sz. Ferencz-rendü a t / ák azonban csak akkor lettek 
rendszeresítve, mikor az esztergomi érsek Lippay György és 
a váczi püspök, HosszutóthiLászló által elismertettek, miként 
ezt a következő két levél tanusitja : 

„Mi Lippai György, Isten irgalmából esztergomi É r -
sek és azon helynek örökös Főispánja, Magyarország Fő-
papja, született Követ, királyi levelek kiadásában legfőbb, 
titkos, korlátos Tiszt ; a Császár és Királyi Felségnek benső 
Tanácsosa. Mindeneknek, akiknek illik, emlékezetére adjuk, 
hogy Istentől reánk bizott lelkeknek üdvösségére pásztori 
gondunkat és szorgalmatosságunkat forditván, minekutána 
hiteles tudósitásból értettük volna, hogy váczi Püspökség-
ben és Nógrád vármegyében levő Kecskemét magyar városa, 
a Plébánosoknak vagy megfogyatkozásáért, vagy pedig vál-
tozásáért, és más alkalmatosságokért is, a lelki dolgokban 
eddig nem egyszer nehézségeket szenvedett volna, és hogy 
most is szenvedjen ; ezen illetlenséget üdvösséges móddal és 
eszközzel, korán és alkalmatosan meggátolni akarván, az 
Urban jó kedvvel reá állunk és javalljuk, hogy az elébb 
mondott Parochia-ház tetessen Klastromnak, a sz. Ferencz-
rendbeli, szentséges Üdvözítőnk Provinciájához való atya-
fiak részére. Ugy mindazonáltal, hogy az elébb emiitett 
Franciskánusok a megnevezett Parochiának minden terheit 

*) A hol a keresztény vallás befogadtatott, csak ott szűnt 
meg a zsarnokság,a rabszolgaság,a nőnek természetellenes vi-
szonya a férjhez.S mit észlelünk napjainkban? A mint a kath. 
vallás inkább és inkább az uj pogányság által elnyomatik, 
vissza is térnek a régi pogányság társadalmi kinövései : az 
ember egyénisége elpárolog, ő csak eszköz az állam szá-
mára ; a rabszolgaságnak talán a réginél is durvább neme : 
a munkásosztály rabja a tőkének ; a nő természetellenes 
viszonya a férjhez : a nő játékeszköze a férjnek a polgári 
házasságban. 
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a lelki dolgokban, igaz lelkiismeret szerént, egyházi bünte-
tések alatt tartozzanak, és kötelesek legyenek véghezvinni. 
Költ a mi Érseki Udvarunkban, Pozsonyban, Kisasszony 
havának huszonnyolcadik napján, ezerhatszáz negyvenhe-
tedik esztendőben. Lippai György, Esztergomi Érsek." 

A váczi püspök levele pedig a szepesi prépostságból a 
következő : 

„Hoszszutóthi László, Isten és az apostoli széknek ke-
gyelméből, Váci Püspök, szepesi Prépost; nem különben 
császári és királyi Felségnek Tanácsosa. E jelen való Írás-
sal emlékezetre hagyjuk mindeneknél, tudtokra adván, akik-
nek illik, hogy mivel Tisztelendő P. Szegedi Mihály sz. Fe -
rencz szerzetén lévő, szentséges Üdvözítőnk Provinciájának 
Elöljárója, kért vala tőlünk szabadságot, Kecskemét mező-
városában volt Parókiát, azon városi katholikusoknak szü-
netlen kérésére, Üdvözítőnk Provinciájabeli keményebb rend-
tartásu Franciskánusoknak fordítani és felépiteni. Mi eleget 
akarván tenni feljebb nevezett P. Szegedi Mihály oly iste-
nes és szent kérésének, hogy azon elébb mondott kecskeméti 
Parókia, klastrom formára valóságos rekesztéssel építtes-
sék azon Provincia és rendbéli Franciskánusok számára, en-
gedelmet, kegyes jóváhagyással adtunk, isteni áldást is hoz-
závetvén, hogy azonfölül jelentetett szerzetü Atyáknak Mo-
nostorává emeltetett Parókia váljék Istennek dicsőségére a 
katholikus hitnek gyarapodására és azon szerzetes Atyák-
nak és Atyafiaknak lelki üdvösségére . . . Költ a szepesi 
Prépostságban, szent András havának ötödik napján, ezer-
hatszáz negyvenhetedik esztendőben. Hoszszutothi László, 
váci Püspök". 

A Kecskeméten megtelepült sz.Ferencz-rendü atyák első 
házfőnöke Gyöngyösi János volt, ki 1644-ik és a következő 
két évben kezelte a plébánia ügyeit. 

1644-dik évben a kissé nyugodt országot, Rákóczy 
György, Kálvin tanainak bő tisztelője, ismét háborúba bo-
uyolitotta. Rákóczy a legvérengzőbb üldözője volt minden 
katholikusnak és mindennek, ami katholikus nevet viselt. 
Idejében a temetők, melyeket egyébként a pogányok is szent 
helyeknek tartottak, megszentségtelenittettek, a templomok 
istálókul használtattak, a kath. papság nagyrészben legyil-
koltatott. A nyomort még a dögvész is folcozá. A Kecske-
métre beköltözött szerzetes atyáknak majd a Rákóczy-féle 
üldözés, majd a pusztitó járvány, mely oly sok embert ejtett 
áldozatul, már a megtelepülés első esztendejében keserű kö-
nyeivel áztatá a kecskeméti kenyeret. 

Alig telepedtek meg az atyák Kecskeméten, minden 
keserv daczára a hívek lelki gondozása körül a legserényebb 
szorgalmat fejtették ki. A várost tizedekre osztották. Vasár-
és ünnepnapokon, a délesti ajtatosság alkalmával, a híveket, 
kik tizedenként hallgatták a tanitást, öröm volt a templomba 
sietni látni. Öregek és ifjak, elöljárók és szolgák, gazdagok 
és szegények egyaránt siettek hálájok adóját Istennek le-
róni és szent szine előtt buzgón esedezni. 

1647-ik és a következő két esztendőben Szegedi István 
volt a guárdián. 

1650-dik és a következőkét évben Szegedi Pál vezette 
a parocliialis ügyeket; hogy utána következő három évben 
ki volt a guardián, nem tudatik. 

1653-dik évben, Zana István birósága idejében a lu-

theránusok a templom vakolásának megujithatásáért atö-
rökhöz folyamodnak ; hogy alázatos kérelmöknek elég lőn 
téve, a következő levél tanúsítja : 

„Ezen irat oka ez : A császári javakhoz tartozó Kecs-
kemét városi Lutheránusok templomuk bevakoltatására tő-
lünk engedélyt kértek ; mely — miután ezért a kincstárnak 
járó 15 ezüst piasztert lefizették — ezennel megadatik. Hogy 
pedig ezen dij az említett templom bevakolása s meghatáro-
zásaért újra meg ne vétessék, az illetők kezébe ezen jegyet 
adtuk. Háborgatás ne történjék ! Ezen irat szerint kell el-
járni. 1653. a jól őrzött Budán". 

1656-dik és a következő két évben Gyöngyösi Chry-
sosthomus volt a guardián. (Folyt, köv.) 

A J u b i l a e u m . 
I. Maga e szó jubilaeum' zsidó eredetű. Leviticus köny-

vében (25, 10.) rendeltetik, hogy minden ötvenedik esztendő 
a nyugalom esztendeje legyen, mélynek elérkezése harsonák 
(zsid. jobel) által jeleztetett. Akkor, mint hasonlólag a 
szombati évben is, szünetelt a föld munkálása, visszanyer-
ték a zsidószármazásu rabszolgák szabadságukat, és az idő-
közben eladott fekvő jószág régi birtokosára, illetőleg annak 
jogutódjai s örököseire szállt vissza (Flavius Josephus állí-
tása szerint még az adósságok is eltörültettek a jubiláris év-
ben,) mely rendeletnek oka az volt, hogy általa a földbir-
tok aránylagos felosztása lehetőség szerint fentartassék, s 
némelyeknek szertelen meggazdagodása sokak rovására le-
hetlenittessék. 

Az egyház kettős jubilaeumot ismer : közönségest, mely 
minden 25-dik esztendőben hirdettetik ki, s rendesen kará-
csontói karácsonig tart ; s rendkívülit, mely különleges ese-
tekben, rövidebb időre — többnyire 15 napra, majd az egész 
egyház, majd egyes országok vagy városok számára en-
gedtetik. 

A közönséges jubilaeum eredetére nézve egy igen el-
terjedt versio igy szól: Az 1300. esztendő közeledtével Ró-
mában s másutt is azon, állitólagosan ősrégi hagyományo-
kon alapuló hir kezdett terjedni, hogy a pápák minden 
100-dik esztendőben nagy jubilaeumot szoktak kihirdetni, az 
egész ker. világ számára, mely hirt a legöregebb emberek is 
erősítettek. Ezek szerint a jubilaeumi malasztkincsek elnye-
résére a maga idején szükséges volt Rómába sz. Péter s Pál 
sírjához zarándokolni, minél fogva történt, hogy 1300. ele-
jén soha nem látott sokasága a zarándokoknak özönlett Ró-
mába, hogy e malasztkincsekben részesüljenek. 

Ezt látva VIII. Bonifácz, egybeliivá a bibornokokat s 
tanácskozott velők. Az egyházi levéltárak felkuttattak, de 
sehol sem találtatott Írásbeli nyoma eme feltűnő, régi hagyo-
mányokra hivatkozó hirnek; mindazonáltal a zarándokok 
száma egyre szaporodván, a pápa végre mégis arra hatá-
rozta el magát, hogy a jubilaeumot tettleg kihirdesse, mi 
ugyanezen esztendő februárhavának 22-kén meg is történt, 
egy, szent Péter temploma előtt felolvasott, ünnepélyes bulla 
által. Ez azon jelenet, melyet Giottónak egyik, a lateráni 
főtemplomban még ma is látható freskója ábrázol. Ugyan-
ezen esemény emlékére Florenczben szobor emeltetett, s 
állitólagosan érmek is verettek. 

Az aitatoskodóknak tömeges részvéte ugyané pápát 
12* 
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arra birta, bogy minden századik esztendőre egy-«gy jubi-
laeumnak megtartását elrendelje. Minthogy pedig igen ke-
vés ember éri el a 100. évet, VI. Kelemen 1346-ban sokak-
nak kérelmére minden 50. évre tette a jubilaeum határide-
jét, VI. Orbán minden 33-ikra s végre IX. Bonifácz minden 
25-ikre, ki is 1400-ban ünnepélyes jubilaeumot tartott; — 
megjegyzendő, hogy az utolsó ilynemű ünnepély 1825-ben 
tartatott, XII. Leo alatt. 

Habár VIII. Bonifácz alatt a jubilaeumokra vonatko-
zólag mi sem találtatott az egyházi levéltárakban, mind-
azonáltal bizonyos, hogy azok már 1300 előtt is ünnepeltet-
tek. Ugyanakkor egy 107 éves savoyard földművest hoztak 
fiai Rómába, taligán tolva őt, ki a pápának is bemutattatott, 
s elbeszélte, miszerint atyja gyakran a 1200 évbeli jubilae-
umról beszélt neki, s mindannyiszor intette : hogy ha meg-
éri, ne mulaszsza el ez ünnepélyes alkalomra a szentvá-
rosba zarándokolni, mit ennél fogva aggkorának daczára 
meg is tett. Ezen ember, a hagyomány szerint haza felé 
utazván, útközben meghalt. Érdekes (lenne, ha valamelyik 
útközben eső templomban reá vonatkozó emlék vagy felirat 
fedeztetnék fel : mert hogy ily emlék csakugyan létezik, ha 
ezen egész monda igazságon alapszik, azt, tekintve a kor 
szokásait bizonyosan elfogadhatjuk. 

Szándékunk az 1300 óta 1825-ig tartott, mintegy 20 
jubilaumon végig ménni; s mindegyiknél röviden azon em-
lékezetre méltó vagy épületes eseményeket jegyezni fel, 
melyek azt jellemezték; bevezetésül pedig a jubilaeum ki-
hirdetésének ünnepélyességéről szóljunk néhány szót. 

II. A jubilaeumi esztendő rendesen a megelőző év azon 
ünnepén szokott előre kihirdetetni, melyet az egyház az Ur 
mennybemenetele emlékére ül. Ezen előleges kihirdetés sz. Pé-
ter templomában történik, nagy ünnepélyességgel, mise köz-
ben, amennyiben az evangelium után a legfiatalabb kineve-
zésü uditore della Rota felolvassa az illető pápai bullát, 
mely legott a templom kapuzatának oszlopaira függesztetik 
fel, mig egyúttal három pápai futár lóháton a többi bárom, 
a bullában kijelelt főtemplom felé indul, hogy ugyané bul-
lának másolatait ott is kifüggeszszék. 

Maga a jubilaeumi esztendő a naptári évet megelőző 
karácson első vecsernyéjével kezdődik s magának ez évnek 
karácsoni vecsernyéjeig, nevezetesen azon pillanatig tart, 
melyben a pápa a Porta Santá-t bezárja. E szent ajtó min-
denütt jobbra a rendes főaj tótól van; ezen keresztül kell a 
templomba belépniök azoknak, akik a közbucsue'v kegye-
lemkincseiben részesülni akarnak. 

Karácson vecsernyéjén a pápa, in sede gestatoria, a bi-
bornokok, házi főpapok, nagy testületek, szóval mindazoknak 
kiséretében, kiknek joguk van in capella pontificia részt 
venni, sz. Péter templomába megy. A fényes körmenet Six-
tus kápolnájából indul, lejön a scala regiá-n s végig ha-
ladva sz. Péter piaczán, végre a főtemplomnak előcsarno-
kában áll meg, hol minden ajtót zárva talál. 

Akkor a pápa a Porta Santa felé közeledik, s ezüst 
verővel hármat üt az ajtóra, utána a Cardinalis Poenitenti-
arius kettőt ; mire legott kőművesek a befalazott ajtót bon-
togatni kezdik, mig a nép a törmeléket szedegeti. Azon kő-
művesek, ki a szentajtót ezelőtt 25 évvel befalazni segiték, 

azon kiváltságot élvezik, hogy az általok bizonyos jegy-
gyei ellátott téglákat vissza vehetik. 

Ezután következik a pápának bevonulása. 
Miután a főtemplomhoz tartozó gyontatók még az ajtó 

küszöbét elvették volna, belép a pápa, kereszttel jobbik, égő 
gyertyával bal kezében, utána abibornoki kar, s a többi je-
lenlevők, rangjukhoz képest. Az egyházi ruházatnak szine 
ez alkalommal a fehér. 

Ugyanakkor három bibornok, mint legátus a latere 
hasonló ünnepélyességgel a többi három templomnak szent-
ajtóit nyitja meg. Ezen ténykedésre rendesen az illető temp-
lomnak bibornok-főpapja szokott kiküldetni ; akadályozta-
tása esetében más bibornok helyettesíti. 

E szent ajtóknak bezárása, illetőleg befalazása a bu-
csuév végén hasonló ünnepélyességek mollett történik. 

Ezidén e fényes s megható szertartások, természetesen, 
mind elmaradnak ; mert már csak anyagilag is lehetetlen 
azokat elvégezni. Sokkal hatalmasabb jelenleg a gonoszság 
eleme Rómában, semhogy az ajtatosság ilyetén nyilvánu-
lását megengedné — hiszen ma a páholy ,szabadsága' ural-
kodik a szent városban (Folyt, köv) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 8. A m a g y a r t u d o m á n y o s a k a -

d é m i a k ö n y v k i a d ó v á l l a l a t a . Ha korunk törekvé-
seit figyelemmel kisérjük, lehetetlen észre nom vennünk azon 
mohó vágyat, melylyel egyesek, ugy mint társulatok, ma-
gányosak ugy, mint kormányok a tudományos ismeretek-
nek minél tágabb körben leendő elterjesztésére munkálkod-
nak. Vállalatok után vállalatok keletkeznek, nyomdák mol-
lett nyomdák emeltetnok, könyvkereskedések mellett ujab-
bak rendeztetnek be, é3 hogy semmi se hiányozzék a tu-
domány minél gyorsabb elterjesztésére, colporteurök j á r -
ják be az országok sokszor legelhagyatottabb vidékeit is, 
részesitendök azoknak lakóit is a tudomány mindennemű 
áldásaiban. 

Kinek lehetne ez ellen kifogása'? Ki ne óhajtaná em-
bertársával megismertetni a tudomány vívmányait, az em-
beri szellem haladását, ismereteit, melyeket hat évezred lefo-
lyása alatt hangya szorgalommal szerzett? vagy nem kel-
lett-e mindan egyes tudományos ismeretet mint porszemet 
egymás mellé rakni, hogy végre a tudományos ismeretek 
oly halmaza álljon rendelkezésünkre, mint minővel tényleg 
birunk ? és mily örömet nem nyújt p. o., midőn a titkok mil-
liói közt élő ember a természet egyes tüneményeit képe3 
megfejteni és azokat végokára visszavezetni ? Vagy a hite-
lesen előadott oknyomozó történelem világánál egy fensőbb 
kéz kormányzását felismerni ? vagy a jog terén megismer-
kedni amaz áldásos hatással, melyet p. o. a kereszténység 
létrehozott ama viszonyra nézve, mely fejedelem és alatt-
való, ur és szolga közt egykor létezett ? A tudományos isme-
retek befolyását bizonyára sanki sem is fogja tagadni a 
népek és nemzetek jellemének átalakítására, innen magya-
rázható meg ama kitartó, ernyedetlen szorgalom is, mely-
lyel az egyházban, különösen kezdetben annak szerzetes 
tagjai a tudományoknak nem csak egyházi, hanem profán 
ágait is művelték és hova behatoltak,hova letelepedtek,azokat 
amennyire a kor nehézségei megengedték el is terjesztették-
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Nem is lennénk hü fiai az egyháznak, mert szelleme, 
traditiója, életében kifejtett munkássága ellen járnánk el, 
ha tiltakoznánk nagyban vagy kicsiben a tudományok ter-
jesztése ellen, sőt inkább ezt mi is óhajtjuk, és amennyire 
szerény körünk megengedi, e czélra mi is működünk közre • 
óhajtjuk pedig ezt legközelebb hazánkra nézve is, és igy 
nem tehetjük, hogy visszatartsuk örömünk kifejezését azon 
eszme létesülése felett, melyet a magyar tudományos aka-
démia tűzött maga elé, midőn a tudományos ismeretek ter-
jesztése végett könyvkiadó vállalatra adta magát. Valóban, 
ha a nemzet a tudománynak oly áldozatot hozott, mint azt a 
magyar nemzet tette, ha nem csak palotát adott a tudo-
mánynak, de alapítványokkal is ellátta, méltó, hogy az in-
tézet a tudományos várakozásnak is megfeleljen. Mi elis-
meréssel is adózunk az akadémia határozatának, tudjuk is, 
hogy a vállalat megvalósítása, amint becsületbeli kérdése az 
akadémiának, ugy a kitűnő tudományos erők központosí-
tása következtében képes is leend valamint a külföld előtt a 
magyar tudományos névnek becsületet szerezni, ugy itthon 
is a tudományos ismeretet elterjeszteni, oly nevek ragyog-
nak ugyanis az akadémia tudósai között számosan, melyek 
már eddig is elismerést vivtak ki a külföld előtt, itthon pe-
dig eléggé magasztaltatnak. 

Mondtuk, hogy elismeréssel adózunk az akadémia ha-
tározatának, de itt meg is állapodunk. Becsüljük, hogy mint 
a felhivás mondja, az akadémia ,kötelességérzetétől áthatva 
indítja meg könyvkiadó vállalatát, melynek czélja a tudo-
mányos ismeretek terjesztése, de e határon tul nem mehe-
tünk, nem mehetünk pedig épen az aláírási felhívás alap-
ján. Az aláírási felhivás előttünk ugyanis oly irányt jelez, 
mely arra látszik mutatni, hogy az akadémiának nem any-
nyira az a czélja könyvkiadó vállalatával, hogy csakugyan 
a tudományos ismereteket terjeszsze, hanem inkább, hogy e 
czég alatt minél könnyebben és kényelmesebben juttathas-
son az olvasó közönség kezei közé oly könyveket, melyek a 
katholikus egyház iránt ellenséges szellemmel vannak írva, 
hogy tehát igy a gyűlölet a kath. egyház iránt, vagy táp-
láltassék oly körökben, hol már létezik, vagy terjesztessék, 
hol még nem létezik. Az akadémia tudományos vállalatával 
oly térre lépett azonnal kezdetben, melyen öt öntudatos ka-
tholikus ember, legyen az pap vagy világi, nehezen fogja 
követhetni, Bluntschli és Gneist, e két német modern tudós 
nevének felemlítése, kiknek müvei [szintén a kiadandók 
közzé vannak felvéve, e két név felemlitése túlságosan 
elegendő fentebbi állitásunk igazolására, mert kellőleg jel-
lemzi az akadémiai kiadványok irányát mint olyat, mely 
benső összefüggésben van a kath. egyház ellen a modern 
állam által indított üldözéssel. Sajnáljuk mi az eseményt 
kettős szempontból, először azért, mivel a vállalat iránya 
hálátlanságról tanúskodik az ország kath. polgárai iránt, kik 
legtöbbet áldoztak az akadémiára ; másodszor, mi tulajdon-
képen az előbbinek oka, mivel az akadémia e té nynyel ismét 
bebizonyította, hogy ő nem tudományos intézet, hanem elő-
harczosa a kereszténytelen államnak. Ebből azonban ezen 
kötelesség háramlik ránk, hogy mint a katholikus érdekek 
védője a nyilvánosság előtt óvjunk, mindenkit, nehogy azt 
higyje, hogy minden könyv, melyet valamely ,tudós' társaság 
kiad, eo ipso tudományos s megbizható is ; legalább a mi 

akadémiánk nemnyujt kellő garantiát arra, hogy a tudomá 
nyosság czége alatt nem akar a katholikusok ellen gyűlöletet 
terjeszteni. Ha a vállalat szerzői már kezdetben igy bátor-
kodnak fellépni, mi várható akkor meg a jövőben; pedig a 
vállalat élete vagy halála úgyis csak tőlünk, katholiku-
soktól függ, még kell tehát az akadémiának mutatni, hogy 
vállalata csak akkor sikerül, ha érdekeinket tiszteletben 
tartja, ha nem, — nem ; vagy miért táplálnánk és nevel-
nénk egy ujabb ellenséget ismét nyakunkra ! 

De kapcsolatban ez ügygyei a Sz.-István-Társulathoz is 
bátorságot veszünk egy figyelmeztetést, vagy épen kérelmet 
intézni. Nem akarjuk félreismerni, hogy eddig is jelentek 
meg a társulatban müvek, melyek érdemesek, hogy elolvas-
tassanak ; de bocsánatot kérünk, ha ezt nem minden kiad-
ványáról elmondhatjuk, mert vannak olyanok is, melyekről 
nem hiszszük, hogy a Sz.-István-Társulat reputatióját emel-
nék. Rajta kell lenni, hogy az ellenséggel szemben oly mü-
veket szolgáltasson a társulat az olvasó közönség kezébe, 
melyek belbecs tekintetében mindenképen képesek legyenek 
kiállani a versenyt az ellenfél müveivel, szabad legyen pe-
dig azt annál is inkább reményleni, minthogy a társulat rö-
vid időn megmenekszik az encyklopaedia kiadásának ter-
heitől, és igy sokkal tágabb tért fog nyerni, hogy azon az 
uton, melyen az ellenfél az aknákat ássa, ő ellenaknákat 
áshasson. Ezt senki jobban meg nem teheti, mint épen a tá r -
sulat, mely mind pénzzel, mind számos olvasó közönséggel 
dicsekedhetik, de nem is kötelessége senkinek jobban, mint 
épen a Sz.-István-Társulatnak és mi azon meggyőződésben 
élünk, hogy a társulat fel fogja ismerni az idők jeleit és ki-
adványait oda fogja irányozni, hogy azok a szükségnek 
megfeleljenek. 4-

Budapesten. C u l t u r - h a r c z . *) Ki ne ismerne 
az „amerikai egyházállapotokat hazánkban" ? Annyit vol-
tak ezek már a lapokban két év óta szellőztetve, hogy a kö-
zönséges hirlapolvasó is megunhatta már egyik oldalról a 
tiltakozást — Deák ellen, más oldalról a számos felszólalás 
olvasását mellette. (Pedig kár lenne amazt megunni. SserTí.) 

Részemről korántsem óhajtom, már csupa hazaszere-
tetből sem, az „amerikai állapotokat" hazánkban, melyben 
ezeréves hagyomány és törvények fűzik az államot és egy-
házat szorosan egymáshoz. Nem vagyok tehát barátja az 
„amerikai viszonyoknak honunkban" ; de annál kevésbbé a 
porosz vagy akár orosz egyházi állapotoknak, s ha múlha-
tatlanul választanom kell, akkor a „két rosz között a ki-
sebbiket válaszd" elv szerint inkább az előbbi „roszat" 
választom. 

Fővárosunk tanácsának az utóbbi, a „roszabb", tetszik 
inkább. Kitűnik ez amaz eljárásából, melylyel érvényesíteni 
törekszik Bismarck „sic volo, sic iubeo, stat pro ratione vo-
luntas" elvét, midőn egészen ezen szellemben cultur-harczo t 
en miniature indított és folytat a nemrég kegyurasága alá 
helyezett óbudai plébánia ellen. 

A sajtó megbeszélte már ez ügyet, egyrészt helyesen, 
másrészt elferdítve. 

Jelen közleményem a főv. tanácsnak az óbudai plébá-
noshoz intézett átiratára és az óbudai plébánosnak ezen át-
iratra adott válaszára szorítkozik. Mellőzünk minden com-

*) Az érdeklettek kívánatára átvettük a Jelenkor'-ból. Szerk. 

t 
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mentálást, miután a t. közönség e két iratból maga képez-
het könnyen Ítéletet magának ; tájékozásul mégis röviden 
meg kell az előzményekről emlékeznem. 

A fővárosi tanács, mint kegyúr, felekezet nélküli is-
kolaház fölépitésére kiszemelte az óbudai kath. kántor-la-
kot s az ezzel kapcsolatban levő plébánia konyhakertjét. A 
főv. tanács átiratában, melyben ezek átengedésére szólítja a 
plébánost, a kántorlakot és a pléb. konyhakertet „tulajdo-
nának" mondja, melyet „használatra bocsátott". Mi termé-
szetesb annál, hogy a plébános kötelességszerüleg határo-
zottan tiltakozott a jogtalanul képzett tulajdon-jogczim 
ellen, s óvást tett a plébánia kizárólagos tulajdonának ilye-
tén lefoglalása ellen? 

Az óbudai plébános emez óvása és tiltakozására a főv. 
tanács következő határozattal felelt. 

64800/1874. Budapest főváros tanácsától. 
Az ügyészség jelentése az óbudai orgonistaház és plé-

bániai konyhakertnek iskolatelekül fölhasználása tárgyában. 
Brunner János óbudai lelkész azon cselekménye felett, 

miszerint a III. k. elöljáróságot hivatalos eljárásában gá-
tolta,1) a fővárosi tanács ezennel roszalását fejezvén ki, 
figyelmezteti nevezettet, hogy jövőben a hatósági intézke-
déseket tiszteletben tartani szoros köteleségének ismerje, 
minthogy ellenkező esetben a törvézy szigora fog ellene al-
kalmazásba vétetni, s a főváros mint patrónus egyszersmind 
javadalmainak kiszolgáltatását lenne kényszerítve felfüg-
geszteni, kijelentvén a tanács azt, hogy 1874. évi 56007. sz. 
aug. 25. 218. plébániai sz. levelében a főváros mint patrónus 
tulajdonjoga (?) ellen jogtalanul emelt óvása és tiltakozása 
komolyan visszautasittatik, — miután a főváros mint patró-
nus, főleg midőn a plébános által használt tulajdonán isko-
lát szándékozik létesíteni, melyre azon tulajdon első sorban 
szinte szánva volt ;2) ezen czél elérésére vezető rendelkezései-
ben semmi ellenmondás által, semmi részről gátolva nem lehet. 

Egyébiránt a plébánia konyhakertjének és a kántor-
lak telkének iskolaházzal beépítése kérdésében, mielőtt a 
tanács érdemileg végleg határozna, a 45113 sz. 1874. ta-
nácsi határozat alapján utasítja a mérnöki hivatalt, misze-
rint a III. k. templomutczában 121. számú telekre építtetni 
határozott iskolaház tervét illetőleg az előzetesen szükséges 
és közmunkatanácsilag is mielébb megállapítandó szabályo-
zási tervet felelősség terhe alatt 14 nap alatt közben mu-
tassa be. Kelt Bud-pesten 1875. év január 12-én tartott ta-
nácsülésből. — Kammermayer Károly s. k. polgármester. 

Az óbudai plébános ezen tanácsi határozatára követ-
kezőkben felelt : 

57. sz. 1874. Az óbudai plebániahi va táltól. 
Tekintetes Budapest főváros Tanácsának. 
Az 1874. évi 64800. sz. alatti s velem közlött tanácsi 

határozatra következőkben kén ytelenittetem válaszolni. 
Nem hinném, hogy a „törvény szigorától", melynek 

alkalmazásba vétele ellenben e határozatban fenyegetőleg 
helyeztetik kilátásba, legkevésbbé is kellene tartanom, mi-
után nem létezik oly törvény hazánkban, mely a patronust 

•) A főv. tanács mint kegyúr kiküldött két bizottsági tagot, hogy 
a pléb. konyhakertet (tán eshetőleges kárpótlás eszközölhetése végett) 
megbecsüljo. Hogyha ez esetben a konyhakertnek átengedése iránt adott 
tagadó válasz után gátolta a kertbe való behatolást, csak háziuri jogá-
val élt. — ' ) A kérdéses kántorlak ,első sorban' nem volt iskolára szánva, 
mivel az eredetileg paplak volt, s később alakíttatott át kántorlakká. 

(mert a kérdéses konyhakerti ügyben csak is a patronussal, 
nem pedig a fővárosi hatósággal, mint ilyennel van s volt 
dolgom) mely — mondom — a patronust a paplak tulajdo-
nosává, háziurává elismerné, hogy ott mint sajátjában — 
mellőzve az időszerinti birtokost, t. i. az investiált plébá-
nost — kényekedve szerint intézkedhetnék; sőt inkább ha-
zai törvényeink egyenesen tiltják (1486. 22. cz. és 1526. 23. 
cz.) hogy : „ne merészeljenek a kegyurak egyházi javakat 
a kegyúri jognak czime alatt sajátjuknak állítani" ; és mél-
tán. A kath. egyház és kegyúr közti kétoldalú viszony 
egyenesen kizár az egyházi vagyonra nézve minden tulaj-
donjogot a patrónus részéről, mert mi által lesz valaki ere-
detileg kegyúrrá? „Dos, aedificatio, fundus", tehát dotálás, 
templom- és paplaképités, telekadás (do nom telek-elvevés) 
szóval : adomány által nyerhetni kegyúri jogokat ; az ado-' 
mánynak pedig már fogalma is kizárja az adományozó ré-
széről a tulajdonjog fentartását, máskülönben megszűnnék 
az adomány lenni, és inkább kölcsönné vagy bérbeadássá 
fajulna ; azért is minden időben jogellenes, igazságtalan bi-
torlásnak tekintetett az egyházi javak lefoglalása és más 
czélokra való fordítása, és a tridenti szent zsinat (Sess. 25. 
de Ref. c. 9. és Sess. 22. de Ref. c. 11.) a kegyúri jogok el-
vesztésére itélendőknek határozza azokat, kik kegyúri jo-
gaikkal ilykép visszaélnek. Megszűnik e szerint patrónus 
lenni, a ki kegyúrból joggázoló kényurrá válik; ez szoros 
egyházi szabvány, melyet a hazai törvény is magáévá tett 
(1569. art. 31. §. 12. 13.), a hol a plébánosnak is szigorúan 
megtiltatik az egyházi vagyon elidegenítésében részt venni» 
közreműködni. 

Mindezek után, ugy egyházi mint polgári honi törvé-
nyekbe ütköző, ha a patrónus a javadalmast, mivel eskü-
szegő nem akar lenni, önhatalmilag felfüggeszteni és jogos 
jövedelmeit letartóztatni merészli, s ily eljárása rendes birói 
ítélet nélkül, nem volna egyéb jogsértő erőszakos hatalmas-
kodásnál és állásával való visszaélésnél. 

Senki sem birája saját ügyének, ítéljenek az egyéb ha-
tóságoktól külön álló törvényszékek. Különösen az óbudai 
esetben áll ez. Ó-Budán a plébános a patronustól egy fillért 
sem kap évi dij (salarium) gyanánt, a mit kap, az csak a 
hivei részéről járó lecticale-illeték megváltási dija (relu-
tum), mely 1855. évben az érseki ordinariatus egyrészről 3 
másrészről az óbudai városi község között kétoldalú szerző-
dési kötvény mellett meghatároztatott, és igy nem is a pa-
trónus, hanem a városi község, az egyes hívek helyett, azok 
tartozását, szerződésileg a közpénztárból rója le. 

Végül a mult évi augusztus 25. 518. sz. alatti tiltako-
zásomat, addig is, mig azt esetleg tán törvény utján is tenni 
kénytelenittetném, ezennel megújítanom, sőt azt — a kán-
torlak- és konyhakertemen kivül, a felekezetnélküli isko-
lával tervszerint beépíttetni szándékolt 121. számú telekre 
is kiterjesztem, mely a telekkönyvben „katholícus iskola-
ház" czim alatt fordul elő, mely óbudai kath. hiveim, a ca-
nonica visitatió szerint egykori felséges kegyúr által mint : 
„domus scholaris catholicis propria" építtetett kizárólagos 
tulajdona, mely 1869. évben, a mikor Ó-Buda városa azt 
minden tiltakozás daczára önhatalmilag közösiskolának le-
foglalta, a magas minisztérium rendelete folytán a katholi-
kusoknaknak mint kétségen kivül álló sajátjok visszaada-
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tott, s végre mely 1873. év január 23-án különös legale 
testimonum által megerösitett szerződés mellett azon szósze-
rinti kikötéssel, miszerint : „az iskola épületek tulajdonjoga 
jövőben is változatlanul a rom. katb. bitfelekezetet illeti", 
csak ideiglenes használatul engedtetett által. A nevezett 
háztelek közösiskolai czélokra tervezett lefoglalása tehát a 
szerződésnek flagrans megsértése is. Kelt Budán 1875. évi 
január 29-én. Brunner János s. k., óbudai plébános. 

Berlin. A v i l á g i h i v e k n e k a z e g y h á z i v a -
g y o n k e z e l é s é r e g y a k o r l a n d ó b e f o l y á s a , ez 
az utolsó fegyver, melyhez a porosz kormány a katholikus 
egyház ellenében folyamodik, mert azt hiszi, hogy ekként 
sikerülend neki az egyenetlenkedés s a papok és világiak 
közti súrlódásoknak magvát hinteni el. Mennyire helyes a 
kormánynak ebbeli számitása, megmutatja majd a jövő, de 
ha a német katholikusok magas műveltsége s abból folyó 
bensőbb ragaszkodása az egyházhoz a legjobbat is engedi 
reméllenünk, mégis kiváló figyelmet érdemel s kiválólag ké-
pés aggályokat kelteni az alább vázolatban közlendő tvja-
vaslatnak furfangos fogalmazása, mely — bizonyára szánt-
szándékosan — lehetővé teszi, hogy a kormány mindenütt, 
a bármily kisebbségben levő gonosz, vagy legalább is a zsi-
dók s szabadkőművesek zsebében ülő elemekkel összejátszva, 
megbéníthassa a papság s a hivő többségnek akár legjogo-
sultabb törekvéseit is. Egészen más, hogy hasonló viszonyok, 
mint a minőket a kormány most a porosz katholikusok közt 
létesíteni akar, Amerikában már régen fenállanak ; de ott 
a kormány nem avatkozik az egyházak belügyeibe, nem 
iparkodik egypár áruló segitségével roato befolyását érvé-
nyesíteni az egyház kebelén belül ; nem őrzi ellen, ki mit 
hisz, azon irányzatos gonoszsággal, hogy ebből ürügyet sze-
rezzen magának az illető vallási testület üldözésére ; szóval 
az amerikai viszonyoktól épannyira távol állunk, a mennyire 
távol áll a praetorianusok fegyverére támaszkodó despota 
az amerikai köztársasági eszmétől ; mert, hogy kormány-
rendszerünk, minden parlamentarismusunk mellett, vagy 
épen annak segitségével utóvégre mégis csak korlátlan 
autocratia, ha nem is Vilmos cl jS&S ' autocratiája, az iránt 
nincs ember a föld hátán, a ki kétségben lenne. 

Akkor bizony, ha az a vén, demorálizált Európa, — 
nem mondom, hogy köztársaságivá — hanem igazán sza-
baddá lett, azaz ama különféle álszabadságok mellett a tan-
s vallásszabadságot nem csak kellően felfogni, hanem be-
csületesen keresztül vinni is hajlandó, akkor elhihetnők, 
hogy kormányai, midőn oly törvényeket hoznak, minő az 
alább következendő, nem azért teszik azt, hogy e réven, ha 
lehet, a katholicismus erős szervezetét szétrobbantsák, a pro-
testantismuséhoz nyomorult, zilált állapotban hozzák; — 
addig pedig semmiféle emberi ékesszólás nem fog arra birni, 
hogy az ellenkezőt ne higyjük. 

A kérdéses tőrvényjavaslat szerint minden egyház-
községben egyháztanács (Kirchenvorstand) s egyházköz-
ségi képviselet (Gemeindevertretung) alakítandó, melyeknek 
feladata s joga az egyházközségi vagyon ügyeit kezelni. 

Egyházközségi vagyonnak e törvény értelmében te-
kintetik : 1) mely a cultusszükségletek fedezésére rendelve 
van, beleértve a templom s plébániaiak fentartására s a 
papság s egyéb egyházi személyzet fizetésére rendelt tőké-

ket s alapítványokat. 2) A kegyeletes, jótékony s iskolai 
czélokra szánt alapitványok, valamint minden egyéb, a köz-
ség kebelében létező alapítvány, melynek kezelése nincsen 
különös testületre bizva (péld. a misealapitványok ! !). 

Az egyháztanács a plébános elnöklete alatt 4—12 tag-
ból áll, kik a község által választatnak. Ezen tanács kezeli 
az egyházközség egyházi vagyonát, egyik tagja különösen a 
pénztárt. Az egyházközségi képviselet legfelebb 40, az egy-
házközség által saját kebeléből választott tagból áll, maga 
választja elnökét, s fontosabb, 11 pontban elősorolt ügyek-
ben döntő befolyást gyakorol az egyháztanács eljárására. 
Választó s választható az egyházközségnek minden nagy-
korú önálló férfitagja, ki a község kebelében, vagy a mely 
helyben több ily község van, helyben legalább egy év óta 
lakik, s az egyházközségi terhek viselésében szabályszerűen 
részt vesz. 

Annak biztos előrelátásában, hogy a hithű katholi-
kusok e törvénynek álnok természetét helyesen felfogva, 
minden erővel azon lesznek, hogy annak káros hatásait leg-
alább szenvedőleges ellenállás által paralyzálják, a kormány 
erről is gondoskodik ; jól tudva, hogy minden községben ta -
láland egynehány Júdást, kire támaszkodhatni fog. Az ide 
vonatkozó határozatok a következők : 

Ha az egyháztanács vagy az egyházközségi képviselet 
kötelességeik teljesitését elhanyagolják, vagy azokat tel-
jesiteni ismételten vonakodnak, vagy ha oly dolgokat von-
nak tanácskozásuk körébe, melyek nem tartoznak oda, (péld. 
ha az egyházüldözés ellen felszólalnának !) akkor kölcsönös 
megállapodás alapján a püspök vagy a tartományi elnök ál-
tal feloszlathatók. 

Ha a püspök ebbeli hatalmával nem él, akkor erre az 
állami hatóság, a tartományi elnök által felszólitandó, ha ez 
után 30 nappal sem teszi, akkor a tartományi elnök egy-
maga járhat el — s ez az, amiért az egész törvény hozatik, 
a többi : ,kölcsönös megállapodás', .felszólítás' s a t . csak ha-
szontalan kiprémezés, melynek feladata a rövidlátókat rá -
szedni, mintha a támadandó súrlódásoknak oka az egyház 
lenne ; épen ugy, mint a májusi törvényeknél, melyek szin-
tén ,kölcsönös megállapodást' s .elnöki felszólítást' rendelnek 
az üres javadalmak, betöltésénél, csak hogy ugy látszassék, 
mintha a .renitens' püspökök önvétkök miatt záratnának be 
és ,tétetnének' le. 

Hála Istennek, hogy a porosz katholikusok emez átlát-
szó manoeuvreket már nagyonis ismerik, annyi kétségen 
kivül áll, hogy mindezek által bizonyos nagyhorderejű kér-
dések mindinkább közelebb hozatnak a megoldáshoz, s a ki 
visszaemlékszik Windhorstnak egyes beszédeire, lehetetlen, 
hogy a legnagyobb feszültséggel ne nézzen eléje azon tár-
gyalásoknak, melyekre e törvényjavaslat a porosz ország-
gyűlésen alkalmat adand. 

Befejezésül folytassuk néhány szóval a ,culturkampf' 
történetét. 

Paderbornban már poseni viszonyok uralkodnak. A 
megyei papság január végén általános értekezletet tartott, 
melyen a legtökéletesebb egyértelműséggel a következő ha-
tározatok hozattak : 

„1) IIa valaki közülünk biróilag megkérdeztetik, akár 
a megye ki általi vezetése, akár az u. n. pápai delegatus, 
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-vagy akármi más iránt, akkor egytől egyik azt fogjuk fe-
lelni : „Megtagadok minden, bármiféle felvilágosítást". Mert 
ha egyszerűen azt mondanók: „Nem tudom", akkor ugy 
látszhatnék, mintha az u. n. májusi törvényeket elismernők 
s csak azért nem felelünk, mert nem tudjuk; pedig legszen-
tebb kötelességünknek tartjuk, e tekintetben még a puszta 
látszatot is kerülni. 

2) Az egyházközségi elöljáróságoknak s a püspök ur 
egyéb hivatalnokainak, még a világiaknak sem szabad a 
királyi biztossal hivatalos összeköttetésre lépni, kivévén azon 
esetet, hahogy jogi kereset inditandó ellene. Ugyanez a priori 
a lelkészkedő s egyéb hivatalokban álló papságra nézve is áll". 

A paderbomi káptalan, mint tudjuk, már felszólittatott 
a kormány által, hogy Konrád Márton, a .letett' püspök ur 
helyébe káptalani helynöket válaszszon. E felszólításra a 
káptalan a következő nyilatkozat által felelt : 

„A katholikus püspökségek megüresedésére vonat-
kozó, az egyház istenrendelte szervezete alapján törvénye-
sen fenálló s bennünket szent eskü által kötelező szabvá-
nyok értelmében nem vagyunk azon helyzetben, a kápta-
lani helynök választása iránt hozzánk érkezett felszólítás-
nak helyt adni ; mert ezáltal ftdő Konrád püspökünknek 
jogát, kit a Szentlélek rendelt megyénk kormányzatára, 
legsúlyosabban sértenők meg, s saját magunkat azon egyház-
ból zárnók ki, melyben élni s halni erősen elhatározva va-
gyunk. Paderbornban, 1875. jan. 15. A káptalan". 

VEGYESEK. 
= A kir. magyar egyetem hittani karának a 

folyó évre kitűzött ezen pályakérdésére : „Az egyh. 
szónoklat Története" sat., 1874-iki decz. 28-kán egy 
pályamunka érkezett be ily jelszó alatt : „Prisca 
sic patrum monumenta narrant" . 

— „Pár szó a ,Religio' három szögletü = A írójához" 
czim alatta ,Prot.E.s.I.L'.Q. száma ban érdekes választ talá-
lunk lapunk 8. számának pesti levelére, mely válaszból itt és 
egyelőre csak a következőket veszszük át : 

„Szenvedélyes küzdelmek korában talán dobhattak 
apáink követ az egész középkori katholicismusra, de a mai 
higgadtabb korban készséggel elismerjük, hogy ugy általá-
ban a katholicismusnak, mint egyes katholikus intézmé-
nyeknek p. o. a pápaságnak, a szerzetesi intézménynek, a 
,szerzetesek éji-napi tudományos munkálkodásának' — mint 
ön mondja — a civilisatio, a tudomány, a népszabadság és 
több más felettébb nagy hálával tartozik s hogy a honfiúi 
erények a katholicismus keresztes lobogója alatt egykor 
fényesen tündöklöttek, talán fényesebben, mint sok modern 
szabadelvű zászló alatt" 

Eltekintve ezen ,egykor' szótól, melynek jogosultságát 
azért tagadjuk ; mert IX. Piusnak katholicismusa ugyanaz, 
mely Péter apostol, VII. Grergely vagy III. Inczeé volt, sie-
tünk e becses nyilatkozatot, mint a német műszó mondja : 
,leszögezni', hogy többé el ne illanhasson ; egyúttal pedig 
őszinte örömünket fejezzük ki a felett, hogy a debreczeni 
,Evang.Prot.Lap1 keletkeztének s talán még más, mélyebben 
vagy magasabban fekvő okok következményeül t. collegánk-
nak eddigi chauvinismusa legújabban kissé apadni látszik. 

— Manning érseknek felelete Grladstone-nek ügyetlen 
támadásaira most 200 lapnyi röpirat alakjában jelent meg, 
mint az általunk is jelzett, a , Times'-ben megjelent czáfolat-
nak tetemesen bővített átdolgozása. A szerzőjéhez méltó 
válasz a következő öt tételt bizonyítja be : 1) A vaticáni 
határozatok egy betűnyi változtatást sem tettek, sem az 
állampolgároknak kötelességein, sem az ezen kötelességek 

egymásközti viszonyain; 2) A kath. egyháznak a világi ha-
talmakhozi viszonya már őseredetileg meg van állapítva; 
mert az egyháznak isteni eredetéből, s a polgári társadalom 
természetéből foly ; 3) Az egyházi s világi hatalom közti 
összeütközések nem az egyháznak tudhatók be bünül, ha-
nem az államnak, mert a világi hatalmak közt tökéletes 
összeesküvés létezik a szentszék ellen ; 4) Ezen viszályko-
dások által a világi hatalom csak saját maga fenállását ássa 
alá; 5) A tévmentességi hitczikkely kihirdetésének szülő-
oka nem a világi politikában keresendő, mintha a szentszék 
ezáltal politikai befolyását öregbiteni akarta volna; hanem 
az indok tisztán szellemi, vallási volt, hogy az isten alapí-
totta hitvallásnak tisztasága minden időkre biztosittassék. 
Zárszavában mutatja az érsek, hogy nem a vaticáni zsinat-
nak tételei, hanem igenis Gladstone állításai ,ujak' s k ü -
lönösek.' 

— Egy papi bajusz tartja jelenleg izgatottságban a 
berlini protestáns köröket. Történt ugyanis azon időben, 
hogy Kotthoff segédprédikátor a ,szent Márk templom' mel-
lett, miután előbb ,szent Máté' templomában dr. Büchsel 
superintended által ,ordináltatott' volna, Hegel urnák, a 
brandenburgi consistorium elnökének avégből mutatta be 
magát, hogy előtte a szokásos esküt — nem tudni mire — 
letegye. Hegel elnök ur azonban abban ütközött meg, hogy 
az esküdni vágyó hatalmas bajuszszal jelent meg előtte, s 
azt követelte amattól, hogy nyírassa le bajuszát, különben 
fel nem esketi. Kalthoff azon kérdésére, váljon az egyházi 
törvény tiltja-e a szakáll-hordást, az elnök tagadólag vála-
szolt ugyan, de hozzátevé, hogy az általános szokás csak 
borotvált arczu prédikátorokat ismer. Erre Kalthoff azt 
jegyzé meg, hogy legott vágatja le szakállát, mihelyt köz-
sége kívánja, mire Hegel azt válaszolja : „Nem a község ha-
tározza meg, mi a szokás, hanem az egyházi hatóság" . . . 
Száz szónak is egy lett a vége, hogy Kalthoff bajuszát fel 
nem áldozván az elnök őt nem csak fel nem eskette, hanem 
még hivatalától is felfüggesztette, mi ellen a sz.-Márkról 
nevezett egyházközség azonnal óvást tett. Érdekes lenne, ha 
ez a bajusz az ,egyházügyi legfőbb királyi törvényszék' 
elé kerülne — mondja a ,Germ.' 

— A genfi nagytanács ismét oly merényletet követett 
el az ottani katholikus község ellen, mely minden méltányta-
lansága mellett mégis megmutatja, mily gyenge lábon áll az 
egyházüldözőknek ügye. Eddig ugyan a papválasztásokra 
nézve azon törvény dívott, hogy ezek érvényére a szavazatképes 
egyháztagok egyharmadának jelenléte szükséges. Miután pe-
dig egy genfi kath. hitközségben sincs annyi, ,ó-katholikus, 
hogy egy harmadát kitennék, azért nem lehetett az államilag 
elűzött igazhitű papok helyébe másokat, ó-katholikusokat vá-
lasztani ; mert a katholikusok inkább rendes lelkész nélkül 
maradtak, sem hogy az állam túlkapásai előtt meghajoltak 
volna. E ,hiányon' segit most a nagytanácsnak határozata, 
melynek alapján, ha csak egy ó-katholikus is van a község-
ben, az az egész község számára papot választhat, kit az 
,állam' aztán fegyverhatalommal beigtat. Éljen a szabadság ! 

Kegyeletes adakozások. 
A váczi egyházmegyéből. 
A chinai gyermekek megmentésére, Jézus szent szi-

véről czimzett társulat számára 65 frt. 95 kr. 
Az oláhországi missiókra — „ 6 0 kr. 
Az algiri missiókra — , 50 kr. 
A chaldaeai katholikusoknak . . . 4 frt. — „ 
A perzsák számára 3 frt. — „ 

Mellékletül : Elöf. felhívás Fekete Ferencz 
3, Útmutató Kántor könyv" czimii müvére. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, február 13. 13. I. Félév, 1875. 

Tartalom. A növendékpapok hadkötelezettsége. — A jubilaeum. — Decretum Officii Sacrae Poenitentiariae Apostolicae. 
Egyházi tudósítások : Pest. Egy hét élményei az országházban. Csanádi egyházmegye. Nyugdijintézeti közlemény. Róma. 
A prot. missio áldásai. Berlin. Császári szó és commentár hozzá. London. Manning érseknek röpirata sat. — Vegyesek. 

A növendékpapok hadkötelezettsége. 
(Vége.) 

A törvény azon rendelete, mely szerint a nö-
vendékek szabadságolása háború idején megszűnik, 
plane érdektelen az államra : ilyen friss ka tonákkal 
semmiféle hadvezér, ha I. Napoleon is volna y a g y 
Nagy Sándor, bizony nem vív ki győzedelmet, azok 
meg nem mentik a hazát, hisz azok még a futásba 
sincsenek begyakorolva, ehez pedig érteni mégis 
csak mulhatlanul szükséges még katonaembernek is. 
Az által, hogy a reverendából katonai öltönybe buj-
ta t ják, még nem csinálnak belőlök katonákat , a 
ruhával még nem nyerik a katonai szellemet, mely 
az embert katonává teszi, ez csak hoszan tartó ne-
velésnek fo lyománya lehet, erre pedig háború ese-
tében idő sincs. I ly teljesen gyakorlat lan katonák-
ból egyéb haszon nem képzelhető, csak az, hogy 
nagyon is jelentéktelenül szaporítják a létszámot, 
mely haszon,nem hiszszíik,hogy fölérne már magával 
a ruházat i költséggel, melyet miat tunk tenni kellene. 

I g y tehát e törvény nem hoz az államra va-
lami nagymérvű hasznot, az egyháznak pedig- vég-
telen kár t okoz. Átlátván ezt, az osztrák püspöki 
kar együttesen már harmadszor folyamodott a mi-
nisteriumhoz és a felséghez e törvény módosítása 
végett. Azonban utolsó folyamodványának, melyet 
1874 márcziushóban Stremayr ministerhez benyúj-
tott, csak azon eredménye lőn, hogy császár ő fel-
sége fentartotta magának — különösen ajánló kö-
rülmények között, egyes növendékeket, kik be lő-
nek sorozva, mielőtt a hi t tudományokat tanul ták 
volna s kikre ezért a törvény kedvezménye (t. i. a sza-
badságolás) nem alkalmazható, abban részesíteni. ') 

') Stremayr irata, melyben az osztrák püspököket 
errőlértesit, igy szól: „Die Bischöfe der im Reichsrathe ver-
tretenen Königreiche und Länder haben in einer unterm 

Mondottuk, hogy e törvény eleinte az egyházi 
rend iránti méltányos tekintettel alkalmaztatot t s 
a növendékek némi előnyökben is részesültek ; ez 
már most megszűnt. 

Ha a növendék betegesnek, gyöngének^ állítja 
magát, kénytelenittetik levetni az egyházi ruhát az 
avatási bizottság előtt s megvizsgáltatik. Némely 
comissio, mely többet egyszerre szokott maga elé 
hívni, nem végez külön a növendékkel, hanem behiv 
5 meztelen legényt s hatodiknak a növendéket. 

Nem elégesznek meg- többé a seminariumi igaz-
gató bizonyítványával , hanem követelik, hogy a 
növendék, mint minden más ,Urlauber' folyton tar-
tózkodási helyének változtatását a politikai ható-
ságnál bejelentse, az ellenőrzési szemlén pedig éven-
ként személyesen megjelenjen ; mulasztás esetében 
megbüntettetik. Nem szólnók e jelenkezésekről, ha 
két fontos ok nem inditana azok megbeszélésére. A 
növendékek t. i. gyakran nem kapják az ugy neve-
zett katonai könyvecskét, melyben a jelentkezé-
sekre vonatkozó ,reglement' foglaltatik, hanem csak 
egyszerű ,Urlaubszettel'-lel bocsáttatnak el. I g y most 
a növendék katonai kötelességeire néve hibája nél-
kül teljesen tudatlan, azokat meg sem tart ja , minek 
következtében büntetés alá esik. I g y tavaly történt , 
hogy a pesti papnövelde egyik tagja meghívást ka-
20. März 1874. an mich gerichteten Eingabe bezüglich der 
Anwendung der Bestimmungen des §. 25. des Wehrgesetzes 
vom 5. Decz. 1868. auf die Candidaten des geistl. Standes 
das Ansuchen vom 2. Mai 1872. erneuert. — Nachdem eine 
Einigung der zur Ausführung des Wehrgesetzes berufenen 
Centralstellen über eine mit den Wünschen der Bischöfe im 
Einklänge stehende Deutung der erwähnten Bestimmungen 
des §. 25. dieses Gesetzes bis nun nicht erzielt werden konnte, 
haben Sr. k. u. k. Apostolischen Majestät mit Allerhöchster 
Entschliessung vom 3. Mai 1874. Sich vorzubehalten geruht, 
fü r einzelne Candidaten des geistl. Standes in der angedeu-
teten Angelegenheit eine Begünstigung dort eintreten zu 
lassen, wo die Verhältnisse besonders berücksichtigungs-
werth erscheinen". (Volksfreund 10. Juni 1874.) 
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pott a kaszárnyába való megjelenésre. 0 semmit 
sem sejtve megjelenik a kelló' időben. De meny-
nyire elrémül, midó'n a tiszt vele tudatja, bogy a 
jelentkezési reglement átbágása miatt két napi bör-
tönre el van Ítélve s legott is a börtönőrt hivatja 
s elrendeli: „DiesemMann (a növendéket értette) 48 
Stunden Arrest". — Csak nagy könyörgések után 
4 órai halasztási időt nyert, hogy a seminariumba 
mehessen, s az elöljáróságot balesetéről értesíthesse, 
mely nagy nehezen ez esetben őt megmentette a 
kaszárnyai börtön alól. 

Az ellenőrzési szemlén való évenkénti megje-
lenés még terhesebb és kellemetlenebb, különösen 
nagyobb városokban, hol az szabadságoltak száma 
nagy. Igy kellett tavaly a bpesti papnevelde 15 
növendékeinek november 8-án reggeli 8 órától egé-
szen 3 óráig délután szabad ég alatt a kaszárnya 
udvarában, tömérdek mindenféle népség között 
állni, s hallgatni a szabadságos marsfiak minden-
féle csipős megjegyzéseit s piszkos beszédeit. E 
rendszabály teljesítése zavarja a seminariumi ren-
det, a növendékek egészségének koczkáztatásával 
jár s kiállhatlan reájuk azon hozzájuk nem illő tár-
saság miatt, melyben órákon át lenniök kell. 

Igy tehát a növendékekkel teljesen ugy bán-
nak, mint akármiféle más szabadságolt katonával, 
reájuk is a jelentkezési reglement minden pontja 
szigorúan alkalmaztatik ; s mégis ezenkívül köve-
telik, hogy az egyházi hatóság minden egyes eset-
ben, mikor egy besorozott növendék elhagyja a 
papi pályát, erről jelentést tegyen a hadügyi mi-
nisteriumnál, tudósitván azt az illetőnek születési, 
tartózkodási helyéről s azon ezredről is, melyhez 
be lőn sorozva. Mult évben a hadügyi minister kö-
rözvényt bocsátott a magyar püspöki karhoz, mely-
ben azt felszólítja, hogy a seminariumi igazgatók az 
ordinariatusok utján esetről esetre tudósítsák nevezet-
tekről a hadügyi ministeriumot. Ha a ministerium 
az egyháztól e szolgálatot követeli, nem volna ejo-
gos, nem volna e méltányos, hogy az egyházat is 
viszont némi kedvezményekben részesítsen s a nö-
vendékeket a folytonos jelentkezéstől s az ez ellen-
őrzési szemlén való személyes megjelenéstől fel-
mentse? Manus manum lavat. 

A jelentkezések czélja amúgy is teljesen elé-
retnék. Ezek czélja t. i. a szabadságoltak folytonos 
evidentiában való tartása, hogy szükség esetében a 
lehető legrövidebb idő alatt beszólittathassanak. Már 
most, mig a seminariumi igazgató, kiről kötelesség-
mulasztást vagy az ország törvényeinek áthágá-

sára vagy kijátszására való közreműködést feltenni 
nem lehet, jelentést nem tesz valamelyik besorozott 
növendék kilépéséről, teljesen biztos lehet az illető 
ezred, hogy katonája a seminariumban van, hon-
nét szükség esetén beszólitható, minek folytán az 
érintett ministerialis rendelet megtartása mellett, a 
politikai hatóságnál való jelentkezés és az ellenőr-
zési szemle is a növendékekre nézve leg'alább szük-
ségtelennek, fölöslegesnek bizonyul. Nem is kételke-
dünk, hogy a nm. püspöki kar hathatós befolyá-
sával növendékei számára e kedvezményt a kor-
mánynál ki nem eszközölhetné, mert itt nem szen-
tesitett törvény módosításáról lenne szó, hanem a 
növendékpapok egyszerűen csak egy közönséges 
rendszabálya alul vonatnának ki, melynek czélja az 
u j ministerialis rendelet alapján amugyis eléretik. 

Evvel együtt szorgalmazni lehetne egyszersmind 
a tartalékos tábori lelkészek fölmentését is a nagy 
rapportra való személyes megjelenés alul, kiknek 
e kötelesség teljesitése gyakran tetemes költséggel 
jár, mert minden esztendő november 4-én a némély-
kor nagyon is távol eső ezredök hadkiegészítő pa-
ranosnokság székhelyére utazni kénytelenek csak 
azért, hogy ott, t. i. a nagy rapporton, midőn nevök 
felolvastatik, „hier"-t feleljenek s ha netán lakásu-
kat , tartózkodási helyöket változtatták vagy valami 
nagyobb charge-ot nyertek volna, azt ez alkalom-
mal bejelentsék. Ezt bizony époly jól meg lehetne 
tenni írásban is s megkíméltetnének a gyakran na-
gyon szegény sorsú káplányok rá juk nézve igen 
érzékeny útiköltségektől. 

A J u b i l a e u m . 
(Folytatás.) 

III. Az első jubilaeum azok közül, melyekről történel-
mileg biztos adataink vannak, mint mondók, 1300-ban tar -
tatott, VIII. Bonifácz alatt, ki azt , Antiquorum' kezdetű bul-
lájában ugyanez évi február 22-én kihirdette, melyben a 
nagybucsu engedményeiben mindazokat részesiti, kik egyes 
főtemplomokat, ha római benszülöttek harminezszor, ha ide-
genek tizenötször látogatnak. 

A zarándokok oly roppant számmal tódultak Rómába, 
hogy középszámitás szerint mindig 200,000-en voltak ottan 
együtt. Átlagosan naponkint 30,000-en jöttek és mentek. 
Ezek közt az annalisták számos előkelő egyéniséget emli-
tenek : valoisi Károlyt, Szép-Fülöp, franczia királynak öcs-
csét, ki szeptember havában nejével s 500 lovaggal jött ; 
Károly, magyar királyt, Dante Alighierit, mint a florenczi 
köztársaságnak képviselőjét, ki e jubilaeumot ,Divina Come-
dtá'-jában is emliti. A nép )k tolongása sz. Péter temploma kö-
rül akkora volt, hogy az angyalhidat korlátok által két részre 
kellett osztani, egyiket a jövők, másikat a menők számára. 

A pápának többi rendelkezései is e rendkivüli viszo-



f 

nyokhoz voltak mérve. Arról is gondoskodott, hogy ennyi 
ember mindig elég élelmezést találjon, amiértis, amint Ven-
tura beszéli, a kenyér, a hus, bor, bal és zab igen olcsó volt 
s csak a széna igen drága. Roszabbul állt a dolog a lakások-
kal, melyekért a rómaiak mesés árakat követeltek, minél 
fogva alkalmasint mások is tevék azt, mit Ventura külö-
nösen a magyarokról mond, hogy az utczán tölték az éjet, 
szorosan egymás mellé fekve, hogy ekként a hidegtől óvják 
magokat. 

Hogy ennyi zarándok megfelelő mennyiségű kegyele-
tes adományokat is hozott Rómába, magától érthető. Villani 
mondja, hogy csak a mi érczpénzben gyűlt be, 50,000 arany 
forintot tett ki. VIII. Bonifácz e pénzen földbirtokot vett az 
egyes főtemplomok számára. Ezek azon birtokok, melyeket 
a ,giunta liquidatrice' manap ,liquidál', hogy a zsidók s sza-
badkőművesek olcsó pénzen jussanak terjedelmes jószágok-
hoz. Érdekes mozzanat az is, hogy a kihirdetés actusát ábrá-
zoló képet a lateráni főegyházban egészen mai napig VIII. 
Bonifácz családja, a Caetani-Sermoneta berezegek voltak 
kötelesek fentartani ; a családnak mai feje pedig, a vak és 
féleszű duca di Caetani-Sermoneta az első volt a római fő-
nemesség közt, ki Victor Emanuelhez állott. 

Második jubilaeum, VI. Kelemen alatt, 1350-ben. 
VIII. Bonifácz után a pápák évtizedekig Francziaor-

szágban laktak, név szerint XI. Benedek, V. Kelemen, 
XXII. János, XII. Benedek, mig végre VI. Kelemenhez ju-
tunk, kinél egyelőre megállapodunk. 

VI. Kelemen születésére nézve franczia volt, neve Ro-
ger Péter, benczésrendü. Mióta a pápák Francziaországban 
laktak, a rómaiak s egyáltalán az olaszok folytonosan kül-
döttségekkel ostromolták őket : térnének vissza Rómába. 
Kelemen előtt is 1342-ben ily küldöttség jelent meg, mely-
nek tagjai közül Petrarcát s Cola di Renzó-t emiitjük. Sz. 
Brigitta pedig ezt irta neki: „Akitüntetések legmagasabb 
fokára vittelek fel, már most kelj fel, békitsd ki Frank- s 
Angolhon királyait s azután térj vissza Rómába s hirdesd 
ki ott az üdv s isteni kegyelemnek szent évét". 

A pápa 1349-i január 27-én hirdeté ki a nagybucsut, 
melyet a jövő, 1350. esztendőben megtartandó volt. Meg-
jegyzendő, hogy ebbeli bullájában a búcsúnak a zsidó jobel-
évveli összefüggését hangsúlyozza, mit VIII. Bonifácz nem 
tőn. Ezen bulla mint körlevél az akkori kath. világ minden 
püspökéhez is intéztetett, Rómába pedig a pápa Caetani da 
Ceccano Hannibal bibornokot küldte, hogy teljhatalommal 
ellátva, a bucsut megtartsa. Uj volt ez alkalommal, hogy, 
mig VIII. Bonifácz a látogatandó templomok választását az 
ajtatoskodókra bizta, VI. Kelemen legalább egyet, a late-
ráni főtemplomot jelölte ki kötelezőleg. 

A bibornok a jubilaeumot 1344-i karácson napján 
megnyitotta. E naptól egész húsvétig egymillió s kétszázezer 
zarándok látogatta a szentvárost, s ott folytonosan oly to-
longást okoztak az utczákon, hogy állítólag egyetlenegy na-
pon 12 ember szoríttatott agyon. Nyáron a zarándokok 
száma némileg csökkent, részint, mert az u. n. ,masnadieril 

az utakat tevék bátortalanakká, részint a nagy hőség, ré-
szint az igen silány termés s ebből származott drágaság kö-
vetkeztében, mely Olaszországban uralkodott. Mindazon-

által a Rómában jelen levő idegenek száma soha sem volt 
csekélyebb 200,000-nél, kik közül ismét igen sok előkelő 
személyiség. Akkor történt, hogy három gazdag velenczei 
nemes : Niccolo Valentini, Bardino di Garzoni s Franceschini 
di Glostro a szent Sudarium számára ajándékozák ama kris-
tály s aranyozott ezüstből készült keretet, mely még ma 
is létezik. 

Az akkor Rómában megfordult kitűnő személyiségek 
közt emiitjük sz. Brigittát s sz. Katalint, kik nagy néptö-
megek élén jöttek. Guy de Boulogne, a franczia királyi ház-
ból, portói püspökét s Cyriacus bibornokot, limogesi püspö-
két, kik mint Hannibal bibornok segédei működtek. Ott 
volt I. Lajos, magyar király is, ki gyalog látogatta a tem-
plomokat, a szent Sudariumot mindennap tisztelte, s szent 
Péter egyházának négyezer aranyforintnyi adományt tett ; 
végre ott volt Petrarca is, kinek ajtatos példája elragadóan 
hatott a népre. (Folyt, köv.) 

Decretum Officii Sacrae Poenitentiariae Apostolicae. 

Sacra Poenitentiaria, mandatis obsequens sanctissimi 
Domini PII PAPAE IX, super petitionibus a nonnullis loco-
rum Ordinariis Sanctae Sedi oblatis, occasione Iubilaei anno 
proxime elapso die 24. Decembris indicti, haec, quae sequun-
tur, ex apostolica auctoritate declarat. 

1. Ne quis fidelium ob ecelesiarum visitandarum defec-
tum a lucrando Iubilaeo impediatur, Sanctitas Sua locorum 
Ordinariis facultatem concedit, in iis locis, in quibus prae-
dictus Ecclesiarum defectus verificetur, designandi minorem 
Ecclesiarum numerum, seu etiam unam, si unica tantum ad-
sit Ecclesia, in quibus, seu in qua, fideles aliarum Ecclesi-
arum visitationes peragere possint, eas vel earn visitando 
iteratis ac distinctis vicibus, eodem die naturali vel ecclesias-
tico, usque ad integrum numerum in Apostolicis Litteris 
praescriptum. 

2. Indulget insuper eadem Sanctitas Sua, ut durante 
Iubilaeo, fideles rite dispositi absolvi possint etiam a crimine 
haeresis; firma tarnen obligatione abiurandi errores seuhae-
resim, reparandi scandala etc. prout do iure. 

3. Declarat vero, vi praesentis Iubilaei una tantum vice 
absolvi posse a censuris et casibus reservatis, et similiter se-
mel tantum acquiri posse ipsius Iubilaei indulgentiam ; ma-
nere tamen in suo vigore indulgentias a Sancta Sede con-
cessas et expresse non suspensas aut revocatas. 

4. Declarat, unica Confessione et Communione non 
posse satisfieri praecepto paschali et simul acquiri Iubilaeum. 

5. Non posse autem absolvi Confessarios, qui compli-
cem absolvere ausi fuerint. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae in S. Poenitentiaria die 25. Januarii 

1875 Antonius M. Card. Panebianco M.P. Laurentius Cano-
nicus Peirano S. P. Secretarius. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, febr. 12. E g y h é t é l m é n y e i az o r s z á g -

h á z b a n . Ennyi forrongás közt, mennyinek az országház 
most színhelye, mióta a 75-ik évi költségvetést általánosan 
tárgyalják, végre is azt lehetett volna várni, hogy a lefolyt 
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hét alatt valami positiv, kézzelfogható eredményhez fog 
jutni és kiforrva magát, az uj hétnek kezdetén már alkalmas 
lesz az ország pénzügyi helyzetének javítása felett komo-
lyan tanácskozni ; várni lehetett ezt annál inkább, minthogy 
a vitatkozás kezdetén a t. ház önmaga is meg volt győződve, 
hogy a jelenlegi heiyzet tarthatatlan, azóta pedig ugyanez 
a t. háznak szemébe nyiltan megmondatott országos tekin-
télyű férfiak által. És mégis, egy hét elveszett ismét a sem-
mit nem mondó szóáradatban, a honatyáknak az ország-
házba be- és kijárkálása által,ugy hogy az egész heti történe-
lem legfeljebb a honatyák gyomra körül forog, melyet a 
buffet-ben megtöltöttek azon biztos reményben, hogy köny-
nyebben lesznek megemészthetők a buffet étkei és italai, 
mint egyes beszédek. Ami pedig mind e semmit nem tevés-
ben, illetőleg semmit nem mondásban nevezetes, az a kor-
mány magatartása ; látja, tapasztalja, hogy érdekében alig 
kisértget egyegy obligát szónoklat a t. házban, mégis méltó-
ságteljesen foglalja el positióját, valószinüleg azon remény-
ben, hogy qui habet tempus, habet vitám. 

Vagy talán a kormáuy, az addig űzött politika mellett 
tartott beszédekben a mult héten fedezett fel valamit, mi őt 
azon meggyőződésre vezethetné, hogy azok az országházon 
kivül visszhangra találva, a nemzetet a jelen rendszer fenn-
tartására lelkesíthetnék ? Figyelemmel kisértük a mult hét 
szónokait, betüztük szavaikat, kerestük hatásos eszmeiket, 
de — nem találtuk; láttunk szavakat, olvastunk mentsége-
ket, de a jelen reudszer fentartására mentő eszméket nem 
találtunk, a mentségek pedig vádaknak is beillenek. Igy, 
hogy csak egyet emlitsünk, magas helyről hangoztatott a 
jelenlegi pénzügyi helyzet mentségeül, hogy a lefolyt hétévi 
időszak alatt milliók fordíttattak culturalis czélokra. Csak-
hogy az a kérdés : igazolhatók-eakulturalisczélokra kiadott 
e milliók oly értelemben, hogy azokból valóságos haszon és 
nem kár háromlott az országra? Azok a kulturális czélokra 
kiadott milliók oly gyümölcsöket teremtek-e, melyekből a 
nemzet életet, vagy olyakat-e, melyekből csak halált élvez-
het ? Oly czélból adattak-e ki, hogy a nemzet fiai oly esz-
mék és elvek birtokába jussanak, melyek őket megóvják a 
teljes hitetlenségtől és demoralisatiótól, vagy pedig a melyek 
a nemzetek létfeltételét aláássák? 

Ha látnók, ha tapasztalatunk azon eredményre vezetne, 
hogy a kulturális czélokra kiadott milliók megérdemelték 
a nemzet áldozatkészségét, mert általok oly alap tétetett le, 
melyen a nemzet nem csak az értelmi, hanem a szívbeli ki-
képzésben is előhaladhat, és igy a jövő előhaladás e kettős 
téren gazdagon fogná kárpótolni a nemzet áldozatkészségét, 
ugy mi lennénk elsők, kik a mentséget nem csak elfogad-
nók, hanem elismeréssel is adóznánk a törekvésért, mely-
lyel a kormány a kulturát nálunk is elterjeszteni, fokozni 
sietett. De mit kaptunk a kulturális elnevezés alatt ? Minő 
kulturára fordíttattak a milliók ? Ott van, hogy felülről 
kezdjük, egyetemünk, mely nem csak, hogy tényleg deka-
tholizáltatott, hol ennek következtében nem csak, hogy az 
iijuság minden vallási oktatást nélkülöz, melyre pedig a 
liberalismus által teljesen demoralizált fővárosban ma száz-
szor több szüksége lenne, mint máskor, hanem amelyen 
bizonyos tanárok részéről oly felolvasások is tiiretnek el, 
melyeknek czélja s eredménye az, hogy ifjúságunk a leg-

vészesebb térre vezettessék. Örüljünk-e tehát, hogy kul-
turális czélokra milliók fordíttattak ? Elfogadjuk-e tehát a 
felhozott mentséget? Felállíttattak állami női praeparan-
diák, ide is százezrek fordíttattak, de hogy ezekben is mily 
haszna, mily öröme van az országnak, azt mindenki mérle-
gelheti azon körülményből, hogy állami, közös iskolákban 
alkalmaztatva minden egyébről szólhatnak növendékeiknek, 
csak nem az Istenről és a vallásról ; ott vannak a felekezet-
nélküli, közös iskolák, melyeket a kormány mint édes gyer-
mekeit dedelget, oly helyeken alapit, hol azokra épen semmi 
szükség nincsen, csak azért, hogy a felekezeti tanodákat el-
nyomja, és igy elzárja a lehetőséget, hogy a gyengéd gyer-
meki szivek vallásos behatások alatt neveltessenek és egy-
kor a nemzet erkölcsös tagjai lehessenek; ott vannak az 
állami reáltanodák, melyeken hitszegő szerzetesek és papok 
tanítanak; ott vannak egyes, úgynevezett jótékonyczélu 
női egyletek iskolái, melyeket részben a kormány tart fel, 
hol a főszerepet szintén hitetlenekés hitszegő papok játsz-
szák, mint az p. o. a női iparegylet iskolájában történik ; és 
hogy többet ne emlitsünk, ott vannak egyes zsidó nagysá-
gok, kik a kormány által ezrekbe kerülő külföldi utazá-
sokra küldetnek, hogy hazajővén zsiros tanárai állásaikban 
a hitetlenséget terjeszszék. Örvendjünk-e az ily kulturának? 
Elfogadjuk-e a felhozott mentséget ? Nem rejlik-e inkább 
vád a mentségben, kettős kár a kiadott milliókban, amennyi-
ben mind az anyagi rész elpazaroltatott, mind pedig, a mi 
még nagyobb baj, a szollem is megrontatott? Mi nem hisz-
szük, hogy a kormány e mentségét a nemzet elfogadja, ha -
nem miatta inkább elitéli. 

Szükségesnek tartottuk a mult hét élményeiből e ment-
séget különösen kiemelni, hogy lássák szíves olvasóink, mily 
okokkal támogatják a haldokló rendszert és mit lehetne 
tőle várni, ha csakugyan sikerülve életben megmaradnia. De 
nem hallgathatunk el még egy másik nyilatkozatot sem. 
Jókai Mór, a költő, újságszerkesztő, országgyűlési képvi-
selő, stb., kinyilatkoztatta, hogy a jelen rendszer odáig j u t -
totta a dolgok állapotát, hogy eshetőleges háború kitö-
rése maga után vonná az egyházi javak elzálogosítását, mit 
ugyan a t. ház, becsületére legyen mondva, mozgással foga-
dott, de hogy a jelen rendszer mellett csakugyan odajut-
nánk, — nem akarjuk még most azt mondani, hogy a gazdál-
kodás csakugyan azért volt olyan, a milyen volt, hogy ide 
jussunk —azt már eléggé bebizonyította a cultusminister ur 
jogtisztelete, ki már a háborut is praeoccupálta az ismeretes 
váradi stallum lefoglalása által. Jókai Mór ugyan ez alka-
lommal nem nyilatkoztatta ki, hogy ő ez esetben mit lenne 
teendő, nem lépett sorompóba az egyházi javak védelmére, 
mint már régebben tette, és igy nom lehet tudni a költő sze-
szélyével, vagy protestáns velleitással, vagy elfogulatlan 
bíróval fognánk-e találkozni az egyházi vagyon kérdésé-
nek feszegetése alkalmával ; de annyi világos előttünk, hogy 
a katholikusok sympathiáját a jelen reudszer mellett ugyan-
csak nem ébresztette fel, és igy a kormány az ő beszédéből 
sem meríthetett reményt a jelen rendszer fentartása mellett. 

A tünemények után ítélve tehát, a liboralis rendszer 
napjai, sőt órái is megvannak számlálva és mégis megdöb-> 
benve kell tapasztalnunk, hogy mi katholikusok készületle-
nek vagyunk, nem törődünk semmivel, hogy érvényesítsük 
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magunkat, midőn eljön az óra, hogy a hazugságon épült 
liberalismus romba dőljön, nem magunk leszünk-e tehát 
okai, ha valami se hus-, se halféle kormányt kapunk ? Nem 
magunk leszünk-e tehát okai, ha a kormányon katholikus 
érdekeink elhanyagoltainak? De ha ez az idő azután bekö-
vetkezik, amint bekövetkezni látszik, akkor azután ne j a j -
gassunk, ne panaszkodjunk, mert — sorsunkat megérde-
meltük. £ 

Csanádi egyházmegye, februárban. N y u g d i j -
i n t é z e t i k ö z l e m é n y . Megyénk nt. papságának az 
elaggott áldozárok magán nyugdij-segélyintézete tárgyában 
Temesvárott 1874-ik évi szeptember hava 22-én tartott 
IV. közgyűléséről felvett s nyomtatásban megjelent jegyző-
könyvét a napokban vettem kézhez. Az e gyűlésen megbe-
szélt tárgyak s hozott végzések ugyan egyházmegyénk,ma-
gán' ügyét képezék ; de mivel széles Magyarországon még 
nem minden egyházmegye bir ily fölöttébb üdvös intézettel, 
s azért ép ezekben mindhangosabban nyilvánul az óhaj s 
mindszélesb mérvben kezd érvényre jutni az erös akarat, 
ilynemű rendkivüli jótékony intézetet valahára létesíteni, a 
csanádi egyházmegye pedig már jól rendezett s mondhatni 
virágzó nyugdij-segélyintézettel bir : ugy hittem, nem lesz 
kárba veszett munka, a fenjelzett gyűlésről fölvett terjedel-
mes s tanulságos jegyzőkönyvből egynémely oly részleteket 
a nagy közönségnek tudomására hozni, melyek közfigye-
lemre méltók s közérdeket keltők lévén, gyakorlatilag hasz-
nos tartalmuknál fogva hasznosíthatók leendnek egyéb 
egyházmegyebeli igen t. paptársaink által is, kiknek e te-
kintetben saját egyházmegyénk néminemükép talán útmu-
tatóul vagy úttörőül szolgált s illetőleg szolgálhat. 

A jegyzőkönyv a gyűlésen előfordult két főmozzana-
tot állapit meg, melyek egyikét a nyugdij-alap kezelésére 
kijelölt központi bizottságnak a III. közgyűlés idejétől, t. i. 
1871. májushó 11-étől a jelen gyűlés napjáig tett sáfárko-
dásáról szóló jelentése képezé, másikát pedig az egyes ales-
peresi kerületek gyűléseiből jegyzőkönyvileg beérkezett 
óhajok,észrevételek és javaslatok megbeszélése s meghányása 
alkoták. 

A bő jelentés tartalma az arra hozott több határoza-
tokból .eléggé kitűnvén, csupán ez utóbbiak kivonatos köz-
lésére szoritkozom, mindenekelőtt megjegyezvén, hogy az 
egész alap a jelentés megtételeig 144,501 frt. 3576 krt tett. 
íme tehát a jelentés felolvasására hozott főbb határozatok. 

1. A megyei nagygyűlés hálás elismerést szavaz mind-
azon egyházmegyei tagoknak, kik a megye e szent czélu 
intézetét dicséretes buzgalommal felkarolva a rendes kötele-
zettségen felül szép adományaikkal gyarapitják. 

2. Kellemes tudomásul veszi, hogy az évi járulékok 
beszolgáltatása körül semmi vonakodás nem jelentkezett, 
sem hátralék nem áll künn, és a nyolcz év lefolyása alatt, 
amióta a jelen kezelési és fizetési módozat behozatott, a be-
hajtás szigorúbb eszközéhez nem kellett egy izben sem 
fordulni. 

3. Az alapszabályok értelmében a fizetési kötelezett-
séget, megszorítás nélkül mindenkire kiterjesztetni kí-
vánja, ki az egyházmegye czimére magasabb egyházi rendbe 
beavattatott, s ezt oly egyházmegyei tagokra is akarja ér-
tetni, kik esetleg és netalán bizonytalan időre nem egyház-

megyei hivatalt viselnek. (Ha p. o. valaki mint nevelő ideig-
lenesen valamely magáncsaládnál tartózkodik stb.) E köte-
lezettséget a „fölszentelési czim" érvényével kapcsolja egybe, 
melyet ha valaki önkényt megszakít és az egyházmegye 
kebeléből teljesen elvál, amint megszűnik e kötelezettsége, 
ugy követelési igénye is ez alap iránt elenyészik, valamint 
a már befizetett összeg fejében visszafizetési, kárpótlási kö-
vetelést nem támaszthat. 

4. A központi bizottság jelentéséből kitűnvén, misze-
rint a segédlelkészeknek időközi változása következtében 
az alap mégis némi megrövidítést szenved, ez okból rendeli 
a nagygyűlés, hogy miután a káplányok betegségök ese-
tében ez alap segélyét igénybe veszik, jogos és alapos a kö-
vetelés, hogy amúgy is csekély kotelezettségöknek nem ke-' 
vésbbé eleget tenni serénykedjenek, azért minden állomá-
sukon az ott töltött idő tartamára eső részletöket a plébá-
nos kezeibe fizessék le, és a plébánosok az alapnak a káplá-
nyok illetéke fejében járó részletösszegért felelőseknek nyilvá-
nittatnak. 

5. Határozatilag kimondatik, hogy minden plébános, 
ha az előirt módon szolgálatképtelenségét kimutatja s igy 
jogosultságát a teljes nyugdij-segélyre kivívja, de ezzel 
élni nem akarván, megelégszik a nyugdij-alap részéről 
nyújtandó segélylyel coadjutor tartására — a kerületi pap-
ság által kiállított nyilatkozat alapján, mely a kérelmező 
plébános javadalmának elégtelenségét coadjutor tartására 
bizonyítja, joggal bir a ft. egyházmegyei hatóság bele-
egyezésével e czélra az alaptól megfelelő részleges segély 
kérelmezésére. 

6. Ugyancsak a központi bizottság jelentéséből meg-
győződést szerzett a megyei közgyűlés, hogy a beteg káp-
lányok sorsa ideiglenes szolgálképtelenségök esetében a ki-
rendeltetni szokott napi egy forintnyi segélylyel nincsen a 
mai drága időkhöz mérten aránylagosan biztositva ; azért 
egyhangúlag határozatba ment, az egyházmegye nm. fő-
pásztorához ismételve azon kérelemmel járulni, hogy a III. 
közgyűlésnek a káplányokra vonatkozó jobbitmányi ha-
tározatát, mely akkoron megerősítést nem nyert, kegye-
sen elfogadni méltóztassék. (E határozat azonban most 
sem nyert főpásztori megerősítést. — Az illető §. a 
IV. közgyűlésen felolvasott s elfogadott, magyarított alap-
szabályokban igy hangzik : „A betegség miatt szolgá-
latképtelenné vált segédlelkész, ha állomását elhagyni kény-
telenitvén rendes jövedelmétől elesik, közvetlen főnöke, a 
lelkészi s orvosi bizonyitványnyal támogatott előterjesztése 
alapján az egy évre megállapított 600 ftból szolgálatképte-
lensége tartalmára esendő és a helybeli lelkész által látta-
mozott nyugtára utólagos havi részletekben kiadandó ide-
iglenes segélyben részesül ; ezzel a nyugdíj-alapnak minden 
egyéb gyógykezelési, orvosi stb. költségeinek födözése iránti 
kötelezettsége megszűnvén". — A magyarított alapszabá-
lyokat megerősítő kegyes főpásztori válasznak e pontra vo-
natkozó indokoló sorai ekkép szólnak : „Ugyanazon okok, 
melyek 1871-ben ezen pontnak részemről leendő elfogadását 
gátolták, most is kényszerítenek attól a helybenhagyást 
megtagadni. Mi végből kivánom, hogy az eddigi gyakorlat 
ezentúl is fentartassék, mely szerint a központi bizottság 
esetről esetre határozza meg a beteg segédlelkészeknek be-
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tegségök tartalmára nyújtandó segélyt ; fentartván magam-
nak a központi bizottságnak ide vonatkozó véleményét 
megerősíteni". — A közlő.) 

A netán bekarapózbató visszaélések ellen a nagygyű-
lés határozatából szigoruan.meghagyatik, hogy amint a se-
gédlelkésznek teljes fölmentése a szolgálattól a plébánosok 
meghallgatása nélkül ne történjék, ugy ezek adandó véle-
ményüket ne fektessék minden könnyelmű orvosi bizonyít-
ványra. Azonfelül a központi bizottság kötelmeihez sorolta-
tik, hogy ha azonnal nem történhetik a betegség huza-
mosb tartama alatt, amint a körülmények engedik, a kér-
déses áldozárt megidézve a sz. széki orvosok által megvizs-
gáltassa, s azonkivül gondoskodjék, hogy kellő ápolás mellett 
a megyének szolgálatra ismét visszaadassék. 

7. A központi bizottság tagjainak száma, mint eddig 
volt, a kanonok-elnökön kivül 12-ben állapittatik meg, kik 
közgyülésenkint választatnak (a tagság nem köttetvén bizo-
nyos állomáshoz), s a központi bizottságra ruházott intézke-
dési jog az alapszabályok értelmében egyik közgyűléstől a 
másik tartandó közgyűlésig terjed. (Folyt, köv ) 

Róma. A p r o t e s t á n s m i s s i o á l d á s a i nem 
igen mutatkoznak köztünk, annak daczára, hogy angol s 
amerikai ,hitküldérek', bibliai s evangeliumi társulatok s 
hasonló személyiségek s vállalatok minden ki telhetőt követ-
nek el, hogy ebből a pápista-pogány városból ,keresztyén' 
várost csináljanak. Minden vendéglőben a falak teli ragaszt-
vák olasz s angol hirdetésekkel, melyek által különféle an-
gol, skót, szabad skót, methodista, baptista, Wesley-féle, 
amerikai, episcopalis, presbyterianus sat. sat. ,egyház' ke-
gyelemkincseit hirdeti, melyek itt vagy ott, a különféle ,ká-
polnák'-ban kaphatók. De nem csak ,kápolnák' utján tör-
ténik a megtérés, hanem az iskolák által is, melyekben a 
gyermekek, csakhogy jöjjenek, ruhát, ételt s könyveket kap-
nak. De még ez sem elég ; mert mit érne a protestáns mis-
sio tractatusok, homiliák, káték, ,morális' elbeszélések nél-
kül, melyeknek terjesztése a protestáns u. n. hitküldéreknek 
gyakran egyedüli foglalkozása. Mily szellemdus eszközökkel 
élnek néha ebbeli müködésökben, mutatja Dr. Gardnernak 
példája, ki tractatusaitól sehogy sem tudván megszabadulni, 
a Monte Pincióra ment, s ottan egyegy nyalábot szélnek 
bocsátott, arra s a vakesetre bizván, hogy ki fog ekként 
,megtéríttetni'. 

Mások ismét ugy tesznek, hogy a kath. templomokba 
mennek s ottan imakönyveiket s bibliáikat elfeledik ; csak-
hogy e szegény könyvecskék a fanaticus rómaiak közt kárba 
vesznek ; mint például egy derék vasúti munkást ismerek, 
ki a neki ajándékozott biblia papírján azt a jó felfedezést 
tette, hogy abból igen jó cigaretteket csinálhatni, mig a ta-
lált imakönyveket rendesen a paphoz viszik, anélkül hogy 
betekintenének. Ez uton ugyan soká fog tartani, mig e po-
gány Rómából protestáns város lesz, miért is legújabban 
már több protestáns hitküldéri állomás liquidálni kezd, s az 
illető urak hazájokba visszautazni készülnek. 

Az olasz egyetemeken egyre tartanak a demonstratiók 
a cultusminister ellen, melyeknek oka az, hogy a minister, 
tekintve, hogy a tanulóknak kilencz tized része nem ismeri 
tanárait, elrendelte, hogy a tanárok gyakrabban catalogust 
olvassanak. Ez tehát nem tetszik a tanuló uraknak, de még 

a legtöbb tanárnak sem, s innen a nyugtalankodások, melyek 
már odáig vezettek, hogy Bonghi minister Turinban kifü-
tyültetett, mig a római tanulók e feletti helyeslésöket táv-
iratilag fejezték ki — szépséges állapotok ! 

Berlin. C s á s z á r i szó és c o m m e n t á r h o z z á . 
Berlinben jelenleg nagy figyelmet okoz azon nyilatkozat, 
melyet a császár a brandenburgi tartományi zsinatnak el-
nöksége előtt tett, s melyben a liberalismusnak keresztény-
ellenes üzelmeit époly nyiltan mint határozottan kárhoz-
tatta. Tudnivaló dolog, hogy most Poroszországban min-
denütt a tartományi zsinatok üléseznek, többi közt oly czél-
ból, hogy a legközelebb egybegyűlendő nagyzsinatra a kö-
veteket megválaszszák. Hogy e választások heves küzdel-
mekre adnak alkalmat az u. n. orthodox s a protestansegy-
leti, nihilisticus irány közt, az természetes, s örömmel con-
statálhatjuk, hogy e küzdelmek eddig legalább azt bizonyí-
tották, miszerint az orthodox párt még eléggé erős, s hogy 
a porosz protestantismusban még mindig egy jó adag ke-
reszténység rejlik ; adja Isten, hogy saját hitfelei közt a 
végleges győzelem az ővé legyen ! 

Visszatérve a császár beszédére, annak a hivatalos 
,Staatsanzeiger' szerinti szövege a következő : 

„A tartományi zsinatokat azon reményben hivtam 
össze, hogy azok az egyház javát előmozditandják. E tekin-
tetben számos nehézséggel kelle megküzdenünk, részint 
belső, a dolog természetében fekvő nehézségekkel, részint 
pénzügyiekkel. De most már egybehivathattak a zsinatok 
s remélem, hogy a mű, melyben a világiak is hivatvák az 
egyház javára közreműködni, jó s üdvös eredményre veze-
tend, mind azon veszélyek daczára, melyeket napjaink mé-
hökben rejtenek. Ennek pedig egyik kiváló feltétele az, hogy 
önök művöket békében végzik". 

„A jelszó tehát, melyet kiadnom kell ez : ,csak béké-
sen !' A tárgyalások közt talán nem egy szó fog ejtetni, mely 
nem épen békehirdető, de legalább aztán a tettek legyenek 
békés természetűek. Nem fog nehezükre esni békében mű-
ködni az egyház érdekében, ha a keresztény hitnek alapján 
állanak, az Istenbeni s Krisztus istenségébeni hit alapján ; 
mert ha ehhez nem tartjuk magunkat, akkor természetesen nem 
is vagyunk többé keresztények". 

„Legújabban, főleg a fővárosban nyilvánultak törek-
vések, sőt több mint törekvések, Krisztus istenségét ta-
gadni. Már egyszer szemtanúi voltunk annak, hogy hova 
vezet, ha az Istenfiát határozat utján eltörlik — s aztán 
ismét régi helyére visszaállítják. Azért szükséges, hogy az 
egyházi hitélet ápoltassék az országban, amint ezt, mint 
önök helyesen kiemelék, elődeim is mindenha tették. Az uj 
törvények sok tévedésre adtak alkalmat, részint félreértés-
ből, részint azért ; mert egy bizonyos párt részéről szándé-
kosan keltettek s ápoltattak. Sőt még oly vélemény is tá-
madt, hogy e törvények az egyházi esketést s keresztelést 
végképen megszüntetik. Ezek tévedések, melyeket elosz-
latni kellett, s azért elrendeltem, hogy a birodalmi házasság-
ügyi törvénybe a 79. §. vétessék fel. (.Bel.' 10, 79.) Ezek után 
kivánom, hogy a tart. zsinatok működése szerencsés ered-
ményre vezessen". 

Ezen császári szó igen lehangoló benyomást tett a 
liberális táborban, melyet azon nevetséges exegesis sem ké-
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pes elrejteni, melylyel egynémely liberális lap a császári 
intelmet — az orthodoxokhoz irányzottnak mondja. A csá-
szári beszéd époly röviden mint világosan kijelenti, misze-
rint a fejedelem nem áll Strauss, nem a protestansegylet, nem 
a Sydow-Lisco-féle Krisztustagadás alapján, (melyről a 
,ReL' tavai több izben jelentést tett.) 

Nem segit a liberalismuson a brandenburgi tart. zsinat 
királyi biztosának, Brückner ,prépost'-nak vélt szövetséges-
volta sem. E zsinaton ugyanis történt, bogy az elnök kije-
lentette, m: szerint a tárgyalások folyamában inditványt 
teend az iránt, bogy a tanitói hivatalból mindazok zárassa-
nak ki, kik Krisztus istenségét tagadják. Ezen inditvány 
ellen a k. biztos felszólalt ; de csak, mint későbben kiderült, 
alaki okokból ; mert az nézete szerint a nagyzsinat elé tar-
tozik. Ha tehát a tart. zsinaton el is maradna, amott bizo-
nyosan napirendre kerülend s aligha einem fogadtatik is ; 
mort az ,OberMrchenratJií-nak rationalisticus liberalismusa, 
hála istennek, már igen egészséges reactiót keltett a keresz-
tény elemek közt. 

London. M a n n i n g é r s e k n e k r ö p i r a t a 
G l a d s t o n e e l l e n a német kormányok egyházi politiká-
jának egy egész külön fejezetet szentel, melynek rövid ve-
zereszméje az, hogy a szentszék és a kormányok közti súr-
lódásokat mindig csak ez utóbbiak okozzák, melyek közt 
rendszeresen szőtt összeesküvés létezik a szentszék ellen. 
Erre nézve az érsek ekként nyitatkozik : 

„Hogy IX. Pius azokkal, kik őt megtámadják, össze-
ütközésbe jön, az tökéletesen igaz ; e helyzetben mindenki 
találja magát, a ki kénytelen saját házát ellenségei ellen 
védeni : de azt kérdem : ki kezdte ezt a harczot ? Azonban 
a pápára vonatkozó ügyekben, a logika, ugy látszik, meg 
különben okos embereket is cserben hagy. 

Régen, m'előtt még a vaticáni zsinat egybegyűlt volna, 
már egy rendszeresen szervezett ellenzék létezett ellene, me-
lyet bizonyos müncheni tanárok kezdeményeztek. A bajor 
kormány Döllingernek eszközévé lett, s minden kitelhető 
módon iparkodott a többi európai hatalmakat valami közös 
fellépésre birni, melynek czélja leendett, a zsinatot vagy 
egészen lehetleniteni, vagy legalább megfélemlíteni ; — s 
mind ez azon ürügy alatt történt, hogy félő, miszerint a zsi-
nat nem lesz eléggé szabad, véleménye nyilvánithatásában 
eléggé független. Igen jól emlékszem, hogy a maga idején 
azt mondták Rómában, hogy ha a zsinat csakugyan ki-
mondja a csatlakozhatlanság dogmáját, a franczia katonák 
legott vissza fognak hivatni Rómából, más szóval : be fog-
nak eresztetni a garibaldianusok, kik aztán majd elbánnak 
a dogmával. 

Szándékom immár, az akkori összesküve'snek egész 
történetét vázolni, hogy bebizonyitsam, miszerint igaz, mit 
fentebb mondtam, hogy t. i. a támadási terv már régen lé-
tezett, még mielőtt a zsinat összejött volna, s hogy épen a 
Falk-féle törvényeknek czélja s rendeltetése az, erőszakos 
változtatásokat ejteni a kath. egyház belszervezetén, nem 
hogy a zsinat olyanokat ejtett volna. Már 1869-ben azt hit-
tük, hogy a bajor kormány Hohenlohe hg által rendszeres 
támadást intézett az egyház ellen ; tudtuk, hogy körlevelet 
menesztett az európai hatalmakhoz, mely bebizonyítja, hogy 

egy igen ügyesen szőtt s messziről elkészített összeesküvés 
létezik a zsinat ellen. E körjegyzékről csaknem hiszi senki, 
hogy azt Hohenlohe herczeg fogalmazta volna (— mely csa-
lád egyébiránt biztosítva van azon gyanú ellen, hogy valaha 
fedezte volna fel a —puskaport) — azt Döllinger fogalmazta, 
csakúgy mint amaz öt kérdést, melyet a bajor kormány 
1869-i szept. havában a müncheni hittani kar elé terjesztett. 

Hohenlohe herczeghez nem sokkal későbben Olozaga, 
spanyol min'ster csatlakozott,ki a szentszékelőtt Fránczia-, 
Spanyol-, Olasz-, Bajorország s Portugall szövetségével 
fenyegetődzött, hahogy a zsinat a Syllabust szentesitené, 
mert az az egész mai civilisatióval szemben áll. 1869-i ju-
nius havában Hohenlohe egy ujabb jegyzékkel alkalmat-
lankodott, melyet ezúttal a porosz kormány mondott volt 
neki tollba, mely utóbbinak politikája akkor az volt, a zsi-
nattal szemben a liberalist játszani, s a beavatkozónak gyű-
löletes szerepét a bajor kormányra háritani. Ugyanakkor 
Meuabrea, olasz miniszterelnök körjegyzéket intézett Olasz-
ország diplomatiai képviselőihez, melyben azt követelte a 
hatalmaktól, hogy a zsinat egybegyülését akadályozzák 
azon okból, mert nem hivattak meg rá. Hohenlohe é3 az 
olasz kormány közös jegyzéket intéztek a franazia kor-
mányhoz, melyben sürgősen arra szólították fel, hogy a zsi-
nat tartama alatt katonáit Rómából visszahívja, „ hogy ez-
által a tanácskozások szabadságát biztositsa". Végre még 
Ausztriának protestáns kanczellárja is bizonyos egyházi 
tantételek ellen nyilatkozott, melyek nézete szerint, képe-
sek nagy súrlódásokat idézni elő, egyház s állam közt. 

Mindezen üzelmek okozójául Manning Döllingert jelzi, 
s aztán igy folytatja : 

Midőn az összeesküvők látták, hogy eddigi lépéseik mi 
eredményre sem vezettek, utolsó, legtitkosabb terveikkel 
kezdtek előtérbe lépni. Döllinger s vele néhány tanár elve-
tették a vaticáni zsinatot s ,ókatholikusoknak' nevezték ma-
gokat. Először azt mondták, hogy a tridenti határozatok 
alapján állanak, későbben a német rational: sták által sző-
rit va, azokat is félredobták, s Bonn- s Cölnban angiikanu-
sokkal, amerikai magas egyháziakkal, szakadárokkal s 
egyéb felekezetbeliekkel szövetkeztek. Ez által az ókatho-
licismus, határozott jellegét elvesztvén, oly testületté lett, 
melynek nincs szabatositott hitvallása. Hittani téren nincs 
jövője, de politikai körökben még sok bajt okozhat. A po-
rosz kormány támogatta az ókatholikusokat ; mert a tri— 
dentinumot elismerték, melyet a porosz törvény is ismer, 
s mert a vaticáni határozatokat elvetik, melyeket e törvény 
sem ismer el. 

Meglehetős éles hangon nyilatkozik a röpirat továbbá 
Reinkens ellen is, ki .„az államtól évi 16000 tallérnyi fizetést 
huz" s azt mondja reá vonatkozólag : „ha majd az egyház 
megtisztult, akkor az ily elemek a sarokba dobatnak". 

Ezekután az érsek a jelenlegi porosz egyházpolitikai 
viszályokra tér át. „Az 1841-i német alkotmánynak 15. 
czikkelye, valamint az 1852-i porosz alkotmány kimondák, 
hogy az állam fenhatósági j ogának épségben tartása mellett 
minden felekezet önAllólag rendezi s igazgatja ügyeit". Igy 
is állottak a dolgok törvényszerűen egészen 1872-ig. A ka-
tholikusok hű s békés alattvalók voltak, kik az államot békés 
időkben kétségbevonhatlan loyalitással szolgálták, s hábo-
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ruban bátran küzdöttek érette. Vérökkol segiték az uj csá-
szárságot megalapitani. Ki okozta tebát a jelenleg észlelhető 
változást?. . . A berlini kormány. Az 1849-i törvények 
megsértettek s ujak erőszakoltattak a katholikusokra ; igy 
kezdődött a súrlódás ; de nem a katholikusok kezdék, vagy 
az egyház, hanem az állam. Azon törvények, melyeket a 
német püspökök s hivők manap ellenzik, nem az ország régi 
törvényei, hanem ujitások, melyek a lelkismereteket sérte-
getik, s melyeket eddig már 5 püspöknek, s 1400, má-
sok szerint épenséggel már 1700 papnak bebörtönözése által 
keresztülvinni akarnak. Manap senki sem hiszi többé, hogy 
a Falk-féle törvények a vaticáni határozatok által idéztettek 
elő, sőt azt a ókatholikus összeesküvést manap már az egész 
világ ismeri. Az uj törvények, a szerzetes rendek kiűzése, 
ezek azon tényezők, melyek a viszályt előidézték s ápolták, 
minél fogva Manning érsek füzete eme szakaszának végén 
igen helyesen megjegyzi, hogy e viszályt Némethonban az 
állám, az ókatholikusok s a pseudo-liberalisok okozták. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére Zsinkó István, pécsi székeskáptalanbeli kanonoknak a 
szent Benedekről nevezett pécsi czimzetes apátságot és An-
ker Hugó szintén ottani kanonoknak a szentséges Üdvözitő-
ről nevezett csanádi czimzetes prépostságot adományozom. 

Kelt Budapesten, 1875. évi jan. hó 21-én. 
FERENCZ JÓZSEF, s k. 

Trefort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— Samassa József érsek ő Nagyméltósága valamint 

mult évben ugy az idén is a szegényebb sorsú lelkészek, 
káplánok, tanitók és nyugdijazott papok javára 1000—1000, 
összesen négy ezer frtot volt kegyes felajánlani. 

— AB. Szűz kegyképe az esztergomi várban. Az esz-
tergomi székesegyház falai közt van egy vörös márványból 
épült kápolna, mely létét erdődi Bakács Tamás bibornok és 
esztergomi érseknek köszöni. 

Az esztergomi basilika ezen gyöngyét a törökök is 
megkimélték, s moseává változtatták át. Legújabban pedig 
ő eminentiája nagyszerű fénybe akarja helyezni, azért 25— 
30 ezernyi költségvetést fogadott el a művészektől, kik a 
munkát már meg is kezdték. 

E kápolna oltárán látható a B. Szűz fára festett képe, 
ki balkarján gyermekét tartja. 

Midőn VI. Károly az esztergomi várat jó karba té-
tetni parancsolta, a romok közt 1732-ben a munkások a 
Bold. Szűz e képére akadtak, melyet az akkori várparancs-
nok B. Schuknecht Miksa György, a Bakács-féle kápolná-
ban nem csak felállíttatott, hanem alapítványt is tett le, 
hogy ott a sz. ferenczrendi szerzetesek a sz. miseáldozatot 
hetenkint kétszer bemutassák. 

E kápolnában adá át 1761-i szeptember 21-én Mi-
gazzi Kristóf bibornok, Barkóczy Ferencz Magyarország 
herczegprimásának az érseki palástot. 

1823-ban, Rudnay Sándor magyar herczegprimás, a 
kápolnát szétszedeté, hogy az uj székesegyház falai közé 
zárja. Ezért pünkösd második ünnepén emiitett primás a 
képet a szent István király kápolnájába viteté át, honnan 
a következő év junius 7-dikén, a már újonnan felállított 
kápolna oltárára helyezte. Mult évi május 14-dikén a B. 
Szűz kegyelemképe, a fennemlitett okból, körmenetileg a 
basilika keresztoltárára tétetett át. Mely alkalommal Ó 
eminentiája a hiveket a Bold. Szűz tiszteletére inté, kinek 
segélyét a számos fogadalmi és hálaajándék, mely képét a 

kápolnában környezi, elég hangosan hirdeti. (A ,IIavi Fü-
zetek1- bői.)*) 

— A jézustársaságnak névkönyve megjelent 1875. 
évre. Catalogus provinciáé Austriaco-Hungaricae. Kitűnik 
belőle, hogy kettős hazánkban van 478 jézusrendi szerzetes. 
Ezekből azonban 30 Austráliában lakik, minthogy a 3 aus-
tráliai ház, melyek közöl a Collegium Septicollense, jezsuita 
papnövelde, hat növendékkel, az osztrák-magyar tarto-
mányhoz tartozik. Az egész világon pedig 9245 szerzetes van, 
169 egyénnel több tagot számlálnak, mint a mult évben ; 
ilyképen a német üldözés nem látszik ártani a rendek, mi-
után ott is 43 egyénnel szaporodtak. Legtöbben vannak 
Francziaországban, t. i. 2844-en ; Németországban 2410-en-
A missiókban 1882 szerzetes működik, ezek közül Ázsiára 
esik 399, Afrikára 106, Északamerikára 683, Délamerikára 
354 stb. Generálisuk Pater Beckx Péter; ,az osztrák-ma-
gyar tartomány főnöke Bülow Aemilius. Éljenek ! Ismétel-
hetjük amit Veuillot mondott a mult századi jezsuitákra : le 
siècle eut un grand saint et un grand martyr: la Compagnie 
de Jésus ! 

— Milyen most egysvajczi plébános. Jura vidékén hat 
falut gondoz most egy Weber nevü áldozár, kit a liberális 
kormány, Bismarck alázatos szolgája elűzött, ennélfogva 
csak titokban lelkészkedik. Mintha Nero kora ismétlődnék 
a szabadság ősi hazájában, Svajczban, ugy sújtják ott a 
kath. papságot ; öt hat cantonban telvék a faluk csendőrök-
kel s aki égy papot elfog, 50 franknyi jutalmat kap, We-
berre 200 frank van kitűzve. Az erélyes ember szakállal, 
gyűrűkkel ujjain, különféle ruhában jelenik meg hivei kö-
zött, legtöbbnyire éjjel valamely szegény embernél gyóntat, 
egyházi ruha nélkül miséz, s az oltári szentséget a szent 
olajokat magával viszi, hogy a haldoklókat a végső szentsé-
gekkel elláthassa. Nincs is rá eset, hogy kerületében gyó-
natlan halt volna meg valamely katholikus. Minden jöve-
delme az, mit alamizsna gyanánt kap. Habár mint valamely 
gonosztevő után vizslatnak a kémek, eddig minden veszélyt 
kikerült ; sokszor történik, hogy elmegy a csendőrök mel-
lett, s a nyomban utána jövő embert elfogják, mint We-
ber lekészt. Mentül jobban szaporittatik a fogdmeg sereg, 
annál jobban feltűnik az Isten oltalmazó keze, hogy az üd-
vözülendők elhagyatva ne legyenek. Veuillot mondja, hogy 
„Nero volt a sátány szemtelenségének remeke, kiben, min-
den gonosz vegyülékében akart leginkább imádtatni ; benne 
tetőzött a római civilisatio, volt érzéke, ösztöne minden 
iránt, mit kell tennie a kereszt ellénében, hogy megdöntse, 
kiirtsa diadalát". Ugyanilyen Bismarck, mert a jelen világ 
minden hatékony eszközét szolgálatába fogadta, hogy ki-
irtsa az egyházat. Hanem a diadal annál nagyobb, mentül 
élesebb, agyafurtább az ellenség. ,M. S.' 

— Münchenben uj kath. templomra lévén szükség, 
miután a község a szükséges költségek fedezését megtagadta, 
— a legújabban a katholikus egyház kebelébe visszatért 
özvegy anyakirályné késznek nyilatkozott a kérdéses tem-
plomot sajátjából felépíteni. A templom körülbelül 200000 
ftba keriilend. 

— Olasz lapok írják, hogy a magyar, oláh, horvát s 
olasz szabadkőművességnek főbb emberei decz. 17-én gyű-
lést tartottak Livornóban; ugyanott határozták 1848-ban 
Rossinak meggyilkolását is, melylyel a római forradalom 
kezdődött. Rómából pedig irják, hogy ottan nagyon kezdik 
az ólom légszeszvezetési csöveket lopni, illetőleg a falakból 
kifeszegetni, miből azt következtetik, hogy a csőcselék for-
radalomra készül, mert e csöveket golyóöntésre használják. 

*) Szerkeszti Winter Ágoston. Évenkint 12 füzet,bérmentes szét-
küldéssel 1 ft. o. é. előfizetési pénzek a szerkesztőhez küldendők, Pesten, 
a belvárosi plébániaiakban. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Pesten, február 17. 14. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Az állampolgárnak kötelmei az állam s annak törvényéi iránt. — A Szent-István-Társulat. — Egyházi 
tudósítások: Pest. A középtanodai tanáregylet gyűlése. Vidéki levél. (V.) Csanádi egyházmegye. Nyugdijiutézetiközlemény. 

Vegyesek. 

Az állampolgárnak kötelmei 
az állam s annak törvényei iránt. 

Korunkban , midőn egyfelől az állam eszméje 
oly i rányzatos nyomatékka l hangsulyoztat ik, más-
felől az államomnipotentia elleni küzdelem SZÍVÓS 

bátorsággal folytat ta t ik , nem ár that időről időre a 
kathol ikus hit-, s tüzetesen erkölcstan fonalán kissé 
azon kötelességekről is elmélkednünk, melyek az 
állami együtt létből az egyénre háramlanak, hogy 
egyrészt mit sem mulaszszunk el, mire mint keresz-
tény ál lampolgárok kötelezve vagyunk, másrészt 
ne h a g y j u n k oly állítólagos kötelességeket magunkra 
erőszakolni, melyek nem csak, hogy nem azok, ha-
nem ellenkezőleg, épen a fentjelzett szempontból 
egyenesen bűnös cselekedetek lennének ; mert ,az 
állam nevében' manap sok oly dolgot követelnek 
a szegény polgártól, miket mint keresztény ember 
nem tehet meg, s ha mégis megteszi, jele, hogy kö-
telességeit s jogait vagy nem ismeri, vagy nem törő-
dik velők, mindket tő baj, melynek némi eloszlatása 
e jelen sorok feladata, amennyiben azok a ,Religio' 
t. olvasóinál kegyes figyelmet ébreszteni képesek 
lesznek. 

Fejtegetésünk kiinduló pontja azon tétel, hogy 
az ál lampolgárnak legelső kötelessége a törvényes 
hatóság s az ez által hozott törvények, kibocsátott 
rendeletek i ránt i engedelmesség. „Omnis anima po-
testatibus sublimioribus. subdita sit, uon est enim 
potestas nisi a Deo : quae autem sunt, a Deo ordi-
natae sunt" — Rom. XII , 1 — sokkal ismeretesb 
hely, semhogy annak bővebb- taglalásába bocsát-
koznunk kellene. 

De hogy ez az engedelmesség igazi keresztény 
erény legyen, nem szabad csak külső ténynek, külső 
alávetésnek lennie, hanem közre kell működnie a sza-

badakara tnak is, mely a jogos törvénynek aláveti 
magát. Viszont pedig, az akara tnak készséges meg-
hajolása csak azon meggyőződésből származhatik, 
hogy a törvényes hatóság hata lmát mint Is ten 
helyettese gyakorolja. A ki tehát a népet e meggyő-
ződéstől megfosztja, azál tal t. i., hogy a vallást s a 
vallásos hitet aláássa, az a törvényes hatóságnak 
tekintélyét ássa alá és a társadalmi létnek alapjait 
bontja szét. 

Engedelmességünk azonban a világi hatóság 
i ránt nem lehet feltétlen; mert képzelhető az eset, 
hogy annak törvényei és rendelkezései az Isten 
akara tával ellenkezésbe jönnek. A világi hatóság 
ugyanis nem örvend oly mérvű s természetű isteni 
támogatásnak, hogy nem tehetne jogellenes rendel-
kezéseket, nem bocsáthatna ki igazságtalan törvé-
nyeket is, mely támogatásnak még az egyház sem 
örvend lelkipásztori, hanem csakis tanitói hivata-
lában, a hit- s erkölcstan körül. Mihelyt tehát va-
lamely törvény nyi l t ellentétben áll a természeti 
vagy isteni törvénynyel , oly értelemben, hogy va-
lami, magában véve tilos dolgot rendelnte — e 
perczben a szentirásnak eme tétele lép h a t á l y b a : 
— Ap.Cs. VI, 19 — „Istennek inkább kell engedel-
meskedni, mint az embereknek". 

Általában azt lehet mondani, miszerint arra, 
hogy a gyakor la t i esetben köteles legyek engedel-
meskedni, szükséges, hogy mindazon feltételek tel-
jesittessenek, melyektől valamely polgári — világi 
— törvénynek jogérvénye függ. Ez néha maguk-
ban véve igazságtalan törvényeken is megtörténhe-
tik, hozzájárulólag, accidentaliter, ha t. i. e törvé-
nyek bizonyos polgári jogokat megsértenek is, a 
többiben pedig nem rendelnek olyasvalamit, mi 
magában véve tilos lenne ; i lyenek voltak például a 
maga idején azon törvénynek, melyek a papok adó-
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mentességét megszüntették. Ilyetén törvények acci-
dentaliter azért válhatnak kötelezőkké, mert más-
különben az engedetlenség által botrányra adatnék 
ok és alkalom s egyúttal a hatóságnak tekintélye 
és az állami belbéke is veszélyeztetnék. 

Ezen erény s ezen keresztény kötelesség ellen 
vét a forradalom, a törvényes hatóság elleni lázadás, 
vagy az ennek rendeleteivel való erőszakos szembe-
szállás, s ily értelemben vettetett el a Syllabus 63. té-
tele: „Legitimis principibus obedientiam detrectare, 
immo et rebellare licet". 

Az engedelmesség erényével szorosan össze-
függ az elöljáróság iránti tisztelet kötelessége, s 
mert a jó kormány megbecsülhetlen nagy jótéte-
mény a népekre, azért kötelesség az elöljáróságért 
imádkozni is; — „Obsecro igitur — mondja az 
apostolok fejedelme, 1, 2, 1 ; — primum fieri obse-
crationes, orationes, postulationes, gratiarum actio-
nes pro omnibus hominibus : pro regïbus1 et omnibus, 
qui in sublimitate sunt, ut quietam et tranquillam 
vitam agamus in omni pietate et castitate". 

Mondjunk itt valamit az adóról is. 
Az adófizetés az alattvalónak egyik kiváló kö-

telessége, értjük a köteles és törvényes adót. Er-
kölcstanilag pedig főfontosságu kérdés : minő ez a 
kötelesség ? — mert e kérdésnek megoldásától függ az 
e téren elkövettetni szokott bűnöknek megítélése s 
számos lelkismeretbeli kételyeknek eloszlatása, me-
lyek főleg ott merülnek fel, hol a restitutiónak kö-
telessége kezd előtérbe lépni. 

Voltak, kik tagadták, hogy a,z adófizetés lelk-
ismeretbeli kötelesség, s ennél fogva az idevonat-
kozó törvényeket egyszerűen a ,leges mere poenales1-
közé sorozták. Ez pedig, legalább az egyenes adók-
ról nem állhat, melyeket a hatóság rendel, köve-
tel s szükség esetén be is hajt, anélkül, hogy a 
nem-fizetésre rendesen egyéb büntetés is állana. A 
közvetett adóknál igaz ugyan, hogy az\ igazság el-
titkolására vagy bizonyos cselekedetekre büntetés 
van szabva, de ebből még korántsem következik, 
hogy az az illető törvény mere poenalis legyen ; 
mert számos egyéb cselekedetre is van, s néha igen 
nagy büntetés szabva, anélkül, hogy azért az e cse-
lekedetet tilalmazó törvény mere poenalis legyen. 
Ha pedig azt mondják, hogy a hatóságnak mind-
egy, akár a közvetett adót fizessem, akár az adó-
megröviditésre szabott büntetést, akkor erre azt fe-
leljük, hogy ez sehol sincsen megirva, s nem tu-
dunk hatóságot, kormányt sat., mely ily értelemben 
nyilatkozott volna, s hogy végre a szentirás s a hit-

tudósok általános véleménye (sententia communis 
theologorum) amellett nyi la tkoznak, hogy ezen 
adóknak megfizetése is lelkismeretbeli kötelmet ké-
pez. Tudjuk, hogy a Megváltó maga is fizetett adót, 
ki — Luk. 2q, 25 — ekként szól: „Reddite quae 
sunt Caesaris Caesari et quae sunt Dei Deo",mig — 
ad Rom. 13, 7 — sz. Pál igy szól: „Reddite ergo 
omnibus débita ; cui tributum, tributum ; cui vecti-
gal. vectigal, cui timorem, timorem ; cui honorem, ho-
norem". s valamivel feiebb: „ subditi estote non 
solum propter iram, sed etiam propter conscientiam". 

A mi a sententiam communem theologorum 
illeti, melyre későbben talán még visszatérendünk, 
itt csak annyit jegyzünk meg, hogy ligouri sz. 
Alfonz — IV, 616 Th. M. — azon nézetet, mely e 
törvényeket a mere poenales közé helyezi, nem meri 
probabilisnek mondani, mi szintén azt mutatja, hogy 
ezen állitás hit- s erkölcstani szempontból nem 
tartható. 

A Szent-István-Társulat 
f . hó 11-kén tartott vál. gyűlése. 

Tekintve azon nagy érdekeltséget, melylyel, mai .Vi-
déki levelünk' tanúbizonysága szerint, vidéki olvasóink is 
azon kérdések iránt viseltetnek, melyek legújabban a Szent-
István-Társulat kebelében felmerültek, iparkodtunk a f. bó 
11-én megtartott, rendkiviilileg látogatott választmányi gyű-
lésről lehetőleg részletes tudósitást szerezni, melyet a kö-
vetkezőkben egész terjedelmében közlünk. 

Az ülés 4 órakor elnök, nm. gr. Cziráky János ő exja 
által nyittatott meg. Néhány folyó ügy elintézése után, me-
lyekhez dr. Fraknói Vilmos ur legújabb kiadványának : „Ma-
gyar országgyűlési emlékek" I. és II. kötetének, az emiitett 
ur általi beküldése is tartozott, s melyért neki a választmány 
köszönete jegyzőkönyvileg kifejeztetett, s miután a titkár 6 
uj tagnak belépését jelentette volna, a gyűlés napirendre 
térvén a költségvetési bizottságnak 1875-re szóló, a legna-
gyobb gonddal összeállított jelentése olvastatott fel, minek 
megtörténte után a társulati igazgató felelt a decz. 10-ki vá-
lasztmányi ülésben tett ezen interpellatióra : „Váljon miért 
nyomat a társulat egyedül az Athenaeumnál, avagy szerző-
dik-e időnkint más nyomdákkal is?" 

E válasz felolvasását Szilágyi V. ellenezte, ki egy kissé 
mysteriosus beszédben a pénzügyi bizottságnak abbeli indít-
ványát : küldessék ki más bizottság, mely a nyomdai ügyek-
nek, — értsd az Athenaeummali viszonynak miképeni ren-
dezésére nézve javaslatot tegyen — legott határozattá emelni 
kívánta, mely indítványra, mint mondá, a pénzügyi bizott-
ságot fontos okok birták, melyeket azonban, mint látszott, a 
társulati tisztviselők iránti kíméletből elősorolni nem akart. 

Tárkányi kanonok-alelnök s Bartha B. uraknak azon 
helyes megjegyzése után, hogy a választmány nem halott 
okok alapján nem ítélhet, a jelentés felolvasása foganatosít-
tatott, melynek főbb pontjai a következők : 

Azon szoros viszonynak, mely a társulat s az Athe-
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naeum közt fenáll, oka abban keresendő, hogy midőn a tá r -
sulat 1871-ben jelenlegi legnagyobb s legjövedelmezőbb vál-
lalatát megindította: a kath. elemi iskolakönyvek kiadását, 
akkor egyrészt ő neki nem volt annyi pénze, hogy ezt ön-
állólag tehette, másrészt nem létezett Pesten nyomda, mely 
az erre szükséges, korlátlan hitelt nyújthatta volna, mint 
csak az ,Athenaeum', melynek terjedelmes engedményei 
annyira mentek, hogy a társulatot felhatalmazta, hogy az 
iskolai könyvekből származott kötelezettségeinek csak oly 
arányban tegyen eleget, a mily arányban e hitelbe vett 
könyveket elárusíthatja, minél többet bizony üzleti intézet-
től követelni alig lehet. 

Megjegyzendő, hogy az e körül folytatott alkudozá-
sokról az időközben tartott választmányi gyűlések mindig 
pontosan értesíttettek s azokat, valamint eredményöket hely-
ben is hagyták; mi pedig azon panaszt illeti, hogy a társulat 
kiadványaira nem nyit versenyt a bpesti nyomdák közt, 
megjegyzi a jelentés, hogy a társulat ilyesfélét 1872-ben 
tett, midőn a ,Házi könyvtárt1 megindította, s kiderült, hogy 
egy — mint az igazgató magát kifejezte — ,a társulat által 
segélyzett nyomda' ivét tiz forinttal drágábban számította, 
mint az Athenaeum ; amiértis a munkálatoknak ottani össz-
pontosítása még sem látszik oly nagy kárával járni a t á r -
sulatnak, mint ez másfelül állíttatik. 

Ezen összpontosítás mellett pedig még azon ok is szól, 
hogy a társulatnak egyes kiadványai 40—50,000 példány-
ban nyomatván, másrészt a forgalom aránylag igen lassú 
lévén, nagy s hoszu hitelre van a társulatnak szüksége, me-
lyet csak nagy intézet képes nyújtani, mint az Athenaeum ; 
továbbá e nagy munkák néha igen gyorsan kellenek, nem 
egy félév múlva, hanem nyolcz nap alatt, mire ismét, ugy 
mint az iskolai könyveknél szükséges néhány drágább be-
tünemnek előállitására, csak nagyobb üzlet képes ; mi mind 
annak bizonyítására hozatik fel, hogy az Athenaeummalí 
viszony nem volt a társulat kárára. 

Ezek után Szilágyi V. kijelenti, miszerint nem ő az, 
kinek érdekében fekszik, hogy a pénzügyi bizottság okai 
elhallgattassanak. Elmondja tehát, hogy a bizottság, komoly, 
beható s lelkismeretes tanácskozásai egyikében ,utasította' 
az igazgatóságot, tegyen kérdést az Athenaeumnál, rniké-
pen véli a 13000 s néhány száz frtnyi függő adósságot kifi-
zetendőnek, s az ezentuli összeköttetést mily feltételek alatt 
folytathatónak, nevezetesen részt venne-e valamely u. n. 
szabad versenyben ? E kérdésre oly átirat érkezett az Athe-
naeumtól, melyről szónok azt látszik állítani, hogy megle-
hetősen sértő volt ; előhozatván azonban a levél s felolvas-
tatván, kiderült, hogy az semmi egyebet sem tartalmazott, 
mint igen udvarias kijelentését annak, hogy az Athenaeum 
a solidság határai közt kész, bárkivel is versenyre kelni, 
hogy azonban azon esetre, ha a társulat a vele való viszonyt, 
anélkül hogy ő, az Athenaeum, erre okot adott volna, meg-
szakítaná, kénytelen lenne 13000 ftnyi követelésének a szo-
kott módozatok alatti törlesztését követelni, t . i. bárom hó-
nap alatt, az eddig föl nem vett 6-os kamatok hozzáadása 
mellett, — mit a választmány igen természetesnek találván, 
tudomásul vett. 

Ellenben Füssy igazgató ur Szilágyi úrral szemben 
hangsúlyozza, hogy ez utóbbi a bizottsági tárgyalások alatt 

többször emlegette, hogy tud nyomdát, mely sokkal olcsób-
ban dolgoznék, mint az Athenaeum, de ismételt kérések da-
czára sem nevezte meg azt, ámbár ez a társulat érdekében is 
igen kívánatos lenne; — másrészt az igazgatóság maga 
más nyomdáknál tévén kérdést, ugy találta, hogy péld. a 
,Hunyady Mátyás' a káték meg a bibliáknak ivét tizen-
két ftjával drágábban számitotta, hasonlólag a ,Kath. Heti-
lap'-ra vonatkozólag is, hozzájárulván még az is, hogy más 
nyomdák a fizetés felvételénél türelmetlenkedtek, sőt majd-
nem ivenként kívánták a munkabért felvehetni. 

Szilágyi V. viszont csudálkozását fejezte ki, bogy a 
társulati tisztviselőség, mely a szóban forgó indítvány meg-
tételét tegnap a bizottsági ülésben helyeselte, ma ismét el-
lenzi azt. Azután ő is több, általa az Athenaeum rovására 
kideritett árkülönbözetet sorolt elő, melyekről az igazság 
érdekeben meg kell vallanunk, hogy hihetetlenül nagyok. 
Kár, hogy szónok most sem látta jónak azon nyomdát ne-
vezni meg, mely annyival olcsóbban dolgoznék, de ép oly jól, 
mint. az Athenaeum, ámbár épen ezen különbözetre hivatkoz-
va, ujolag sürgősen ajánlá a pénzügyi bizottság indítványát : 
hogy uj bizottságra bizassék a nyomdai viszonyoknak rende-
zése, illetőleg annak kiderítése, miképen kellene az Athe-
naeumnak tartozó 13000 ftot lefizetni, hogy a társulat e kö-
telezéttségtől szabadulva, ha tetszik neki, más nyomdáknak 
is adhasson munkát. 

Itt Lonkay Antal szólalt fel, megvallva, hogy ez az 
egész ügy őt igen kellemetlen helyzetbe hozta. Felel ezután 
az igazgatónak megjegyzéseire. Ha a ,Hunyady Mátyás' 
drágább volt mint az Athenaeum, ugy annak egyik oka 
abban keresendő, hogy volt ügyvezetője nem igen értett a 
calculusok megcsinálásához, másik oka pedig az, hogy a 
,H. ill.' költségvetéseiben gyakran drágább papirt számított, 
mint a minőt az Athenaeum tettleg adott ; a különböző 
betünemekre vonatkozólag megjegyzi, hogy azokat bármely 
nyomda szerezheti be. A mai árkülönbözetekre nézve mondja, 
hogy ő is több nyomdától kért calculust, s kiderült, hogy 
kivévén a ,Hási Könyvtárt' mind olcsóbban dolgoznának 
mint az Athenaeum ; de épep a ,IIázi Könyvtár' az, mely-
nek megindításakor valami verseny-féle tartatott, mi az 
Athenaeumnak árait nyomta, amiért is erre nézve a többi 
nyomdának költségvetései amazét megközelítik. 

A mi a munkabér felvételébeni türelmetlenkedést illeti, 
megjegyzi, miszerint az ő nyomdája sohasem zaklatta a tár-
sulatot, csak hogy egyszer, oly időkben, midőn ő s az igaz-
gató még jó barátok voltak, árra kérte ez utóbbit, hogy ha 
az Athenaeumnak minden héten 1000 ftot fizetnek törlesz-
tésképen, fizessenek neki 200-at ; az pedig, hogy a munka 
beszolgáltatása előtt számlát küldött volna be, valótlan. Végre 
kijelenti, miszerint a nyomdai ügyekre vontkozó egész inter-
pellate nem az ő érdekében tétetett. 

Ezekután elnök, gr. Cziráky János ő exja ekként for-
mulázza a választmány határozatát, miszerint azon kérdés-
nek megliányására : „Megmaradjunk-e az Atlienaeummal 
szemben ma fenálló függő adóssági viszonyban, vagy ak-
kép s mikép rendezzük azt, hogy esetről esetre fizethessünk" 
az eddigi pénzügyi bizottság két uj taggal szaporitassék, 
melyekül közhelyeslés mellett dr." Ruzsicska Jánost egye-
temi tanár s gr. Győri László urakat jelölte ki. 
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Végre Tarkányi alelnök ö nga szólalván fél, Szilágyi 
V. urnák azon megjegyzésével szemben: „Nem csak e négy 
fal közt, hanem nyilvánosan is hozatott már szóba azon vi-
szony, mely a társulati alelnök és az Athenaeum közt léte-
zik" — kijelenti, hogy hozzájárulása nélkül az Athenaeum 
igazgató tanácsosává választatván meg, e választást csak 
azért fogadta el, mert, miben az eredmény igazat adott 
neki, ottani befolyását a társulat érdekében érvényesíthetni 
remélte. Mihelyt e remény alaptalannak mutatkoznék, avagy 
ottani állása a társulat érdekeivel összeütközésbe jönne, 
legott kész igazgató tanácsosi állásáról lemondani. Hogy 
pedig az Athenaeum iránti függő helyzetnek megszüntetése 
évek óta képezi már a társulat illető közegeinek kiváló 
gondját, mutatja azon körülmény, hogy az ottani függő 
adósság négy év alatt 47000 ftról a gyakran emiitett 13000 
ftra apasztatott le. 

Ezek után következett a programm készitő bizottság 
jelentésének felolvasása, mely szerint a nagygyülési tárgya-
lásoknak ugy megröviditése mint élénkitése czéljából hatá-
roztatott, hogy : 1) a szokásos fővédnöki beszéd után a je-
lentést a társulat összes működési eredményeiről ezentúl a 
társulatnak csak egy tisztviselője teszi. 2) A pénztárnoki, 
ügynökségi jelentések s a költségvetés felolvasása elmarad, 
e helyett azonban ezek rövid kivonatban előre kinyomatan-
dók és a közgyűlésen a tagok közt kiosztandók. 3) A köz-
gyűléseken ezentúl ünnepélyes előadások fognak tartatni 
valamely társadalmi kérdésről vagy koreszméről ; ezenki-
vül a választm. kívánatosnak tartja, hogy a közgyűléseken 
jövőre valamely alkalomszerű költemény szavaltatnék egy 
elsőrendű kath. költő által. Az ünnepélyes előadás tartására 
ez alkalommal Jósika Kálmán báró kéretett fel, ki azt el is 
fogadta, a költemény Írására és szavalására pedig a választ-
mány nevében Mindszenty Gedeon kéretik fel. 4) Kivána-
tos, hogy a közgyűlési indítványok a közgyűlést megelőző 
utolsó választmányi gyűlésig írásban küldessenek be, hogy 
a programmba felvétethessenek. 5) Az idei közgyűlés pro-
grammja ekkép állapíttatott meg : a) A fővédnök megnyitó 
beszéde, b) Alelnöki előadás a társulat működéséről és álla-
potáról. c) Jósika Kálmán báró előadása az irodalom hatá-
sáról korunkban a társadalomra, d) Mindszenty Gedeon 
alkalomszerű költeménye, e) Indítványok, f) Az igazgató-
választmány kiegészítése, g) Jegyzökönyv-hitelesitő bizott-
ság kiküldése. 

A tagsági illetményekre vonatkozólag Szilágyi V. szó-
lalt fel, s kedvencz eszméjét, egy megindítandó Jievueí-rö\, 
melylyel már a programmkészitő bizottságban is kisebbség-
ben maradt, körülbelül ugyanazon elvekkel támogatta, me-
lyek ugyané napokban a ,M. Állam'-ban .Esztergomi' alá-
irás mellett napvilágot láttak, s melyekre, a véletlenek egy 
szerencsés találkozásánál fogva mai „Vidéki" levelünk is 
válaszol. Szilágyi úrral szemben Fraknói igen sikerült be-
szédben kimutatta, hogy a bizottság a ,Revue' eszméjét csak 
azért ejtette el ; mert a társulat azt csak pénzbeli veszteség 
mellett létesíthetné, mihez még igen fontos szellemi s politi-
kai okok is járultak, melyektől teljes helyeslésünket meg 
nem tagadhatjuk. 

Ezután a választmány az előterjesztett bizottsági ja -
vaslat és Róder Alajos kanonok módosítása alapján, mely a 

„Korkérdések" fölélesztését ajánlotta, az 1875-ikévre a tag-
illetményeket a következőkben állapította meg ; Ipolyi Ar-
nold: Veresmarti élete II. fűz. 20, Kriesch: Hasznos és kár-
tékony házi állatok II. f. 8, encyclopaedia 25, naptár 6, év-
könyv 8. A kath. vallási és tanulmányi alapítványok tör-
ténete és jogi természete (korkérdés) 16, mult évi többlet 6, 
összesen 89 iv. Végre kimondatott, hogy jövőre a szükség-
hez képest a tagilletményül kiadandó könyvek közé fölme-
rülő korkérdések is vétessenek föl, s olvastatott a prog-
rammbizottság jelentésének indítványa, melyben javasolja, 
hogy 50—60 ivre terjedő egyháztörténet adassék ki a tár -
sulat által a tagoknak illetményül, mely 3 évre osztva éven-
kint 16—20 ivnyi terjedelemben jelennék meg a „Házikönyv-
tárban". Mely indítványt a választmány elvben elfogadott. 

Ezzel, a szokásos üzleti jelentések után ezen ép oly 
érdekes mint nagyhorderejű gyűlés a nm. elnök ur által be-
fejeztetett. = 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 16. A k ö z é p t a n o d a i t a n á r e g y -

l e t g y ű l é s e . Annak bebizonyítására, hogy mily állapo-
tot szült a liberális aera, és hogy mi vár ennek következté-
ben a nemzetre a mostani nevelés mellett ; mondjuk, ennek 
bebizonyítására ismét egy uj adat áll rendelkezésünkre, me-
lyet a középtanodai tanáregylet e havigyülésének köszön-
hetünk. E gyűlés t. i. egész meztelenségében bebizonyította, 
a mit oly régen és sokszor mondtunk, hogy a liberalismus 
pogány nemzedéket akar nálunk is nevelni, e czélra épiti a 
nemzet véres verojtekéből az iskolákat, e czélból pártol a 
kormány hitszegő papokat, mert tudja, hogy ezek közremű-
ködésével annyival is inkább czélt ér, minthogy a lelkisme-
ret fel-felébredő szavának elnémitására épen ezeknek van 
legnagyobb szükségük, mit csak azáltal nyerhetnek el, ha a 
keresztény tant minél gyakrabban guny tárgyává teszik, 
mit végre megszokva a lelkismeret ugy megkérgesedik, 
hogy többé egyetlenegy szava sem emlékezteti többé az ille-
tőket a hűtlenségre, melyet az egyház ellen tanúsítottak. 

Igenis, ifjúságiink nevelése jó részben oly kezekbe van 
letéve, hogy, ha az isteni gondviselés csudás módon nem 
gondoskodik felőlünk, egy évtized alatt Magyarországon a 
hitetlenség diadalünnepét fogja ülni. Vagy mit várhatunk 
oly nemzedéktől, mely Berecz, Névy, Császár, Bodnár stb. 
kezei alól kerül ki ? Mit várhatunk oly nemzedéktől, mely, a 
mennyire csak lehetséges, elszigeteltetik azon tanoktól, me-
lyek egyedül képesek a nemzetnek becsületes, jellemes, hon-
fiúi és keresztényi erények gyakorlására egyaránt képes fér-
fiakat képezni? A tauáregylet jelenlegi gyűlései s határoza-
tai pedig, ha, amint az alig szenved kétséget, megerősíttet-
nek, a liberalismusnak épen azon irányát emelték érvényre, 
mely mellett becsületes hazafi, vagy épen jó keresztény 
senki sem lehet. 

A tanáregylet többsége erkölcsöt akar vallás nélkül, 
mintha csak fából akarna vaskarikát önteni, és ha kérdez-
zük miért ? — mert ily utón tág tér nyilik a hitetlenkedő ta -
nárok és hitszegő papoknak a kath. egyház tanitmánya 
ellen tanítványaik előtt kikelni, mi is akadályozná őket 
ebben? Hiszen ők erkölcsöt akarnak vallás nélkül, és amint 
ezt nem látják be, hogy absurdum, ugy nem látják be azt 
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sem, hogy midőn a hittant megtámadják, ugyanakkor min-
den erkölcsös — lucus a non lucendo — törekvésük nevet-
séggé fajul, és igy tulajdonképen erkölcstelen nemzedéket 
nevelnek fel. Vagy mit ér ama másik határozat, melynek 
értelmében a hittan tanitása egy, mond egy órán keresztül 
engedtetik meg, — hetenkint, kipótolja ez ama vallási isme-
retek szükségét, melylyel egy ifjúnak birni kell, ha már a 
középtanodát bevégezte ? Lássuk csak. 

Az elemi iskolák közösek, a vallástanítás már ott a 
legszűkebb korlátok közé van szorítva, ami pedig e mellett 
főleg figyelembe veendő, a többi tantárgyak előadása alatt a 
legjobb esetben, vagy mindaz mellőztetik — a mi ritkán 
történik — a mi a hittannal összeköttetésben van, vagy, ami 
már nagyrészt történik, ugy említtetik fel, hogy még áz a 
kevés is, ami jót a gyermek a hittani előádás alatt hallott, 
lerontatik, és mikor az elemi iskolát bevégezte, onnan mint 
vallásában tökéletesen járatlan lép ki —, és be az iskolába, 
já ratlan ? nem csak, hanem már előítéletekkel is telve. A 
középtanoda négy alsó osztályában semmivel sem foly job-
ban a dolog, legalább ott, hol állami kinevezés alatt álló ta-
nárok tanitanak, hetenként két óra, a többi profán tudo-
mánynak van szentelve és mily módon ? Az a szegény gye-
rek még ha hozott is magával valamit a hitből, azt is elve-
szíti. Igy előkészitve lép az ifjú a felső gymnasiumba. Itt 
már arról lenne szó, hogy az elemi iskolában és a közép-
tanoda négy alsó osztályában nyert alapon tovább épitsen 
a hittanár, de hiszen, jó Isten ! az ifjú semmi vallásos alap-
pal nem bir, ugyan mit tegyen ilyenkor a tanár avval az 
egy órával hetenkint, melylyel rendelkezik, melyet még 
gyakran egyes ünnepek, vagy ünnepélyességek által el is 
vészit ? Nem szükségképen hitetlennek, vagy a vallás ügyé-
ben tökéletesen járatlannak kell-e tehát lenni az ifjúnak, 
ha a gymnasiumot elhagyja ? Vagy melyik mathematikus, 
természettudós, nyelvész lenne képes valami sikert felmu-
tatni tanítványában hetenkénti egy órával, kivált ha, mint 
ez a hittannal történik, 26, vagy 27 órán keresztül állításai-
nak tagadását hallgatja tanítványa ? 

Szóval, ha tekintetbe veszsziik a tanáregylet határo-
zatát, sőt ha figyelmen kiviil nem hagyjuk, hogy voltak 
olyanok is, kik a hittan kizárását indítványozták a közép-
tanodából, láthatjuk, hogy a tudós professor urak, a mennyi-
ben tőlük függ, készek a nemzetet oly hitetlenné tenni, mint 
minő hitetlenek ők magok. Mi nem kételkedünk, hogy a 
jelen kormány nagyonis kész lesz e hitetlen irányt pártolni, 
de hogy készségét tett ne követhesse, első és fődolog oda 
hatni, hogy a jelenleg uralkodó rendszer és annak legmar-
kirtabb képviselői az uralom teréről leszoríttassanak, a mi 
térmészetesen nem csak a katholikusok, hanem minden be-
csületes ember közreműködését igénybe veszi, aki még a 
nemzet vallásosságára ad valamit. A nemzetben daczára 
annyi corruptiónak mi még felteszünk annyi vallásos ér-
zelmet, hogy nem akarja gyermekeit hitetlenségben nevel-
tetni, tőle függ, hogy a testében mélyen elharapódzott fekélyt 
a rendszer megbuktatásával kivágja, mert akkor, vagy más-
kép beszélnek a most még liberalizáló professor urak is, 
vagy pedig oda küldetnek, ahol majd tetszésök szerint hitet-
lenkedhetnek. Hogy mi fog figyelmeztetésünk daczára tör-
ténni, ezt nem tudjuk, mi kötelességünket ismét teljesitottük 

és nyugodtan lehetünk, a további működésre a tért hatha-
tósabb tényezőknek engedjük át és csak azt kivánjuk, hogy 
ők is annyit és oly módon tegyenek, hogy a felelősség súlya 
a nem tevés, vagy a nem kellő időben tevés miatt lelkisme-
retükre ne nehezedjék. $ 

Vidéki levél (V.) Igen rosz vidéki levelező lennék, 
ha néhány sorral ne reflectálnék a ,M. Állam' febr. 11. szá-
mában megjelent „A Szent-István-Társulatról" czimü le-
velére, melyről maga ama lapnak t. szerkesztősége is sub 
Stella azt jegyzi meg, hogy nem tud annak minden egyes 
állításával egyetérteni. 

Én sem ! s ezért írom e levelet ; sőt annál inkább 
irom ; mert „Esztergomi" ur, mintha a vidéki tagok nevé-
ben akarna szólni ; pedig ,vidéken' még csak én is lakom, de 
azért még sem mernék mindjárt igy általánosan szóllani, s 
azt hiszem, hogy „Esztergomi" ur, ha mindjárt Esztergom-
ban lakik is, mégis csak az esztergomiak nevében szólhatna. 
Ha váljon aztán az esztergomi főmegye minő viszonyban áll 
a Sz.-István-Társulathoz, azt nem tudom, az ,Evkönyv'-ből 
csak annyit látok, hogy a társulatnak e megyében 22, meg 
vagyok győződve, egytől egyik derék, buzgó bizományosa 
van, miből a többi tagok számára következtetve, megbocsát 
„Esztergomi" ur, ha nem tudom a dolgokat oly feketén 
látni, mint ő. 

A fővád, melyet „Esztergomi" ura társulat ellen felhoz, 
ama nagyon hangsúlyozott állításában rejlik, miszerint: „A 
Sz.-István-Társulat a lelkesebb papok néhány száza, áldo-
zatainak és buzgóságának Saturnusává lett. A világi elem 
attól visszavonult, a tekintélyesebb irók elhagyták, a köz-
gondolkozás megtanulta nélkülözni, a közvélemény igno-
rálni" — ezek azon vádak, melyeket „Esztergomi" ur a tár-
sulat ellen szór, melyek, ha szó szerint veendők, s nem talán 
inkább jó nagy részt a tárgy iránti szeretetteljes lelkesülés-
ből psychologice könnyen kimagyarázható pessimismusnak 
szüleményei — akkor ugyan roszul állunk Sz.-István-Tár-
sulatunkkal ! 

No de szóljunk hozzá a dolgokhoz, nyugodtan, rész-
rehajlatlanul, s a mennyire lehet, rendszeresen. 

A vádat hallottuk, okát e bajnak „Esztergomi" ur a 
társulat irodalmi működésének hanyatlásában találja, e ha-
nyatlás okát pedig abban, hogy a társulat nagyonis papi ke-
zekbe került — ! 

Ez ugyan nem nagy bók mi ránk, papokra nézve ; de 
belátom, hogy „Esztergomi" urnák imigy érvelnie kell ; mert 
czikkének egyik főfeladata az, hogy valamely ,világi értel-
miségü' szerkesztőnek helyet szerezzen a Sz.-István-Társu-
latnál ; ezért kelle állitania azt is, hogy : „a társulat iránya 
épen ezen kizárólagos egyházi befolyás következtében egy-
oldalúvá lett" s legújabban csak a papok számára nyújt 
olvasmányokat 

No már, „Esztergomi" ur, ugy látszik azt hiszi, hogy 
minden gyenge, gyarló olvasmány eo ipso ,csak a papnak 
való', e két kifejezés nála, ugy látszik, identicus. Ha azt 
mondja : „A Szent-István-Társulat kiadványai közt vannak 
s voltak mindig gyengébb dolgok is", akkor nem szólok sem-
mit, sőt akkor talán még kezet is fogok vele ; de azt mondani : 
„amit a társulat ad, az csak papnak való", — ez, kérem 
alázatosan, eltekintve e kifejezésnek fentebbi magyaráza-
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tától, nem áll; mert először azt liiszem, hogy a tagilletmé-
nyeknek gyenge voltát nem csak a .világi értelmiség' látja 
be, másodszor pedig nem látom át, miért legyen az Ency 
clopaedia, szent István vagy Hunyady János élete, a ma-
gyar nemzet története s néhány természettudományi munka 
vagy röpirat kizárólagosan papi olvasmány ; imakönyveket 
pedig, melyektől valami ,világi értelmiség' irtózhatnék, tud-
tommal a társulat tagilletményül nem ad. 

Ezeket el kellett mondanom, mert nem szeretem, ha 
valamely állitólagosan szükségesnek vélt reformot az urak 
nem hiszik jobban kezdeményezhetni, mint a papok becs-
mérlésével, holott nekünk annyiszor van alkalmunk tapasz-
talni, hogy bizonyos .világi értelmiségek', rendes üzletet csi-
nálnak belőle, hogy holmi ,reform-tervekkel' beutazzák, 
rangjukhoz képest, hol a plébánosok szerényebb lakait, hol 
a főpapok fényesebb udvarait, mig mások ismét, miután már 
mindenütt megbuktak s kikoptak, végre a .katholicismus'-
nak nyakán szeretnének megfenekleni, — amiértis a ,világi 
értelmiség'-ek ily hangsulyu emlegetése rendesen kissé gya-
nús előttünk, s önkénytelenül is azon kérdés tódul előtérbe: 
„Mennyi adóssága van, melyet velünk ki akar fizettetni?" 

Hogy a Szent-István-társulati olvasmányok tehát 
,csakis papoknak valók' lennének, az nem áll ; igy tehát a 
hanyatlásnak oka sem lehet az, hogy a társulat kizárólago-
san papok kezeibe került ; továbbá ez nem lehet oka annak, 
hogy a világi elem a társulattól visszavonult volna, ha visz-
szavonult ; mert a rendes alelnöki jelentések épen az ellen-
kezőt látszanak mutatni, s „Esztergomi" ur is, ugy látszik, 
érzi ezen argumentumnak súlyát, amiért is nagy röviden 
átsiklik rajta. 

De még azt is merem állítani, liogy egész argumenta-
tiója circulus vitiosus. Az olvasmányok gyengék, mondja 
mert a világi értelmiség, a világi kath. irók s tudósok (— kár, 
hogy „Esztergomi" ur egyet sem nevezett meg — !) vissza-
vonultak ; — de hát miért vonultak vissza ? . . . . A Szent-
István-Társulat ugyan sohasem volt szűkmarkú honoráriu-
maiban ; lia tehát az urak .visszavonultak', alkalmasint azért 
vonultak vissza, mert máshol többet kapnak ; csak azért 
semmi más okból; mert ha csak ügyszeretetből akarnának 
a Szent-István-Társulat közleményein lenditeni, megtehet-
nék, senki sem gátolja őket — csak rajta ! 

Egyébiránt volt idő, midőn a Szent-István-Társulat 
akkori alelnökénél igen sok ,világi értelmiség' járt ki s be, 
sőt ebédelt s vacsorált is nála, de még pénzt is kapott tőle 
kölcsön, — s ezek az idők rettenetes ,Krack'-chal végződ-
tek, melyből ismét csak papi kezek mentették meg a 
társulatot. De lia erre tán nem kellemes visszaemlékezni, 
akkor annyit legalább meg fog engedni „Esztergomi" ur, 
hogy egy Toldy Ferencz, Deák Ferencz s mások a maga 
idején csak azért vettek részt a Sz.-István-Társulat műkö-
désében ; mert ez akkor az egyedüli tér volt, melyen a ma-
gyarság nyilvánosan érvényesíthette magát ; ezeknek tehát 
is voltak mellékczéljaik, s ily urak előtt, végszükségben a 
katholicismus is jó valamire — addig a meddig. 

A világi irók s tudósok ma sincsenek kizárva a társu-
latból, beküldhetik müveiket, s ha a mértéket megütik, bi-
zony ki fognak adatni s honoráltatni is, ott van gr. Lázár-
nak munkája, s ha egyéb katholikus iróink, mint például b. 

Jósika Kálmán vagy Szilágyi Virgil urak jelentkeznének, 
bizonyára a megérdemelt figyelemben részesülnének, ugy 
hogy „Esztergomi" urnák vádjai talán épen azokat sújtják, 
kik midőn tehetnék, nem támogatják a társulatot, mely őket 
bizonyára szivesen fogadná ; — nem akarom egyébiránt eze-
ket a két nevezett urakra értetni, kiket csakúgy véletlenül 
neveztem meg. 

Az általa hangoztatott bajokon „Esztergomi" ur egy 
,Revue', Szemle által akarna segittetui, melyet világi szer-
kesztő mellett a társulat által ki szeretne adatni. Uraim ez 
igen sikamlós tér! Revue, mely az égető egyházpolitikai 
kérdéseket nem érintené, semmit sem érne, semmit sem 
nyomna a latban s bizony nem eszközölné ki azt, minek 
kedveért megindittatnék : hogy t. i. a ,világi értelmiséget' 
nyerje meg a társulatnak. Ha pedig e kérdéseket, mint kel-
lene, tárgyalná, akkor a társulatot igen könnyen politikai 
térre ragadná s azzal jellemét, sőt fenállliatását veszélyez-
tetné. Maradjon a társulat, a minek alapíttatott : kath. irá-
nyú irodalmi társulat, s ne akarjon politikai tényezővé fa-
julni, mert ezzel önsirját ásná meg. Én nem tagadom egy 
katholikus Revue hasznos-, talán szükségesvoltát; de ta-
gadom, hogy a Szent-István-Társulat volna hivatva annak 
kiadására. Ott van a serényen s buzgón működő , Hunyady 
Mátyás', melynek kiadásában nem egy derék munka látott 
már napvilágot, melynek tulajdonosa nem egy áldozatot ho-
zott mái-, s hoz még folyvást a katholikus ügynek, s mely a 
,Revue'-t bizonyosan megindítaná, hahogy ez túlságos ri-
sico nélkül megtörténhetnék, s meg vagyok győződve, hogy 
annak majdani felhívására a katholikus tollak csak oly örö-
mest sorakoznának, talán örömestebb, mintha a Szent-Ist-
ván-Társulat szólítaná fel őket, mely publicumát nagyjá-
ban a ,Revue'-k foglalta téren kivül keresi. 

Aztán, egy ily világi szerkesztő váljon alávetné-e 
magát a társulat mellett működő egyházi censor censurá-
jának? E nélkül pedig a társulat, mint ilyen, tudtommal 
nem adhat ki semmit. Ha — mit nem hiszek — aláveti ma-
gát, akkor ismét ott állunk, a felpanaszolt ,egyoldalúság' 
előtt, ha pedig nem, akkor erit novissimus error peior pri-
oré ; mert hányszor szokták a legjobb akaratú világi irók is 
in catholicis elvetni a sulykot, arra talán nem lesz szüksé-
ges bizonyítékokat felhozni, s a vége az lenne, hogy, miután 
a világiak állitólagosan már elűzettek, ezután még a papok 
is űzetnének el a társulat mellől, s maradna — a ,Revue' s 
az ő világi szerkesztősége. 

No de már túlságos sokat irtam, s még sem mindent, 
a mit akartam. Marad még máskorra is valami, most pé-
pig befejezem: mert attól tartok, hogy szerkesztő ur, ha 
még egyetlenegy szót irok, az egészből egyetlenegy szót 
sem adand ki. 

Csanádi egyházmegye, februárban. N y u g d i j -
i n t é z e t i k ö z l e m é n y . (Folyt.) Ezek elvégzése után 
következett a második főmozzanat, t. i. az egyes alesperesi 
kerületek gyűléseiből beérkezett jegyzőkönyvek s illetőleg 
az azokban kifejezett óhajok, észrevételek s javaslatok érett 
meghányása. 

1. Elintéztetett a felsőtemesi kerület amaz észrevétele, 
hogy a tőke gyümölcsöztetése tekintetében a 6°/0 kamatláb 
7°/ 0-ra emeltessék. — Megjegyzendő, hogy az alap tőkéi 
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tulnyomólag állam- s más értékpapírokba vannak fektotve ; 
az államkötvényektől csak 5°/0 jár s itt is némi levonás tör-
ténik ; de azok névértéke tetemesen olcsóbb áron vásárol-
tatván, p. az 1871. év számadásainak kimutatása szerint 
5250 ft. értékű kötvények 3911 fton szereztettek be, igy a 
magasb kamatláb ez uton mindig pótoltatik ; — az első te-
mesvári takarék-pénztári részvény igen nagy osztalékot 
nyújt. Az alap tebát épen nem sinyli meg a kamatláb ki-
sebbségét és midőn a készpénz az első temesvári takarék-
pénztárba 6°/0-ra helyeztetik el, különösen a töke bizton 
elhelyezése vétetik figyelembe. 

2. A biliéti kerület véleménye, mely azt javasolja, 
hogy „azok kikről tudva van, hogy mammont késő koruk 
segélyzésére nem szerezhettek s a meghatározott 600 ftnyi 
összegből a mostani drágaság mellett" nem élhetnek meg, 
kik tehát „semmi privát vagyonnal nem birnak s e mellett 
roskadozott és tehetetlen állapotban nyugdijt élveznek, leg-
alább is a drágaság idejére egész 800 ftig segélyeztessenek 
az alapból, mert „a nyugdij-alapból kitelik", mint oly javas-
lat, mely a megye által kezdetben elfogadott megdönthet-
len elvbe ütközik, s a nyugdijasok közé egyrészről az 
elégedetlenség üszkét vetné, mig másrészről a közp. bizott-
ságot a részrehajlás vádjával sújtaná, mellőztetett." 

3. Ebez hasonló a felsöaradi kerület ama kivánsága, 
hogy a „kitöltött szolgálati időre mégis némi figyelem s te-
kintet legyen olyképen, hogy azt, ki egyházi szolgálatában 
20 éven alól lett munkaképtelenné,600 ftnyi-,20-tól 30-ig 800 
ftnyi- és ezentúl végre 1000 vagy 1200 ftnyi osztalék illesse 
nyugdíj fejében", mert a kerület véleménye szerint „a fel-
szaporodott töke maga az évi százalék-járulékkal egyetem-
ben megbirja az ekkénti dijaztatást mert a nyugdíj ki-
osztásában inkább érdemet jutalmazni, mint passiv tétlensé-
get kíván szerezni stb". 

Ezek ellenében a kerület utaltatik a világ bármely 
állapotának vagy rétegének komolyabb megfigyelésére, 
hogy meggyőződjék, miszerint a nyugdij sehol érdem jutal-
mazására nem adatik : osztatnak érdem jelek, czimek, feje-
delmi elismerés ; de a nyugdij méltó követelés attól, kinek 
szolgálatában a férfiú erejét feláldozta, szinte a kimerülésig. 
— E követelésnek mindon kötelezett eleget tenni igyekszik 
erejéhez kepest ; hogy pedig a nyugdij-alap segélyforrásai 
nem kiapadhatlanok, tanúsítja az 1872. évi számadás, mely 
a töke évi kamatjai s az évi járulékok teljes fölemésztését, 
az alapnak „in statu quo" maradását jelzi, mert az évi nyug-
dij-összeg akkoron már 600 ftra emeltetett, a nyugdijasok 
száma pedig azóta szaporodott — és azóta is jelentéktelen 
az alaptőke gyarapodása. A nyugdijazandók osztályozása 
ugy mint a segélyösszegnek fokozata az első nagy gyűlésen 
az elvi megállapodások vitatásánál mellőzendőnek határoz-
tatott; eredménye lenne egyedül: rosz vért szülni. 

Nem lehet ez alapnak feladata a nyugalomba lépőknek 
jutalmazása, mely az eszme fogalmával ellenkezik, de nem 
lehet annak feladatul tűzni azt sem, hogy a szolgálatképte-
lenek teljes* eltartására szolgáljon; ennek ellent mond az 
alaplczime, mely a „nyugalmazott papoknak" tisztessége-
sebb, az álláshoz méltó ellátására csak segélyül van rendel-
tetve szolgálni. 

4. A középtorontáli kerületnek két javaslata : a) hogy 

tekintettel arra, miszerint „szegényebb sorsú lelkészek a 
csekély jövedelmök után hasonlókép befizetendő teljes szá-
zalék által más jobb illetékkel ellátott s azért ugyané szá-
zalékot meg sem érző lelkészeknél nagyobb mértékben ter-
heltetnek: az évi Járulékok kiszabásánál jövőre jövedelem-
arányos fokozatot indítványoz" ; b) hogy a nyugdij jelen vi-
szonyok közt magában sok nem levén, mely tisztes háztar-
tásra reá megy, sőt halál előtt netán hoszasb betegség sza-
porította kiadásokra kellvon forditatni,megtörténhetik, -hogy 
papi méltóságához illő tisztes temetkezésére elegendő vagy 
épen semmi költség nem marad fenn", óhajtaná a kerület, 
miszerint „más nyugdijasok példájára a papi nyugdijasok 
hasonlóképen halálozási negyedben részesittessenek", — 
mellőztetett ; az első javaslat, mert az I. közgyűlés a járulé-
kok mikénti kivetésénél behatóan tárgyalván a javadalmak 
osztályozását, melynek a javasolt jövedelem-arányos foko-
zat csak némi változott nemét képezi, és a százalék szerinti 
kivetést,- — ez utóbbi mellett nyilatkozott, melynek egyes 
aránytalanságai részint kiegyenlittettek, részint még ki-
egyenlíthetők, ügy hogy a biztos évi jövedelem megálla-
pítva rendesen befolyik, a kezelés rendes kerékvágásban 
van, melynek egyhamar változtatása nem ajánlatos ; a má-
sodik, mert ily nem remélt eset előfordultával az egyház-
megye papsága az illető egyházkerület nagylelkűségétől fel-
tételezi, hogy a keblében elhunyt paptárs tisztes eltakaritta-
tását lehetővé teszi ; de mellőztetett azért is, mert a nyugdij-
segélyalap rendeltetése az élő elaggott egyházmegyei tago-
kat istápolni s nem a halottakról gondoskodni. 

5. Ha váljon s miként pótolandó a választás alá nem 
eső, de esetleg a nagygyűlésre meg nem jelenhető kerületi 
alesperes személye ? E kérdésre valamennyi kerület nyilat-
kozott, de a vélemények igen elágazók ; három csoportot 
lehet megkülönböztetni : 1-ör. Az esperes gátoltatása eseté-
ben bízzon meg valamely más kerületi tagot. 2-or. A ke-
rület válaszszon az alesperes helyett is esetleg beránduló 
póttagot a maga kebeléből. 3-or. A kerületi jegyző rendes 
helyettese levén az alesperesnek,* ez jelenjen meg szemé-
lyesitőjeként. 

E nézetekkel szemben egy kisebbségi nyilatkozat van 
csak kevés kerület részéről, mely azonban a közgyűlésen 
érvényre emelkedett, hogy t. i. a nagygyűlésre állásuknál 
fogva meghívott alesperesek helyettesítése meg nem jelen-
lietésök esetében már elvi szempontból, de még azért is, 
mert sokféle bonyodalomra s visszaélésre szolgálhatna alkal-
mul, feltétlenül mellőzendő ; amugyis az alesperesnek helyet-
tesítési joga nem levén, az esetleges pótlás inkább a ft. egy-
házmegyei hatóság jogköréhez tartoznék; minden, akár vá-
lasztott, akár választás alá nem esö tag csakis személyesen 
gyakorolhassa a közgyűlésen tagsági jogait ; a kerület maga 
mégis választott képviselője kijelölésénél ugyanazon gyűlés-
ben s az arról szerkesztett, beterjesztendő jegyzőkönyvében 
egyúttal a póttagot megnevezheti. 

6. Némely kerület ujolag a 40 évi szolgálat után a 
nyugalomba lépés jogosultságát kimondatni kívánja. De 
amint ez elv felállítása és elfogadása „reciproce" az egyház-
megye kormánya részére feltétlenül követelné a jogi felru-
házmányt, hogy a 40 évi szolgálat után, ha a viszonyok 
nézete szorint ugy kívánják, nyugalomba léptethessen olyant 



is, akinek nem volna még szándéka a munkásság teréről 
visszalépni, ugy e kívánat előnyt nem biztosit senkinek. Az 
eddig érvényes szabály a szolgálatképtelenség kimutatását 
követeli, akár 40 éves, akár nem a kérelmező, tehát szaba-
dabb téren mozog; a kerületi papság véleménye dönt, a 
melyré nézve az érintett kivánat bizonyos tekintetben bizal-
matlanságot fejez ki : és talán a méltánytalanság vádja nem 
túlzott oly egyházmegyei tag ellen, ki még ép egészségben 
társainak megtakarított filléreiből alkotott alap rovására 
akar eltartatni ; a beteg s más különben szolgálatképtelen 
amúgy is — természetesen a forma megtartásával nyugal-
maztatik. Az Ur felkent szolgája „perseveret usque in finem". 

A javaslat érvényre nem emelkedhetett. (Véëe köv-) 

VEGYESEK. 
— Szándékunk lévén a Su.-István-Társ. kebelében 

jelenleg lefolyó válságot époly hiven mint részrehajlatlanul 
ecsetelni a ,M. Politika' 36. számából a következő nyilatko-
zatot veszszük át : 

„T. szerkesztőség! Megütközéssel olvasom, a ,M. P. ' 
mai számában a Szent-István-Társulat legutóbbi választ-
mányi üléséről szóló tudósításában foglalt azon szavakat, 
hogy a választmány azon dr. Bartha Béla, Bernolák Károly, 
gróf Győri László, Lonkay Antal, Rudnyánszky Ferencz, 
Ruzsicska János és Szilágyi Virgil urakból álló bizottsága : 
„a társulat vagyoni állására s különösen az Athenaeummal 
való szövetségre nézve constatált hátrányos és bonyolult vi-
szonyok teljes kiderítése és a vagyon kezelés és nyomdaügy 
jobb és czélszerübb rendezésének és erre vonatkozó javasla-
tok megtételének" czéljából küldetett volna ki". 

„Ezen alaptalan és a társulati állapotok szándékos el-
ferdítése által annak jó hire ellen intézett : nem tudom hon-
nan*) merített tudósítást valótlannak nyilvánítom". 

„Mert a választmányban majd mindnyájan meglettünk 
győzve arról, hogy a társulat vagyonilag jól áll s a nyom-
dai ügyek ez ideig a legcorrektebben kezeltettek, s a kikül-
dött bizottságnak teendője csak arra vonatkozik, hogy ha 
tud valamit, a mi a társulatra még előnyösebb, azt megfon-
tolva a választmánynak beterjeszsze". 

„A társulat választmányában felolvasott hivatalos je -
lentések, melyeket a lapok hoztak, a társulat megnyugtató 
állásáról tanúskodnak. — És egy általában meg nem fog-
hatjuk, mit akarhat kath. szellemű lapokban a Sz.-István-
Társulatnak erőszakolt gyanúsítása, ez a társulat barátaitól 
nem eredhet. Buda, 1875. február 14-én. Rostaházy Kálmán' 
a Sz.-István-Társulat választm. tagja". 

Végre pedig megjegyezzük, hogy az igazgatói jelentés 
felolvasása után Cziráky János gróf ő exja kijelenté, hogy 
az igazgatóság eljárása teljesen correct volt, mert minden 
ujabb actiót a közgyűlésnek és vál. üléseknek részletesen 
bejelentett, és a foganatosításhoz csakis azok helybenhagyá-
sával fogott. Ennél fogva a kiküldött bizottság működése 
csakis a jövőre vonatkozik. 

— -{• A székesfehérvári székesegyházi káptalan mind 
maga, mind pedig a testvérek és rokonok nevében szomoro-
dott szívvel jelenti főtisztelendő s nagyságos Sclivanfelder 
József, székesegyházi olvasó-kanonok, sz. Benedekről neve-
zett terecskei apát, egyházi törvények tudora, zsinati vizs-
gáló, szentszéki ülnök és aranymisés áldozárnak, élete 84-ik, 
kanonoksága 31-dik, áldozársága 60-ik évében, a végső 
szentségek ajtatos felvétele után, hosszas betegség és végel-

*) A , M a g y a r Állam'-ból, melyet megbízható forrásnak tartot-
tunk. ' A ,M Pol.' Szeri. 

gyengülés következtében, folyó hó 9-kén reggeli 4 óra t á j -
ban csendes elhunytát. — A boldogultért f. hó 11-én reggeli 
9 órakor a gyászos szentmise a székesegyházban megtarta-
tott, ezután pedig hideg teteme a hoszu temetői sírkertbe 
nyugalomra elhelyeztetett. A boldog feltámadás édes remé-
nyében nyugodjék békében. 

— f A pannonhegyi szent Benedek-rend szomorodott 
szívvel jelenti szeretett tagtársának Czinár Mór, a sz. szer-
zet nesztora, bölcsészettudor, aranymisés áldozár, a könyv-
tár főnöke, Ferencz-József-rend lovagkeresztese, a magyar 
tudományos akadémia levelező tagjának, a haldoklók szent-
ségeinek ájtatos felvétele után f. hó 10-én, életének 88-dik, 
szerzetes fogadalmai 67—ik, áldozárságának 64-ik évében 
végelgyengülés okozta elhunytát. A boldogult hült tetemei 
e hó 12-kén délutáni 3 órakor a pannonhegyi sirboltban az 
örök nyugalomnak átadattak. Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

— A török kormány elutasitólag válaszolt az ,Evan-
géliumi szövetség' az angol követ által közvetített folyamod-
ványára a vallásszabadság engedélyezése iránt. 

— A német polgárházassági törvényt most már a szö-
vetségtanács is elfogadta. Ellene szavaztak Szászország, 
mind a két Meklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Schwarz-
burg- Rudolstadt, Reuss (öregebbik ág) Lippe és Scliaum-
burg-Lippe, öszzesen 14 szavazat. — A fuldai püspöki szék 
birtokainak s összes vagyonának állami gondnokává Corne-
lius kerületi főnök neveztetett ki. — Kölnben Cremert a 
.Germania'-nak nem régen Spanyolországban jár t másod-
szerkesztőjét tűzték ki országgyűlési képviselőül. Egy e 
czélból tartott választói értekezleten az az adomaszerü eset 
adta elő magát, hogy egyszerre csak távirat érkezett Ber-
linből, ily aláírással: „A Cent rum"-, melyben a választók in-
tetnek: ne válaszszák meg Cremert; mert annak, mint 
szerkesztőnek sokkal több dolga van, semhogy képviselő 
lehessen. A választók ezen vastag ügyetlenséget hahotával 
fogadták, s ,azértis' Cremerre szavaztak, ki meg is vá-
lasztatott. 

— Azt olvassuk a berlini „N. Evang. Kirchen-ztg." -
ban : „Hol áll egyházunk? Az örvény szélén vagy egy uj 
korszak küszöbén? Vonaglik-e, mint ellenségei hirdetik, 
avagy nehéz lélekzete, mint mi, barátai hiszszük, a közelgő 
javulásnak előjelei ? Vakmerőség lenne ezen fontos kérdé-
sekre választ koczkáztatni. Csak egy világos : ha a porosz 
egyházi politikának vezetői az eddigi uton tovább haladnak, 
akkor minden koczkára van téve, s nemzeti egyházunk, a 
világnak legnagyobb protestáns közönsége, a porosz hata-
lomnak ezen erős vára, a Róma elleni küzdelemnek előhar-
czosa halomra dől. Eddig a háborúnak eredménye az, hogy 
az ultramontanismus összeszedte magát s oly erősen áll ve-
lünk szemben, mint soha ezelőtt, a protestantismus ellenben 
elgyengülten s összetörve, mint szintén soha ezelőtt". 

— Kolumbusnak, Amerika felfedezőjének boldoggá 
avattatását kezdik egyes kath. lapokban pengetni. Roselly 
de Lorgues gróf már a vaticáni zsinat együttléte alatt em-
lékiratot intézett az atyákhoz, s egy hasontárgyu, latin 
nyelven fogalmazott folyamodvány számos bibornok, prí-
más, érsek s püspök aláírását volt szerencsés megnyerhetni, 
mignem az üléseknek felfüggesztése ezen ügyet is ideigle-
nesen felfüggeszté. A gróf azonban az eszmét legújabban 
egy nV Ambassadeur de Dieu" czimü könyvben megujitá, 
melyben Kolumbusnak gondviselésszerű szerepét oly sike-
rülten ecseteli, hogy a bordeauxi bibornok-érsek, Donnet ő 
emja, ki a kérdéses ügyet már régóta melegen pártolja, kü-
lön levélben üdvözölte őt, melyben további hathatós közre-
működését is igéri. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

HARMlRíCZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

A 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút d9-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 20. 15. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Az állampolgárnak kötelmei az állam s annak törvényei iránt. — A Jubilaeum, — S. C. Concilii Decre-
tura. — Egyliázi tudósítások : Pest. Figyelmeztetésül szives olvasóinkhoz. Pest. Válasz a ,Prot. E. s I. Lap'-nak. Csanádi 
egyházmegye. Nyugdíj intézeti közlemény. Róma. Memento homo, quia pulvis es. Berlin. Különfélék. Svajcz. Adalékok az 

egyházüldözéshez, a józan protestánsoknak errőli nézete. — Vegyesek. 

Az állampolgárnak kötelmei 
az állam s annak törvényei iránt. 

(Folytatás.) 

Az adóknakMmég a közvetetteknek is megfi-
zetése tehát, mint az eddigiekben röviden kimutat-
tuk, lelkismeretbeli kötelesség, következőleg az 
azokra vonatkozó törvények nem lehetnek merő 
büntetők — mere poenales. 

De itt aztán azon további kérdés merül fel, 
váljon az adófizetési kötelezettség a iustitia commu-
tativa, a kölcsönös, viszonyító igazságosságból szár-
mazik-e; más szóval: váljon az adónak meg nem 
fizetése által magánjogot vagy szerződési jogot 
sértek-e meg; avagy váljon ezen meg nem fizetés 
csupán csak a iustitia legális, a törvényszerint i igaz-
ságosságnak megsértése-e, mely által a bonum com-
mune, a. közjó ellen vétetik. 

E kérdésre való feleleteikben az erkölcstaná-
rok több részre oszolnak. Vannak, akik annyi ra 
mennek, hogy azt áll i t ják, miszerint a hatóság az 
adónak bekövetelése által csak azon dominium al-
tum-ot, főbirtoklatot éx-vényesiti, melylyel az alattva-
lók javaira vonatkozólag bir, olyképen, hogy az 
adótörvényeknek áthágása egyút ta l megsértése is 
a hatóság tulajdonjogának, tehát elidegenítés, lo-
p á s . . .! Ez azonban kézzelfoghatólag helytelen el-
mélet. Nem tagadjuk, hogy a hatóság bizonyos te-
kintetek" s bizonyos esetekben, főleg, hol mint az ösz-
letnek képviselője cselekszik, ily főbirtoklattal bir, 
s azt érvényesítheti is, midőn például a közjó érde-
kében kisaját í tást rendel, s ekként az egyénnek 
bivtokjogán mintegy erőszakot követ el; de csak 
„mintegy-1 ; mert valóban a közjó, összeütközés ese-
tében nyomósabb az egyénnek bir tokjogánál , mely-
nek megsértése még az által is tetemesen megeny-
hittetik, hogy az egyén ily esetekben megfelelő 

kárpótlásban részesül, (— mely kárpótlások ma-
nap rendesen akkorák szoktak lenni, hogy sok bir-
tokos a kisaját í tás t igen jó üzletnek tekinti ;) ') 
u g y hogy az egész eljárás inkább a k o r m á n y jog-
hatósága, mintsem valami ,domínium al tum' folyo-
m á n y á n a k tekintendő. A tized, vagy egyéb hasonló 
szolgálmányok nem hozatha tnak fel például ; mert 
azok rendesen kölcsönös szerződésen alapulnak, s 
legtöbbnyire csakugyan tettleges maradványa s kö-
vetkezménye azon teljes bir tokjognak, melyet az, ki a 
t.izedet_ kapja, valaha a megtizedelt b i r tokra nézve 
birt, mignemazt épen a tized árán engedte át annak, 
aki most e szolgálmányt megteszi. Egészen más, mi-
dőn az adó már egyszer befolyt az állami pénztárba ; 
akkor már ennek tettleges tu la jdonát képezi ; az i ly 
pénzeknek elsikkasztása csakugyan a iustitia com-
mutativá-nak megsértése, miből következőleg a res-
titutionalis kötelesség minden kétségen felül áll ; de 
addig nem ismerhetjük el, hogy az ál lamnak a min-
den egyes egyén zsebében levő pénzhez csak azért 
volna joga, mert ő az ,állam'.2) 

Mások ismét azt mondják , hogy az adózási 
kötelesség csupáncsak a iustitia legalis-ból foly, 
amennyiben minden állampolgár köteles adója ál-
tal a közjó előmozdítására s fentar tására közremű-
ködni. Ezek ugyan nem tagadják , hogy az adófize-
tés lelkismeretbeli kötelesség, de a visszaszolgálta-
tási kötelezettséget — officium res t i tu t ions — csak 
anny iban ismerik el, amennyiben ilyetén, a bonum 
commune ellen i rányuló vétségek végelemzésben 

') Ez utóbbi megjegyzés nem tartozik ide ; mert ha a 
kisajátítási eljárás magában véve az igazságossággal ellen-
kezik, akkor azt semmiféle, bármekkora kárpótlás sem te-
hetné igazságossá. Az érvnek ereje abban rejlik, hogy a 
kárpótlás által az egyénnek birtokjoga elismertetik, mire 
épen nem volna szükség, ha az állam a kisajátítást csupán 
csak ex dominio alto hajthatná végre. Szerk. 

a) Váljon ez áll-e a papi birtokosokra nézve is ? Szerk. 
. 15 
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magánszemélyek kárá t okozzák, mint például, ha 
valaki adóját hamis pénzzel fizetné be, mig az adó-
szedő' kénytelen az egész, kerületére kivetett össze-
get hiány nélkül beszolgáltatni, tehát a hamis pénzt 
sajátjából beváltani ; vagy ha valaki oly adó körül 
csalna, melynek szedését magánszemélyek kibérel-
ték. I ly esetekben csakugyan a iustitia commuta-
tiva sértetik meg, minél fogva a visszaszolgálta-
tási kötelezettség hatályba lép, mely például oly hi-
vatalnokra is nehezednék, ki hivatalánál fogva kö-
teles a közvetett adók rendes beszolgáltatása felett 
őrködni, s ezt nem teszi, mire pedig hivatala elfoglalá-
sakor hallgatag, quasi-szerződés által kötelezte ma-
gát. Ugyan-e bünt követi el, s ugyané kötelezett-
ségben osztozik az is,ki az ilyen hivatalnokot meg-
vesztegetés vagy egyéb eszközök által kötelesség-
mulasztásra birja, s abban támogatja. 

A régi iskola tudósai — kiket többnyire leg-
jobb, mert legbiztosabb követni, az adózási kötele-
zettséget a kölcsönös igazságosságból származtat-
ják, amennyiben szerintök az alattvaló a hatóság-
gal quasi-szerződésszerü viszonyban áll, melynél 
fogva az elöljáróság, a kormány s annak hivatal-
nokai kötelesek a polgárokat mindazon előnyök-
ben részesíteni, s abban megtartani őket, melyeket 
az állami együttlétből származnak s jogszerűen 
származhatnak, mig másrészt az alattvalók is bizo-
nyos viszonszolgálmányokra kötelesek, melyek-
nek legelseje az adófizetés. Igy mondja Suarez (De 
legg. V. 18, 7.): „Et supra id probatum est ex Rom. 
IB ; et idem sumitur ex illis verbis Christi: Reddite 
quae sunt Caesaris Caesari. Agebat enim de reddi-
tione tributi et significat esse reddendum instar rei 
alienae. Item, quia tributum est debitum per mo-
dum stipendii iusti, quod ex iustitia debetur, sicut 
de decimis suo loco diximus; est autem eadem ra-
tio cum proportione in praesenti Et ratio prae-
cipiendi est, ut servetur aequitas subditorum ad 
oner a eius ac regni sustentanda" Ligouri sz. Al-
fonz pedig (IV. 616.) ezeket mondja : „Probatur se-
cunda ratione, quia sicut rex tenetur vacare saluti 
populi, administrationi iustitiae et aliis oneribus, 
sic contra tenetur populus ex iustitia et de iure na-
turali solvere principi vectigalia ad eius sustenta-
tionem". 

Ez ellen nem lehet azt felhozni, hogy ekként 
az állam valamely Rousseau-féle ,contrat social1-ból 
származottnak állíttatik. Minden társadalomban, 
az egyházban nem kevésbbé, mint a családban lé-
teznek az egyes tagok közt bizonyos jogok és kö-

telezettségek, melyek máshonnan, min ta szerződés-
féle viszonyból — ex quasi- contractu — sem meg 
nem magyarázhatók, sem nem okadatolliatók ; mi-
ből azonban még korántsem következik, hogy a 
család vagy az egyház szerződésből keletkeztek. 

Ha az adófizetési kötelezettség & régiek nyo-
mán ex iustitia commutativa származik, vagy az 
ujabbak, p. Simar, Pruner sat. szerint általában 
csak ex iustitia legali, mig egyes esetekben a ius-
titia commutativa, mint fentebb láttuk, különleges 
visszaszolgáltatási kötelezettséget ró az egyénre — 
kérdés, hogy állunk általában ezen visszaszolgál-
tatási kötelezettséggel ? 

Bizonyos tekintetben e kérdésre már fentebb 
feleltünk; s ugy látszik nekem,mintha e visszaszolgál-
tatási kötelezettség mindenütt érvényesülne, hol az 
adótörvény áthágása vagy kijátszása által magán-
jogok sértetnek meg. A kormány, mint ilyen, nem 
szenved semmiféle kárt , mert a költségvetési hiány-
lat máshonnan fedeztetik, s igy a kár voltaképen 
az adózók összletére hárit tatik át ; de ezek közül 
kik fedezik e kárt, s mennyivel járulnak ennek fede-
zéséhez, váljon ki tudná ezt meghatározni? De igen 
is meg lehet azt határozni ott, hol bizonyos, cseké-
lyebb számú egyének, például egy polgári vagy 
egyházközség tagjai, bizonyos meghatározott, péld. 
iskolai vagy egyházi czélokra, állandóan megálla-
pított összeget együttesen előteremteni kötelesek ; 
mert itt pontosan ki lehet számítani, mennyivel kel-
lett az egyik rész által elkövetett csalás következ-
tében a másiknak többet fizetnie ; minél fogva ily 
esetben a visszaszolgáltatási kötelezettség szigorúan 
érvényesítendő is. (Vége köv.) 

A J u b i l a e u m . 
(Folytatás.) 

Harmadik jubilaeum, IX. Bonifácz alatt, 1390-ben. 
VI. Orbán 1389-ben kibocsátott ,Salvator noster, Uni-

geiiitus Dei Filius' kezdetű bullájában, tekintve, bogy az 
emberi élet rövid volta miatt kevesen érnék meg a jubilae-
umokat, ha azok csak minden 50. esztendőben tartatnának, 
elhatározta, hogy ezentúl minden 33. évben tartassék nagy 
bucsuév, mely szám azért választatott ; mert Krisztus Urunk 
33 évet töltött e földön. Ehhez képest utódja, IX. Bonifácz 
1390-re hirdetett ki jubilaeumot, melyre számos zarándok 
jelent meg, Magyar-, Cseh- s Lengyelországból, valamint a 
balkáni felszigetről. Francziák s spanyolok kevesen jöttek ; 
mert e nemzetek VII. Kelemen ellenpápa obedientiájához tar-
toztak. II. Richard angol, s I. János portugalli királyokat 
a pápa engedményképen részesité a nagybucsu kegyelmei-
ben, anélkül, hogy Rómába kell vala jönniök. 

E jubilaeum alkalmával Estei Albert, ferrarai őrgróf 
is jött Rómába, 400, egyszerű egyenruhába öltöztetett lovag 
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kíséretében. Négy mértföldnyire Rómától négy bibornok, s 
a jeruzsálemi Jánosrend nagymestere által fogadtatott. A 
pápa Ferrara birtokában erösité meg őt, azon feltétel alatt, 
hogy évenkint 6000 arany ftnyi adót fizessen s mindig 100 
lovagot tartson az egyház szolgálatára. 

A negyedik jubilaeum, ugyané pápa alatt, 1400-ban 
sokak által kétségbe vonatik. Spondanus — acl an. 1399. §. 
4. — ezeket irja : „Utrum indixerit jubilaeum in annum 
sequentem, cum nemo ex antiquioribus affirmet, testeturque 
Victorellus, se diligenter quaesisse in Regesto Bonifacii, nec 
tamen ullam praedicti iubilaei memóriám reperire potuisse ; 
omnino crediderim, minime indixisse. Qua enim ratione, 
cum iam sub ipso celebratum fuisset anno 1390, ac proinde 
approbatum, quod Urbanus VI. anno praecedenti reduxerat 
ad trigesimum tertium annum, nec nisi decern anni ab eo 
decurissent? Quod tarnen-nullum sit dubium, advenisse Ro-
mám anno proximo, 1400. ex cunctis orbis christiani parti-
bus magnam hominum multitudinem, tainquam ad iubi-
laeum : inde contigisse putamus, ut multi asseruerint indictum 
fuisse ab hoc Bonifacio, cum nihilominus fuerit tantum non 
prohibitum : sed relictum autiquissimae populorum devo-
tioni visitandi annis centesimis Apostolorum Lim ina, cuius oc-
casione vidimus institutum fuisse Jubilaeum a Bonifacio VIII". 

Tény, hogy ez esztendőben is számos zarándok gyűlt 
össze Rómában, kik közt ez alkalommal sok franczia is volt. 

Ötödik juh., V. Márton alatt, 1423-ban. 
Ez szintén némely történész által kétségbe vonatik; 

mert a kihirdetési bullát nem bírjuk. Sandini — Vit. Pontt. 
— ezeket mondja : „Romám redux — a konstanczi zsinat-
ból — ex lege Urbani VI. an. 1423 iubilaeum celebravit, 
haud magna tamen populorum frequentia, propterea, quod 
Italia, Gallia atque Germania bello arderent". Figyelemre 
méltó, hogy a pápa ugyanezen évben keményen megdor-
gálá a canterburyi érseket, ki mindazok számára, kik saját 
székesegyházát látogatandják, különleges jubilaeumot kihir-
detni merészelt. 

Hatodik jub., 1450-ben, V. Miklós alatt. 
V. Miklós pápa 1450-ben ,Immensa et innnmerabilis 

kezdetű bullája által elnyomva IX. Bonifácz, a 33 évre vo-
natkozó rendeletét, 1450-ben fényes jubilaeumot tartott. Az 
akkor uralkodó nagy járvány daczára is számtalan zarán-
dok özönlött Rómába. A pápa az alkalomszerű szertartáso-
kat a legnagyobb ajtatossággal végezte, s gyalog s mezít-
láb látogatta a templomokat. Különösen Németországból jöt-
tek sokan, sz. András akkor feltalált ereklyéinek tiszteletére. 

Egy alkalommal nagy szerencsétlenség történt. Az 
angyalhidon egy nyerges ló megbokrosodván a tömeg közt, 
az ekként támadt borzasztó tolongás következtében nyolcz-
vanhét személy szoríttatott le a hídról, kik mindnyájan a 
vízbe fulltak. A pápa, kit e szomorú esemény mélyen meg-
hatott, legott számos házat bontatott le, hogy a szent Pé-
ter temploma felé vezető utak kiszélesbittessenek ; a meg-
haltak fényes temetésben részesültek, melyben a pápa maga 
vett részt. 

Május 24-én, pünkösd napján a pápa nagy káptalant 
tartott a ferenczrendüekkel, melyen 3800 rendtag vettrészt, 
kik közül azóta többen a szentek sorába igtattattuk. Ott volt 

Rómában Jakab is trivéri érsek, 150 lovas kíséretében ; Con-
rad, metzi püspök, Ausztriai Albert számos egyéb előkelő 
személység. (Folyt, köv.) 

S. C. Concilii Decretum. 
(A polgári házasságból született gyermekekre vonatkozólag.) 

Parochus N. sacrae congregationi Concilii Tridentini 
sequentia exposuit : 

„Hac mea in parochia ab immemorabili mos invaluit, 
ut spurii infantes sine populi concursu sonituque organi vei 
aeris campani, adhibitis tamen in loco sacro caeremoniis a 
Rituali Romano praeseriptis, baptizentur. 

Pluribus meis est nuper ovibus iugesta opinio, contra-
ctum civilem minime diífere a catholico matrimonio, ex hoc, 
quod prima vice illis, qui solemnem suis natis collationem 
baptismi postulaverunt, quam vis iungi ab ecclesia renuerint, 
acquievi — suadente mei episcopi epistola". 

Quaerebat itaque parochus, quomodo se gerere debuis-
set. Sacra autem congregatio re cognita sequentem episto-
lam ad episcopum eiusdem parochi mittendam censuit. 

31. Julii 1867. 
Reverendissime Domine ! 

„Pro certo habet sacra haec congregatio, Amplitudi-
nem Tuam firmiter tenere, eos, qui matrimonii, ut aiunt, ci-
vilis contractu inito communi contubernio vivunt, quin sa-
cramentale foedus coram ecclesia celebrent, in locis ubi lex 
sacrosancti concilii Tridentini viget, habendos esse iuxta ca-
tholicam doctrinam tanquam publicos concubinarios eorum-
que propterea filios censeri et esse illegitimos. 

..Quamobrem, quum in quibusdam Tuae dioecesis pa-
roeeiis ab immemorabili, uti fertur, mos invaluerit, ut illegi— 
timi quilibet infantes baptizentur adhibitis tantum in loco 
sacro caeremoniis a Rituali Romano praeseriptis, et 'absque 
populi concursu et sine organi aerisque campani sonitu, quo 
legitime natorum baptisma celebratur, sacra haec congrega-
tio censet, praefatam consuetudinem, quae obtinere etiam 
dignoscitur in pluribus locis Tuae dioecesis finitimis, obser-
vandam esse in casu, quo aqua baptismi abluendi sunt in-
fantes eorum parentum, qui sub civilis coniugii praetextu 
scandalosam vitae communionem iniverunt, quum nullum 
prorsus inter eos matrimonium existât coram Deo et eccle-
sia, neque legitimi sint filii, qui ex ipsis nascuntur. 

rCaeterum sublata praedicta consuetudine facile fieret, 
ut ignarae plebis multitudo nullám prope adessè ditforentiam 
suspicaretur inter civilem actum et catholici matrimonii sa-
cramentum, si absque usitata distinetione in extrinseco ap-
paratu eamdem solomnitatem, quae hueusque locum tantum-
modo habuit in legitimorum natorum baptismo, adhiberi 
cerneret pro illegitimis ex contubernio ci vili. 

„Quinimo, quum extrinseca illa solemnitas, qua aeris 
campani et organi sonitu populus advocatur ad infantium 
baptisma, etiam in parentum honorem aliquatenus cedat, ita 
sicuti dignum est, ut liuiusmodi honore gaudeant ii, qui 
saneto catholico ritu magilum Sacramentum in Christo et 
ecclesia suseeperunt, sie indignum prorsus reputatur, ut eodeni 
honore fruantur, qui publice in peccato vivunt et gravissimo 
scandalo caeteris fidelibus offensionem et ruinam pariunt. 
Itaque, dum curandum potius est, ut infantes ex liuiusmodi 

15* 
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parcntibus nati qnantocius per baptismi lavacrum in eccle-
siani recipiantur, cavendum inaimul erit, ne praefatae so-
lemnitates pro his adhibeantur. 

„Haec Amplitudini Tuae significare opportunum duxit 
saeer hie Ordo, quoniam relatum est, parochos, qui praedi-
ctae eonsuetudini inhaerent, per alios etiam eeclesiasticos vi-
ros ineusari, quasi regulás nimis rigorosas sequerentur ; dum 
eeontra clare patet, eos se gerere in re tanti momenti, uti 
probos parochos decet, ac propterea mereri, ut Amplitudini s 
Tuae auctoritate foveantur et tutentur. 

Datum Romae ex S. C. Concilii 31. Julii 1867. 
Amplitudinis Tuae uti fráter Card. Catering praefect. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
fest, február 18. F i g y e l m e z t e t é s ü l s z i v e s 

o l v a s ó i n k h o z . E rovat kezelőjének azon feladat jutott, 
hogy figyelemmel kisérje, főleg hazánkban a vallást érdeklő 
mozgalmakat, figyelje meg a felmerült és. arra vonatkozó 
kérdéseket, legyen azoknak szintere akár a parlament, akár 
a sajtó, akár egyes tudományos társulatok, hogy igy a szi-
ves olvasó az eseményekről kellő tájékozást nyerjen; e mel-
lett azonban nem volt szabad elfelejtkeznie saját belügyeink-
ről sem. E feladat teljesítésének érzete sugalmazta ama pesti 
levelünk irását is, mely ugyancsak a ,Religio' 12-dik szá-
mában ily felirattal jelent meg: „A magyar tudományos 
akadémia könyvkiadó vállalata". E czikk, vagy levél irását 
felhasználtuk egyúttal arra is, hogy, miután a katholicis-
mus ellenei oly tevékenyek, oly ügyesek eszközeik megvá-
lasztásában czéljaik elérésére, hogy mondjuk, a Sz.-István-
Társulatot is buzditsuk hasonló mozgékonyság kifejtésére. 

Nem kételkedünk, hogy szives olvasóink minderre azt 
mondják, hogy : Amen. Valóban, nekünk semmi okunk, 
hogy az ott mondottakhoz akár egy betűt is hozzáadjunk, 
akár abból valamit elvegyünk és mégis, valamint e lap, ugy 
saját reputatiónk érdekében is becsületbeli kötelességnek 
tartjuk, hogy a ,Religio' 12-ik számában a Szent-István-
Társulatra vonatkozó szavainkra nézve figyelmeztetést in-
tézzünk e lap szives olvasóihoz, mert mélyen fájlalnék, ha 
azok a vidéki t. olvasó közönségnek, a Sz.-István-Társu-
latra vonatkozólag csak egy percznyi aggodalmat okoztak 
volna is, vagy ha azok bármily távolról is összefüggésbeho-
zatnának azon intentióval, melynek létezése, vagy nem léte-
zése felett ezidőszerint még nem nyilatkozunk határozottan • 
de annyit mondhatunk, hogy ha létezése bebizonyul, az, hi-
tünk szerint,a társulat megsemmisülését vonandja maga után. 

De hogy tárgyunkra visszatérjünk, jelen levelünk 
által figyelmeztetni akarjuk tehát t. olvasóinkat arra, hogy 
a ,Religio' 12-ik számában foglalt és a Szent-István-Társu-
latra vonatkozó szavaink épen semmi összeköttetésben nin-
csenek amaz ujabb mozgalommal, melv legközelebb a Sz.-
István-Társulatban létrejött, és melynek kifejlődése még ma 
bizonytalan ; teszsziik pedig ezt részben azért, nehogy tudó-
sitásunk bármely létezhető fractio inspiratiójának tulajdo-
níttassák, részben azért, hogy a helyzet jelenlegi körülmé-
nyeinél fogva könnyen bekövetkezhető amaz eseménynek 
útját vágjuk, hogy a nevezett czikk a társulat ellen felhasz-
náltassák, és igy a ,Religio' bármely fractiónak czéljai kivi-
telére eszközül, nem akarjuk mondani : korteskedésül szol-

gáljon. Ez ellen határozottan tiltakozunk. A ,Religio' nem 
pártlap, czikkei nem a pártérdek, hanem a nyilt, a leplezet-
len igazság szolgálatában iratnak, és igy joga van köve-
telni, hogy midőn, mint most is a társulat érdekében szavát 
hallatta és hallatja, kapcsolatban ne hozassék oly törekvé-
sekkel, sorai ne tüntettessenek fel, bár látszólagosan is oly 
módon, mintha oly nézet pártolója lennének, melytől egészen 
távol van és teljesen idegen. 

A Religio1, a Sz.-István-Társulatot mindig a katholi-
cismus szemefényének tekintette, azért bűnnek tartott mindig 
és tart is minden oly törekvést, mely valaha megingathatná 
a közönségben eddig iránta tanúsított bizalmat, ahelyett, 
hogy azt élesztené ; — lépcsőül, eszközül tehát e lap soha sem 
fog szolgálni senki fiának sem, hogy általa, az ő közremű-
ködésével egyéni intentiók, ha azok a társulati érdeken ki-
viil esnek, vagy ha netalán avval épen elleutétessek lenné-
nek, eléressenek. A ,Religio' intentiója, működésének rugója 
a Sz.-István-Társulattal szemben nem más, mint csak is, és 
egyedül a társulat érdeke ; registrálja a társulatban történ-
teket, hogy a közönség mindig az események színvonalán 
tartassák, jóakarólag figyelmeztet, serkent, buzdit a minél 
tökéletesebb működésre, jól meg levén győződve, hogy ez 
által, ily uton csak a'társulat érdekeit mozditja elő; dee 
mellett soha oly érdekek szolgálatába nem szegődik, melyek 
méltán aggodalmat kelthetnének a fizető közönségben, és igy 
bizalmát a társulat iránt megingathatnák E figyelmeztetés-
sel tartoztunk a ,Religio' reputatiójának közönségünkkel 
szemben, hogy tudja magát tájékozni e lap magatartására 
nézve, és midőn tiltakozásunkat ismét megujitanók minden 
más felfogás ellen, mint melyet kifejeztünk, ma be is fejez-
zük sorainkat, de — jövőre talán többet, talán, ha most ho-
mályosak voltunk itt-ott, világosabban fogunk szólani, -+-

Pest, február 18. V á l a s z a , P r o t . E g y h á z é s 
I s k o l a i L a p ' - n a k . Emlékezhetnek t. olvasóink, hogy a 
,Religio' 8-ik számában visszautasítottuk azon vádakat, me-
lyeket a ,P. E. s I. L.'-ban Farkas József ur, Spanyolor-
szág és a katholicismus' feliratú czikkében a katholicismus 
ellen szórt. E pesti levelünkre a ,P. E. s I. L.' 6-dik szá-
mában a mily humánus, époly sok tekintetben a katholicis-
nmsra nézve örvendetes vallomásokban gazdag választ kap-
tunk ; sok tekintetben mondjuk, mert a t. czikkező elég bá-
tor a különben saját hitfeleinél ellenünkben uralkodó elfo-
gult nézetekkel szemben nyiltan megvallani, hogy „általában 
a katholicismusnak, mint egyes kath. intézményeknek, p. o. 
a pápaságnak, a szerzetesi intézménynek, azok éj-napi tu-
dományqs munkálkodásának, a tudomány, a civilisatio, a 
népszabadság és több más felettébb nagy hálával tartozik ; 
s hogy a honfiúi erények a katholicismus keresztes lobogója 
alatt egykor fényesen tündöklöttek, talán fényesebben, mint 
sok modern szabadelvű zászló alatt" ; de habár a t. czikkező 
mindezt elismeri is, elismerése csak a középkori katholicis-
musra vonatkozik, mert azóta a tudomány sok tantételt kép-
telenségnek bizonyított be szerinte, melyeket őszintén hinni 
nem lehet, ugy hogy közöttünk a vitás kérdés ma csak az 
lehet : hiszi-e a katholicismus s ennek papsága azt a mit 
tanít? „Ön — úgymond a t'. czikkező — talán azt mondja, 
hogy igen, én teljes meggyőződésből állítom, hogy nem". 

T. czikkező valóban nagyon helyesen itélt, midőn elő-
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legesen megadta helyettünk az igenlő választ önmaga által 
feltett kérdésére, ugy hogy mi ez esetben válaszának csak 
visszhangja vagyunk, midőn mondjuk, igen : credo — credi-
mus quidquid s. romana ecclesia nobis ad credendum propo-
nit ; hiszünk pedig, mert hitünk indoka, az egyházban létező 
isteni tekintély, nem szűnt meg, nem változott át ; ma épen 
az, a mi volt a középkorban, e tekintélyt nem semmisíthet-
ték és nem semmisíthetik meg a századok, e tekintélyre be-
folyást nem gyakorolhatott és nem gyakorolt a korszellem, 
azért nincsen okunk csak egy perczig is ingadozásra, hogy 
higyjük, vagy ne higyjük-e mind azt, a mit az egyház ta-
nit ; ellenkezőleg az uralkodó szellem monstruosus tévedései, 
kihágásai, kicsapongásai közt épen jól esik, vigasztalólag 
hat a természetfelettiekben még hivő közönségnek látni, 
hogy az egyház, küldetéséhez hiven, a modern tévelyek közt 
is mily tántorithatlau biztossággal jeleli ki a mételytől ment 
legelőt, hol a lélek nyugodtan haladhat pályáján és azért 
SZÍVÓS kitartással ragaszkodik az egyházhoz, hiszi mindazt, 
a mit az egyház, hogy higyjünk elébe ád. Ez indok nekünk 
tökéletesen elegendő, hogy a feltett kérdésre teljes meggyő-
ződésből igenlőleg válaszoljunk és a t. czikkező tagadása 
ellenében, vele együtt azon biróra hivatkozzunk, ki belát a 
vesékbe és szivekbe, aki ismeri a sziv legbensőbb érzelmeit» 
ismeri a legelrejtettebb gondolatokat. 

De igenlő válaszunk igazvoltának bebizonyithatására 
igen csattanós tényekre is hivatkozhatunk. Az egész föld-
kerekségén elterjedt kath. egyházban ugyan nincsen idöf  

midőn hivatkozni nem lehetne tényekre, melyek épen ugy a 
hit meggyőződése mellett tanúskodnak a híveknél, mint a 
kereszténység első századaiban ; de annyi bizonyos, hogy 
ennek kétségbevonása soha szerencsétlenebb időben a tiszt, 
«zikkezőre nézve, és soha szerencsésebb időben ránk nézve 
nem történhetett volna, mint épen napjainkban. Eltekintve 
ugyanis hitküldéreinktől, azok püspökeitől, kiket bizonyára 
semmi anyagi haszon nem kecsegtet, hogy vad népek közé 
menjenek az egyház tanitmányát hirdetni és ők mégis te-
szik, mi hitük mellett tanúskodik- ; mondjuk eltekintve ettől 
^s egy tekintetre az úgynevezett müveit világra eléggé be-
láthatja, mily téves meggyőződésben él, midőn tagadja, hogj' 
& katholikus papok hiszik azt, a mit hirdetnek. Napkelettől 
napnyugotig, déltől északig, Német-, Olasz-, Orosz-, Spanyol-
ország, Svajcz, Amerika mind ugyanannyi színhelyei a ka-
tholikus papság üldöztetésének. Birtokaik lefoglaltatása, 
börtön, száműzetés napirenden vannak, és ők mindezt hősies 
állhatatossággal tűrik es nem csak a papok, hanem a hivek 
is. Mit jelent annyi hősies feláldozás, honnan meríti erejét, 
ha csak nem azon benső meggyőződésből, hogy mindaz, mit 
e- vértanuk hisznek, amiért szenvednek, igaz ? Nem lenne-e 
könnyű magokat mind e szenvedéstől megmenteni ? És ha 
mégis meg nem mentik, ha inkább feláldozzák vagyonukat, 
ha feláldozzák szabadságukat, kényelmüket és mindazt, ami 
az ember előtt kedves, azon az egyen kivül, amit igaznak 
tartanak, és azért, amit igaznak tartanak, hogy lehet azok-
tól megtagadni, hogy hiszik mindazt, amit tanítanak, hogy 
lehet ezekről mondani, hogy anyagi haszonért az igazságot 
megtagadják ? Nem látná-é be a t. czikkező, hogy a tények 
mily erővel czáfolják meg tagadását? E tények nem lenné-
nek-e előtte elegendő bizonyitó okok, ami ,igen'-ünk igazo-

lására? Mi azon reményben élünk, hogy a t. czikkező, ha 
oly elfogulatlanul fogja a kath. papság magatartását tanul-
mányozni, mint tanulmányozni látszik a középkort, ugy e 
kérdésben is előbb-utóbb a jelenlegivel ellenkező meggyő-
ződésnek fog helyet engedni, annyival is inkább, mert be 
kell látnia, hogy ez a tudomány, melyre hivatkozik, nem 
tudomány, hanem az emberi és isteni tekintélytől magát tel-
jesen emancipált emberi ész öntudatos, vagy öntudatlan 
aberratiója. 

Erre a t. czikkezöt különösen figyelmeztetjük, figyel-
meztetjük pedig azért, mivel e ,tudomány' terjedése okozta 
a protestáns papság közt ama pusztítást, hogy maholnap már 
Diogenes lámpája mellett kell keresni köztük valakit, aki a 
kereszténység dogmái közül valamit hisz, e tudatban mondta 
bizonyára Szász Károly is a mult évi ,Reform-egylet' gyű-
lésén, hogy a protestáns papok magok sem hiszik azt, amit 
hirdetnek. Köztünk, hála Istennek, e,tudomány' nem pusztit, 
s ha akad itt-ott egy, ki elég szerencsétlen e tudománynak 
hódolni, az a t. czikkező ur tapasztalata szerint azonnal itt 
hagy bennünket és lesz protestáns, ami ismét csak azt bizo-
nyítja, hogy akik itt maradnak, azok hisznek is, miértis el 
nem fogadhatjuk ama megtiszteltetést, hogy a kath. papság 
a Szász Károly által jellemzett protestáns papsággal egy 
színvonalra helyeztessék, hanem ismételjük: „credo, credi-
mus quidquid s. et romana cath. ecclesia ad credendum pro-
ponit", igen hiszszük mindazt, amit tanítunk és megvagyunk 
győződve, hogy valamint egyesek, ugy az egész emberi nem 
boldogsága nem másban, mint csak a kath. egyház hit- s er-
kölcstanitmányában található fel, és hogy az emberiség 
boldogsága vagy boldogtalansága felé azon mértékben ha-
lad, amint ragaszkodik az egyház tanitmányához, vagy attól 
eltávozik. Credo . . . . A 

Csanádi egyházmegye, februárban. N y u g d í j -
i n t é z e t i k ö z l e m é n y . (Vége.) 7. Általánosabb a kí-
vánság, hogy az évi nyugdijsegély összege magasbra emel-
tessék. — Amint ez óhaj dicséretre méltó, gyöngéd gondos-
kodásról tanúskodik, hogy a nap hevében kifáradt, nyuga-
lomra méltán igényt tartható egyházmegyei tagok tisztes, 
gondnélküli ellátásban részesüljenek : ugy nehezen lesz 
menthető a tulbuzgóság ama vádjától, melynél fogva nem 
vétetnek komolyan fontolóra mind ama tényezők, hogy a) 
a nyugdij-segélyalap teherviselési képessége tulbecsültetik ; 
b) az alap tulajdonképi rendeltetése — a segélyzés czéljától 
elüttetik, mely teljes fentartási kötelezettséggé alakittatik át ; 
c) alapgyarapitási forrásainak egyik nevezetes tényezője, 
az egyházmegzei javadalmak, hivatalok tulterheltetnek, 
hogy egyik-másik legjobb akarat mellett sem lesz képes 
kötelezettségének eleget tenni, — és eléretik d) a viszás 
arány, hogy a nyugdíjas áldozárok jobb ellátásban része-
sülnek, mint számos, tényleges szolgálatban fáradozó, gyön-
gébb javadalmas áldozár, aki azonfelül, hogy nyomorog, 
magától megtagadott filléreit szerencsésebb nyugdíjas társa 
eltartására köteles beszolgáltatni ; és ha ide soroltatnék az 
absolut jogosultság 40 évi szolgálat után azonnal nyuga-
lomba mehetni, könnyen oda juthatnánk, hogy a plébániák 
jövedelmei a nyugdijasok eltartására fordittassanak, föl nem 
említve azt, hogy ily intézkedések életbaléptetése által a 
megye kormányzata szinte lehetetlenné tétetnék. 



118 

Nem vonatik kétségbe, hogy a mai drágaság mellett 
600 ft. évi nyugdíj kevés ; de a volt határörvidéki lelkész-
ségek évi javadalmazásául kivetett 3—500 ft. összeg még 
kevesebb, s a mellékjövedelem majdnem teljes kiapadása 
mellett az illetők mégis élni kötelesek, háztartást vinni s a 
nyupdij-alapba is fizetni ! 

A jóakaratú kedélyömlengések helyett a közgyűlés 
komoly megfontolás után azon gyakorlatibb javaslatot emelte 
határozattá, hogy a közp. bizottság minden egyházkerületbe 
egy-egy rovatos ivet küldjön, mely a kerület javadalmait 
az eddig megállapított, érvényes évi illetékek összege mellett 
a mellékelt másik két rovatban a javaslatba hozott 'A vagy 
egy egész százalékkal fölemelt illetékeket számokban ki-
tüntesse, hogy minden kerület, legközelebbi gyűlésén ko-
moly meghányás után önmaga határozza el, ha váljon l'/s 
vagy 2% után hajlandó-e fizetni! — alapul mindenesetre 
megtartván a jelenlegi illeték összegét. A megállapodások a 
közp. bizottsághoz juítatandók, mely a megye többségének 
határozata után járand el további intézkedéseiben. 

Ily módon a rendes háztartás eljárása fog irányul 
szolgálni, hogy t.i. a kiadások mérlege a jövedelemarányá-
hoz alkalmaztatik, szükségképen előbb a jövedelmet kell-
vén fokozni s biztosítani, ha több kiadás tétetni szándé-
koltatik. 

8. Más, de rokon téren mozog a minden tekintetben 
figyelemre méltó javaslat, melyet az alsótorontáli kerü-
let vett föl jegyzőkönyvébe, s mely ekkép hangzik : „te-
kintetbe véve a beállható mostoha időket (melyeket rész-
ben már élünk is !), amidőn az egyházmegye tényleg mű-
ködő s működni képes papjai is szükségeim fogják a segélyt, 
e czélra előgondoskodásból készek ujabb évi járulék fize-
tésére". 

Nem tagadható, hogy a megye papsága anyagi tekiu-
kintetben de anno 1802-féle állapotban sínylődik még min-
dig, mig a viszonyok s más rétegek állapota teljesen átala-
kultak s a jelen követelményekhez idomultak, illetőleg ala-
kíttattak, holott a papsághoz még folyton nagy, sőt fokozott 
igények intéztetnek, melyeknek alig vagy épen nem képes 
megfelelni. Adni vagy osztozkodni a fölöslegből annak, aki-
nek van, azzal, aki nélkülözésekkel küzködik, oly tömör tes-
tületnél, minő egy megye papsága a testvéri szeretet kapesa 
által összelánezolva, annyira önmagából folyó eszme, hogy 
midőn az elaggottak támogatására tényleg gyakoroltatik, 
fölösleges volna érvekkel támogatni azon czélra, hogy ki-
terjesztessék az activ szolgálatban levő, tényleg viaskodó, de 
anyagilag mostoha viszonyokkal is küzdő testvérekre. 

De ez üdvös eszme foganatosítása, hogy örvendetes 
sikerre számithasson, nem elegj ithető össze a nyugdij-alap-
pal, hanem attól teljesen elkülönítendő, habár hason szerve-
zetű egylet működése körébe volna utalandó ; p. talán a me-
gyében fenálló „fundus misere subsistentium Curionum Dioe-
cesis Csanád." lenne fölkarolandó, átalakítandó, évi járu-
lékokkal gyarapitandó s egyleüleg kezelve az ínséggel 
küzdő, tényleg a lelki pásztorság terén működő testvérek 
istápolására fordítandó — egykoron talán közös forrásul 
szolgálandó az egész megye számára a legégetőbb szüksé-
gek födözésére. 

Az eszme meg lön pendítve — az egyházmegyei pap-

ság áldozatkészsége, amidőn ezt még gyakorolhatja — van 
hivatva annak életet és valóságot kölcsönözni. 4 + 6 . 

fíómn, 1875. febr. 11. M e m e n t o h o m o , q u i a 
p u 1 v i s e s. Az ember balga kedvtelésének nincs egyéb tör-
ténete mint a rőzse lángjának; kigyúl, magas lángokban 
csapong, majd meglohad és kialuszik, ami pedig utána ma-
rad, az nem más, mint fekete korom és sötét hamu. 

Hamut és port talált az első ember istenálmai helyébe, 
hamu és zsaratnak lett Sodorna osztályrésze, hamu boritá 
Babylon büszke fejét, hamut szórt önmagára Ninive, hamut 
hint az egyház a kedve által elragadt ember homlokára 
is, hogy eszméljen és azon kincset keresse, melyet a láng 
meg nem emeszt, hamuvá nem old. 

Ha valaha, mauap megilleti Rómát is a bűnbánat ha-
muja. A carnevali bachanaliák ez időszerint nagyon élénk 
emlékezetbe hozták a pogány előidők történetét ; azzal a 
különbséggel, hogy akkor még sem rendeztek gúnyból pro-
cessio-meneteket, mint jelenleg itt. 

Saját szemeimmel láttam, midőn a Corsót kikerülve, 
egy oldalutczának tartottam, eme vérfagyasztó jelenetet. 
Amint távolról megpillantottam a zászlókat, lámpákat, ke-
resztpóznát, és hallottam a dobpergést, csengetyüt ; való-
ban azt véltem, hogy a Rómában szokásos szentség-kisérés 
rendeztetik valamely súlyos beteg hajlékához, azonban siető 
lépteimet hirtelen megzsibbasztja a tömeg közt észrevett 
álczások esetlen alakja, kik közül egyik társulati tagnak, 
más egyházszolgának, majd pápai testőrnek, sőt fungáló 
papnak is volt öltözve. 

A hideg futott végig ; szerettem volna e szemét nép 
közé egykét jóvérű mogyorópálczás pandúrt küldeni, hogy 
beütött volna közöttök, én nem birtam megérteni a római 
nép gondolkodásmódját, hogy mikép tudott e semmirekel-
lőkkel tovább is mulatni, szintén eszembe jutott, a sz. írás ama 
szava, melyszerint Szeth utódai, a kiket a sz. könyv Isten-
fiainak nevez az emberek ivadékaival elegyettek össze . . . . 
Quomodo obscuratur aurum optimum, mutatus est color 
opti mus !. . . 

Véghetetlenül jól esett ezzel ellenkezőleg később ama 
protestatiót olvasnom, melyet Róma nevében ünnepélyesen 
tettek az igazi rómaiak, melyben Isten kiengesztelésére hív-
ják fel a társulatok elnökei a hi vöket, ugy mint : Mencacci 
a „confederazione piana" elnöke, ugy msgr Macchi, szinte e 
társulat egyházi főnöke. Pellegrino a rosz sajtó ellen alakult 
társulat elnöke. Herczeg Canipagnano, a kath. érdekek- el-
nöke. Anticci Mattéi őrgrófné, a kath. nők-társulata nevében, 
Cavalletti Mária őrgrófné a kath. cselédek társulata nevé-
ben ; ugy Cavalletti őrgróf, Armellini, Diorio, Tolli Lezzani 
gróf elnökök. 

Es a kormány, a „guarranteggie" kormánya, váljon 
ily jelenettel szemben mit csinált ? engedte őket kedvük 
szerint barangolni Róma utczáin, mig végre mégis akadt, 
ki szót tett légyen illető helyen, hogy már ez mégis sok ; 
és mint mondják, be akarták tiltani, midőn már úgyis meg-
tették, amit megakartak tenni. Ilyen világot élünk itt. 

Hanem aztán ugyanazon kormány ministere, Vigliani 
ugyanakkor a böjti prédikátorok ellenében egy currenst el 
nem mulaszt köröztetni, melyben szigorúan felliivja a rend-
őrfőnökök őrködését a prédikátorokkal szemben ; érdekes 
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lesz, valóban, ba egyegy rendőr lcözeg leszólítja a cathedrá-
ról ezt vagy amazt a pátert, mert az ö felfogása szerint a 
kellőnél tovább ment. Szabad egyház szabad államban ! 

Hát Garibaldi mit csinál ! Ebédeket, gyűléseket, szín-
házi tüntetéseket rendeznek számára; ma azonban, mint ün-
nepélyesen kijelenté, békét hagy egyelőre a politikának és a 
vpap kérdésnek" (?) Jelenleg ugy olvastam, hogy a hideg leli. 
Prófétáját azonban, a ,Capitale' szerkesztőjét már nem leli a 
hideg, a politikának idegláza. Szegény szerencsétlent egy 
orgyilkos leszúrta, ép most kisérték republikánus tünteté-
sekkel, forradalmi beszédek közt a vasúti állomáshoz. Iszo-
nyú előjelek a jövőre ! Aki szelet vet vihart arat. 

Manap különben napirenden van városunkban az or-
gyilkosság, a carnevalnak utolsó napjain négy is esett egy 
napra ; hamar kezd a mag gyümölcsözni. 

Egyébként e sok erőszakos halálesetnél mi sem fejez1 

ki érthetőbben ama mondatot: „Memento homo quia pulvis 
es". Hamu vagy ember ! B. 

Berlin. A n é m e t k a t h o l i k u s o k f e l i r a t a a 
s z e n t y á h o z . A s z e r z e t e k u j a b b ü l d ö z é s e . K ü -
lön f él é k. A német katholikusok együttes feliratot szán-
dékoznak a szentatyához intézni, melyet egy számostagu, 
díszes küldöttség nyujtand át. Ezen, német katholikus lapok 
által e napokban terjesztett hir a berlini uralkodó köröket 
nagy ingerültségbe hozta, melynek legelső jelét a ,Nord* A. 
Ztg.' egyik igen haragos hangú czikkében találjuk, melyben 
az mondatik, hogy az egész .tüntetésnek' czélja semmi egyéb, 
mint a pápának jelentést tenni arról, „hogy áll az ultramon-
tán hadsereg Németországban". Továbbá arra iparkodik a 
hivatalos lutheránus tanítani a német hatholikusokat, misze-
rint „bárminő legyen is a katholikus hívőnek tisztelete egy-
házának feje iránt, ezen feliratot mégis csak az fogja alá-
írhatni, ki, mint állampolgár kötelességfeledetton, az ultra -
montanismus tökéletes eszközévé sülyedt". Valóban nevet-
séges, hogy ez a nyomorult nép még mindig azt hiszi, hogy 
az ő haszontalan okoskodásai még valakinek imponálhat-
nak. Hiszszük, hogy kellemetlen lehet a mi uralkodó köre-
inkre, ha ezen felirathói majd kiderül, hogy ezek a ,köteles-
ségfeledett' ultramontánok az összes nemzetnek majd egy 
harmadát teszik, hogy ezen hadsereg létszáma milliókra 
rug ! Elhiszszük, hogy ez a ,tüntetés' kellemetlenül érinti a 
mi urainkat. Prosit nekik ! 

Püspökeink együttes nyilatkozatát Bismarcknak pápa-
választási sürgönyére vonatkozólag *) a strasburgi püspök 
aláirta, a metzi nem. E nyilatkozatnak czélja az, hogy a 
kath. tannak, Bismarck köriratában előforduló ferdítéseit 
vissza- s rendreutasítsa. Bár az illető körök ez illetékes nyi-
latkozatra inkább hallgatnának, mint holmi apostata papok 
s zsidó vagy másféle firkászok hazudozásaira ! 

Figyelemre méltók azon legújabb üzelmek, melyeket a 
német kormány a szerzetesek s egyéb egyházi társulatok 
ellen megindít. Ennek legelső hirét egy bécsi lap hozta, ter-
mészetesen, hogy az itteni kormány erőnek erejével til-
takozik ezen .koholmányok' ellen, de e tiltakozásokra nem 
adunk semmit, hanem ellenkezőleg annyit emiitünk egy 
körlevélből, melyet Bismarck, a ,N. W. T.' szerint kül-

*) Mindkét okmányt, történelmi érdekesvoltuk miatt közlendünk, 
Mihelyt terünk engedi. Szerk. 

földi ügynökeihez bocsátott, hogy a kanczellár abban felpa-
naszolja, miszerint valamennyi szerzetes rend, „kivévén a 
tertiariusokat" Rómában székelő generálisok alatt áll, kö-
vetkezőleg már a májusi törvények alapján is eltörölhetők 
lennének (ecce !). Ilyenek a dömésok, ferenczrendüek, kapu-
czinusok, iskolatestvérek s nénék, Orzsolya-szüzck, claris-
sák, a b. Szűz látogatásáról a jó Pásztorról s Miasszonyunk-
ról nevezett apáczák, kik mindnyájan csakúgy eltörlendök, 
mint a különféle: Jézus s Mária szivéről nevezett, vagy u. n. 
imaapostolsági egyletek sat. sat. 

Jó lesz ezekre kissé figyelni, mert hogy kormányunk 
az egyházüldözés útjában meg nem állhat, hanem a titkos, 
infernalis erők által egyre előre tolatik, az kétséget sem 
szenved. Isten irgalmazzon szegény hazánknak! Végre még 
csak azt jelzem, hogy Elsassban e hónap elején-valamennyi 
szent-Vincze-cgyleti conferenczia feloszlattatott. 

Svnjcz. A d a l é k o k a z e g y h á z ü l d ö z é s h e z , 
s j ó z a n p r o t e s t á n s o k n a k e r r ő 1 i n é z e t e . Bern 
városában a katholikusok e napokban vesztendik el szép, 
annyi áldozattal felépített, templomukat. A ,libaralis' egy-
háztanács ugyanis beleegyezett, hogy Friedrich, Görgens s 
Hirschwälder, ,ókatholikus tanár' urak is misézhessenek a 
templomban, mig ellenben a püspök ur megtiltotta a katho-
likus plébánosnak, ezen kiközösített egyénekkel együtt a 
templomban egyházi ténykedésekot végezni, ugy hogy e 
templom, — a püspök ur nem cselekedhetvén másként, mint 
a hogy tett — a katholikusokra nézve elvoszett, aminthogy 
az egyháztanács már is a kulcsokat a kath. plébánostól el-
vette. Igy űzetnek ki a ,szabad' Svajczban a katholikusok 
becsületesen, törvényes utón szerzett birtokukból. Hasonlót 
szándékozik a genfi államtanács is tenni az ottani Notre 
Dame-templommal, ha csak a római katholikusok a legkö-
zelebb megejtendő egyháztanácsi választásoknál nem győz-
nek a liberálisok ellen. (Már megbuktak! Szerk.) 

A Tsatholikusok elleni ezen folytonos erőszakoskodá-
sok, templomaik elvétele, alapitványaik elkobzása, az u. n. 
.szurony-keresztelések', melyek abban állanak, hogy — mi-
ként nem régen egy Genfben lakó, Maurice nevü hivatalnok 
a compensières-i templommal tett — valamely ,ókatholi-
kus' apa gyermekét egy tisztán katholikus község templo-
mába viteti, azt karhatalommal feltöreti, s ott fegyveres 
csendőrök assistentiája mellett megkeresztelti, miáltal a 
templom megszentségtelenittetik s akként a katholikusok 
előtt zárva marad; — ily tények s tettek már józanabb s 
méltányosabb gondolkozású protestánsainkat is nem csak 
gondolkodóba ejteni, hanem már nyilatkozatra is birni kez-
dik ; mert igen helyesen akként érvelnek, hogy a liberális 
többségnek ilyetén, a katholikus kisebbség róvására történő 
garázdálkodása oly annyira ziláltakká teszi a közhaza vi-
szonyait, hogy a ,szabad' Svajcz nem sokára a maga idején 
szintén ,szabadnak' csúfolt Lengyelország sorsára juthat; 
mert hogy Porosz-, Olasz- s Francziaország igen hajlandók 
lennének rajta Porosz-, Oroszország s Ausztria szerepét el-
játszani, ez tisztán látó honfitársainknál több, mint merő 
sejtelem. 

A müveit, ámbár eddig a katholikusok iránt szintén 
nem méltányos Zürich az első, mely e tekintetben szavát 
hallatja. Igy a ,Zür. Tagbl.' ekként szól : „Nem volna-e már 
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ideje, bogy végre valahára protestáns oldalról is tiltakozás 
történnék azon, minden jogot s igazságosságot arczul ütő 
erőszakoskodás ellen, melynek a katbolikusok a mi u. n. 
,szabad' hazánkban áldozatai ? Nem épen irigylendő dicső-
ség az, melyre országunk s népünk ezen óriási, égbekiáltó 
igaszágtalanságok által szert tesz, s későbbi, részrehajlatlan 
történetírók alighanem egyértelmüleg akként itélendenek, 
hogy a ,culturharcz' korszaka igen sötét, undok lapját ké-
pezi a svajczi történelemnek". Erre a lapnak valamelyik 
következő száma eme választ hozta : „A mit becses lap-
jának 6013. száma mond, csakugyan figyelemre méltó. 
Hogy közhazánk becsülete a bern-jurai és genfi katho-
likusoknak üldözése által súlyosan compromitáltatik, arra 
nézve csakugyan tisztában lehet magával mindenki, aki 
még elfogulatlanul s tárgyilagosan gondolkodni tud. E so-
rok írója azt hiszi, hogy a bármily árnyalatú protestánsok 
fellépése a sértett jog védelmére, még ha az a katholikusok-
nak kedvezne is, senkinek sem válnék szégyenére, s leg-
alább azt bizonyítaná be, hogy a protestánsok közt a szó-
val annyira magasztalt türelem tettleg is honol". Ily nyilat-
kozatok, ha mást nem, legalább azt mutatják, hogy a mél-
tányosság s igazi hazaszeretet, itt ott már a protestánsok 
közt is feléledni kezd — vajha az ekként nyilatkozók ne 
lennének hasonlók a pusztában kiáltozóhoz ! 

Nem régen a bieli ,ókathólikus plébános', Lièvre, pro-
testáns leányt vett ,nőül' s azzal magát a protestáns pap által 
saját ,ókatholikus', a katholikusoktól elrabolt templomában 
,megesketteté'. Az ünnepély magasztosságát a protestáns 
egyházi zeneegylet közreműködése nem kis mérvben emelte. 
De az egész eset még a bernkantoni főegyháztanácsnak is 
furcsának látszhatott, amiért s külön köriratban nemhelyes-
lését fejezte ki a felett, hogy Lièvre olyasmit tőn, mi nem 
,ókatholikus eljárás' (?) s az illetőt arra figyelmezteti, mi-
szerint az egyes papnak nincsen joga a hittan s fegyelem 
körül változtatásokat tenni, mielőtt az egybehívandó nagy-
zsinat nem határozott. Erre e tiszteletreméltó uri ember a de-
lemonti ,Pro<7rés'-ban a következő nyilatkozatot tette közzé, 
nevének teljes aláírása mellett, mely betüszerint ugyan a 
katholikus sajtó ellen irányul, valóban pedig a főegyházta-
nácsot sújtja: „Az ultramontán sajtóebek s a római journa-
lismusnak buldoggjai legújabban rendkivülileg hangosan 
üvöltenek: szájok tajtékzik a dühtől, piszkot s sarat köpnek 
rám, s mintha mindnyájan megvesztek volna, oly fertelme-
sen ugatnak. S miért fiaind ez ? . . . . Mert egy tisztességes 
leányzóval keltem házasságra" ! . . . . 

E derék férfit ugy látszik, Luther szelleme szállta meg. 

VEGYESEK. 
— A ,Magyar Állami' t. szerkesztője lapjának 40. szá-

mában panaszt emel ellenünk, mintha a Szent-István-Tár-
sulat vál. gyűlésében elmondott beszédét rá nézve kedvezőt-
len kivonatban adtuk volna. Összehasonlítván relatiónkat 
azzal, mit ugyané tárgyra vonatkozólag maga a , Magyar 
Állam' 36. s 37. számában hozott, ugy találtuk, hogy egyet-
lenegy fontos mozzanatot vagy eszmét sem hagytunk figyel-
men kivül, azt pedig, minek wem-emlitését különösen felpa-
naszolja, hogy t. i. a társulati igazgató, ki e választmányi 
ülésben 1870-től szóló oly számlát mutatott elő, mely sze-
rint a ,Hunyadi Mátyás' egy tízezer példányú könyvet né-
hány fttal drágábban állított ki, mint az ,.Athenaeum1, mig 
ugyan ő merő hallgatással mellőzte, miszerint ugyancsak 
1870-ben a ,Hunyadi Mátyás' egy ötvenezer példányú tan-
könyvet ivenkint 61 fttal olcsóbban állított ki, mint az Athe-
naeum — ezt a ,Magyar Állam' is csak csillag alatt hozta, 
s midőn ma, kívánságához képest emlitenők, azon meg-

jegyzés mellett teszszük azt, hogy részrehajlatlanságunk 
csak nem kötelezhet bennünket arra, hogy mind azt lenyo-
massuk, mit az érdeklett két fél, kiki a maga lapjában 
ir, amiértis a hivatkozás Rostaházy pleb. urnák nyilatkoza-
tára, melyet a ,M. Pol.' nyomán hoztunk, azért nem döntő; 
mert itt harmadik személyről van szó. *) 

A többiben,pedig szívesen veendjük „Esztergomi" ur-
nák, a ,Magyar Állam' ugyané számában igért felvilágosí-
tásait, melyek hivatva lesznek, múltkori ,Vidéki' levelünk-
ben tárgyalt czikkét „a klikknek és a klikken kivül is a 
gyengébbeknek" — már mint mi nekünk, megmagyarázni ; 
azonban csakis saját becsülete érdekében arra kérjük „Esz-
tergomi" urat : iparkodjék igazságszeretőbb lenni s művel-
tebb hangon írni, mint azon collegája, ki ugyané számban 
múltkori ,Vidéki' levelünket nem tudja jobban jellemezni 
mint azzal, hogy az „piszkolódásokat halmoz a világi katho-
likusokra általában" . . . mely erőteljes kifejezés alkalma-
sint annak akar jele lenni, mennyire azonosítja magát e 
finom uri ember „Esztergomi" úrral, annyira, hogy talán 
egy szív s egy lélek is vele ! 

— Bécsben Führich, a jeles festő, s keresztény iránya mi-
att általunk kettős tiszteletben tartandó művész,február 9-ére 
esett 75. születése napján époly fényes mint jól megérdem-
lett ovatiókban részesült. A pápar nuntius ő exja sajátkezű 
üdvözlő íratott hozott neki a szentatyától, Bécsben lakó 
tanítványai feliratot, a bécsi művészek egylete babérkoszo-
rút nyújtott át neki. A dresdai képzőművészeti akadémia 
tiszteleti tagjává választotta, a bécsi pedig művésziesen 
igen sikerült felirattal tisztelte meg. A prágai, szent Lukács-
ról nevezett müvészakademia, Tarnóczy, salczburgi bibor-
nok érsek s Zwerger, seckau-i hgpüspök ur szívélyes távira-
tokban fejezték ki üdvözletöket. 

— Kassel városában az újkori liberális iskolának egy 
remek gyümölcsére akadt a rendőrség egy 15 tagból álló, 
igen jól szervezett tolvajbandában, melynek tagjait oda való, 
jómodu családokból származó tanulók képezték. A néhány 
hónap óta ezen nagyreményű fiatalok által annectált t á r -
gyak ára. 200 tallérra becsültetik. Müködésök pénzbeli ered-
ményéből az ifjurak orgiákat tartottak egy kardokkal s 
gyilkokkal feldíszített titkos helyen. — A bajor protestáns 
főconsistorium tiltakozott a legfőbb iskolatanács azon hatá-
rozata ellen, melyszerint ezentúl a középtanodai vallástaní-
tás heti egy órára szorittassék. — A bécsi ,N. Fr. Pr.'-ben 
Schulte hoszadalmas dicshymnusokat zengedez az ókatho-
licismusra, melyek azonban meg nem akadályozzák, hogy a 
rájok vonatkozó tvjavaslat csakúgy ad graecas calendas ne 
halasztassék, mint a polgári házasság-féle, melyet a birodalmi 
tanácsnak bizottsága saját albizottságának azon megjegyzés-
sel adta vissza, hogy hasznavehetlen, csináljon mást. 

— Kormányi körökben azt vették észre, hogy a for-
radalmi üzelmeknek legfőbb s legtevékenyebb tényezői a — 
zsidók, főleg a falusi zsidókorcsmárosok s házalók, s e ta-
pasztalat magyarázza azon feltűnő szigort, melylyel a kor-
mány e népet legújabban számos vidéken mindkét foglalko-
zástól eltiltja, összevissza utazgatásait megszorítja s töme-
ges letelepedését egy s ugyanazon helyen nem türi. Ez utóbbi 
tekintetekben az is tapasztaltatott, hogy e veszélyes fajnak 
kellő ellenőrzése, főleg az által nehezíttetik meg, hogy a 
vasúti hivatalok csakúgy homzsegnek a sok zsidótól, amiértis 
azoknak megtisztítása legközelebb foganatosíttatni fog. Szó-
val, ugy látszik, hogy a kormány végre valahára társa-
dalmi bajaink egyik nagy okának felismerésére jutott. 

Majd elfeledtük megjegyezni, hogy mindez nem a ma-
gyar, hanem az orosz kormányról szól. 

*) A társ. igazgató ur levelére közelebb térendünk vissza. Szerk. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMINt'ZNEGYEDIK ÉVFOLYAM. 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút ô9-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, február 24. 16. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Az állampolgárnak kötelmei az állam s annak törvényei iránt. — A Jubilaeum, — Egyházi tudósitások : 
Pest. Logikai bukfenczek. Veszprém. Hozzászólás a Szent-István-Társulat ügyében. London. Haereticus levele. Németor-

szág. Két fontos történelmi okmány. Belgium. A genfi péterfillér-egylet. — Vegyesek. 

Az állampolgárnak kötelmei 
az állam s annak törvényei iránt. 

(Vége.) 

Arra, hogy valamely adó igazságos legyen, li-
gouri sz. Alfonz (i. h. 615) három feltétel teljesíté-
sét követeli : kielégitő okot, (iustitia causae) kellő' 
arányosságot az állani valódi igényei s szükség-
leteihez (proportio tributi) s igazságos kivetést (aequa-
litas in personis). 

I ly igazságos, törvényes adót megfizetni tehát 
kötelesség; kérdés azonban, váljon bevárhatom-e 
a fizetésre való felszólítást, ugy, hogy a nélkül nem 
volnék köteles fizetni. Ismert adóra nézve azt hi-
szem, hogy fenáll a kötelesség azt önkényt, a maga 
idején megfizetni, ugy hogy annak elmulasztása 
vagy az illető törvénynek fortélyos kijátszása bün. 
Más tekintet alá esik az ennek következtében va-
lakire rászabott büntetés, melynek lefizetésére ex 
iustitia legali csak akkor vagyok köteles, midőn 
arra felszólittatom, de az adófizetés kötelessége fen-
áll mindig, ha csak az azt rendelő törvényeket nem 
tekint jük mere poenales-nek, mi, mint fentebb mon-
dók, helytelen. 

Az e szabályokból folyó restitutionalis köte-
lességet Müller (Theol. Mor. Lib. II. tit. II . §. 156; 
— Vind. 1873) époly világosan mint alaposan 
két, kérdés alakú pontban foglalja össze: 

I. Quaeritur l - o : An semper restituere debeant, 
qui t r ibuta indirecta, e. g. vectigalia non solvant ? 

Hivatkozva több ki tűnő tudósra igy válaszol 
e kérdésre : „Ámbár a hivők mindenha sürgősen 
intendők, hogy minden adót pontosan fizessenek, 
mégis, miután már megtették, restitutióra nem igen 
szoritandók azok, kik itt ott egyegy közvetett adó 
alól k ibújnak ; először : mert ez oly általános szo-
kás, hogy még a törvényhozók is elnézéssel vannak 

i ránta ; másodszor pedig, mert alig remélhető, hogy 
az illetők engedelmeskednének oly kisebbszerü ese-
tekben, melyeket magok véteknek nem ta r t anak" . 

II. An peccent et ad restitutionem teneantur 
importantes merces prohibitas, e. gr. vinum, tabacum ? 

Hadd következzék felelete is latinul : 
Resp. l - o : Quoad restitutionem communiter ne-

gant, quia nec principis, nec privati cuiusdam ius 
strictum violant. 2-o : Quoadpeccatum controvertitur : 
alii affirmant, quia tales fraudatores violant leges, 
quae obligant in conscientia ; alii negant, quia le-
ges huiusmodi ex sensu communi habentur ut mere 
poenales. Addit Gury: „Saltem non sunt damnandi 
de peccato, qui merces prohibitas important in parva 
quantitate et ad usum proprium, praesertim si sint 
pauperes". Es ugyanott , ismét G u r y nyomán .pro 
praxi ' még ezt is teszi hozzá : „Nemini dubium est, 
aclhortandos esse fideles, ut t r ibuta omnia diligenter 
solvant. Attamen non tenetur confessarius petere a 
poenitentibus u t rum alicuius defraudationis sint 
rei ; hoc enim a praxi communi omnino alienum est. 
Non est constitutus confessarius, sicut vectigalium 
praepositus aut exactor publicus. Quod vero ad fó-
rum conscientiae attinet, generatim fideles etiam 
timorati non existimant se peccatum, saltem grave 
committere, neque ad restitutionem teneri, si quan-
doque vectigalia solvere omittant, si merces, propter 
quas t r ibutum exigitur, occultent, si praepositos 
declinent. Plerumque nihil proficeret confessarius, si 
e bona fide eos excutere contendere! Insuper res 
maximae controversiae inter theologos subiicitur, 
nec pertinet ad confessarium earn dirimere". 

E g y további kötelessége a polgároknak az állam 
i rányában a katonai szolgálatra való kötelezettség. 

E kötelesség régebben annyiban nem volt 
ál talános, amennyiben a népnek csak egy bi-
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zoiiyos százaléka soroztatott be; de azért elvben 
a kötelesség valamennyire terjedt ki, amennyiben 
mindenki a sorozáson megjelenni, s a szerint, minő 
számot húzott magának, tettleg is szolgálatba lépni 
tartozott. Jelenleg e viszony a legtöbb államban 
-megváltozott, a kötelezettség nem csak elvben többé, 
hanem tettleg is általános ; — kérdés: a keresztény 
erkölcstan szempontjából minő ez a kötelezettség? 

A hatalom a jognak nélkülözhetlen támasza. 
Hatalom nélkül a hatóság nem képes az egyes 
polgárokat jogaik élvezetében megtartani, az egye-
seket, ahol szükséges, kötelességeik teljesítésére szo-
ritani s az államnak közjavait s jogait külsős belső 
ellenségek s megtámadások ellen védelmezni. Az 
állami hatalomnak mintegy legpraegnansabb sze-
mélyesitője a katonaság. A törvény szerint s méltá-
nyosan kezelt conscriptio — sorozás, ennélfogva ex 
iustitia legali kötelez in conscientia, mert a közjó 
ezt követeli. Ugyané iustitia legális pedig minden 
állampolgárt kötelez arra, hogy veszélyes időkben 
tehetségei- s körülményeihez képest áldozzon a 
hazáért, s hogy erre fegyveres kézzel is képes le-
gyen, azért hozatott be az általános védkötelezett-
ség ; csakhogy a keresztény államnak tekintettel kel-
lene lennie arra, hogy a keresztény papjelöltek a há-
ború idejébeni katonáskodás által igen könnyen el-
veszítik a papi szolgálatra annyira szükséges leni-
tas-1, mig másrészt a pap előtt sokkal nemesebb 
küzdtér áll, melyen az emberiség legmagasztosabb 
javaiért feláldozhatja s igen gyakran fel is áldozza 
magát, mint a csatatér: — a lelkipásztorkodás csak-
ugyan nehéz küzdhomoka, a melyen az igazi babér 
talán nehezebben vivatik ki, mint a puskapor ká-
bitó füstjében ; amiért is a keresztény állam, hahogy 
valahol léteznék, minden bizonynyal kivételt tenne 
a keresztény papjelöltek javára. 

A katona, szolgálati ideje kezdetén, esküvel fo-
gadja, hogy hiven szolgálni fog. A megszökés tehát 
nem csak a iustitia legális elleni vétek, hanem hű-
telenség és esküszegés is. E bün csak ugy tehető 
jóvá, ha az illető zászlajához ismét visszatér, ámbár 
tekintve a szökésre törvényesen szabott nehéz bün-
tetéseket, in foro conscientiae aligha rászorítható 
valaki, hogy eme nehéz büntetések elszenvedésére 
önkényt jelentkezzék. Müller, Grury és Kenrick 
nyomán eme kérdésre : „An milites, qui exercitum 
deseruerunt, redire teneantur" ? ekként felel : Affir-
mative,; idque ex obedientia, ac praeterea, apud nos 
saltem, vi iurisiurandi, quo se obligarunt ad mili-
tandum per tempus a lege praescriptum. Excipe ta-

rnen: l-o, si poena gravissima eos, si reversi sint7 

maneret ; 2-o, si in castris animae saluti non con-
suleretur, ut aliquibus in locis evenirepotest, et 3-o : 
si bellum sit evidenter iniustum". 

Ilyetén lóvén e kötelesség, következik, hogy 
aki sorozás alkalmával hazugságok, okmány- s 
egyéb hamisítások, megvesztegetések vagy öncson-
kitás által ez általános kötelesség teljesítése alól 
kivonja magát, nem csak ezen cselekedetek által, 
hanem a iustitia legális ellen is vét, mert a bonum 
commune irányábani kötelesség alól kibúj. Magán-
érdek ezáltal, az általános védkötelezettség mellett 
nem igen sértetik, mert ugyanis minden ember ka-
tona lévén, a megszököttnek helyét senki sem kény-
telen elfoglalni ; de ha igenis, akkor mindig felette 
nehéz lesz kideríteni, hogy ki az, amiértis a restitu-
tiónak kötelessége mindig igen kétes lesz, minél-
fogva a fentidézett tudós is ugy itél, hogy : iuvenes 
íIli, qui mediis iniustis a militia se liberarunt ad re-
stitutionem adigi nequeunt, eo minius cum monitis 
vix obtemperarent. 

Másként áll a dolog a hűtelen, megvesztegetett 
hivatalnoknál, ki a kormánynyal szemben sérté 
meg a iustitia commutativát, ugy hogy mit ez uton 
szerzett, nem tekinthető jogos birtoknak és vissza-
szolgáltatandó, vagy ha az lehetetlen lenne, jóté-
kony közczélokra forditandó, hogy ekként a köz-
jón ejtett kár némileg helyreüttessék. 

A J u b i l a e u m . 
(Folytatás.) > 

Hetedik juh , 1475-ben, 1V. Sixtus alatt. 
II. Pál pápa 1470. áprilhó 19-kéről kelt, Jneffabilis 

Providentia Summi Patris' kezdetű bullájában elrendelte, 
hogy ezentúl a nagybucsu minden huszonötödik évben ünne-
peltessék ; de ő maga nem volt oly szerencsés, ily jubilaeu-
mot megérhetni, melyet helyette utódja, IV. Sixtus tartott 
meg, ki is először a jubilaeum egész tartama alatt minden 
egyéb bucsuengedélyeket felfüggesztett. 

Az egyházi ünnepélyességek igen fényesek voltak, de 
a zarándokok részvéte igen csekély. Nagy vizáradás lévén 
Rómában, az ajtatoskodók hajón kényszerültek sz. Pál tem-
plomához menni. Mindazonáltal ezen alkalommal is számo3 
előkelő személyiség fordult meg Rómában. Ott volt Ferdi-
nánd, nápolyi király nejével s számos főrangú nemessel ; 
I. Keresztély, dán király, Sarolta, Cyprus szigetének és Ka-
talin Bosnia királynéja, ki a bucsuév alatt Rómában meg-
halálozván, jogigényeit a szentszékre ruházta; innen szár-
mazik azon szokás, hogy a pápának, koronatiójakor egy kar-
dot s egy pár sarkantyút is nyújtanak át. Ott volt még 
Alfonz, Calabria, Palaeologus András, Peloponesus herczege, 
Tocco Lénárd, Dalmatia fejedelme, s számos egyéb apró fe-
jedelem a balkáni félszigetről, kiket a törökök elűztek volt, 
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s kiknek a pápa az egész jubilaeum alatt lakást s élelmet 
adott a Vaticánban. 

Nyolczadik juh., 1500-ban, VI. Sándor alatt. 
Ez a legfényesebb, leghíresebb s leglátogatottabb volt 

valamennyi közt ; de a pápa minden kitelhetöt is tett meg, 
hogy azt minél ünnepélyesebben kihirdesse. Sőt nem is egy-
szer, híinemlháromszor hirdette ki : 1498. aprilhó 12-dikén, 
1499. márczius 28-án s ugyanez esztendő deczember 22-én; 
ez utóbbi alkalommal elrendelte, hogy a jubilaeumnak ki-
hirdetését, úgymint az ótestamentumban, harsonák ünnepé-
lyes hangja kisérje. Hogy a közlekedést megkönnyítse, uj 
utczát nyitatott az Angyalvártól sz. Péter felé, az u. n. via 
Alessandrinát, ma Borgo Nuovó-t. ,Inter causas multiplices' 
kezdetű bullája által meghagyta a Rómából távollevő bibor-
nokoknak, jöjjenek haza, hogy ittlétök s jó példájok által az 
ajtatos népet épitsék. A porta santá-t maga nyitotta meg 
sajátkezüleg, egyúttal ,Pastoris aeterni' kezdetű bullája által 
a sz. Péter temploma mellett alkalmazott gyóntatókra a 
legszélesebb feloldhatási hatalmat ruházván, minek kiegé-
szítéséül minden egyéb, ilynemű felhatalmazás a bucsuév 
tartamára felfüggesztetett. 

1499-i karácson előestején a pápa az estéli vecsernye 
után, a tiarával fején, balkezében aranyozott viaszgyertyát 
tartván, jobbjával pedig az ajtatoskodók sűrű tömegét áld-
ván, in sedia gestatoria sz. Péter templomának előcsarno-
kába vitette magát, egyúttal néhány előre kijelelt biborno-
kokat a többi bucsutemplomokhoz küldvén, hogy ott a szo-
kásos szertartásokat végezzék. Ezek a következők voltak : 
Kezdetül a zenészek „Jubilate Deo omnis terra" kezdetű 
zsoltárt énekelték el, azután a pápa e versiculussal : „Ape-
rite mihi portas iustitiae" és egy alkalmi imával —'„Deus 
qui Moyses" — felelt ; majd leszállván a Sediáról oda lépett 
a porta sanctához, melyet előlegesen igen becses márvá-
nyokkal s müfaragványokkal feldiszitetett volt, s ezüst ve-
rővel harmat ütött rajta, ezután visszatérvén a Sediára, 
onnan szemlélte az ajtó falának lebontását. Ez elvégeztet-
vén, a pápa, ki halálbüntetés alatt megtiltotta volt, nehogy 
valaki előtte belépni merjen, oda lépett a küszöbhez, letér-
delt, s huzamosb idáig csendesen imádkozott; majd felkel-
vén, gyertyáját még mindig kezében tartva, belépett, utána 
a bibornokok s a többi kiséret. 

A pápa, letérdelvén a Confessio előtt egy Pater Nos-
ter-t s az ,Actiones Nostras Domine' kezdetű imát mondta 
el. Aztán trónusán ülve végig hallgatta a vecsernyét, mely-
nek befejezése után négy szerzetest azzal bizott meg, hogy 
az ezentúl éjjel nappal nyitva tartandó főtemplomban a 
rendnek fentartása felett őrködjenek. 

A zarándokok oly nagy számmal jöttek, hogy a pápa 
a jubilaeum tartamát 1501-i Vizkereszt vecsernyéjeig meg-
hoszabbitotta. April 13-án, (1500-ban) a pápa a bibornokok-
kal, mindnyájan, kivéve az igen öregeket, kik gyaloghin-
tókon vittettek, lóháton látogatták meg a kijelölt főtemplo-
mokat. A pápa azoknak, kik e kőrútban kisérendik, tetemes 
kegyelem-kincseket adományozott, amiértis kíséretét több 
mint százezer személy képezte. Mindenszentek napján, min-
den szokás ellenére pápai áldást adott Urbi et Orbi. A za-
rándok közt feltünőleg sok cseh volt, újonnan megtért hu-

sziták. Nápolyból a „Madonna del Garmine" nevü testvé-
ridet jött, testületileg, melyet a pápa, négy bibornok kísére-
tében személyesen fogadott. Az év végén két bibornokot 
küldött ki a porta santa befalazására ; egyikök az ajtó kü-
szöbére, mielőtt a kőművesek hozzá fogtak volna a munká-
hoz több, arany s ezüst érmet tett le, melyek 25 évvel ké-
sőbben mások által fel valának cserélendők. 

VI. Sándor volt az első, ki a jubilaeumot, Rómábani be-
fejezése utáni évben, a többi keresztény világra terjesztette ki. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 20. L o g i k a i b u k f e n c z e k . Mégis 

csak szép dolog az a bátorság, szép különösen akkor, ha az 
uralkodó terrorismussal szemben valaki nyilt homlokkal bá-
torkodik oly benső meggyőződésének kifejezést adni, mely-
ért előre tudja, hogy a toll- és szájhősök egy csontját sem 
hagyják összezuzatlanid, és pedig csak azért, mivel az né-
zetükkel ellenkezik és a szeget nagyonis a fején, azaz na-
gyonis a liberalismus fejét találta. Napjainkban azonban ily 
bátorság a fehér hollók közé tartozik ; azok, akik különösen 
irodalmi téren mai napság uralkodnak, a bátorságot a sport 
bizonyos nemével űzik, nem törődve azzal, ha épen nyaku-
kat törik is, azaz, hogy evvel nagyonis törődnek, de annál 
kevésbbé törődnek avval, ha annak a szegény logikának nya -
kát kitörik is, kivált, ha arról van szó, hogy az ultramon-
tanismust csakis nyaktekerés utján lehet megfojtani, — igaz, 
hogy ezt más ember cynismusnak mondaná, de hát mikép 
lehet valaki telivér liberális cynismus nélkül ? 

Mindezek,t. olvasó! csak olyan egyéni nézetek, privát 
gondolatok, melyek akaratlanul is felmerülnek az elmében, 
üres pillanatok alatt és távolról sem számítanak oly nagy 
hatásra, hogy általok a világ kereke, melynek küllői ugyan-
csak hullanak sebes röptében, megállittassék ; tudom úgyis, 
hogy a világ, amint ma gondolkozik, nem az utóbbit, hanem 
az előbbit tartja szemtelenségnek, hiszen máskor sem szo-
kott az kedves dolog lenni, annál kevésbbé kedves pedig ma, 
ha egyik ember a másiknak útjában áll, hát még, ha arról 
van szó, hogy a nyiltan kimondott szó az uralkodó szelle-
met trónjáról le is taszíthatná. De azért mégis csak mondok 
valamit ama cynikus módról, melylyel a mai liberalismus 
valóságos logikai bukfenczet járat saját olvasóival, akik, ha 
az olvasott czikket leteszik kezeikből, rámondják annak 
utolsó mondatára egész;ájtatossággal, hogy: ,biz ugy van az'. 

Pedig hát még sincsen ugy és ennek maga a ,Pesti 
Napló' a mondhatója, vagy legalább, hogy nincsen ugy, amit 
,P. N.1, állit, hogy ugy van, azt magából a ,P. iV.'-ból bizo-
nyítjuk be. A ,Napló' a németországi püspöki kar legújabb 
tiltakozásáról azt mondja czikke végmondatában, hogy e 
tiltakozás hazafiatlanság, hogy pedig ez nem ugy van, azt 
ugyancsak a ,P. N.' ugyanazon számának, ugyanazon czikke 
bizonyítja, mert a ,iV.' maga mondja, hogy e tiltakozás „az 
egyházpolitikai küzdelem tulgazdag okmánytárában kiváló 
helyet foglal el, mert most történik először, hogy a német 
egység gondolata a püspöki karban is kifejezésre jut, ameny-
nyiben a manifestatiót, „nem a porosz, vagy bajor, hanem az 
egyetemes német episcopatus tette". íme mily szépen czá-
folja önmagát a ,Napló', hanem természetesen e német piis-

16* 
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pöki kar a liberalismus előtt mindig hazafiatlan, akár kife-
jezésre jut benne a német egység, akár nem; jól van neki, 
miért kath. püspöki kar, miért nem ugy jut benne kifeje-
zésre a német egység mint Bismarck akarja, a ,Napló' azon-
nal kiállítaná részére a hazafiassági okmányt, melyet most, 
fájdalom (?) nélkülöznie kell. A ,Napló' továbbá azt mondja, 
hogy Bismarck felszólításával meg akarta óvni a világi ha-
talmak jogait és érdekeit a pápaválasztásnál és e világi ha-
talmak jogai mellett ő lándzsát is tör. De ugyancsak a ,N. 
szerint „Bismarck herczeg kezdeményezését ez ügyben nem 
kisérte siker, mert a kiilállamok, udvarias szavakban kite— 
röleg válaszoltak", azaz nem diplomatice szólva : Bismarck 
kudarczot vallott, mi azt bizonyítja, hogy az az állítólagos 
jog, ugy amint felhozatott, nem létezik és e pontban a ,N.' 
olvasóit ismét tévútra vezette. Hát ez mit akar jelenteni a 
,Napló' czikkében, hogy e „manifestatio kiváló helyet foglal 
el az egyházpolitikai küzdelem gazdag okmánytárában", 
hogy a közös fellépés a nyilatkozatnak a rendesnél nagyobb 
jelentőséget kölcsönöz s .messze kiemeli azt a közönséges 
pásztorlevelek sorából' és mégis ,olyan, melynek semmi je-
lentősége nincsen', hát kérjük szépen, ez is logika? Hogy 
van e manifestatiónak nagy és mégis semmi jelentősége? 
Hogy foglal el és miért kiváló helyet, ha nincsen jelentő-
sége? Oh te szegény szánandó olvasó, ki naponkint ily táp-
lálékkal élsz, ugyan minő rendben állhat fejedben a logika, 
ily tanitók mellett ! ? Lehet-e csudálkozni, ha napjainkban 
az örültek háza tömegesen el van foglalva ! 

E gyönyörűséges következetesség,szives olvasóm ! mind 
alig egy hasábot képező czikkben foglal helyet, és csak azon 
czélból van irva, hogy irányt adjon az olvasó közönségnek, 
mikép gondolkozzék a püspöki irat felöl. Gondoljuk el most> 
hogy hasonló tájékoztató (?), iránytadó (?) czikkek, heten-
kint legalább egyszer jelennek meg, aminthogy bizonyosan 
megjelennek liberális lapjainkban, ugy fogalmat szerezhe-
tünk magunknak, hogy mily tájékoztatással bir a liberális 
olvasó a katholikus ügyekről ; de nem, erről fogalmat és pe-
dig teljes fogalmat szerezni lehetetlen, legfeljebb is azt mond-
hatjuk, hogy csak in confuso alkothatunk magunknak képet 
azon szánandó confusio felöl, mely a liberális agyban létezik 
és annak működését épen oly helyzetbe hozza, mint bizonyos 
szeszes italok közelebbről meg nem határozható mértéke 
és ennek kifolyása, a szellemi őrjöngés, ez is egy, habár nem 
is egyedüli oka annak, hogy liberálisok lenni nem akarunk, 
de nem is ajánljuk senkinek, mert bizonyos, hogy legalább 
szellemileg belehal. © 

Veszprém, február 17. H o z z á s z ó l á s a S z e n t -
i s t v á n - T á r s u l a t ü g y e i h e z . Főt. Szerkesztő ur ! 
Engedje meg, hogy becses lapjában én is szólhassak néhány 
szót a Szent-István-Társulat ügyeihez. Hozzánk is elhatott 
t. i. ama hullámzás hatása, mely mint látszik, odafenn önök-
nél meglehetős habokat ver fel ; hogy ez előttünk sem lehet 
közönyös, az ama solidaritásból foly, mely a katholikusok 
közt természetszerűleg létezik, most pedig annyival kevésbé 
lehet előttünk közönyös, mert nem tudjuk, váljon a felvert 
hullámok alá nem fog-e eltemettetni egyetlen kath. társula-
tunk, melyet a hitbuzgalom emelt és a törhetlen fáradozás, 
valamint áldozattal összekötött kath. kegyelet tartott fenn. 
E veszély elhárítására, ugy vélem, mindnyájunknak közre 

kell működni, mi csak ugy történhetik, hogy lia nézetein-
ket a már eddig felmerült nézetek- s véleményekre nézve mi 
vidékiek is kifejezzük azon reményben, hogy a központban 
azért, mert vidékiek, nemcsak nem fognak ignoráltatni és 
mellőztetni, hanem épen megfontolva azt, hogy mi nem 
vagyunk, nem élünk a mozgalomnak igen gyakran a szen-
vedélyt felizgató hatása alatt, ami ismét nagyon gyakran 
akadályozza a higgadt ítéletet és pártoskodásra ragad, annál 
függetlenebbül hozzá szólhatunk a felmerült ügyhöz ; igy 
felszólalásaink is, hogy többet ne mondjunk, legalább is mél-
tánylára érdemesek. 

Elmondom tehát nézetemet. 
Figyelemmel olvastam az ez ideig megjelent hirlapi 

czikkeket, azokat combináltam és elszomorodtam, mert, én 
neai tudom, hogy önök a tényállást a tűzhelyen, hogy íté-
lik meg, de én a lapok tudósításai után Ítélve, azon meg-
győződésre jutottam, hogy bizonyos, természetesen nem 
tudhatom, minő személyes subsumtiók játszszák a főszerepet 
és ez a rugó, mely ahelyett, hogy hü, a tényállásnak meg-
felelő tudósítással szolgálna a társulat ügye iránt nem keve-
sebb érdeklődéssel viseltető vidékieknek, mint az a pestie-
ken lenni látszik, a tudósitásokat irányzatosakká, és épen e 
tulajdonságuknál fogva a józanon itélő és gondolkozó vidéki 
közönség előtt magokat e tudósitásokat gyanúsokká teszi. A 
társulatnak ezt tűrni nem lenne szabad, saját érdekében ; 
mert, ha a közönség épen azon társulat beléletéről nem nyer-
het hiteles és minden gyanút kizáró tudósitást, melyért ál-
doz, melyért lelkesedik, ugy várhatja-e, hogy iránta a lel-
kesedés, az áldozatkészség növekedjék? Várhatja-e, hogy a 
társulat ügyeinek előmozdítására a vidéken bárki is csak 
kis ujját is megmozdítsa ? Megvagyok ugyan győződve, hogy 
mindazok, kik eddig a társulat ügyeinek bárminő módon 
áldozatot hoztak, épen az eszménél fogva, melyet képvisel, a 
czél miatt, melynek elérése végett alapíttatott, fájdalommal 
mondanának le annak támogatásáról; de végre is, hogy nem 
ide fog-e vezetni a már unalomig űzött és szégyenünkre 
való irányzatos tudósítások tömkelege, melyből tisztára csak 
annyit tudhattunk meg, hogy, hogy nem állunk a társulat 
ügyeivel,— ezt nem tudom ugyan határozottan, de valószínű-
nek tartom. Első tehát, a mit kérünk az : adjon a társulat 
hiteles tudósitást a lefolyt eseményekről, ennyit talán mi 
vidékiek mégis csak megérdemlünk a második pedig, hogy 
ha csakugyan vannak személyi subsumtiók, amint lenni 
látszanak, ne engedje, hogy azok a társulat ügyeivel kap-
csolatba hozassanak, hanem utasítsa azokat oda, a hová tar-
toznak : a személyes térre ; végezze el azokat mindenki a tár-
sulaton kívül, nem pedig azon belül ; mert az én meggyőző-
désem az, hogy ha a társulat a létezhető egyéni subsumtiók 
megtorlásának küzdterévé fajul, és hogy ide fajuljon a vá-
lasztmány által megengedtetik, ugy csakhamar sírkövét 
emelhetik a társulatnak és rá írhatják, hogy : fuit. Ne 
vegye ezt rosz néven főt. ur, hogy igy megírom, mert csak 
azt teszem, a mi szivemen fekszik, elmondom nézetemet, a 

*) Örömmel constatáljuk, miszerint t. levelezőnknek 
kivánatát megelőzőleg már a legilletékesebb helyen oly lé-
péseket tettünk, melyeknek czélja leendett, lapunkat azon 
helyzetbe hozni, hogy a k'vánt adatokkal egyik legköze-
lebbi számában szolgálhasson. Szerk. 
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többi nem az én dolgom, talán itt-ott, egyikmásik embernek 
mégis szeget fog ütni a fejében, bogy nemcsak Pesten, ha-
nem a vidéken is gondolkoznak, hogy nem tudnak ennyit 
megemészteni mint a pestiek és több figyelemmel lesznek a 
vidékiekre. 

Amit eddig irtam, az mindazon tudósitásokra vonat-
kozik, melyeket eddig a választmányi gyűlés lefolyásáról, 
sőt azon kivül a bizottsági ülésekről is olvastam.2) De ha 
már hozzá fogtam kibeszélleni magamat, (ritkán jutok hozzál 
most tehát felhasználom az alkalmat,) de most már paulo 
altiora canemus, hanem azért még mindig a Szent-István-
Társulatról fogok szólani. 

Főtiszt. Uram ! lehet, hogy mainap talán sokkal diplo-
maticusabban járnék el, ha elhallgatnám, a mit mondandó 
vagyok, de szivem a nyelvemen, azért csak megvallom, 
hogy én a ,M. A ' -o t a katholikus ügy melletti lankadat-
lan buzgalmáért szívesen olvasom, sőt ugy vagyok meggyő-
ződve, hogy bajainkból kibontakozni nagyjában csak azon 
irány mellett leszünk képesek, melyot a ,M. ÁS évek-
kel ezelőtt, hogy ugy mondjam prófétailag megjósolt. Nem 
kétlem azt sem, hogy az egyháznak, mint ugyancsak a 
,M. A.'-ban találkoztunk hasonló irányú czikkel, nem cse-
kély hasznára, tekintélyének, befolyásának emelésére szol-
gálna, ha a világi elem mellette körülte csoportosulna és 
meg vagyok győződve, hogy a A.' eddigi iránya után 
Ítélve, legfőbb óhaját látná teljesedve, ha az ő közreműkö-
dése által sikerülne a világiakat az egyháznak megnyerni. 
Ebből kifolyólag azt következtetem, hogy a „Sz.-István-
Társulatról" czimü f. hó 11-dik számában megjelent czikk-
nek is azon szándékkal adott helyet, hogy bebizonyítsa, 
mily nagy súlyt fektet ő a világiak közreműködésére az 
egyház czéljainak kiküzdésében. 

Nem vonom kétségbe, az intentio nemes önmagában 
véve, de ugy, amint nevezett czikkben foglaltatik csak ide-
genkedést szülhet ; a válaszfalat, mely a papság és a világiak 
közt létezik, nem, hogy le nem dönti, hanem inkább még 
emeli, mert az egész czikk nézetem szerint nem egyéb, mint 
insinuálása a papságnak a világiak előtt, mintha azok ezeket 
nem tudom minő jogoktól fosztották volna meg, ismétlése ez 
azon vádaknak, melyek az autonomicus mozgalmak alatt 
füleink hallatára és pedig nem egyszer hangoztattak. Ez, 
hogy többet ne mondjunk, nagyon elhibázott lépés volt a 
,M. J . ' részéről. 

Az emiitett czikk vádja röviden egybefoglalva oda 
megy ki : hogy a világiak a társulattól visszavonultak, mert 
ott a papok dominálnak és előlük minden működési tért le-
foglalnak. Hogy e vád emelni fogja-e papságban a bizalmat 
a világiak iránt, azt szabad legyen kétségbe vonnom, sza-
bad legyen annyival inkább, mert a vádnak épen semmi 
alapja sincsen, és igy igazságtalanság követtetik el a pap-
ságon, melyre mintegy ujjal van rá mutatva : nézzétek vi-
lágiak, ezek a ti ellenségeitek. Azt mondtam, hogy e vád 
semmi alappal sem bir, ezt be is bizonyitom. A társulat éle-
téről ugyanis nekem is van annyi tudomásom, hogy látom, 
miszerint a bizottmányi tagok közt épen ugy vannak világi 

2) Azóta talán meg tetszett kapni a ,Beligiót' is, tessék 
azt is elolvasni és reményijük, hogy minket a vad alól ki 
fog venni. Szerk. 

tagok mint papok. Hogy többet ne emlitsek, elnöke világi, 
ott vannak továbbá Bernolák, Bartha, gr. Győri, Balogh, 
Rudnyányszky, Lonkay, Szilágyi, b. Jósika stb. stb. urak, 
akik tudtommal mind világiak, hogy lehet tehát a mondott 
váddal előállani ? Vagy miben foglalták el a tért a papok a 
világiaktól? Váljon az a-b-c-éket, olvasókönyveket papok 
készítik? Emlékezem csakugyan magam is, hiszen kezem-
nél vannak, hogy p. o. Magyarország történetét, sz. István 
és Hunyadi Mátyás életét csakugyan papok irták, de emlé-
kezem másra is. Nevezetesen tudom azt, hogy a Sz.-István-
Társulat Magyarország történetének kath. szellemben leendő 
megírására 300 darab aranyot tűzött ki pályadíjjal, és mi 
történt ? az, hogy a pályázati idő leteltéig egyetlenegy vi-
lági író sem jelentkezett és a Szent-István-Társulat F rak -
nói urat bizta meg a mű megírásával ; a pályázat nyilvános 
volt, szép összeg volt kitűzve, miért nem pályáztak tehát a 
világi írók? A társulat zárta ki őket, vagy ők ijedtek meg 
talán attól, hogy a müvet katholikus szellemben kellett volna 
irni ? Sajnálnám, lia előadásom valakit sértene, de ugy hiszem, 
hogy nem hibázom, ha a vád ellen tényt hozok elő egész 
nyugalommal czáfolatul, mi Pestről felvilágosítást nem, ha-
nem csak zavart kapunk ; szívességből tehát én szolgálok 
felvilágosítással. 

A sokszor idézett czikk módozatot is ajánl, mely sze-
rint a visszavonult jobb érzelmű világi kath. értelmüség ér-
dekeltségét megnyerhetni hiszi a társulat működése iránt, e 
módozat pedig szerinte nem lenne más, minthogy a mostani 
„Házi-Könyvtár" helyett „Revue"-féle folyóirat adatnék 
ki, melyének létesitésére világi szerkesztő mellett, világi ka -
tholikus irók közreműködése lenne megnyerendő. Erről is 
elmondom nézetemet. 

Ennek a „Revue"-féle folyóiratnak felfogásom szerint 
katholikus tudományos folyóiratnak kellene lenni, hangsú-
lyozom, hogy ,katholikus tudományosnak', mert csak igy 
lehetne hóditani először a ,jobb érzelmüeket', — másodszor 
,az értelmiséget'. Hogy e czél elérhető legyen, a czikk világi 
kath. irók közreműködését akarja megnyerni, én pedig 
hozzá teszem, hogy az, amit a czikk követel, a czél elérésére 
nem elegendő, — nem elegendő, hogy az irók katholikusok 
legyenek, hanem nézetem szerint szükséges, hogy azok a 
katholikus irók, katholikus tudományos képzettséggel bír-
janak is. Engodjen meg nekem a czikkező, de én ilyeneket 
Magyarországon nem ismerek és soha kellemesebben meg 
nem lepne senki, mintha azt mondaná : íme itt az irók soro-
zata, kik catholice tudományosan vannak képezve. 

Jó lesz talán ha erre nézve e subsumtiós korban vilá-
gosan nyilatkozom. Szivesen elismerem, hogy hála Istennek 
kath. világi hívőink közt a hitetlenség áradata mellett is 
számosan vannak, kik hü fiai az egyháznak, vele örvende-
nek és vele szomorkodnak, azt is örömmel vallom be, hogy 
ami a világi, profán ismereteket illeti, kath. világi hiveink 
e téren fényesen tündöklenek; de meggyőződésem szerint 
mindez nem elegendő egy tudományos kath. folyóirat kiad-
hatására oly módon, hogy az a kath. tudományosságnak 
becsületére váljék ; — a jó érzelem, vagy profán tudomány, 
nem egyértelmű a katholikus tudományos képzettséggel. A 
katholikus tudományos képzettségnek rendkívül sok felté-
tele van és tágas ismeretet tételez fel; mert valamint a k a -
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tholikus tan áthatja a társadalmi élet minden ágait, minden 
rétegeit, ugy a katholikus tudomány nézetem szerint behat 
a profán tudomány világ körébe ; a katholikus tudományos-
ság legalább is bő dogmaticai, egyháztörténelmi és egyház-
jogi ismereteket tételez fel, kivált mai napon, midőn épen a 
legkényesebb kérdések forognak napirenden. Azt kérdem 
tehát, hol vannak azok a kath. világi irók, kik ily tudomá-
nyos ismeretekkel rendelkeznének, kiknek terjedt tudomá-
nyosságuk biztosithatná az egyházat a felől, hogy fejtege-
téseik sem dogmaticai, sem egyházjogi tantételekbe, sem a 
Syllabusba nem ütköznek ? Mert ezen nézetem szerint lehet 
ugyan általánosságokban mozgó czikket egy kis gyakor-
lottság, némi ismeretek mellett irni a nélkül, hogy nagyobb 
hibák elkövettessenek ; de folyóiratot szerkeszteni, hogy ott az 
elvek fejtegettessenek, azoknak a gyakorlati élet részleteire 
való minden oldalról hibátlan alkalmázása tárgyaltassék, 
ez mar többet követel, s minthogy e többet fel nem találom, 
azért mondtam, hogy én kath. képzettségű világi irókat ha-
zánkban nem ismerek, minélfogva, a mennyiben a folyóirat 
a Sz.-István-Társulat által és igy természetesen annak fe-
lelőssége mellett lenne kiadandó, én azt igy elejtendőnek és 
a Házi Könyvtárt megtartandónak vélem, mert eltekintve 
most minden más egyébbtől, csak a katholikus irók hiá-
nyára utalva, a társulat semmi, de semmi alappal nem bir, 
hogy becsülettel megállja, már pedig vagy becsülettel álljon 
meg a világ előtt avval amihez hozzá fog, vagy ne is fog-
jon hozzá. 

Ezek nézeteim, főtiszt, szerkesztő ur, a Sz.-István-Tár-
sulatra vonatkozólag ; elmondtam, a magamét megtettem, és 
most csak azon óhajtásomat fejezem még ki, adja Isten, hogy 
a döntő körök ugy határozzanak, hogy ez a társulat emel-
kedésére, a katholicismus javára szolgáljon . . . . . 

London. . H a e r e t i c u s l e v e l e ' , ily czim ala t ta 
, Times' nem régen hoszabb nyiltlevelet hoztak Denbigh 
lordhoz, mely azon veszélyeknek kellő világitásba való he-
lyezésével foglalkozik, melyeket az iufallibilitás állítólag 
azért, különösen a koronás főkre nézve, magában rejt, 
mint legújabban még Gladstone is állította, mert a pápa 
mint a jezsuita-egyháznak' feje, ,korlátlan' hatalmát most 
már semmi egyébre sem fogja felhasználni, mint királyok 
letevésére s másoknak a letettek helyébe való kinevezésére, 
vagy talán országok s birodalmak osztogatására is mint VI. 
Sándor tevé.*) Ezen váltig ismételgetett hazugság ellen szó-

*) Ennek magyarázatát Szilágyi Virgil „Északame-
rika és a pyrenaei félsziget története a 16. 17. és 18. szá-
zadban" (Pest 1851) czimü munkájának 257. lapján ekként 
találjuk: „A tizenötödik század közepén még oly tekintélye 
volt a római pápának, hogy — ámbár ,birodalma nem e vi-
lágból való' — a birtokjogot semmibe véve, egész önhittség-
gel ajándékozgatott, vagy vett birtokba oly tartományokat 
és országokat, melyekhez épen annyi joga volt, mint akár-
melyik kolduló barátnak. Ez időben történt, hogy IV. Jenő 
pápa egy innepélyes okirattal a portugalloknak ajándéko-
zott minden tartományt, mely a Cap-Non és India közt bár-
ki által felfödöztetend. Később hasonló adomány-levéllel, — 
melynek árát természet szerint jól meg kell vala adni — sze-
rencséltető VI. Sándor pápa a spanyol V. Ferdinándot s ne-
jét Izabellát, nekik ajándékozván az uj világ téréin nyu-
gotra felfödözendő minden tartományt s minden népeket, — 
tudni való, hogy nem is keresztény népeket". 

lalván fel .Haereticus' levele, helyesen hangsúlyozza, hogy 
a minden korbeli liberálisok a királyok elűzésében s a tró-
nok feldöntésében sokkal serényebhen s több .eredmény-
nyel' jártak el, mint a pápák, a kikre azt ráfogni szeretik. 
Maga a levél ekként hangzik : 

„Mylord ! Miután a westministeri érseknek fejtegetését 
elolvastam volna azon kérdésről, melyre nézve minden igazi 
katholikusnak, de minden eretneknek is megegyeznie kell, 
hogy t. i. lehetlen, bármiféle világi tekintély iránt feltétlen, 
határtalan engedelmességgel lenni — valóban csudálkozom, 
hogy még nem találkozott katholikus ember, ki e kérdésnek 
gyakorlati oldalát szemügyre vette volna. Kérdem ugyanis : 
váljon a világbékét mi veszélyeztetné inkább : a pápának 
rendeletei, vagy az államférfiaknak vagy másoknak is hi-
bás, tévedő lelkismeretei ?" 

VA tények kivétel nélkül a pápa mellett szólnak. A pol-
gári hatalom iránti kötelezettségei alól senkit sem oldott fel, 
még a piemontiakat sem Victor Emanuel iránt : — de midőn 
Garibaldi a nápolyiakat, kik még fol sem lázadtak volt, a ki-
rályuk iránti engedelmesség alól ,feloldotta', akkor, Disraely 
lordot kivéve egész Anglia szövetkezett nagyszerű helyben-
hagyó s magasztaló tüntetésekre, mondom egész Anglia, el-
kezdve a canterburyi (protestáns) érsektől, Gladstone s Ac-
ton lordoktól, le egészen Holyake masterig, London váro-
sának pénztárnokáig Vagy azt is lehetne kérdezni: 
ki oldotta fel legújabban a görögöket királyuk iránti hüsé-
gök alól ? . . . Bizony nem a pápa ! Erre nézve tisztában van 
magával mindenki. Másrészt azonban szintoly kétségbevon-
hatlan, hogy 1-ör : az ujabb korban nincs eset rá, hogy 
a pápa ilyesmit tett volna; s 2-or: hogy midőn Gari-
baldi ekként cselekedett, egész Angolország, Gladstonnel s 
Acton lorddal élén tapsolt neki". 

„Eszem ágában sincs azt állitani, hogy Gladstone vagy 
Acton lordoknak szándékuk lenne Victoria királyné ellen 
fellázadni, de ha tennék s vállalatukat siker követné, akkor 
Európa összes forradalmárainak legmelegebb rokonszenve 
kisérné lépteiket, mely rokonszenv el nem lankadna mind-
addig, miglen ők Angolhont ugyanazon jótéteményekben ré-
szesítenék, melyeket a szabadság, egyenlőség és testvériség 
czége alatt épen most Franczia-, Spanyol- s Olaszorszszág 
élveznek, t. i. a conscriptio, az állandó deficit s szünteleni 
ostromállapotnak jótéteményeiben". 

Ezek ,haereticus' szavai, melyekhez még azt is tehet-
nők hozzá, hogy legújabban nem csak Garabaldiék, hanem 
koronás fők is gyakorlák a trónfosztogatás mesterségét, termé-
szetesen másokon ; a pápákra pedig oly szándéklatokat rájok 

Csak az a baj, hogy e mesterséget még a 15. szá-
zadbeli pápák sem űzhették minden concurrentia nélkül ; 
mert „Loyala vitézei", mint ugyan e munka (266.1.) beszéli, 
annyira mentek, hogy még egész királyokat is elsikkasztot-
tak ; Sebestyén portugalli királynak, az alkazari ütközet-
beni eltűnésére (1578. aug. 4.) ezeket jegyezvén még: „A 
portugall király elsikkasztásának gyanúja fölöttébb terheli 
a jezsuitákat, kiknek messzevágó tervök volt Portugalliára 
nézve". 

Mindezeket természetesen csak azért idézzük, hogy 
kimutassuk, miszerint a fentjelzett irányzatos .aggodalmak' 
épen nem ujak. A liberalismus ma, az infallibilitas 4 eszten-
dejében ugyanis, mint volt egy negyedszázad előtt. Szerk. 
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fogni, melyekről nem is álmodoznak, époly irányzatosság, 
mint olyasvalami miatt vádolni <">ket, mi, IX. Piusnak egyik 
figyelemre méltó nyilatkozata szerint, az akkori idők nem-
zetközi jognézete szerint tökéletesen helyes eljárás volt. 

Németország. K é t f o n t o s t ö r t é n e l m i o k -
m á n y fekszik előttünk, melyekről e lapok hasábjain már 
több izben emlitést tettünk, ámbár azokat térszüke miatt» 
mindeddig nem hozhattuk. Az első Bismarcknak pápavá-
lasztási sürgönye, mely egész terjedelm iben ekként hangzik : 

„IX. Pius pápa egészsége a hoznánk érkező jelentések 
szerint teljesen kiel^gitő és semmi sem mutat arra, hogy 
abban egyhamar változás álljon bs. Előbb utóbb azonban 
szükségkép be kell következnie egy uj pápaválasztásnak ; 
ámbár ezen időpontot kiszámítani vagy előrelátni nem képes 
senki. A kath. egyház fejének magatartása pedig mindazon 
kormányokra nézve, melyeknek országaiban ezen egyház 
elismerve van, oly fontos, hogy mulhatlanul szükségesnek 
látszik, a pápa személye körül beállható változás következ-
ményeit szemügyre venni. 

Már régebben elismertetett, hogy azon kormányok, a 
melyeknek kath. alattvalóik vannak, épen ezért nagyon és 
közvetlenül érdekelve vannak a pápaválasztás körül és pedig 
nem kevésbbé magát a választandó személyiséget illetőleg, 
mint különösen azért is, hogy a választás mind alaki, mind 
anyagi tekintetekben el legyen látva mindazon garantiák-
kal, melyek a kormányokra nézve lehetővé tegyék, hogy 
azt ugy magukra, mint a kath. egyháznak országaikban 
létező részére nézve érvényesnek és minden kételyt kizáró-
nak ismerhessék el. Mert hogy a kormányok, mielőtt oly 
újonnan választott souverainnek, ki hivatva van országaik-
ban ily messze kiható, számo3 tekintetben a souverainitás-
sal határos jogokat gyakorolni, e jogok gyakorlatát tény-
leg megengednék, lelkismeretesen megfontolni tartoznak, 
váljon a választást elismerhetik-e ? ez előttem minden két-
ségen kivül állónak látszik. Oly pápa, kitől az európai ural-
kodók összlete vagy többsége alaki vagy anyagi indokokból 
az elismerést megvonni szükségesnek találná, époly kevéssé 
képzelhető, a miiy kevéssé képzelhető az, hogy valamely 
ország püspöke egy másik országban jogokat gyakoroljon, 
anélkül, hogy az illető államkormány által elismerve lenne. 

Igy volt ez már előbb is, midőn a püspökök helyzete 
még önállóbb volt, és a kormányok egyházi ügyekben csak 
ritkán érintkeztek a pápával. A jelen század kezdetén kö-
tött concordátumok már közvetlenebb s bizonyos tekintet-
ben szorosabb viszonyokat hoztak létre a pápa és az egyes 
kormányok között; mindenek felett pedig a vatikáni zsinat s 
.annak a pápa tévmentességét és joghatóságát kimondó két 
legfontosabb határozata az, mi által az utóbbinak helyzete a 
kormányokkal szemben merőben megváltozott, de másrészt 
ezeknek érdekelt volta a pápaválasztás körül is a legnagyobb 
mérvben fokozódott, mivel egyúttal abbeli joguk is, azt gon-
doskodásnk tárgyává tenni, annál szilárdabb alapot nyert. 
Mert ezen határozatok azon helyzetbe hozták a pápát, hogy 
minden egyes megyében a püspöki jogokat önmaga veszi ke-
zébe, és a püspöki hatalmat minden egyes országban a pápai 
hatalom váltotta fel. A püspöki joghatóság beleolvadt a pá-
paiba ; a pápa nem egyes, tüzetesen körülirt, fentartott jo-
gokat gyakorol immár, mint eddig, hanem a püspöki jogok 

egész telje az ő kezében van ; elvben lépett minden egyes 
püspök helyébe, s csupán ő tőle függ, váljon a gyakorlatban 
is minden pillanatban el akarja-e foglalni azok helyét a 
kormányokkal szemben. A püspökök csak eszközei, hivatal-
nokai, saját felelősség nélkül, egy idegen souverain hivatal-
nokai a kormányokkal szemben, még pedig oly souverain 
hivatalnokai, ki csalatkozhatlanságánál fogva teljesen kor-
látlan hatalmat gyakorol, korlátlanabbat, mint a világ bár-
melyik absolut uralkodója. 

Mielőtt azonban a kormányok megengedhetnék, hogy 
valamely uj pápa ilyetén állást foglaljon, s mielőtt belenyu-
godhatnának abban, hogy ily jogokat gyakoroljon, kötele-
sek azt kérdezniök saját magoktól : váljon a megválasztás 
módozataiban s a megválasztottnak személyében lelik-e 
azon biztosítékokat, melyeket az ilyen hatalommal való 
visszaélés ellenében követelni joguk van? Hozzá járul, hogy 
a mai állapotok korántsem kecsegtetnek azzal, hogy a con-
clave is fel leszen ruházva mind azon biztosítékokkal, me-
lyek azt máskor, ugy anyagilag mint alakilag kitüntették. 
Azon kizárási jog, melyet a római császár, Spanyol- s Fran-
cziaország gyakoroltak, igen gyakran illusoriusnak mutat-
kozott s azon befolyás, melyet az egyes nemzetek, kebelök-
böl való bibornokaik által a conclavéra gyakorolhatni re-
mélhetnek, igen sok, előre meg nem határozható esetleges-
ségtől függ : ki lenne tehát képes, előre is határozott néze-
tet alkotni magának az iránt, váljon a legközelebbi pápa-
választás minő körülmények közt fog végbemenni s nem 
fog-e kisérlet tétetni, elhamarkodva végrehajtani azt, ugy, 
hogy még a régebben létezett garantiák ma kétessekké vál-
nának ? . . . 

Ezeknek érett megfontolása után igen kívánatosnak 
tartanám, ha azon európai kormányok, melyek kath. alatt-
valóik egyházi érdekei által, s a kath. egyháznak orszá-
gaikbani helyzeténél fogva a pápaválasztás körül érdekel-
vék — az idevonatkozó kérdésekkel idejekorán foglalkoz-
nának, azok felett értekeznének, s valamint azon magoktar-
tására nézve, melyet a pápaválasztással szemben elfoglalni 
szándékoznának, ugy azon föltételekre nézve is egyeznének 
meg, melyektől előforduló esetben a választásnak általok 
való elismerését függővé tenni szándékoznak. Ily megegye-
zés minden bizonynyal nagy horderejű lenne s súlyos s ag-
gasztó bonyodalmaknak talán elejét is venné. Kérem tehát 
(— az illető követet) hogy azon kormánynál, melynél hite-
lesítve van, legközelebb bizalmasan kérdést tegyen az iránt, 
váljon hajlandó-e erre nézve velünk eszmecserére lépni, 
illetőleg értekezletbe bocsátkozni. Ha kész, s mi erről biz-
tosítva vagyunk, akkor nem lesz nehéz feladat az értekezés 
alakja s módozatai iránt is megállapodásra jutnunk". 

Ez azon körirat, melyről legutolsó havi szemlénk azt 
mondá, hogy Bismarcknak első diplomatiai vereségét jelzi. 
Közölnünk kellett azt azért is, mert mintegy kiinduló pontját 
képezi a német püspöki kar legújabb, nagy s fényes enuncia-
tiójának, melyet legközelebbi számunk hozand. 

Belgium. A g e n t i p é t e r f i l l é r - e g y l e t a mult 
hó végén tartá ez évi nagygyűlését. Ezen egylet évek óta 
kiváló buzgalom s működésének, szerencsés eredménye által 
tünteté ki magát, nem csuda tehát, ha évenkinti nagygyű-
lései mindannyiszor a közfigyelem kiváló tárgyát képezik. 
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Az ezidei gyűlés a sz. József védnöksége alatt álló kath. 
kaszinónak nagy termében tartatott, mely ő szentségének 
mellszobrával s színeivel feldiszitve volt. Az elnök, Hemptine 
gróf mellett a helyi püspök ur s annak helynöke ült, mig a 
tagok a különben eléggé tágas termet zsúfolásig megtölték. 

A gyűlés a titkári jelentés felolvasásával vette kezde-
tét, mely nagy vonásokban ecsetelvén az egyház üldözteté-
sét, ezek mellé azon számos kegyeletes tényeknek hü rajzát 
helyzé, melyek által a belga katholikusok az egyház fejé-
nek szorongattatásait enyhíteni iparkodtak. Ide tartoznak 
számos tagu zarándoklatok Rómába, nyilvános imák, s a 
kegyeletes gyűjtéseknek bőven folyó forrása. A jelentés, ér-
dem szerint magasztalván IX. Pius érdemeit, ekként végző-
dik : „Szeressük tehát, uraim, a szentatyát, azaz szeressük 
az egyházat ; mert e kettő egy. Borzasztó küzdelmek s egy 
vészterhes jövő küszöbén sorakozzunk a csalhatlan szék s 
főpásztoraink köré, kiket a Szentlélek rendelt anyaszentegy-
házunk kormányára. E szoros egyesülésben találandjuk 
amaz erőt s ama bátorságot, melyek a győzelemnek biztos 
zálogai. A mai világ imádja az erőt, melynek nimbusa ká-
bitólag hat rá, elébe teszi az ágyút a keresztnek s inkább 
bizik a nagy hadseregek erejében mint az Istenében. Azon-
ban ne féljünk! Talán szükséges, hogy az egyház, ha a li-
beralisrnus Egyptomából s az újkori Pharaók járma alól 
menekülni akar, a vörös tengeren, azaz a demagógia szen-
vedélyeinek óceánján keresztül menjen. De legyünk biza-
lommal. Mózes a mi vezérünk s a habok nem fogják az 
egyházat elnyelni soha ; nem sokára kiérve a szabadulás 
partjára, e hálaéneket fogja elzengeni : „Hí in curribus et hi 
in equis, nos autem in nomine Domini". 

„In nomine Domine" ; — ez Méltóságodnak jelszava, 
ez összes apostoli fáradalmainak magasztos czélja, ez sza-
vainak tartalma és lelkes példáinak egyre megujuló tana ; 
ez leszen — megvagyok győződve róla — ezentúl is tevé-
kenységünk iránytűje, fáradalmainknak ösztönzője, kitar-
tásunk biztositéka s azon győzelemnek záloga, melyért imá-
ink esedeznek s melyet Méltóságod hathatós áldása meg-
szerzend nekünk". (Hoszantartó helyeslés.) 

Ezután a gyűlés feliratot intézett a szentatyához, s 
elhatározta, hogy ez évben is ünnepélyes zarándoklatot ren-
dezend Rómába. A résztvenni szándékozók felhivainak, 
hogy Hemptine grófnál jelentkezzenek. 

Végre a püspök ur hathatós beszéddel fejezte be a tár-
gyalásokat, melyben saját magának s hiveinek szerencsét ki-
vánt-e kegyeletes műnek ilyetén örvendetes felvirágzásához, 
s következetes haladásra buzditá a tagokat. „Imádkozzanak 
szünet nélkül — mondá — egyenknt s a családi tűzhely köré 
gyűlve; otthon s ajtatos zarándoklatokon, s nagylelkű buzgó-
ságukban alább ne hagyjanak. 0 szentsége tökéletesen tudja 
hü belga hiveinek áldozatkészségét méltányolni s midőn 
ezelőtt néhány hónappal Rómában voltam, különösen megbi-
zott, hogy köszönetét fejezzem ki önöknek, s egy nem régen a 
belga püspökökhez intézett levélből legyen szabad a követ-
kező sorokat idézni : „A szentatya igen jól tudja, hogy a 
belga katholikusok soha sem mulasztanak el egy alkalmat 
sem, hogy a hi vek közös atyját megvigasztalják, szenvedé-
seiben osztozkodjanak s szükségleteikben segítségére legye-
nek. Mindezt azon szép, fényes s eredménydus példának tu-
lajdonítja, melyet az ország föpásztorai híveiknek adják". 

A jelenlevők nagy örömmel fogadták-e felbátorító 
szózatot s azután, lelkes éljeneket hangoztatva a szentatyára, 
szétoszoltak. 

VEGYESEK. 
— Esztergomból halljuk, hogy ő Emja, a bibornok-

herczegprimás érseki hivatalaiban a következő kinevezése-

ket foganatosítani kegyeskedett : ngos Markus Gyula kano-
nok ur irodaigazgatóvá ; Szilányi lerencz titkárrá, liajner 
Lajos szentszéki jegyzővé s Maszlaghy Fer. levéltárnokká. 

— Szükségesnek tartjuk a ,M. Állam1 40. számából a 
következő ,Tárogató'-i czikkecskét átvenni, melyet leg-
utóbbi számunkban emiitettünk ugyan, de mely onnan tér-
szüke miatt kiszorult. E rövid czikkecske ekként hangzik : 

A „Magyar Állam" febr. 11-iki számában egy te-
hetséges de nem budapesti egyházi írótól czikk jelent meg 
a Szent-István-Társulatról „Esztergomi" aláírással. Azon 
czikket mi csillag alatti szerkesztői megjegyzéssel láttuk el, 
mely megjegyzésünk bő kiegyenlítést talált azóta, de még 
bővebbet is találand ezután. Ama czikk egyházi Írójában, 
„Esztergomi" urban a klikk budapesti érdemes világi ka-
tholikust gyanúsít *) s azt terjeszti róla, hogy szerkesztői 
helyet kíván magának csinálni a társulatnál, és hogy a vi-
lágiak praeponderantiáját óhajtaná előmozdítani. Nihil lio-
ruml „Esztergomi" ur önmaga legjobban fog csudálkozni 
febr. 11-i czikkének ily „nemesen" erőszakos félrecsavarta-
tásán. „Esztergomi" úrra bizzuk, hogy magyarázza meg a 
klikknek és a klikken kivül is a gyengébbeknek, hogy vál-
jon ő, egyházi létére, a világiak praeponderantiáját kivánta-e 
előtérbe vonszolni, és nem-e inkább egy kis egészséges j a -
vítás volt intentiója a Szent-István-Társulat ügyeire nézve" 

Legfigyelemreméltóbb az egészben a „nihil horum? 
— Vederemo ! 

— Van valami, a mit a conservativek tanulhatnának 
a liberálisoktól, s ez a következetesség sajtójuk támogatásá-
ban. Igy a porosz kormány e napokban körrendeletet bo-
csátott ki valamennyi alárendelt hatósághoz, melyben ke-
ményen tiltatik a bármily árnyalatú is irányn ellenzéki saj-
tónak még csak egy sort is juttatni a fizetett, hivatalos hir-
detésekből. Merné-e ezt a világ bármily konservativ' kor-
mánya tenni ? Pedig kár, hogy nem meri ; mert ez csak 
annak a jele, hogy a conservativismus e tekintetben gyávább 
ellenségénél. 

— Adalék a ,culturkampf'-hoz : Bretle káplán Mühl-
burgban, a badeni nherczegség egy kis városkájában, egy 
szép reggelen be akarván lépni az iskolába, hogy ott vallás-
oktatási órát tartson, a tantermet rendőrök által megszállva 
találja, kik őt egyszerűen elutasítják. Erre a gyermekek-
kel, kik önkényt csatlakoztak hozzá, egy közellevő kápolnába 
akart menni, de ezt is bezárva s rendőri őrizet alatt találja. 
Az eső csakúgy szakadt, ugy hogy káplánunk kénytelen 
volt, a gyermekekkel együtt valamely közelfekvő magán 
házban megvonulni. Miután valamivel későbben onnan el-
ment volna, a helyi rendőrbiztos jelenik meg a házban, s a 
lakóknál kérdést tesz az iránt, váljon a káplán ur tartott-e 
vallásoktatást? mire igenlő választ nyervén, Bretle har-
madnap vád alá helyeztetett: „Magániskolának engedély-
nélküli megnyitása miatt" . . . ! 

— A berni ókatholikus központi bizottság felszólította 
az ókatholikus községeket, hogy képviselőiket az april 1-én 
tartandó „első svajczi, kereszténynemzeti zsinat"-ra mielőbb 
megválaszszák. 
Szeretetadományok szentsége* Atyánk, IX. Pius 
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,Amerikai' állapotok. — Vegyesek. 

Magyarország fm. Mb.-herczegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

Ulti nuis, qui Romae célébrabatur, annus san-
ctus, sive iubilaeus, erat vicesimusquintus labentis 
saeculi, in Cathedra S. Petr i sedente Leone XII . 
Fuisse autem annum ilium vere annum salutis tam 
pro Romanis, quam pro peregrinis, qui Jubilaei 
causa Romani ingenti numero confluxerunt, testis 
est ipse modo laudatus s. m. Summus Pontifex, qui 
in sua Bulla extensionis Jubilaei ad universam Ec-
clesiam ea, quae ipse vidit et expertus est, recenset : 
„Oh quam pulchra, inquit, quam digna Dei, Ange-
lorum et hominum conspectu advenas inter et cives 
sacri fervoris aemulatio? Quoties ipsi vidimus ocu-
lis nostris copiosissima tum incolarum tumperegr i -
norum agmina in spiritu humilitatis, et in animo 
contrito ad sacras aedes certatiin concurrentium, ut 
animabus suis per reconcil iat ions sacranientum 
expiatis, vivifica christianae unitatis mysteria per-
ciperent ; — quoties ipsi auribus nostris audivimus 
amplissimas Urbis plateas, colles et vias suavibus 
canticis, piis precationibus et Divini Numinis lau-
dibus longe, lateque personare ! — Quid autem di-
cemus de onmimodis Christianae misericordiae offi-
ciis cuiuscunque generis et nationis indigentibus 
exhibitisV Quid de hospitalitate in advenas et pe-
regr inos? Quantis, quibusque benevolentiae argu-
mentis in Urbem advenientes excepti, quamass idua 
cura refecti, quam hnmaniter ex itineris defatiga-
tione recreati ! Quid commemorabimus Venerabiles 
Fra t res nostros S. R. E. Cardinales, ceterosque Cu-
riae Nostrae proceres, aliis omnibus, ut par erat, 
exemplo praeeuntes ? Quid alios innumeros utriusque 
sexus et cuiusvis aetatis et conditionis homines, quo-
rum plerique non minus dignitate et nobilitate, 

quam vera piçtate clarissimi, infra quoscumqlïe 
etiam infimae sortis fratres se demittentes, Chri-
stianae humilitatis facti sunt ex animo forma et 
exemplar ; inter quos videre fui t etiam principes vi-
rosregali sanguine et dominatu spectabiles, quorum 
opera bona in iuvenili aetate admirantes Romani 
cives et exteri glorificant adhuc Deum, et Pa t rem 
suum, qui in coelis est" ? Dubitari nequit, quin 
Summus Pontifex encomiis celebrare voluerit utri-
usque Siciliae Regem, qui cum regia sua familia, 
Reginam item Pedemontii ac Sardiniae, quae cum 
filiabus Maria Christina, Regina postmodum Neapo-
litana, de cuius in album Sanctorum relatione agi-
tur, et Maria Anna, Impératrice et Regina Nostra 
anno illo Romam advenerant, ut mdiilgentias J u -
bilaei lucrifacerent. Regales personae Summi Pon-
tificis liberalitate in illo ipso Quirinali Palatio exci-
piebantur, quod hodie iure fortioris ereptum Summo 
Pontifici novimus. 

Sed vero História abunde contestatur annum 

jubilaei Romae nunquam non sanctissime, et cum 

maximo animarum lucro celebratum fuisse. Juva t 

audire, quae Christopherus Ranzovius, nobilis Hol-

sacius de visis abs se et compertis anno Jubilaei 

.1650 scripsit ad Greorgium Calixtum, suum olim 

magis t rum: „Atque istam tunc coniecturam minime 

me fefellisse abunde deinceps Catholicorum homi-

num usii, et conversatione expertus sum, maxime 

cum ad urbem accessisseni. Nam ubi tu superstitio-

nibus, nugis et novitatibus me offensum iri existi-

masti, ibi insperato, planeque admirando spectaculo 

universa Catholicae Ecclesiae facies antiquae pieta-

tis, sanctitatisque plena, oculis animoque meo sese 

aperuit, in ipso Jubilaei anno, quod Innocentius 

X. Pontifex Max. Orbi Christiano indixerat. Vidi 

enim solemn! supplicationis r i tu ad Basilicam Vati-
17 
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canam procedentes numerosissimas infantium Scho-
las, agmina Monachorum et Religiosorum hominum 

sodalitia, inde Collegia diversa Clericorum, et Ec-

clesiarum Presbyteria. Clerum suum sequebatur 

Pontifex, veneranda Episcoporum corona circumfu-

sus. Hunc populi Christiani Ducem et Antistitem 

Supremum immensa fidelium túrba sequebatur, eo 

animi ardore, ut Coelum ipsum expugnaturi , manu-

que violenta direpturi viderentur, homines plerique 

omnes sacco tantum, et cilicio tecti et scipione via-

torio armati. Ubi in portictim ad limen Ecclesiae 

perventum, Pontifex in genua provolutus, cum, ora-

tione super plebem data, misericordiam divinam 

implorasset, occlusas valvas non tarn aperiens, quam 

f . cffruens, primus templum ingreditur, rectaque pergit 

ad Altare, preces solemnes inchoaturus. Inter im non 

sine stupore spectavi,quo impetu populus ille ingens 

in Ecclesiam irrueret, limina certatim exosculan-

tes, genibusque perreptantes ; templum ingressi, pars 

in terram proni, — pars Beati Petri, ut vocant, 

Confessioni et Altaribus provoluti lachrymas, pre-

cesque funderent ; et ad misericordiam Dei extor-

quendam, non tam pectus palmis, quam Coelum 

ipsum invidia tunderent. Haec fateor nova tunc visa 

mihi, oui nihil simile apud nostros antea observa-

tum, ubi homines, ad orationem genuflexi, nonnisi 

in sepulchrorum memoriis picti, sculptive conspi-

ciuntur. Sed novitas ilia clarissimum antiquae san-

ctitatis indicium mihi praebui t : unde Ecclesiam 

etiam nunc vitali vigore Spiritus Sancti vegetari, 

regique certo perspicerem. Eaque in sententia ma-

gis confirmatus sum, ubi populum il ium agmine 

immenso, et continua serie caeteras Ecclesias pre-

cibus stationibusque praesti tutas obventum vidi, 

supplicationibus interim et litaniis suo quoque or-

dine, sed uno, coniunctoque pietatis certamine divi-

nam opem exposcentes. Tum vero perspexi, quanta 

pietatis aemulatione peregrini, ad Urbem confluen-

tes, et publicis Ecclesiae, et suae quique nationis 

privatis hospitiis excipiantur; ad haec quo studio, 

curaque foveantur aegroti, quod fidem propemodum 

excedit. In tanto populorum, et nat ionum numero 

facile perspexi, quod Catholica Ecclesia a sectis, 

factionibusque privatis distet, cum hie omnes gen-

tes, omnesque linguae uni us fidei et caritatis vin-

culo socientur". Haec scripsit vir, tunc adhuc aca-

tholicus, sed cui Romae lux veritatis Catholicae 

illuxit, quam etiam amplexus est, non obstantibus 

fervidi sui in errore magistri dehortationibus. ') De 

') Vide „Die Convertiten seit der Reformation" von 

Jubilaeo. — quod decimum quartum a. 1675. celeb-
ravit Clemens X. memoriae proditum legi,2) tot ad 
illud hominum myriades concurrisse, u t dubitari 
queat, an t r iumphantis Urbis tempore intra sui moe-
nia tam ingens populorum numerus annuat im con-
fluxerit, tantamque fuisse concurrentium pietatem 
„ut ipsimet Haeretici, qui curiositatis grat ia in 
magna copia hue (Romain) accesserant, in Catho-
licae Ecclesiae gremio genus Dei electum, regale 
Sacerdotium, populumque acquisitionis vere repe-
riri, libere fassi sint". 

Beatissimus Pater, Leo XII . de prosperrimo 
Jubilaei Romae exitu laetus, grat iarum illius om-
nes onmino Catholicae Ecclesiae filios participes 
reddere voluit, rogatus etiam ab Antistitibus, sed 
ab ipsis etiam Summis terrae Principibus, quos in-
ter primas tenuit Augustissimus Imperator, et Rex 
Apostolicus Franciscus I., qui scopo hoc specialem 
ad Summum Pontificem misit Ablegatum, Gibertum 
Comitem Borromaeum, Magnum regiarmn Aedium 
in Regno Lombardo-Veneto Magistrum. Quainob-
rem Summus Pontifex édita Kalendis Januar i i 
1825. Bulla „Exul tabat Spiri tus" Jubi laeum ad uni-
versam Ecclesiam extendit, et annum 1826-tum in 
eadeni sanctum esse voluit. Qui illo anno iam ad 
annos discretionis pervenimus, recenti memoria te-
neiuus, quo spjritus fervore, quo animarum lucro 
Clerus et fidelis populus ad poenitentiae, omniaque 
ilia pietatis opera incubuerit, a quorum exercitio 
uberrimi et prorsus salutares Jubilaei fructus sus-
penduntur. 

Ab illo tempore, quamvis Indulgentiae in 
forma Jubilaei, ut dicitur, iterato concessae fuerint , 
ipsa tamen maximi Jubilaei solemnitas celebrata 
haud fuit. Notum est, centum annorum spa t iumpro 
celebrando Jubilaeo a Bonifacio VIII . definitum, a 
d e m e n t e VI. ad annos très et tr iginta, ac postremo 
a Paulo II . ob humanae vitae brevitatem imprimis 
ad annos viginti quinque revocatum, huncque dein 
terminum a Summis Pontificibus rite deinceps ob-
servatum fuisse. Jux ta morem itaquè receptum, et 
Constitutione Pauli II. stabilitum annus 1850 san-
ctus, id est Jubilaeus esse debuisset. Causam omissi 
tunc Jubilaei ipse indicat Ssnctissimus Dominus 
Noster, in subnexis Encyclicis „Gravibus Eccle-
siae", quas 24. Decembris proxime praeteriti anni 
pixblicavit „luctuosam nempe temporum rat ionem". 

Dr. Andreas Räss, Bischof von Strassburg. Tom. VI. et 
Epist. Christ. Ranzovii ad Greorg. Calixtum, Professorem 
Helmstadensem etc.Romae 1651. per haeredes Ludov. Grigani 
typis editam.—2) inDominici Macri Hierolexico Venet.1712. 



131 

Et profecto luctuosa erat temporum illorum ratio imprimis 
Romae. Novimus enim, eo ibi res devenisse, ut Summus Pon-
tifex, quo rebellium sanguinolentas manus evaderet, in fuga 
salutem quaerere debuerit, nec nisi 12. Április 1850. Ro-
mám, a Catilinariis interim expurgatam redire potuerit. 
Abindo viginti quatuor anni rursum effluxerunt, et vicesimus 
quintus, sive jubilaeus illuxit, quin status rerum in Urbe in 
melius vergerent. „At vero, dicit Sanctissimus Dominus 
Noster, non modo non sublatae, seel auctaemagis in dies sunt 
magnae illae difficultates, quae tunc temporis Nos ab indi-
cendo Jubilaeo prohibuerunt". Pedemontani a. 1859. maxi-
mam Status Pontificii partem vi armorum et iure fortiori« 
diripuerunt, suamque in potestatem redegerunt, die autem 
20. Sept. 1870, quamvis infinitis vicibus decantaverunt, se 
moralibus dumtaxat mediis Urbem expugnaturos, armis illam 
aggressi sunt, quam tormentorum vi sibi aperuerunt. Mora-
les Urbis Romae et Italiae regeneratores, quales se esse glo-
riati sunt, regenerationis opus ab expellendis suis e domibus 
religiosis utriusque sexus familiis, a diripiendis et confiscan-
dis Ecclesiarum et piarum fundationum patrimoniis ; a di-
vexandis et persequendis Ecclesiae Ministris, ab Augusta 
Summi Pontificis persona quibusvis iniuriis et calumniis ob-
iioenda, a sanctissimis Religionis nostrae mysteriis prostitu-
endis orsi sunt, quando illud et ubi finituri, novit Is, quo per-
mittente hae tantae procellae ac tempestates in Urbem, Ec-
clesiam, Summumque Pontificem irruerunt. Quaenam autem 
rationum momenta Sanctissimum Dominum Nostrum in-
duxerint, ut nibilominus annum hunc sanctum esse voluerit, 
Jubilaeumque indixerit, e praelaudatis Encyclicis discimus-
„Verumtamen, inquit, reputantes Nos animo tot mala, quae 
Ecclesiam affligunt, tot conatus hostium eius ad Christi fidem 
ex animis revellendam, ad sanam doctrinam corrumpendam, 
et impietatis virus propagandum conversos, tot scandala, 
quae in Christo credentibus ubique obiiciuntur, corruptelam 
morum late manantem, ac turpem divinorum, humanorum-
que iurium eversionem tarn late diffusam, tot faecundam rui-
nis quae ad ipsum recti sensum in hominum animis labefac-
tandum spectat ; ac considérantes in tanta congerie malorum, 
maiori etiam Nobis pro Apostolico Nostro munere curae esse 
debere, ut fides, religio, ac pietas muniatur ac vigeat, utpre-
cum spiritus late foveatur et augeatur, ut lapsi ad cordis poe-
nitentiam et morum emendationem excitentur, ut peccata, 
quae iram Dei meruerunt, sanctis operibus redimantur, quos 
ad fructus maxime Jubilaei celebratio praecipue dirigitur ; 
pati Nos non debere putavimus, ut hoc salutari beneficio, 
servata ea forma, quam temporum conditio sinit, christianus 
populus hac occasione destitueretur, ut inde confortatus spi-
ritu in viis iustitiae in dies alacrior incedat, et expiatus cul-
pis facilius ac uberius divinam propitiationem et veniam 
consequatur". Quibus qui dem verbis Beatissimus Pater fines, 
quos Ecclesia per Jubilaeum in populo Christiano obtinere 
adnititur, clarissime simul proponit. 

Quod formae in publicando Jubilaeo praescriptae ac 
alias usitatae in praesenti rerum statu observari nequeant, 
praecitatis Encyclicarum verbis aperte innuitur. Mos Ro-
mae obtinuit indicendi magni Jubilaei die Ascensionis D. N. 
J . C, sacra, a quo certe nec nunc recessum fuisset, si pace 
et tranquillitate frueretur S. Sedes Apostolica. Antiquistem-

poribus Jubilaeum anno proximo celebrandum indicebatur 
feria quinta in Coena Domini post recitatam solemniter 
Bullám „in Coena Domini" dictam. Festo autem SS. Petri et 
Pauli publicari Jubilaeum 'tunc solet, cum vacatio Sedis 
Apostolicae publicationem festo Ascensionis Domini impediret. 

Indicitur Jubilaeum Romae pro illic degentibus, et illis 
omnibus Catholicis, qui ex universo orbe illuc advenerunt 
peregrini, lucrandi Jubilaei gratia, et confluentium Romain 
peregrinorum ex omnibus gentibus, populis et Unguis innu-
merabilem semper fuisse multitudinem, históriáé monumenta 
apertissime loquuntur, quod nec ipsi Ecclesiae et S. Sedis 
Apostolicae hostes inficiantur, qui hinc potius magnam Sum-
mis Pontificibus confiare se posse invidiam autumant. De 
ultimo, quod Romae agebatur, Jubilaeo s. m. Leo XII. in 
laudata saepe constitutione haec habet: „Adfuit perpetuus, 
nec profecto exiguus peregrinorum per totum annum concur-
sus ; nulla tarnen in Urbe, nulla in regionibus, per quas ipsis 
iter fuit, perturbatio, aut tumultus, sed mirum ubique gau-
dium, sincera exultatio, et Christi bonus odor in omni loco. 
Et quoad Urbem banc Nostram, quandonam in ea major 
pax, et securior tranquillitas ? Quandonam religionis, pieta-
tis, fidei, charitatis, omniumque virtutum splendor maior 
eluxit ? Quandonam dignior visa est, quae totius Christiani 
orbis mater diceretur et caput non solum spirituális Aucto-
ritate regiminis, sed etiam exemplo fidei". Tunc Roma legi-
timo suo Principi et Domino parebat, nec fuit hostili domi-
nationi subiecta, cui quod lubet, licet. Sanctissimus Dominus 
Noster peregrinos ex aliis Orbis Catholici partibus non in-
vitât Romám, sed Jubilaeum huius anni sic indicit, ut illud 
simul ad universos Christi fideles, in toto terrarum Orbo 
dispersos, extendat. Novit utique Ecclesiam libertate non 
gaudere, minime vero ibi, ubi primo proclamare piacúit, libe-
ram fore Ecclesiam in liberó Statu ; novit sacras peregrina-
tiones sub gravissimis mulctis in Italia prohibitas esse, novit 
á. 1873 octuaginta peregrinos ad Limina SS. Apostolorum 
carceribus mancipatos 3) alios sex peregrinos e Russia catho-
licos ex Urbe expulsos fuisse. 4) Nescimus, an hodie S. Joan-
nes Chrysost. voti compos fieri quiret, quod ardentissimum 
liabuit peregrinandi Romám, et venerandi SS. Apostolorum 
limina, a quorum Corporibus ibi requiescentibus omnem Ur-
bis glóriám et splendorem repetit, inquiens : 5) „ideoque hinc 
clarior est Civitas, quam ex aliis omnibus : ac quemadmo-
dum corpus magnum et robustum, duos illa Urbs habet ocu-
los splendentes, horum videlicet Sanctorum Corpora". Vei 
Carolus M., qui Eginardo teste, „intra annos quadragiuta 
septem, quater Romam ad vota persolvenda, et orandum 
profectus est". Nimirum antiquissimae sunt Christianorum 
omnis conditionis peregrinationes Romam ad beatos SS. Apo-
stolorum cineres, Sedemque Apostolicam. „In Regia Urbe 
Roma, seribit S. Joannes Chrysost. 6) missis aliis omnibus, 
ad Sepulchra Piscatoris et tentorium Opificis, accurrunt Im-
peratores, Consules, Exercituum Duces", et concinit, ut alios 
praetermittamus, Nicolaus I. scribens : 7) „Tanta millia ho-
minum protectioni ac intercessioni Beati Apostolorum Prin-
cipis Petri ex omnibus finibus terrae properantium sese quo-
tidie conferunt". 

3) Diar. delle questure 1. Agosto 1873, — *) Unitá Cattolica 1873. 
iiv. 182. — 5) Homil 32. in epist. ad Koman. — 6) in libro „Quod Christus 
sit Deus". — 7) epist. 8 ad Michael. Imp. 
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Haec attendenti mirum non videbitur, cum quod anno 
Jubilaei a Summis Pontificibus Romam invitati fuerint Ec-
clesiae filii, tum quod illorum innumeri eorsum semper con-
cosserint, cuius concursus vim ac significationem nemo ve-
rius expressit, quam Joannes Rubeus : 8) „Et fateamur, in-
quit, necesse est, non potuisse pulcherrimo hoc invento re-
periri quicquam vel aptius ad demonstrandam, vel efficacius 
ad conservandam unitatem fidei. Nam loco dissitae, lingua 
variae, moribus diversae; quinimo opinione, mente, iuribus 
non semel contrariae gentes, una in Urbe congregatae, suam-
que inter se, et cum Christi Vicario in rebus sacris unionem 
et communionem, applaudente coelo, professae ostendunt to-
tius orbis populum, Romanum esse, seque eiusdem Pontificis, 
Urbis et Orbis Patris, eiusdem Ecclesiae, fidelium omnium 
matris, filios esse, eademque imbutos fide, quae neque paga-
norum confusione, neque purgamentis haereticorum, neque 
schismaticorum languore, nec coecitate iudaeorum, sed una 
in Romana Sancta, Catholica, et Apostolica Ecclesia quae-
renda, et invenienda est. Et spirituali commercio, obedien-
tiam deferentes, referunt e castissimae parentis uberibus pu-
ritatem fidei toto terrarum orbe disseminandam". 

Absit igitur, ut calumniantium dicteriis moveamur, 
perfricta fronte obloquentium, Solemnia Jubilaei introducta 
fuisse, ut concurrens populi frequentia aerarium Pontificium 
locupletaret. Quorum calumniam convellere non morabatur 
eruditissimus Franciscus Antonius Zaccaria in illo, quem de 
Jubilaeo elucubravit, tractatu. Sane Jubilaei solemnia sicut 
plurimas curas et sollicitudines, ita etiam gravissima expen-
s a r u m onera Summis Pontificibus imposuerunt, qui Ulis hu-
meros suos non supposuerunt, nisi propter Deum, et aeternam 
fidelis populi salutem. „Consentaneum, loquitur Benedictus 
XIV.9) visum est, ut superiori Pontificatus Nostri tempore 
animum et cogitationem nostram converteremus ad Jubi-
laeum, quod fere oculis nostris occurrebat, ut ea, quae neces-
saria sunt, opportune parentur ; cum praesertim ipsa non so-
lum maximos sumptus, sed plurimum etiam temporis, ut per-
ficiantur, requirant", et recenset dein, quidnam hoc scopo vel 
adusque praestiterit, exhausto licet aerario, quod Summi Pon-
tifices nunquam largius ac libentius profuderunt et exhause-
runt, quam in commodum ac emolumentum Ecciesiae, in 
Artes et Scientias, in caritatis instituta, aut vero in subsi-
dium indigentium Christianorum Principum. Idem superiu8 

citatus Zaccaria in alio suo opere, quod „Antifebronius Vin-
dicatus" inscripsit10) contra itidem S. Sedis debacchatores 
munificentiam Summorum Pontificum in Christianos Princi-
pes et populos arithmeticis numeris evincit ac comprobat, 
ostendendo, quod inde ab a. 1655—1727. Romani Pontifices 
in Christianos Principes contulerint summam sex millionum 
et vix non insuper ducentorum millium scutatorum, cuius 
pro valore pecuniae illius temporis, ingentis summae tertia 
pars Imperatoribus, simul Hungáriáé Regibus obtigit, bellis>  

quae cum Turcis, tunc potentissimis, gerenda erant, implici-
tis. Quae autem speciatim Patriae nostrae cum Hussitis et 
Turcis colluctanti a Summis Pontificibus tributa sunt in 
acre parato, porro in milite, aliisque belli feliciter gerendi 

") in opere „Bonifacius VIII" . Romae 1651. - ») Allocutio, habita 
3. Mártii, 1749. — I0) Antifebr. Vindicatus, Par t . 4. Caesenae, 1772. 

mediis auxilia, illa alias recensuimus, u ) isthic satis esse exi-
stimantes delibare aliqua e litteris, quibus Status et Ordines 
Regni pro praestitis beneficiis gratias egerunt Summo Ponti-
fici Clementi VIII. tarn pro auxiliaribus militum copiis, quam 
pro menstruo 30,000 scutatorum subsidio, quas litteras publi-
cavit eruditissimus Stephanus Katona, 12) ubi alia inter haec 
leguntur „nihil nobis, scribunt illi, antiquius habendum esse 
censuimus, quam ut débitas immortalesque Beatitudini Ve-
strae pro singularibus in Nos et Patriam hanc nostram, in 
extremo fortunae cardine nutantem, beneficiis gratias agere-
mus . . . Non fuit ullus mortalium repertus, qui post Impera-
toriae Maiestatis et S. R. I. subsidia, desperatis rebus no-
stris, maioribus, quam Tua Beatitudo, praesto fuisset auxi-
liis. Nam, praeter ingentem pecuniarum vim et alia Tuae 
Beatitudinis in nos collata bénéficia, opportune admodum 
aestate proxima eiusdem in Hungáriám venit exercitus.  
Utinam autem ea temporum vigeret félicitas, et eo loco res 
nostrae positae essent, quo Tuae Beatitudini et Sanctae Sedi 
Apostolicae pares his meritis gratias referre liceret ! nullum 
in Nobis officii genus desiderari pateremur". (Folyt, köv.) 

1 J n b i l a e u m . 
(Folytatás.) 

Kilenczedih juh., 1525-ben, VII. Kelemen alatt. 
E jubilaeum alkalmával is csak kevés zarándok jött 

Rómába, részint mert nagy háborúk dúltak Európában, ré-
szint mert akkor Luthernak eretnekségei is már tévútra 
kezdték a szellemeket vezetni. 

A pápa ,Inter sollicitudines' kezdetű kihirdetési bullá-
ját 1524-i decz.24-én tette közzé, illetőleg 23-án, mely napon 
az személyes jelenlétében olaszul s latinul felolvastatott. 24-én 
a pápa, miután a sixtinai kápolnában rövid imát mondott 
volna, sz. Péter basilikájának előcsarnokába ment, s több 
alkalomszerű, azonban VI. Sándoréitól különböző imák el-
mondása után arany verővel üté a Porta Sántát, aztán átad-
ván a verőt a cardinalis Poenitentiariusnak, ez is hármat 
ütött, mire a kőművesek az ajtó lebontásához hozzá fogtak. 
Elvégezvén munkájokat a vaticáni gyóntatók szentelt vizzel 
mosták fel az ajtó küszöbét, mire a pápa, mint első belépett 
s ekként a jubilaeumot megnyitottnak jelzé. 

A bucsuévnek befejezésekor a pápa 152-5-ki karácson 
estéjén, a vecsernye után ,Cum iucunditate' antiphonát in-
tonálta, melyre az énekesek ,Nisi Dominus aedificaverit' 
zsoltárával feleltek. Azután körmenetileg az előcsarnokba 
indultak, hol a pápa először a meszet s a téglákat megáldá, 
azután fehér kötényt kötve, Pucci, cardinalis Poenit. kezei-
ből ezüst vakolót vett át, s azzal az ajtó küszöbén egy réteg 
meszet szétsimitván, abba többféle arany s ezüst érmet, ezek 
fölé pedig az első téglát helyezé el, e felirattal ellátottat : 
„In fide et virtute Jesu Christi". Hasonlólag a card. Poenit. 
is dolgozott a falon, mig végre a kőművesek szinte hihetet-
len gyorsasággal fejezék be a munkát, mi alatt az éneke-
sek a ,Coelestis urbs Jerusalem'-féle hymnust elénekelték. 

Az ajtónak befalazása után a pápa, felemelvén kezeit, 
„Salvum fac populum tuum" versiculus után a „Deus qui in 

" ) Yide „La Sovranitá temporale dei Romani Pontefici" Roma 
1860. Par te III . Vol. I. — 12) História Critica Regum Hungáriáé, Stirpis. 
Austriacae torn. VIII. Ordine XXII. 
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omni loco dominationis' kezdetű imát mondta el, azután pe-
dig sz. Péter loggiájából áldást adott Urbi et Orbi. 

Tizedik juh., 1550-ben, III. Gyula alatt. 
III. Pál pápa, 1549-i nagycsütörtökön kihirdette ugyan 

a iubilaeumot, de maga nem tarthatta meg, mert ugyanezen 
évi nov. 10-én meghalt, miután a legszélesebb mérvű készü-
leteket, főleg a szentvárosnak a jubilaeum tartama alatti 
kellő élelmezése körül megtette volna. 

Utódja, III . Gyula, 1550-i február 7-én választatván 
meg, főgondját legelsőben is a jubilaeumnak kellő megün-
neplésére forditá, s azt egy febr. 24-én kibocsátott ,Si Pastor 
Ovium' kezdetű bullában megnyitottnak nyilvánitá. Ebben 
a jubilaeum tartamára minden másféle bucsuengedélyeket 
felfüggeszt, kivévén azokat, melyek a római főtemplomok-
hoz kötvék, s melyeket az akkor gyorsan felvirágzó Jézus-
társaság tagjai gyakoroltak. Kijelenté e bullában, hogy a 
jubilaeum ugy tekintendő, mintha a mult év karácsonnapján 
kezdődött volna s február 24-én sajátkezüleg nyitá meg sz. 
Péter templomának porta santa-ját egyúttal ugyané tény-
kedésre a többi főtemplomokhoz bibornokokat küldvén ki. 

Ezen évben s e jubilaeum alkalmával nyilt meg a 
,Santa Trinità dei Pellerini' nevü kegyeletes intézet, a za-
rándokok befogadására is, melyet nerii sz. Fülöp s. Girola-
mo délia Carità nevü temploma mellett már régebben alapi-
tottvolt, mig azt 1548-ban a S. Salvatore in Campo nevü 
templommal egybekötötte. Ezen intézetnek czélja az volt, 
hogy a fáradtan összeroskadó zarándokok oda vittessenek, 
hogy ápolást, lakást és élelmezést nyerjenek, — egészen a 
katholikus felebaráti szeretet szellemében. Az intézet hatás-
körét mindinkább kiterjesztvén, jelenleg azt is számitja fel-
adatához, hogy a kórházakból kibocsátott lábbadozókat be-
fogadja, mig erejöket végképen vissza nem nyerték. 

Ez alkalommal is számos előkelő egyéniség látogatta 
Rómát. I. Cosimo, toscanai herczeg, hat tagból álló, fényes 
küldöttség által képviselteté magát, melynek vezértagja, 
Pietro Yettori remek latin beszédet intézett a pápához. Spa-
nyolországból Borgia Ferencz, gandiai herczeg jött, 30 ne-
mes lovagnak kíséretében. 0 az, ki 1565-ben a jezsuiták 
generálisává lön s X. Kelemen által a szentek sorába igtat-
tatott. Ugyanakkor Michel Angelo Buonarotti s loyolai sz. 
Ignácz is Rómában voltak. Ez évi junius 24-kén megkoro-
náztatván a pápa, midőn a lateráni főtemplomot birtokba 
venné, a szent ajtón át lépett be abba. Mert későbben kez-
detett, későbben be is fejeztetett a jubilaeum : 1551. január 
6-án, Vízkereszt napján. (Folyt, köv.) 

Legyen „valódi" világosság 
a Szent-István-Társulat ügyében. 

A „Religio" f. é. 15. számában kijelentette: hogy a 
Szent-István- Társulatot mindig a katholicismus szemefényének 
tekintette . . . . s azért vele szemben nincs is egyéb intentiója 
s működésének egyéb rugója, mint egyedül a társulat érdeke. 

De mivel ezen szent érdeket különféle czimek alatt 
oly vehementiával látjuk megtámadtatni, mely a figyelmet 
méltán felkölti ; kötelességünknek tartottuk a valódi tényál-
lásról biztos adatokat szerezni, — s ezekkel sikra szállni 
társulatunk ügyében azok tájékozása végett, kik azt velünk 

együtt szívesen tekiutik a katholicismus szemefényének ; —-
melyet, ha talán valami visszaélés veszélyeztetné, szükséges 
óvólag figyelmeztetni ; — s ha méltatlanul bántalmaztatik, 
kötelesség védelmére kelni. 

I. 
Legelső vád a Szent-István-Társulat ellen : „hogy 

vagyonilag aggasztó állapotban v a n . . . . mert a minden köz-
ügyet elsorvasztó klikk-gazdálkodás itt is befészkelte m a -
gát . . . mely által a társulat nehéz napjai ismét visszatér-
tek s válság előtt állunk megint, mint ama nehéz kor-
szakbán, midőn a társulat ügyének igazgatásában iszonya-
tos könnyelműség s menthetlen fecsérlés oly válságot idé-
zett elő, melynek leküzdése annyi küzdelembe k e r ü l t . . . . 
stb. stb". (,M. Állam1. 37. sz.) 

Első tekintetre megdöbben az ember, midőn ily váda-
kat olvas . . . . holott a Sz.-István-Társulati választmány 
kebeléből kiküldött, s a sokszoros ülés által ugyancsak k i -
fárasztott bizottság a társulat vagyoni állását következő 
számokban terjeszti elő, melyeket a febr. 7-i vál. ülés k i -
fogás nélkül jóváhagyott. 

A társulat alapítványi tökéje 39.250 ft. és pedig: 
Földtehermentesitési kötvényekben 7350 ft . 
Nemzeti kölcsön kötvényekben 1360 „ 
Szőlődézsma váltsági kötvényekben 100 „ 
Az I. hazai takarék-pénztárban 4330 „ 
Ferencz-József v. tak.-pénzt. 70% 1890 „ 
Kölcsön Lonkay A. házára betáblázva 5000 „ 

Fedezet: 20,035 ft . 
Hiány: 19.215 ft. 

melyet a társulati pénztár köteles visszapótolni. 

A társulat tartozása: 
Az alapitványi hiánylat visszapótlására 19.215 ft. 
Nyomtatványokért az „Athenaeumnak" 13.599 ft. 7 kr. 
Nyomtatványokért az egri nyomdának 6514 „ — „ 
Bizományba vett könyvekért 3821 „ 9 8 „ 

Összes tartozás : 43.150 ft. 5 kr . 

E tartozás fedezésére szolgál : 
Egy 200 frankos olasz államkötvény 90 ft. 
Iskolakönyvekben a boltiár 50%-je 45.000 „ 
Egyéb kelendő könyvek kiállítási ára 15.731 „ 80 kr . 
Künnlevő követelés Cantu C. műveért 600 „ 
Magán kötelezvényekben 850 „ 

Összesen: 62.271 ft. 80 kr . 
S mivel ezen fedezeti 62.271 ft. 80 krnyi összeg 19.121 

fttal 75 krral haladja felül a 43.150 ft. 5 kr. tartozást, a bi-
zottság csak általában jelenté be, hogy azonkívül vannak a 
társulatnak künn még könyvárusoknál, bizományba adott 
könyvekért, tagdíj-hátrálékokban s egyéb tartozásokban 
tetemes követelései, melyeket azonban mégis jónak láttunk 
a titkári hivataltól kikérni s ide írni. Ezen követelés tesz : 

Könyvárusoknál 12.000 ft. 
Egyházközségeknél és plébánosoknál iskola-

könyvekért 8.000 ft. 
Tagdij-hátrálékok s egyéb követelések 18.000 ft . 

Összesen : 38.000 f t . 
Ha ebből csak 20.000 ftot veszünk is a fedezetül szo-

gáló 62.271 ft. 80 kr. összeghez, kitűnik, hogy legalább is 
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82.271 ft. 80 kr. vagyona van a társulatnak 43.150 ft. 5 kr. 
tartozásának födözésére. 

Pedig ezenkivül a társulatnak egy kétemeletes háza is 
van 360/11. sz. a. belv. lövész-utczában, melynek értéke a 
házbér arányában fölvéve 52.000 ft., melyet a jelzálogbank 
és Moser-örökösök 26.893 ft. 16 kr. követelése terhel; de 
mely háznak szintén 3389 ft. tökéje s 1000 ft. követelése lé-
vén, ezt amabból levonva, marad a társulatnak tisztán aház 
értékéből 22.504 ft. IG krja, ezt a fentebbi 82.271 ft. 80 kr. 
fedezeti összeghez adva, kijö 104.775 f t . 96 kr~ activ 
vagyon, 43.150 f t . 5 kr. tartozás ellenében. 

íme ezen valóságos (és nem légből kapott) számok leg-
világosabb bizonyságok arra : hogy a Szent-Istváu-Társu-
lat vagyoni állása nem oly aggasztó, nem oly kétségbeejtő, 
mint azt a ,M. A.' hirdeti. 

S mivel a tisztviselőség a társulat minden fizetéseit 
rendesen teljesiti, adósságait fokozatosan törleszti, működé-
sét fennakadás nélkül folytat ja . . . a nélkül, hogy (mint az 
előtt történt) kényszerülne a főpapságnál vagy bárhol se-
gélyért könyörögni. . . . s mivel restantiáit is a körülmé-
nyek tekintetbe vételével kellő kimélettel szedheti be (bár 
e részben szigorúbb eljárás nem ártana . . . . ) mindezek árra 
mutatnak, hogy az a „klikk-gazdálkodás", melylyel a „M. 
Állam" a mostani kezelést megbélyegzi, — a Szent-István-
Társulatnál oly vagyon-állapotot tüntet elő, mely kákán is 
csomót keresni szerető aggatózásnalc vagy más intentiónak 
irigységre ugyan adhat oko t . . . . de a társulat igaz barát-
ját teljesen megnyugtathatja, — a minthogy a febr. 11-i 
választmány is e kimutatást helyeslő tudomásul vette. Ennek 
nyomán lőn előlirányozva 1875-re bevételül 74.351 ft 47 kr. 
— kiadásul 72.394 ft 65 kr. — többletül 1956 ft 82 kr. 

II. 

A második kemény vád a Szent-István-Társulat szel-
lemi működését rójja meg, állítván : „hogy a társulat ma-
gasztos feladattal, nagy eszközökkel, hivatva irodalmilag 
üdvös és messzeható befolyást gyakorolni az erkölcsök ne-
mesítésére, a culturalis ismeretkörnek szélesítésére.... ez a 
társulat pang, irodalmilag tengődik nyomorultan . . . . a vi-
lági elem attól visszavonult, a tekintélyesebb írók elhagy-
ták, a közgondolkozás megtanulta nélkülözni, a közvélemény 
ignorálni stb. stb." („M. Állam«.) 

Mind nagyhangzásu merész szavak . . . . de bármily 
nagyon konganak is, szintoly kevés jóakarat, mint igazság 
hangzik azokból. 

A Szent-István-Társulat nem oly magas fokra csigá-
zott, hanem szerényebb igényeket tartott szem előtt vallás-
erkölcsi irodalmi működésében ; s hogy ez által az alapsza-
bályokban kitűzött, különösen az 1871 és 72-i közgyűlése-
ken részletesen megjelölt uton helyesen járt el, és hogy fő-
kép „Házi-Könyvtári" kiadványaival a nagyközönség vá-
rakozásának igyekezett megfelelni, ezt leginkább az egyhá-
ziakból ugy mint világiakból jelentkező tagok szaporodása 
mutatja. Mit ugyan mystificatiónak mond a „M. Állam", 
nem vévén figyelembe, hogy az időnkinti halottak, vagy 
rosz fizetők, vagy akármi okból elmaradók némi fluctuatió-
ban tartják a tagok számát, de a szigorú átrostálás után is 

meggyőződhetett a vizsgáló bizottság, hogy a tagok valósá-
gos száma mégis meghaladja a négyezeret, mit a tagdijak-
ból befolyó 12.000 ftnyi évi átlag is kétségtelenné tesz, ez 
pedig oly tekintélyes szám, minővel hazánkban alig dicsek-
hetik valamely irodalmi intézet, s ha több benne az egyházi 
tagok száma, annál nagyobb méltánylást érdemelnek, hogy 
igy teljesitik az irodalom iránt hazafiúi kötelességöket. 

Azt sem lehet tagadni, hogy az időszaki sajtó soha sem 
vett annyiszor tudomást a társulat működéséről, keletkezése 
óta, mint az utóbbi években ; van elég része megtámadások-
ban is kath. iránya miatt ; ez pedig nem mutat tengődő álla-
potra, melyet a közvélemény ignorál. A világi irókat illető-
leg elég legyen a Religio1, eziránti múltkori észrevételére utal-
nunk. — Mindent összevéve tehát még sem oly gyarlók a 
társulat kiadványai, hogy a fentebbi nagyhangú vádakat 
jó lelkismerettel lehetne azokra alkalmazni. 

Hanem igenis bizonyos ,M. Â.'-i uraknak érdekökben 
állott a Szent-István-Társulat kiadványait gyengéknek bé-
lyegezni, miért? azért:mivel ki akarták tüntettetni, hogy e 
nagy bajon, e nagy irodalmi szegénységen egyedül az eddigi 
tagilletmények helyett kiadandó folyóirat, egy „Revue" segít-
het. E tervnek hatalmas szóvivője Szilágyi Virgil ur volt a 
bizottságokban, s azt oly sürgősnek tartotta, hogy már f. é, 
april 1-én kivánta megindittatni, Lonkay Antal ur pedig 
julius l-ig engedett halasztást, mintha csak valami házbér, 
vagy váltó-prolongatio forogna koczkán. — A február 
11-ki választmányi gyűlés, de már előbb a bizottság is 
rögtön tájékozta magát mind a nyilvános okok, mind a 
nagy és szép szóvirágokkal födött rugók iránt. S nem is 
emlitve a sok vitán keresztül ment nyomós irodalmi oko-
kat, melyek a „Revue" sürgősségét és szükségességét se-
hogysem tudták megegyeztetni a Szent-István-Társulat 
rendeltetésével, különösen feltűnt : hogy az aggasztónak 
festett vagyonállapot mellett, mikép sürgethetnek folyóira-
tot, melynek kiadása 2—3000 fttal is többe kerülne, mint 
a tagilletményeké, nem is számitva a szerkesztői honoráriu-
mot, melyet egyik szónok csak 500 ftra tett, mig a másik 
2000 ftról beszélt. — Igen sokaknak eszébe jutott a most 
már befejezéséhez közelgő Encyclopaediának keletkezése, 
melynek csak Indexeért akkoron tán 3000 fttot rakott zsebre 
az illető. Rágondoltak az országos kath. autonomiai gyűlések 
alatt kiadott „Értesitö" iszonyú költségeire is, komolyan 
számitásba vettek még sok egyebet, körülményeket, kivi-
teli módozatokat, embereket, jellemeket, kilátásokat, főleg 
pedig a garantiát és felelősséget a következményekért, s végre 
is a Szent-István-Társulat megmentésére panaceául feltün-
tetett „Revue" sorsa oda lyukadt ki már a bizottságban, 
hogy még Lonkay ur is tartózkodván a szavazástól, a „Revuea 

mellett egymaga maradt az indítványozó Szilágyi Virgil ur ; 
ki azonban mind itt, mind a febr. 11-i ülésen tapasztaltak 
után is erősen köpi markát, hogy a „Revue"-nek „törik sza-
kad", „coûte qui coûte" (mint szenvedélyesen mondá) létre 
kell jöni. Ezt a választm. tagok közöl magoknak jövőre 
többen megjegyezték. Mi pedig, főleg a most nyert tapasz-
talások után azon meggyőződésre jutottunk, melyet a ,Rel.' 
már 15. számában kimondott, t.i. hogy ez is egyik terve azon 
intentiónak, mely ha létre jőne, a társulat megsemmisülését 
vonná maga után. 
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I I I . 
Harmadik vád a Szent-István-Társulat igazgató-

sága ellen ama viszony, melyben az „Athenaeum" nevű 
nyomdai részvény-társulattal áll, mely a ,M. Á: szerint, 
„tetszése szerint diktálja a nyomdai árakat, gátolja a társulat 
szabad mozgását, elszivja minden életerejét ; mi a társulat 
végromlására fog vezetni. Azért még áldozatok árán is ki 
kell azt szabaditani az „Athenaeum" éles körmei közöl, fel 
kell bontani a bonyolodott szövetséget stb. stb." 

Folyvást az előbbi vádakhoz hasonló nagyhangzásu 
szavak. S ml a valóság ? 

Az igazgató jelentése, (melynek felolvasását Szilágyi 
Virgil ur ellenezte, s a ,Religio' által méltán „mysteriosus-
nak" tartott beszédében a bizottságnak a nyomdaügy meg-
vizsgálására ujabb bizottság kiküldése iránti inditványát 
rögtön határozattá emelni kivánta) — a választmányi és 
közgyűlések jegyzőkönyvei alapján igen világosan előtün-
teté az egész nyomdaügy állását, — különösen ama nagy 
actiót, melyre a társulat, az uj iskolatörvény életbeléptekor 
Magyarország kath. népiskolái részére szükségesekké vált 
tankönyvek kiadásával a mit. püspöki kar megbizása foly-
tán lépett. Ezen nagy actióhoz természetesen nagy pénz-
ősszeg, nagy hitel kellett. Ilyet az akkori alelnök urnák az 
„Athenaeum"-nál sikerült nyernie, mint a melynél évek 
hoszu során át nyomatta kiadványait. Mélt. Ipolyi Arnold 
alelnök ur e nagy vállalatot mind általánosan, mind részle-
tes kiviteli módozataiban mindenkor előterjeszté a választ-
mányi s utóbb a nagygyűléseknek ; és ezek helybenhagyá-
sát megnyervén, megindittatott az iskolakönyvek nagy-
mérvű kiadása, mely czélra az „Athenaeum" mindjárt első 
évben több mint 45.030 ftot hitelezett. A könyvek minden-
kor előlegesen megállapított árak szerint nyomattak. Az igaz-
gatóság tett próbát más nyomdánál is, Lonkay úrénál, mely 
azonban egyik könyv ivét 12 frttal drágábban nyomatta, 
mint az Athenaeum (mire nézve Lonkay ur a február 11-ki 
ülésen factorjának tudatlanságával mentegetőzött). Ugyan-
akkor indittatott meg a ,Házi Könyvtár" is, szintén az Athe-
naeumnál, mert a concurrentiára felhívott Lonkay-nyomda 
ivenkint 10 frttal drágábban akarta nyomatni. (Itt is a 
factor lévén megint a mentegetésre szolgáló bűnbak, s a 
február választmányi ülés mindkét mentséget egyszerűen 
tudomásul vette.) 

A társ. igazgató előterjesztését a választmány közhe-
lyesléssel fogadta, az elnöklő gr. Cziráky János ő nmga 
pedig kijelenté, hogy az igazgatóság eljárása teljesen correct 
volt, mert minden ujabb actiót a közgyűlésnek és vál. üléseknek 
részletesen bejélentett. Ennélfogva a kiküldött bizottság műkö-
dése csakis a jövőre vonatkozik. 

Szilágyi Virgil azon vádjára, hogy az Athenaeum fe-
lette drágán nyomat, s ezt számokkal is fenyegetőzött bebizo-
nyítani, az „Athenaeum" nyilatkozatra szólittatott föl az 
iránt : mily föltételekhez köti a consolidáltatni kívánt t á r -
sulati adósság törlesztését, ugy szintén a további munkál-
tatás módozatait, ha a társulat concurrençât nyit ? Az Athen, 
igazgató válasza igen földeríti az egész ügyállást és kellő 
tájékozást nyújt a jövőre is, amiért jónak látjuk azt egész 
terjedelmében közölni. 

„Budapest, 1875. febr. 10. Főtisztelendő Igazgató ur ! A 

Szent-István-Társulatnak az „ Athenaeum"-nál levő függő 
adóssága consolidatiója ügyében hozzánk intézett igen becses 
felszólítására van szerencsénk a következőkben válaszolni. 

Ha a Szt.-István-Társulat ezentúl is nálunk nyomatja 
kiadványait, ugy készek vagyunk őt továbbra is egyrészről 
korlátlan hitelben részesiteni, másrészről neki az adósság-
törlesztés módozataiban teljesen szabad kezet engedni, anél-
kül, hogy bármi késedelmi kamatokat akarnánk fölszámí-
tani. Ezáltal vélünk a Szt.-István-Társulat czéljainak és 
érdekeinek legjobb szolgálatot tehetni. 

Ha ellenben a Szt.-István-Társulat a nyomdánkkal 
fennálló, közel 20 éves viszonyát, a nélkül, hogy erre leg-
kisebb okot is szolgáltattunk volna, megszakítaná : ugy ön-
kényt következik, hogy a szokásos három hó elteltével 
számláink teljes kifizetését és kiegyenlítését követelendjük, 
s ezenfelül az 1870-b3n megállapított, de általunk eddig soha 
igénybe nem vett 6 százalékos késedelmi kamatszámlánkat 
is kénytelenek leszünk követelni. Továbbá kénytelenek le-
szünk megszüntetni ama kedvezményeket, melyek a Szt.-
István-Társulat iránti őszinte tiszteletünknek tanujeleit ké-
pezik, p.o. összes könyvkiadásaink egy-egy példánya könyv-
tára számára, továbbá összes hírlapjaink egy-egy példánya 
az olvasó-terem számára, melyek a társulatra nézve több 
éven át mégis jelentékeny pénzértéküek. 

Ami ft. Igazgató ur 2-ik kérdését illeti : hogy az 
„Athenaeum" egy netaláni „szabad concurrentiában" szán-
dékozik-e részt venni ? — ha a szabad concurrentia" alatt a 
„nyilvános árlejtés" értetik, — szabad legyen megjegyez-
nünk, hogy az ily „nyilvános árlejtés" többnyire a szédel-
gők küzdtere szokott lenni, hol a kevesbbé szolid iparosok 
és üzletemberek az árak megállapításánál nem annyira a 
kiirt föltételek szigorú megtartására, mint inkább azok k i -
játszására törekednek. A tapasztalás sok intézet és válla-
lat bukásánál szomorúan igazolja, hogy az ily módon elő-
idézett „legolcsóbb" ajánlatok többnyire a „legdrágábbak". 
S épen ez oknál fogva az „Athenaeum", mely pedig éven-
kint igen nagymérvű megrendeléseket tesz, saját jól felfo-
gott érdekében soha sem veszi igénybe az „árlejtést". 

Ha azonban a Szt.-István-Társulat ezen kevés vagy 
semmi garantiával nem biró lépést még is koczkáztatná, 
mielőtt ezt megteuné, azt hiszszük, saját érdekében, lesz 
annyi méltányossággal, hogy a netáni uj ajánlatok fogana-
tosításánál legelső sorban azon intézetnél veend tájékozást 
és teend kísérletet, mely az évek hoszu során át megpró-
bált garantián kivül a fennirt előnyöket továbbra is bizto-
sítja a Szent-István-Társulatnak. 

Egyébiránt az adósság teljes törlesztése után, — a 
mienkhez hasonló biztosítékot é3 előnyöket nemcsak igérő, 
hanem garantirozó bármely szolid nyomda-intézettel az 
„Athenaeum" mindenkor kész versenyre szállani ; s meg 
vagyunk győződve, hogy azon tapasztalás, melyet a Szent-
István-Társulat e téren szerzett, közel 20 éves viszonyun-
kat még inkább szilárdítani, s alkalmul fog szolgálni arra, 
hogy a t. társulat, mely az iskolakönyvek kiadása által, a ná-
lunk nyert korlátlan hitel segélyével oly nagy actiót volt 
szerencsés fönnakadás nélkül kifejteni, ezt irodalmi műkö-
dése egyéb ágaiban is kifejthesse. Fogadja, stb." 

A február 11-i vál. ülés helyeslő tudomásul vette ezen 
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levelet (bár azt Szilágyi Virgil ur sértőnek, Damokles-kard-
nak sat. szerette volna elismertetni) ; melynek kapcsán a társ. 
igazgató ismételve felszólította Szilágyi Virgil urat azon 
nyomdák megnevezésére, melyek szerinte, oly tetemesen 
olcsóbban nyomtatnak. Szilágyi Virgil ur azonban folyvást 
vonakodott azokat megnevezni, s igy a kiküldött bizottság 
feladata lesz a mysteriumot felderíteni. 

A társ. igazgatóság, — mely a 45.000 frtnyi hitelt 
alig négy év alatt a mult decz. 31-ig 13.000 ftra apasztotta 
le, — sokkal rövidebb és egyenesebb uton van a végéhez 
siető, s ugy lehet, még ez évben eszközölhető végtörlesztés 
által az „Athenaeumtól" való függés megszüntetésére s más 
nyomdákkal leendő concurrentia nyitására, mint sem azt 
bál-mely „mysteriosus tervezés" vagy „szédelgő árlejtés" te-
hetné, mely a társulat működését némi zavarba hozhatná, a 
könyvek eddigi rendes kiadását s a pontosan teljesitett fize-
téseket, főkép a mindennapi kenyérre szoruló mesterembe-
rekét, a kevés jövedelmű nyári hónapokban néha tán meg-
akaszthatná ; — pedig ezt elháritani, s a kiadási dolgokat 
teljes folyamatban tartani, személyes felelősség terhe alatti 
kötelessége az igazgatóságnak, melyet az alapszabályok a 
nyomdákkal való alkudozásra kétségtelenül e föltétel alatt 
bíztak meg. 

A Szent-István-Társulat szövetsége tehát az „Athe-
naeummal" (mint ezekből kitűnik), igen egyszerű és vilá 
gos ; — most készül az bonyolodottá lenni a felvetett vádak 
és zaklató tervek által, holott az eddig oly sikeresen fogana-
tosított törlesztés azt minden baj és zavar nélkül feloldaná. 

Egyébiránt mind az alelnök, mind az igazgató több-
ször ki jelenték, hogyha az igazg. választmány gyorsabb és 
biztosabb módot fog ajánlani e megoldásra, — kötelességük-
nek tartandják ezt azonnal foganatba venni a társulat javára ; 
azonban nem feltételes koczkázatot, hanem teljesen biztos szá-
mítást követel tőlök a rájok rótt felelősség, melyre a társulat 
irányában lelkiismeretük szerint kötelezve vannak. 

IV. 
Azonban az „Athenaeummal" kötött viszony felbon-

tásának állítólag egy igen nagy akadálya van, „a bajok 
legfőbb forrása az, hogy a társulat alelnöke, Tárkányi ur 
egyszersmind igazgató-tanácsos az „Athenaeumnál", azért 
nyomat ez oly rémületes drágán stb. stb." Ezt a themát va-
riálja a ,M. A.' utóbb egyik száma több hasábján, s előbb 
majd félév óta oly modorban s oly hangon, melyet a „BeL" 
nem reproducálhat, mert a reproducalást sem szükségesnek, 
sem a jó Ízléssel megférőnek nem tartja. Tárkányi alelnök 
ur nem szorult védelmünkre a személyeskedés terére 
pedig nem akarunk lépni 

Felvilágosításul azonban jó lesz tudni, hogy az „Ath." 
a mult nyáron választá igazgató-tanácsosává Tárkányi ka-
nonok urat, mikor ő (ha jól tudjuk) Rómában járt, s igen 
feltűnő, hogy csak innen datálódik a panasz az athenaeumi 
nyomda-árak ellen, melyek pedig ugyanazok, mint 1871— 
72-ben megállapittattak s a választm. gyűlések által jóvá-
hagyattak. — Feltűnő továbbá, hogy az „Athenaeum" jö-
vedelmét nem, hogy szaporította volna Tárkányi ur, hanem 
apasztotta a folytonos törlesztés által, mint ezt az igazgatói 
jelentés igazolja. — S még inkább feltűnő, hogy midőn a 
~,M. Állam" 12.000 frtban hirdeti azon évi átlagot, me-

lyet a Szent-István-Társulat az „Athenaeumnak" csak 
iskolakönyvekért fizet, ezt egyenesen meghazudtolja a t á r -
sulati számadásokból kivont valóság, — melyek szerint is-
kolakönyvek nyomatásaért a Szent-István-Társulyt fize-
tett az „Athenaumnak" 1872-ben 19.060 ftot 75 krt. — 
1873-ban 13 886 ftot 94 krt. — 1874-ben (melynek nya-
rán Tárkányi ur igazgató-tanácsos lett) 12.850 ftot 17 krt. 
A Szent-István-Társulat javára (különösen pedig adósság-
tóli felszabadulására s igy függetlenitésére) müködött-e itt az 
alelnök, vagy az „Athenaeuméra" az igazgató- tanácsos ? a 
számok biztos feleletet adnak. Azért midőn e viszonyra vo-
natkozólag czélzást tett Szilágyi Virgil ur, Tárkányi alel-
nök űr férfias határozottsággal kijelenté, hogy az „Athe-
naeumnál", — mely a Szent-István-Társulattal évek óta vá-
lasztmányi s közgyűlési határozatok által szabályozott, s 
eddigi eljárásában e gyűlésen is teljesen correctnek elismert 
viszonyban áll, — számba véve s a társulat javával mér-
legbe vetve az ily lépéstől el nem maradható gyanúsításokat, 
egyedül azért fogadta el az igazgató-tanácsosságot, hogy ez 
uton is a Szent-István-Társulat javára érvényesítse befolyá-
sát a munkák gyorsításában, különösen pedig az eddig is si-
kerrel vitt adósságtörlesztésben, s az igy mielőbb elérendő füg-
getlenitésben, hangsúlyozván befejezésül, hogy a mely percz-
ben csak árnyát látná is, azon lehetőségnek, melynélfogva 
igazgató-tanácsossága a Szent-István-Társulat érdekeivel 
legkisebb összeütközésbe jöhetne, lelkiismeretes kötelességének 
tartandja arról azonnal lemondani. 

Tárkányi alelnök ur ezen határozott nyilatkozatát 
megnyugtató helyesléssel fogadta a választm. t. cz. tagok te-
kintélyes többsége, kiket a „M. Á.u febr. 14-i számában a 
Ssent-István- Társulat kebelében ismét kifejlődött azon UM 
tulbuzgó claqueurjeinek nevezett, kik még az „Athenaeumot" 
is megéljenezték, midőn igazgatójának levele felovastatott. 
— Ez igen érdekes választmányi ülésen a következő urak 
voltak jelen: A tiszti személyzetből: Gróf Cziráky János 
kir. főtárnokmester, elnök, Tárkányi Béla apátkanonok al-
elnök ; Füssy Tamás igazgató, Ágoston Antal titkár, Nová-
kovics János pápai kamarás pénztárnok; Budnyánszky Fe -
rencz köz- és váltó- s egyszersmind társulati ügyvéd. — A 
választmányi és alapító tagokból : Augusz Antal báró ; Balogh 
Sándor ügyvéd ; Bartha Béla kir. tábl. biró ; Bernolák K á -
roly kir. tábl. biró ; Dr. Bita Dezső egyet, tanár ; Braun 
Ferencz áldozár ; Breznay Béla papnöv. tanfelügyelő ; Csap-
lár Benedek k. r. áldozár ; Cselka Nándor pápai kamarás ; 
Czibulka Nándor papnöv. lelkiigazgató ; Felsmann József 
reáltanod, igazg. Dr. Fraknói Vilmos akad. osztály titkár ; 
Győry László gróf ; Hohenauer Ignácz nevelő ; Dr. Hornig 
Károly báró egyet, tanár ; Dr. Jedlik Ányos egyet, tanár ; 
Jósika Kálmán báró ; Kanovics Mór józsef-vár. pleb. Klempa 
Simon prép. pleb. Dr. Klinger István egyet, tanár ; Kürcz 
Antal főgymn. tanár ; Lípovniczky Vilmos b. 1.1. a kir. Curia 
szam. oszt. alelnöke; Lonkay Antal lapszerkesztő: Nagy 
Alajos k. r. tanár; Ráth József, apát, pleb. Roder Alajos 
apát-kanonok ; Romeiser József pápai kamarás ; Rostaházy 
Kálmán krisztina-vár. pleb. Dr. Ruzsicska János egyet, ta-
nár ; Somhegyi József fóthi pleb. Dr. Stanczel Ferencz egyet, 
tanár ; Dr. StoçMnger Tamás egyet, tanár ; Szabó Béla ma-
gánzó ; Trautwein János k. s. főgymn. igazgató. 
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A Szent-István-Társulat becsülete érdekében kérdez-
zük 1 -szőr : A fennevezett t. cz. urak közöl tud-e valaki 
valamit azon clique-ről, s tagja-e valaki azon clique-nek, 
mely a (nM. A." febr. 14-i száma szerint) „a Szent-István-
Társulat kebelében ismét kifejlődött ? s melynek a nyomda-
ügyben a vizsgáló bizottság kiküldését minden áron meg-
hiúsítani, s a budget-bizottság eziránti indítványát elej-
teni volt hőn óhajtott czélja" ? 

Kérdezzük 2-szor : a fenn elősorolt t. cz. urak közöl ki 
akarja magára venni s magán hagyni a „tulbuzgó claqueur" 
czimét, melylyel a „M. A." ugyanozen számában megbélye-
gezte azokat, kik megéljenezték az „Athenaenmot" . . . . sőt 
megéljenezték Tarkányi JBéla alelnök urat is fennirt nyi-
latkozatáért. s 

Minő elégtételt fognak nyerni a ,M. A.' által jelzett 
„klikkhez" tartozó fentnevezett urak a „bérlett tapsoncz", a 
„claqueur" czimért? nem t u d j u k . . . . Tárkányi alelnök 
urnák a gyűlésen kifejezett elismerés — a rája hónapok óta 
szórt gyanúsításokért megnyugtató elégtételül — de egyszer-
smind további ösztönül is szolgálhat működésének ernyedet-
len folytatására. Ebben, ugy látjuk, az alelnök ur nem lan-
kad, a megtámadások nem kedvetlenitik el s valamint 
az ügynökségi kezelésnél ellenorködési tervét a mult évben sze-
rencsés volt a vál. üléseken átvinni s arra a nagygyűlés jó-
váhagyását is megnyerni; oly éber gondja van arra is: hogy 
a társulat rovására ideális számításokkal senki semmit ne 
koczkáztasson • — gondja van rá és legyen is, hogy a pénz-
tárból és pénztárnoktól kölcsönöket kérő, sokszor zaklató to-
lakodók szigorúan távoltartassanak . . . . mint erről tán Szi-
lágyi Virgil urnák is lehet tudomása úgyszintén, hogy 
az előlegekért tapogatózok elriasztassanak, miről hasonlóan 
többen tanúskodhatnak stb. stb. Ilyen és hasonló intézkedé-
sek Tárkányi alelnök urnák nem igen szereznek ugyan 
népszerűséget és kedvességet... de ő ezzel keveset látszik 
törődni s ne is törődjék, hanem legyen azon, hogy a tár-
sulat gyarapodjék s akadály nélkül fejthesse ki működését. 
Mint minden emberi intézménynél, ugy a Szent-István-Tár-
sulatnál is van elég tenni, javítani va ló . . . . de a jelen körül-
mények között hála Istennek semmi sincs olyan, mire a fele-
dés fátyolát borítani szükségesnek látták, s ezért futottak 
volna az alelnök urnák a február 11 -i ülésen jelen volt ba-
rátai. S az is egyike a ,M. A.' által ellenök szórt méltatlan 
ráfogásoknak a melyekre csak azon bátorsággal vehetett 
magának szabadalmat, melylyel a fentnevezett választmá-
nyi tag urak közöl többeket a Szent-István-Társulatnál be-
fészkelődött s előttünk eddig ismeretlen „kikkhez" tartozók-
nak mondott, őket egyszersmind „bérlett tapsoncz", „cla-
queur "-czimniel megbélyegezvén. 

íme igy állanak a Szent-István-Társulat ügyei. 
Az itt előadottakat összevetve a vádakkal, minden el-

fogulatlan ügybarát tájékozhatja magát ama vihar iránt 
mely most a Szent-István-Társulat kormányzata ellen a 
mily véletlenül, szintoly erőszakosan felzudult, de reméljük, 
csakhamar le fog ismét csillapodni. A kik e dolgokat távol-
ról nézik, azt vélhetik, hogy Szilágyi V. és Lonkay A. urak, 
mint a kath. ügy két erős oszlopa, sietnek az ingadozni 
látszó Szent-István-Társulat támogatására. . . mig a kö-
zellevök azonnal észrevették, hogy a nagyhangzásu szavakba 

takart „Revue-terv" s a folyton személyeskedő sok mél-
tatlankodás nem egyéb, mint azon intentio kifolyása, mely 
lia létesülhetne, a ,Religio' találó megjegyzése szerint, a 
Szent-István-Társulatot megsemmisíthetné, vagy legalább 
működésének jelen folyamát igen megzavarhatná. Hogy ez 
elliárittassék, mint a február 11-i ülés mutatta, van gondja 
rá a választmánynak, mely, azt hiszszük, e részben a t á r -
sulat főméit, védnöki karánál is támogatást fog találni. 

Ezekben lehetőleg részletesen kivántuk társulatunk je-
lenlegi állását ecsetelni. Nem mondjuk, hogy ez utolsó sza-
vunk, sőt ha bizonyos tekintetekben itt-ott ügyrokoni figyel-
meztetést szükségesnek tartanánk, utógondolat nélkül meg-
teendjük azt, s lapunk hasábjait minden, sine ira et studio 
tett megjegyzés számára ezentúl is nyitva tar t juk; ha pedig 
jelenlegi sorainknak az ügyállás tisztába hozatalára s a ke -
délyek megnyugtatására némileg közreműködniük sikerült, 
czéljukat elérték. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, február 26. A r a p e , c a p e p o l i t i k a v é d ő i . 

Néhány éve már, hogy szerencsések, vagy szerencsétlenek 
vagyunk a ,P. NS-ot figyelemmel kisérni, különösen azon 
pontokra nézve, melyek egyházunkra vonatkoznak, de még 
nem emlékezünk, hogy csak egyetlenegyszer is találkoztunk 
volna részéről, nem mondjuk teljesen pártatlan, hanem csak 
megközelitőleg is méltányos felfogással egyházi ügyeinkre 
nézve, ami a különben is tévútra vezetett közvéleményre 
nézve annál veszedelmesebb hatással van, minthogy a ,P. N.' 
czikkeit a mérséklet mázával vonja be, és igy olvasói előtt 
irányunkban méltányosnak tűnik fel. Jött légyen létre eddig 
bármely törvényjavaslat akár hazánkban, akár külföldön, 
melyről első tekintetre bárki is elmondhatta, hogy az az 
egyház jogait sérti, a ,Pesti Napló-ban mégis védőre talált, 
többnyire oly kifejezések mellett, melyek vetekedtek bár-
mely ponyvairodalmi termék irályával. 

Nem lehet tehát feltűnő, ha a ,Napló', szemben azon 
szellemes, a viszonyokat behatóan fejtegető, a kormányi 
intentiókat leleplező beszédekkel, melyek a porosz ország-
gyűlésen a centrum tagjai által a katholikus egyházvagyon 
kezelését tárgyázó törvényjavaslat ellen tartattak, e tör-
vényjavaslatot, melyre a rape-cape politika bélyege rá van 
sütve, mégis védelmezi is olyasminek tünteti fel olvasói előtt, 
mint mely a legártatlanabb czéllal bír, hogy t. i. a katholi-
kusok is egyházi autonomiát bírjanak, melyben a világiak 
is résztvehessenek. A ,Napló1 nevezetesen tagadja a katholi-
kus képviselők azon állításait, mintha e törvények az isten-
telen májusi törvények kiegészitő részét képeznék és e mel-
lett azt állitja, hogy rendes viszonyok közt alig keltettek 
volna szokatlanabb feltűnést, amit avval törekszik igazolni, 
hogy a mult évben egy hasonló javaslat, mely az evangelikus 
egyház vagyonának kezelését szabályozza, aránylag cse-
kély vita után lőn szentesítve. 

Ugy látszik, a ,Napló1 azon elvből indul ki, ami min-
den működésén jellemzőleg vonul át, hogy mundus vult de-
cipi, ergo decipiatur, — állitsuk, hogy e törvényjavaslat nem 
kifolyása a májusi törvényeknek és a liberális világ, mely a 
kereszténység ellen intézett minden támadásait szereti ugy 
feltüntetve látni, mintha azok tulajdonképen a keresztény-
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ség javára volnának intézve, el is hiszi állításunkat. A ,N.' 
nem akarja felfogni, vagy ami szintén megengedhető, nem is 
képes felfogni, hogy a májusi törvények elvi harczot állapí-
tottak meg az egyház és állam közt, és hogy igy e legújabb 
törvény is nem egyéb, mint azon elvi harcznak egy ujabb 
momentuma, vagy symptomája. A májusi törvények által 
létrehozott harcznak az egyház és állam közt elvi momen-
tuma ugyanis azon modern felfogáson alapszik, hogy az 
állam mindenható és eme mindenhatóságánál fogva j ogsze-
rűen rendelkezhetik nem csak állami, hanem egyházi téren 
is korlátlanul, azaz anélkül, hogy rendelkezhetésére az egy-
házi téren szüksége lenne az egyház főpásztorai, nevezete-
sen a római pápa beegyezésére. A májusi törvények ennek 
következtében mindenekelőtt beavatkoztak az egyház isteni 
constitutiójába, azt fel akar ták forgatni, de ez nem sikerült, 
a legvadabb törvények, melyeknek csak létet adhatott a 
természetfelettit tagadó és gyűlölő irány, a püspökök és p a -
pok hitszilárdságán megtörtek; az egyház nem ismerte el, 
hogy az államnak joga van az egyházban nélküle és ellene 
rendelkezni, az erőszak megtört, vereséget szenvedett. 

De az elv fel vau állitva a liberalismus részéről, hogy 
az államnak joga van az egyházban, ennek tudta és a k a -
rata ellenében is rendelkezni ; a hatalom kezében van, mely-
ről azt hiszi, hogy előtte mindenkinek meg kell hajolni, s 
gyűlölet lángol benne még jobban a kudarcz miatt, melyet 
eddig szenvedett, a kimondott elvet fenn kell tartani, oly in-
tézményt kell az egyházba hatalmi szóval beerőszakóini, 
mely, mivel anyagi téren mozog, a liberalismus coryphaeu-
sainak nézetei szerint kecsegtető lesz a katholikus világi 
hivő közönségre, mert ezekről is mint saját magukról azt 
hiszik, hogy a bonus odor hucri ex qualibet re hatni fog r á -
juk, igy született az autonómia eszméje a katholikusok r é -
szére, mit ha elfogadnának, általa az elv is el lenne ismerve, 
és igy igazolva az eddig szenvedett üldözés, ha pedig 
nem, annál jobb, akkor majd az állam fogja kezelni az 
egyház vagyonát és mint, (azt nem akar juk mondani, hogy 
hol,) a tapasztalat bizonyítja, majd Poroszországban is duz-
zadni fog egyes egyházi vagyont kezelő liberális főbb és al-
sóbb hivatalnokok zsebe az egyház pénzétől. Ezt bizonyitja 
velünk együtt a ,Napló' is, midőn a törvényjavaslat azou 
pontjára hivakozik, mely szerint, ha a világi katholikusok 
som fogadnák el a törvényjavaslatot, vagy világosabban, ha 
ők sem ismernék el, hogy az államnak joga van öuhatalmi-
lag intézményeket hozni létre az egyházban, hogy ez esetben 
az antonomia csupáyi az állami hatóságok részvéte mellett 
fog életbe léptetni. 

Ha a ,Napló' tehát mindezt figyelembe vette volna, 
ugy talán nem tagadta volna, hogy eme törvények csak-
ugyan az istentelen májusi törvények kifolyásai, annál ke-
vésbbé tett volna összehasonlítást ezen és az evangelikus 
egyház részére hozott törvények közt, jól tudva, hogy az 
evangelikus egyház és a porosz állam. közt semmi elvi össze-
ütközés nem létezik, minthogy amaz mindig kész az állam 
részére egy-egy szerény subventionalis összegért felesleges 
elveiből egyetmást feláldozni ; de a kath. egyház természete 
egészen más, ő megforditva j á r el, inkább engedi pénzét el-

raboltatni, csakhogy elveit fentarthassa, már az azután 
mindegy, akár rendes, akár rendkiviili viszonyok közt, és 
nagyon téved a ,Napló', ha azt hiszi, hogy rendes és mog 
nem zavart viszonyok közt az egyház máskép járna el, ha 
az állam önbatalmilag rendelné el az autonómiát ; a reactio 
épen olyan lenne mint ma, mert hasonló rendelkezés a ren-
des viszonyt azonnal felbontaná ; az államnak sem rendes, 
sém rendkivüli körülmén yek közt nincsen joga önbatalmilag 
rendelkezni, — ha tenni akar valamit, tegye ezt az egyházzal 
egyetértőleg, mert államomnipotentiát nem ismerünk, de ha 
mégis tesz valamit, ha nevezetesen vagyonunk körül önké-
nyiileg rendelkezik, ugy mi azt viszont méltán nevezhetjük 
erőszakos rablásnak, de a ,AT.'-val: egyszerű kezelési műtét-
nek, vagy épen ,autonómiának' nem mondhatjuk. A 

Mexico. ,A m e r i k a i ' á l l a p o t o k . A múlt év no-
vemberhó 24-én a törvényhozó testület egy törvényjavasla-
tot fogadott el, mely époly szabadság, mint vallásellenes. A 
tvjavaslat természetesen, mint az manap divatban vau, az 
egyháznak az államtóli elválasztását mondja ki, minek leg-
első következmányeül említi azt, hogy ezentúl semmiféle 
közigazgatási vagy katonai hatóság nem fog többé hivata-
losan jelen lenni, bármily néven nevezendő isteni tisztele-
ten. Az ünnep s vasárnapok elnyomvák. 

De ez még korántsem minden. 25—200 piaszternyi bün-
tetés s ismétlés esetében hivatalvesztés ér minden tanitót, ki 
az iskolában vallástant előadni mer. 10—200 piaszternyi 
büntetéssel sujtatik mindenki, a ki vallásgyakorlatot nyilvá-
nosan, a templomon kivül végez, s 100—200 p.-nyival minden 
pap, ki a templomon kivül bármiféle jelt visel, mi papi állá-
sát elárulja ; a rendőrségnek kötelességévé tétetvén, hogy e 
rendeletek megtartására ügyeljen, valamint a templomok-
bani összejövetelek felett is, melyeknek nyilvánosaknak kell 
lenniök. Semmiféle vallási testület nem szerezhet ingatlan 
birtokot. Mindezekhez hozzájárul egy további, tvjavaslat, 
mely az irgalmas nénéknek elűzését indítványozza, minő a 
különféle kórházak- s iskolákban körülbelől 400 van. 

E tvjavaslat is elfogadtatott, s pedig 113 szavazattal 
57 ellen ; azonban meg kell vallani, hogy e törvény az, mely 
a közelégületlenséget a legmagasabb fokra vitte, oly any-
nyira, hogy a tvliozó testületnek tagjai szükségesnek lá t -
j ák eljárásukat azzal mentegetni, hogy korántsincs szándé-
kuk az irgalmas apáczákat végképen kiűzni az országból, 
mint csak az, közös együttlétöket megakadályozni s a szer-
zetesi ruha letevésére kényszeríteni őket, — különben aztán, 
ha tetszik nekik, emberbaráti müködésöket folytathatják, 
de csak mint magánszemélyek. 

Er t jük már most, miért panaszkodott a szentatya 
egyik legközelebbi kihallgatás alkalmával azon vészes ura-
lom felett, melyet a páholy Amerika latinfaju népei közt is 
gyakorol, amint egyáltalában, jól tudva ki az ő legveszélye-
sebb ellensége, mindenütt a világon legelső sorban a katho-
licismusnak rohan neki. 

VEGYESEK. 
= Mai számunkban első részletét veszik t. olvasóink 

azon, tartalmára nem kevésbbé, mint alakjára nézve kitűnő 
főpásztori körlevélnek, melyet Magyarország bïbornoh-her-
csegprimása ö Emja a jubilaeum alkalmából kibocsátott. Te-
kintettel arra, hogy nem sokára szerencsénk leend, ő Emjá-
nak ezen, mint mindig, remek nyilatkozványát lapunk ha-
sábjain is közrebocsáthatni, melynél kimerítőbbet külön-
ben sem tudtunk volna irni, tartózkodtunk eddig behatóbb 
czikksorozatot megindítani a jubilaeumról s azt hiszszük, 
hogy saját munkásságunk ilyetén helyetesitésoért t. olvasóink 
csak elismerést szavazhatnak nekünk. 

Folytatás a mellékleten. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, Ország-ut 39. szám alatt. 
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Magyarország fm. "bib.-herczegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

(Folytatás.) 

Novimus igitur causam, ob quam Jubilaeum 
indicium fuerit, quin Catholici fideles Romam illius 
lucrificandi gratia invitarentur, cum domi suaequi-
libet Jubilaei grat iarum particeps esse queat. Pro-
mulgate Romae in die Ascensionis Domini Jubilaeo, 
popuhis Romanus ad illud salubriter agendum prae-
parabatur per Missiones populäres iussu Summi 
Pontificis in Urbe asservatas; nihil enim Summis 
Pontificibus, Jubi laeum indicentibus magis cordi 
erat, quam ut fideles in Veritatibus fidei bene in-
struct!, et in Tribunal i Poenitentiae a peccatis 
emundati annum sanctum sive jubilaeum auspica-
rentur, cui initium datum fui t in Vigilia Nativita-
tis Domini per solemnem in Basilica Vaticana S. 
Petri ab ipso Summo Pontifice peractum ritum aper-
tionis portae, sic dictae sanctae, quae nimirum omni 
vicesimoquinto anno ad initium Jubilaei recludi-
tur, ad finem vero, sequentis nempe anni eadem Vi-
gilia occluditur, ad aperiendas portas sanctas reli-
quarum trium Basiiicarum Cardinalibus delegatis, 
qui commissa sibi provincia eadem die defungeban-
tur. Et iam hic ritus aperiendi portas sanctas obad-
iuncta, in quae Sanctissimum Dominum Nostrum 
coniectum novimus, observari hac vice non potuit. 

Anno Jubilaei Indulgentia plenissima conce-
ditur non, quod omnes norunt, peccatorum, nec 
poenae aeternae, peccatis gravibus debitae ; sed dum-
taxat poenarum temporalium, quae remissis pecca-
tis et poena aeterna, non semper a Deo remittuntur, 
sed remanent luendae vel in hac vel in altera vita, 
dicente S. Augustino : ') „Cogitur homo tolerare 
etiam remissis peccatis. . . productior est enim poena, 

*) Tract. 124, in Joann. 

quam culpa ; ne pa rya putetur culpa, si cum ilia 
finiretur etiam poena: ac per hoc vel addemonst ra-
tionem debitae miseriae, vel ad emendationem labi-
lis vitae, vel ad exercitationem debitae patientiae, 
temporaliter hominem detinet poena, etiam quem 
iam ad damnationem sempiternam reum non deti-
net culpa". Es t autem de fide, non totam simul 
poenam cum culpa semper remitti a Deo, sed ple-
rumque poena aeterna virtute clavium sublata, poe-
nam temporalem manere exsolvendam ; quam verita-
teni Sacrae Lit terae apertissime loquuntur vel in no-
tissimis exempli» Adami, Moysis. Aaron, imprimis 
vero Davidis, a quibus omnibus, licet Deus culpam 
remiserit, imo ab ipsis, ut Nathan dixit ad David, 
transtulerit jgravissima nihilominus temporalis poena 
luenda fuit. Quare S. Augustinus exemplum poeni-
tentis Davidis considerans,etDeum al loquens ,a i t : 2 ) 
„Impunita peccata etiam eorum, quibus ignoscis, 
non dimisisti ; sed praerogasti misericordiam, ut ser-
vares et veritatem. Ignoscis confitenti, ignoscis, sed 
se ipsum punienti : sic servatur misericordia et Ve-
ri tas". Cui veritati SS. Patres, quotquot sunt con-
cinere ipse Calvinus testis est, dum pro nota sua 
modestia seribit :3) „Dicam simpliciter, omnes fere 
Patres, quorum libri extant, aut hac in parte lapsos 
esse, aut nimis aspere, et dure locutos". Cuius veri-
tatis hanc assignant Patres Tridentini ra t ionem: 4 ) 
„Sane, inquiunt, et divinae iustitiae ratio exigere 
videtur, ut aliter ab eo in gratiam recipiantur, qui 
ante baptismum per ignorantiam deliquerint, aliter 
vero, qui semel a peccati et daemonis S e r v i t u t e li-
berati, et accepto Spiritus Sancti dono, scientes tem-
lum Dei violare, et Spiritum Sanctum contristare non 
formidaverint. E t divinam clementiam decet, lie ita 

2) super Pslm. 50. — 3) Inst. 1. 3. cap. 4. — 4) Sess 
XVI. cap. 8. de statisfact. necess. et fructu. 
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nobis absque ulla Satisfactione peccata dimittantur, 
ut occasioné accepta, peccata leviora putantes, velut 
iniurii et contumeliosi Spiritui Sancto, in graviora 
labamur, thesaurizantes nobis iram in die irae". 

Viguisse autem in Ecclesia, ind°. ab eius pri-
mordiis, Indulgentiarum usum apertissima testan-
tur facta, contra quae ideo etiam non valent argu-
menta. Ipso Apostolorum tempore concessam fuisse 
Indulgentiam, plane perspicuum est ex verbis S. 
Pauli :5) „Sufficit illi, inquit. qui huiusmodi est, ob-
iurgatio haec (intelligit incestuosum, quem gravis-
simae poenitentiae sive poenae subiecerat.) Nam et 
ego, quod donavi, si quid donavi, propter vos in 
persona Christi". Incestuosus nondum plene satis-
fecerat pro delicto, et nihilominus Paulus liberalem 
ei indulgentiam concessit ulterioris poenae debitae, 
vel ex quadam prudenti misericordia, ne forte abun-
dantiori tristitia absorberetur, ut idem Apostolus 
dixit, vel in gratiam Corinthiorum, qui pro ipso in-
tercesserant, ut verba haec: „Propter vos" innuunt. 
Illam autem Indulgentiam fuisse veram, et per po-
testatem, a Christo datam, declaravit S. Paulus per 
Verba : „In persona Christi". Hoc S. Pauli exem-
plum Novatiano homini obieeit S. Pacianus : 6 ) „Vi-
des, inquit, Apostoli indulgentiam, proprias etiam 
sententias temperantem ? vides mitissimam lenita-
tem, longe a vestro supercilio separatam? longe a 
Novatiani fronte dissimilem, communi vero vitae, 
ac saluti omnium consulentem". Eodem plane sensu 
citata S. Pauli verba interpretantur S. Ambrosius, 
S. Joannes Chrysost., Theodoretus, Theophylactus.7) 
Habemus igitur ex hoc loco, sive tacto S. Pauli 
Indulgentiarum usum a Christo fuisse inchoatum, 
ad cuius quippe Auctoritatem Apostolus provocat 
indulgentiam largiendo ; post tempóra Apostolica 
prostant testimonia Tertulliani et S. Cypriani de 
remissione poenae, quam Antistites Ecclesiarum fa-
ciebant vel ad Martyrum intercessionem, vel aliis 
de causis. Tertullianus in libro ad Martyres8) In-
dulgentiam pacem appellat, quam illi, qui in confes-
sione fidei defecerant, a Sanctis Martyribus propter 
fidem in carcere detentis, exorare consueverant. Si-
milia prorsus seribit B. Cyprianus.9) In sermone 
autem de Lapsis alia inter dicit: „Poenitenti, ope-
ranti, roganti potest clementer ignoscere, potest in 
acceptis referre, quidquid pro talibus et petierint 
Martyres et fecerint Sacerdotes". Quis vero credat 

5) II. Cor, 2. — 6) Epist. 3. ad Symphor, — 7) in cit. 
Apost. — 8) cap. 1. — 9) epist. 11. al. 15, item epist. 54. ad 
Cornel, et 52.ad Anton.item in lib.de Lapsis,et in alio et Novat. 

poenitentes ambivisse patrocinia Martyrum, in car-
ceribus existentium, quando integram poenam sive 
poenitentiam, sibi iniunctam luere ac peragere vole-
ban t ; sed quando pacem sive indulgentiam darisibi 
volebant non peracta intégra poenitentia, tunc ad 
Martyrum intercessionem recurrebant, ut nimirum 
erga hanc pars poenitentiae ab Episcopis condona-
retur, id vero est, Indulgentia concederetur. Porro 
Indulgentiarum in Kcclesia usum sicut probant, 
ita etiam testantur Concilia vetustissima, eaque tam 
generalia, quam particularia. Sic Concilium Nicae-
num I. statuit,10) ut qui serio poenitentiam agunt, 
possint Indulgentiam ab Episcopo obtinere. „Lice-
bit, inquit, Episcopo de his aliquid humanius cogi-
tare", negligentiores autem iubet idem Concilium, 
ut definitum poenitentiae tempus totum explere 
debeant. Quid autem hoc aliud est, quam priori-
bus aliquid, posterioribus nihil indulgere. Simili a 
statuta reperimus in Concilio Ancyrano, " ) Laodi-
ceno,12) quorum illud mox ante, istud mox post 
Nicaenum celebratum fuit. Idem docet S. Basilius 
in epistolis suis canonicis. 

A temporibus S. Gregorii M. usus indulgentia -
rum adeo notus erat et perspicuus, ut nec Adver-
sarii quidem id infieiari valeant. S. Gregorium sta-
tionum diebus Indulgentias populo concessisse dis-
cimus e S. Thoma A quin. 13) et Guilielmo Antissio-
dorensi. I4) 

Leonem III. Indulgentias concessisse tradit S. 
Ludgerus in epistola. quae legitur apud Surium. l ä) 
„Idem S. Leo Papa, scribit Ludgerus, anno Domi-
nicae Incarnationis DCCCIII. cum magna solemni-
tate suorum Cardinalium, Archi-Episcoporum, Epi-
scoporum, et Praelatorum ad Imperatorem Carolum 
in Germaniam veniens, et ab eodem Imperatore 
imperaliter cum suis susceptus, inter multa pietatis 
suae opera, instantia eiusdem Serenissimi Impera-
toris et Regis Aquisgrani in palatio dedicavit Ec-
clesiam perpetuae Virginis Mariae, donans eamdem 
Ecclesiam multis Indulgentiis". E t infra : „Et Colo-

niae Agrippinae ad S. Martinum Altaria con-
secravit, et multa alia Monasteria, capellas per Ale-
manniam et Galliam consecravit: ubique multas In-
dulgentias conferendo". Sergium II. Pontificem, qui 
sedit circa annum 844. concessisse Indulgentias 
trium annorum et totidem quadragenarum visitan-
tibus Ecclesiam S. Martini in Montibus die festo 
eiusdem Ecclesiae comprobat inscriptio tabulae 

10) can. 11. al 12. — u ) can. 5. — ia) can. 1. — 13) in 
4. sent. dist. 2. q. 1. — H) lib. 4. Sum. Theolog. — 15) Tom. 2. 
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marmoreae, quae liodieduiu exstat, iucisa. Qui iam vel suspi-
cari ausit vivos sanctissimos, quales erant nunc nominati 
Summi Pontifices, rem novam instituere praesumpsisse, quam 
a praedecessoribus suis non accepissent. Seriorum Pontificum 
facta et décréta hoc in obiecto recensere tantumdem foret, 
ac rem in apertissima luce positam illustrare velle. Id quod 
etiam de Conciliis valet, puta Lateranensi IV., Lugdunensi 
II.,Viennensi et Constantiensi, in quo posteriori damnati sunt 
errores Wicleffi de Indulgentiis, et in cuius ultima sessione 
Martinus V. plenariam impertitus est Indulgentiam. 

Atque liaec facta invictissime demonstrant perpetuum 
in Ecclesiia usum Indulgentiarum, quas elargiendi potesta-
tem S. Paulus ab ipso Christo, ut vidimus, repetit, qui illam 
potestatem instituit ac contulit his ad Petrum directis ver-
bis ;1 6) „Et tibi dabo claves Regni Coelorum, et quodcumque 
ligaveris super terrain erit ligatum et in coelis : et quodcum-
que solveris super terrain erit solutum et in coelis". Quam 
ligandi et solvendi potestatem alibi 17) caeteris quoque Apos-
tolis contulit. Quod autem sub his verbis comprehendatur 
haec potestas, ex ipsa eorum proprietate et amplitudine ultro 
colligendum est ; sunt enim verba uni versalissima, quae ex 
vi sua omnem actum iucludunt qui ad aperiendum Re-
gnum Coelorum est accomodatus ; ideoque non solum iu-
cludunt potestatem solvendi ab obligationibus, sed etiam 
ab omnibus vinculis et impediments, quae nisi tollan-
tur, non potest intrari in regnum coelorum; quamobrem 
non dicitur : Quetncumque solveris sed : Quodcumque sol-
veris i. e. quodcumque vinculum vel impedimentum regni 
coelorum abstuleris. Dubitari itaque nequit, quin sub prae-
dicta solvendi potestate hie actus remittendi poenas per 
indulgentias comprehendatur, intelligendusque sit, quando-
quidem reatus poenae temporalis unum sit ex impedimen-
tis et vinculis, quae homines detinent ab ingressu in regnum 
coelorum. Quem sensum verborum maxime confirmât Eccle-
siae traditio, quae sane optima est legum et Sacrae Scrip-
turae interpres, quam traditionem recensita in superioribus 
facta ob oculos si stunt. Jure igitur in concilio Tridentino 
definitum : ,8) „Quum potestas conferendi Indulgentias a 
Christo Ecclesiae concessa sit, atque huiusmodi potestate di-
vinitus sibi tradita antiquissimis etiam temporibus ilia usa 
fuerit, sacrosancta Synodus Indulgentiarum usum, Christiano 
populo maxime salutarem et sacrorum Conciliorum Aucto-
ritate probatum, in Ecclesia retiuendum esse docet, et prae-
cipit, eosque anathemate damnat, qui aut inutiles esse asse-
runt, vel eas concedendi in Ecclesia potestatem essenegant". 

Esse Indulgentias utiles et salutares hoc, ut loquitur 
Soarius 19), non solum verum est propter proprium fructum 
per se intentum per indulgentias, qui est remissio poenarum, 
sed etiam propter multa bona opera, quae occasione et desi-
derio talis fructus a fidelibus exercentur. Exercetur enim 
fides in Christum, et circa poenas peccatis débitas, et circa 
valorem meritorum Christi, et potestatem ab ipso datam ad 
peccata tollenda. Ea etiam occasione ereseit cultus et religio, 
non tantum Christi, sed etiam Sanctorum, et obedientia et 
amor erga Christi Vicarium. — Denique est alia utilitas in 
hac gratia, quia spe et desiderio consequendi illam, aliqua 

i") Matth. 16. 19, — 17) Matth. 18, 18. - 18J Sess. XXV. Deer, de 
Indulg. - I9) Disput. XLIX. sec. V. 

opera pietatis, orationis, et poenitentiae exercent fideles, et 
se ad iustitiam disponunt per contritionem, vel etiam per 
confessionem, atque ad Eucharistiam aceedunt, quae omnia 
absque huiusmodi fiducia non facerent, ut experimento 
constat. Et quamvis fortasse aliqui ea occasione satis-
factiones aliquas, vel poenitentiae opera pro peccatis suis 
facere omittant, id tamen est per accidens, et ut ego opinor, 
spirituales viri dum indulgentias lucrantur, potius inde magis 
excitantur et promptiores redduntur ad poenitentiae opera : 
qui vero ilia occasione haec omittunt, vel aequa facilitate id 
facerent, vel diutius in suis peccatis manerent sine indulgen-
tiarum usu. Accedit tamen alia publica utilitas, quia cum 
saepius sint in populo Christiano plures ealamitates et affli-
ctiones, hoc medio excitât Ecclesia fideles ad purgandos ani-
mos et exorandum Deum, ut ea mala seu ealamitates avertat. 

Ideo autem salutares vel maxime sunt Indulgentiae, 
quia libérant a poems temporalibus non solum coram Eccle-
sia, sed etiam eoram iustitia divina. Ut quid enim dixit Chri-
stus „quaecumque solveris vel solveritis super terrain, erunt 
soluta et in coelis?" et cur Apostolus, cum incestuoso Corin-
thio partem poenae indulgendo remittit, a i t : ..Quod donavi, 
si quid donavi, propter vos, in persona Christi", nisiutosten-
deret, ratum omnino esse apud Deum, quod donavit. Patres 
quoque in ea semper steterunt sententia, quod per poenas in-
iuuetas vel sponte susceptas satisfiat Deo. Tertullianus20) 
loquens de iis, qui dum agunt poenitentiam redeunt ad pec-
cata, ita inquit : „Qui per delictorum poenitentiam institu-
erat Domino satisfacere, diabolo per aliam poenitentiam sa-
tisfaciet". S. Cyprianus 21) ait : „Dominus orandus est, Do-
minus satisfaction placandus". S. Pacianus : 22) „In quan-
tum, inquit, poenae vestrae non peperceritis, in tantum vobis 
Dominus parcet". Denique S. Augustinus : 23) „Non sufficit, 
inquit, mores in melius mutare, nisi etiam de iis, quae facta 
sunt, satisfiat Deo per poenitentiae dolorem, per lmmilitatis 
gemitum, per contriti cordis sacrificium, cooperantibus elee-
mosynis". Ex his aliisque testimoniis manifestum est, ut 
observât Bellarminus, 24) per iniunctas poenas satisfieri Deo, 
ac per hoc indulgentias, quae ab eiusmodi poenitentiis absol-
vunt, poenae temporalis reatum coram Deo expiare. Acce-
dit, quod Concilium Tridentinum decretum suum de Indul-
gentiis condiderit contra Novatores, qui potestatem conce-
dendi Indulgentias Ecclesiae denegaverunt, sed qui nunquam 
inficiabantur, Ecclesiam posse remittere poenas, quas ipsamet 
propter disciplinant externam statuebat. Cum porro idem 
Concilium anathemate damnet eos, qui asserunt, indulgen-
tias inutiles esse; si illae valorem non sortirentur coram Deo, 
nedum inutiles, sed noxiae etiam essent, quia ut S. Thomas 
observât25) „remitterent ad graviores poenas, scilicet pur-
gatorii, absolvendo a poenitentiis iniunctis". 

Thesaurum autem, unde Indulgentias haurit Ecclesia, 
earumque fundamentum indicat Clemens VI.26) „In ara cru-
cis, inquit, innocens immolatus (Christus) non guttam san-
guinis modicam, quae tamen propter unionem ad Verbum 
pro redemptione totius generis humani suffecisset : sed copiose 

w ) in libr. de Poenit. — 21) serm. 5. de lapsis. — 22) paraen. ad 
Poenit. - 23) serm. 351. al. 50. - 24) De Indulg. L. I. c. 7. - 25) in sup-
plem. 9. 23. art. 1. - 26) in Extravag. Unigenitus tit. „De poenit. et re-
mis." Cf. etiam Pii 6. Const- „Auctorem fidei" de indulg. prop. 41. et 
Benedic. XIV. Const. „Apostolita" §. 13. 

17* 
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veiut quoddam profluvium noscitur effudisse. Quan-
tum ergo exinde, ut nec supervacua, inanis et superflua tan-
tae efFusionis miseratio redderetur, thesaurum militanti Ec -
clesiae acquisivit ? quern qui dem thesaurum non in sudario 
repositum, non in agro absconditum, sed per B, Petrum, coeli 
clavigerum, eiusque successores, suos in terris Vicarios com-
misit fidelibus salubriter dispensandum.. Ad cuius quidem 
thesauri cumulum B. Dei Genitricis, omnium Electorum a 
primo iusto usque ad ultimum mérita adminiculum praestare 
noscuntur : de cuius consumptione, sen minutione non est ali-
quatenus formidandum, tam propter infinita Christi, (ut 
praedictum est) mérita, quam pro eo, quod quanto plures ex 
eius applicatione trahuntur ad iustitiam, tanto magis accre-
scit ipsorum cumulus meritorum". Infinita igitur mérita-
Christi, qui teste S. Paulo 27) „propter nos egenus factus est, 
cum esset dives, ut illius inopia nos divites essemus", et mé-
rita Sanctorum sunt bona ilia spiritualia, sunt, ut loquuntur 
Patres Tridentini28) coelestes illi thesauri, quorum applica-
tione conceduntur Indulgentiae, sive remissiones poenarum 
temporalium, peccatis nostris debitarum. 

Et de infinite valore satisfactionis et meritorum Christ; 
nemo unquam, qui Christiano nomine censetur, dubitavit, cum 
dignitas satisfactionis mensuram accipiat a dignitate perso-
nae satisfacientis. Sed certum etiam est, de plurimis Sanctis, 
in quibus mirabilis est Deus,29) valere, quod Job de se di-
xit : 3 0 ) „Utinam appenderentur peccata mea, quibus iram 
merui, et calamitas, quam patior, in statera, quasi arena ma-
ris haec gravior appareret". Nulla satisfactione pro se eguit 
Deipara Virgo, quam novimus et a labe originális peccati 
praeservatam, et ab actuali quoque peccato immunem fuisse31); 
et plurima tamen passa est propter Deum, ac praesertim, 
quando secundum Simeonis vaticinium, animam eius doloris 
gladius pertransivit.32) S. Joannes Bapt. quem scimus 33) in 
utero matris sanctificatum, innocentissimam, austeVamque 
vitam duxisse ita, ut poenitentiae vivum exemplar esset, vin-
cula tamen, carcerem, et tandem capitis obtruncationem pas-
sus est, cui proinde ingentem passionum et meritorum cumu-
lum superfuisse dubitari nequit, quo ipse ad propria expianda 
peccata opus non habuit. De Prophetis, quos sanctissimos 
viros fuisse constat, seribit praecipue S. Paulus :3 4) „Alii 
ludibria et verbera experti, insuper et vincula et carceres, 
lapidati sunt, secti sunt, — in occisione gladii mortui sunt, 
circuierunt in melotis, in pellibus caprinis, egentes, angu-
stiati, afflicti, quibus dignus non erat mundus, in solitudini-
bus errantes, in montibus, et speluncis et in cavernis terrae". 
Et non supereffluenter passione sua meruerunt Apostoli ? de 
quibus seribit S. Paulus 35) : „Puto, quod Deus nos Apostolos 
novissimos ostendit tamquam morti destinatos", et iterum : 
„Usque in hanc horam et esurimus, et sitimus, et nudi su-
mus, et colaphis caedimur, et instabiles sumus, ot laboramus 
operantes manibus nostris, maledicimur et benedicimus, blas-
phemamur et obsecramus, tamquam purgamenta huius mundi 
facti sumus, omnium peripsema usque adhuc". Quod idem 
dicendum de Martyribus, in quibus verificabatur illud Chri-
sti :3 6) „Omnis, qui confitebitur me coram hominibus, confi-

" ) Cf. II. 8, 9. — 28) sess. XXI de reform, c. 9. — s9) Psalm. 67, 
3B. — so) 6. 2. — 31) S. Ambros. serm. ult. in Psalm. 18- Cone. Trid. 
sess, 6. can. 23. - 3!) Cf. Luc. 2, 35. 33) Luc. 1, 15- — s i ) Hebr. 11, 36, 
sq. _ 35) i . Cor. 4, 9. 11. sq. — S(i) Matth. 10, 32. 

tebor et ego eum coram Patre meo", et illud:37) „Qui perdi-
derit animam suam propter me, inveniet earn". Quare S. 
Cyprianus affirmat,38) Martyres statim a morte coelum 
ascendere ad coronam percipiendam. S. Augustinus quoque 
dicit,39) pro Martyribus in Ecclesia non orari, cum nos po-
tius debeamus eorum orationibus commendari, et idem alibi40) 
inquit: „Iuiuriam facit Martyri, qui orat pro Martyre". 
Quamobrem iam primaeva Ecclesia tanti faciebat Martyrum 
mérita, dum adhuc ipsi vitam agebant et in carceribus deti-
nebantur, ut ilia susciperet tamquam satisfactiones poena-
rum, quae a lapsis luendae erant, ut in superioribus pro-
bavi mus. 

Adhuc tantum S. Joannem Chrysostomum audiamus 
loquentem de spirituali Ecclesiae thesauro, qui ex cunctis 
simul adunatis Martyrum meritis componitur. „Heri, inquit,41) 
beatus Babylas (fuit Episcopus Antiochenus a Numeriano 
Imp. trucidatus) cum tribus pueris nos hic congregabat, ho-
die vero par sanctorum militum in acie Christi exercitum 
ostendit. Impar eorum est aetas, sed par fides ; varia certa-
mina, sed eadem fortitudo. Uli tempore superiores, hi recen-
tiores. Eiusmodi est thesaurus Ecclesiae, novas et veteres 
habet margaritas ; sed una est omnium gratia. Eorum fios 
neque languescit, neque defiuit tempore. Nescit vetustatis 
rubiginem splendoris istius natura. Temporis accessione opes, 
quae ad corpora spectant, facile intereunt, sed non sic se 
habet in spiritualibus thesauris. De Martyribus, inquam, qui 
semper in eodem iuventutis flore sunt, semper suae gloriae 
virtutem emittunt et radios". Et de S. Ignatio M. loquens 
a i t : 4 2 ) ,,Quemadmodum thesaurus quidam perpetuus, qui 
quotidie exhauritur, et nunquam deficit, sic etiam beatus 
Ignatius cunctis ad se accedentibus benedicens, fiducia, et 
strenua alacritate, magnaque fortitudine plenos remittit do-
mum. Itaque non hodie tantum, sed quotidie ad ipsum con-
fluimus, spirituales ex eo fructus percipientes. — — Utilis 
igitur cunctis hie thesaurus est, et refugium salutare, tam 
illis, qui rebus duris, atque asperis et peccatis conflictantur, 
ut ab iis liberentur, quam illis, qui prospéré ac feliciter de-
gunt, ut diu fruantur illis bonis". „Ecclesiae thesaurum, ac 
eius in donanda peccatorum remissione indefectibilem virtu-
tem lucide profitetur, peccatores lucide hortatur, ut pro re-
missionis gratia accédant consummatorum Martyrum Basili-
cas, uti olim ipsorum parentes accesserunt Confessorum me-
talla, et designatorum Martyrum carceres", observât Chri-
stianus Lupus.43) (Folyt. kÖY.) 

A J u b i l a e u m . 
(Folytatás.) 

11-dikjub., 1575-ben, XIII. Gergely alatt. 
Ezen pápa kétizben hirdeté ki jubilaeumát : 1574. má-

jus 21-én, Krisztus mennybemenetelének napján, és decz. 
19-én, Urjövet utolsó vasárnapján. Terjedelmes elővigyá-
zati rendszabályai mellett a városnak élelmezése körül azt 
is emiitjük, hogy a háziuraknak megtiltatott a jubilaeum 
tartama alatt lakóiknak felmondani, vagy a lakásokat rend-
kivül magas áron kiadni. 

Karácson napján a pápa személyesen nyitá meg a j u -
3?) ib. v. 39. - 3S) 1. 4.ep.2. - 3») tract 81 in Joann. - 4°) serm. 

17. de verbis Apóst. — 41) hom, 40. — 42) Horn. de hoc. Sancto — 43( 
Oper T. 6. Dissert, de peccat et satisf. indulg. 
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bilaeumot, Bajorország s Cleve herczegeinek jelenlétében, s 
az ajtatoskodó nép oly nagy sokaságának részvéte mellett, 
bogy a porta santa körüli tolongásban többen agyonnyo-
mattak. Az ezen jubilaeum alatt Rómában megfordult kitű-
nőbb személyiségek közt emiitjük borr. sz. Károlyt, Tor-
quato Tassót, cantal, sz. Bódogot, nerii sz. Fülöpöt, Ottavio 
Farnese-t, parmai herczeget s másokat. A S. Trinità dei 
pellerini 1574-i decz. 25-étől 1575. május 22-éig 96848 za-
rándokot fogadott be, ápolt s látott el élelmezéssel, mig a 
bibornokok, s számos római főúr s előkelő bölgy vetélkedve 
a zarándokok szolgálatára siettek. 

Több városnak ajtatos testvérületei testületileg jöttek 
Rómába s ott u. n. mysteriumokat, vallási színjátékokat 
adtak elő. A maceratai az Egybáz diadalát jelképezte s Ni-
nive vezeklését. A ,jó halálról' nevezett testvérület gyalog 
jött Pisából, a tagok durva zsákokba öltöztetve; jött pedig 
ily módon azért, hogy a pápától a IX. Gergely pápa által 
1227-ben Pisa városára kimondott interdictumnak vissza-
vonását kérelmezze. Karácson vecsernyéje után a pápa sz. 
Péter főtemplomában személyesen falazta be a szentajtót, 
mely alkalommal szemtanuk feljegyzései szerint több mint 
300,000 ember voltjelen. 

12-dik jub., 1600-ban, VIII. Kelemen alatt. 

Ezen jubilaeum a Rómában megfordult zarándokok 
nagy száma által lőn nevezetessé, s az által, hogy a pápa 
penitentiatartását, s mind azon ajtatos cselekvényeket, me-
lyek a bucsu elnyerésére meghagyva voltak, nyilvánosan 
végezte. Kihirdetése az ,Annus Domini piacabilis' kezdetű 
bulla által 1599—i május 19-én, s ismételve, más bulla által 
ugyané hó 21-én történt. 

Hoszabb gyengélkedés következtében a pápa csak 
decz. 31-én nyithatta meg a szentajtót, a bucsuév mindazon-
által karácson napján kezdődvén. Az ez év alatt Rómában 
megfordultak számát három millióra teszik, kik közül csak 
franczia több volt,mint háromszázezer; a Trinità pedig egy-
maga félmillió zarándokot fogadott be s élelmezett. A pápá-
nál s minden bibornoknál az egész éven át szabad asztal volt• 
hol nemzetiség- s rangkülönbség nélkül mindenki fogadta-
tott, a ki csak jelentkezett ; ezenfelül a pápa még készpénz-
ben is több mint háromszázezer scudót osztott ki szegény za-
rándokok közt. Hasonló vendégszeretettel fogadták a Rómá-
hoz közel fekvő kisebb városok is a zarándokokat, pedig mint 
legfentebb láttuk,elegen jöttek; többi közt, hasonlólag mint az 
utolsó jubilaeum alkalmával egész ajtatos testületek testületi-
leg, kik ismét ,mysterium'-okat adtak elő, melyeknek czimei 
közül emiitjük : „Ábrahám engedelmessége", „Jakab álma", 
„Judith Holofernes fejével", „A bűnbánó Jónás" sat. 

Oktober 1-én „A Rómáért imádkozók" testvérülete, 
számszerint 25.000-en in corpore látogatták a főtemplomo-
kat. A pápa az ostiai uton találkozván e nagyszerű menettel, 
láttára könyekre fakadt. Ugyané hó 2. vasárnapján a Szt.-
Olvasóról elnevezett testvérület tartá szokott fényes körme-
netét, mely még nagyobbszerü volt, amennyiben több mint 
50000 ember vett részt benne; jelen volt mint tag, 18 bi-
bornok is. A pápa, különös kedvezményül, részére a főtem-
plomok köteles látogatásának számát kettőre szállitotta le. 

Kitűnőbb személyiségek közül, kik a nagybucsu elnye-

réseért Rómába jöttek, emlitjiik Ranuzio Farnese parmai 
herczeget, ki szegényes zarándoki öltözetben járt, a bári 
herczeget,a nápolyi alkirályt s nejét, a maltai lovagok nagy-
mesterét, négyszáz lovaggal, Dietrichstein, olmützi bibor-
nok-püspököt, nerii sz. Fülöp egyik kedvencz tanítványát, 
ki a staciókat zsákban öltöztetve járta végig, Ausztriai An-
drás bibornokot, II. Miksa, német császár unokaöcscsét, ki 
mint szegény zarándok, ismeretlenül élt Rómában, mígnem 
a pápa, hollétéről tudomást szerezvén, a Vaticánba vitette, 
hol nemsokára meghalt. Zenoni Katalin, velenczei nemes 
hölgy, zarándoki ruhában, gyalog jött Velenczéből Rómába. 

Számos törökhitii s protestáns is volt ott, kiket a kí-
váncsiság vezetett oda, hol nem egyet közülök az isteni ma-
laszt megragadott. Ezek közt volt Kálvin István is, a genfi 
hitrontó nak rokona, ki tévelyeinek ellentmondván, carme-
litaszerzetessé lett. 

A pápa 1601. jan. 13-án falazta be a szentajtót; a kö-
vek közé tett érmek arczképe körül e felírást viselték : „Ab-
soluta Anno Jubilaei 1601". (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, február 28. H a z á n k é s a k ü l f ö l d . Kedves 

barátom ! Lapodban oly sokoldalú megbeszélést nyert egy 
pár hét óta a Szent-István-Társulat ügye és a vele össze-
függésben levő ,Magyar Állam'-i czikk „Esztergomi" úrtól, 
hogy magam is érdeklődvén az ügy iránt,elhatároztam ugyan-
ott .Esztergomi' ur czikkének egyik pontjára retlectálni, 
hogy a világosság annál nagyobb legyen ; annál bátrabban 
vélem pedig ezt most tehetni, mert a sok czikkezés, beszéd 
és tanácskozás közt végre kisült, vagy legalább is azt olvas-
tam nyomtatva, hogy az a világi ur, kit oly nagyon gyanú-
sítottak avval, hogy az ,Esztergomi' név leple alatt a Szent-
István-Társulat érdekében irta volna a kérdéses czikket, 
nem világi, hanem egyházi, és igy nem félhetek félreértéstől 
oly könnyen. 

Az eddig tévesen világinak hitt, de később egyházivá 
devalvált ,Esztergomi' ur czikkében a többek közt a követ-
kezőket is olvasom : „oly társadalmi viszonyok közt, hol a 
rohamosan fejlődő eszmék és az ezekkel kapcsolatos culturai 
igények az irodalom minden irányú tevékenységét szükség-
lik, a könyvirodalom csak ugy felelhet meg a kivánt czél-
nak, ha azt kellő időszaki lapok, az eszmék előpostái mint-
egy környezik. Külföldön is tapasztaljuk, hogy minden 
irányzat az annak szellemében kiadott könyvek mellett, 
kellő időszaki lapokkal rendelkezik". Eddig az idézet E s z -
tergomi' ur czikkéböl, melyből ő ugyancsak azon következ-
tetést vonja le, hogy a Szent- István-Társulat ojtse el a 
,Házi könyvtárt' és helyette havi folyóiratot adjon k i . . . . 

A jelszó tehát az, hogy mi is ugy járjunk el mint a 
külföld, illetőleg utánozzuk a külföldet. 

Hasonló hangzatos hivatkozások a külföldre nálunk 
nem ismeretlenek, nem is ritkák, az országgyűlésen is több-
ször szoktak Anglia példájára hivatkozni és talán nagyobb 
szerencsével mint azt .Esztergomi' ur a kath. folyóirat léte-
sítésére nézve teszi. Nagyon téves ugyanis a hivatkozás a 
külföldre azon következtetéssel, hogy mivel ott ,Revuek' 
vannak, itt állítson a Szent-István-Társulat. Ha Eszter-
gomi' ur azt irta volna, hogy a külföldön magányos embe-
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reb kath. tudományos folyóiratot inditottak meg, tehát vál-
lalkozzék nálunk is valamely magányos ember — ezt értettük 
volna ; vagy azt is értettük volna, ha ,Esztergomi' ur előbb 
azt bizonyította volna be, hogy a külföldön egy minden te-
kintetben a Szent-István-Társulathoz hasonló kath. társu-
lat kiad az ő nézete szerinti kath. folyóiratot, és ebből vonta 
volna le a következtetést, de a következtetés ő nála az előz-
ménytől egészen elüt, minek következtében nagyon téves a 
külföldre tett hivatkozás. 

Vannak külföldön, ki tagadná azt, tudományosnál tu-
dományosabb kath. folyóiratok, s ha nálunk is lennének és 
lehetnének, bizonyára minden őszinte katholikus örömmel 
üdvözölné azokat, nem is volna bizonyára senki, a ki kifo-
gásolná, ha hazánkba a külföldről már egyszer valamely 
üdvös eszme is átültettetnék a számos demoralizáló eszme 
mellett; de annyi tagadhatatlan, hogy hazáukat összeha-
soulitva a külfölddel lehetetlen, hogy a létező különbség 
mindenkinek azonnal szemébe ne tűnjék és be ne lássa, mi-
szerint az, a mi külföldön megtörtént és lehető, az nálunk ez 
időszerint realizálhatlan idea. Mert hát mi történik külföl-
dön és mi történik nálunk ? A külföldi katholikus világiak, 
ha érzik, hogy az egyháznak egy vagy más ponton véde-
lemre vau szüksége, azon lángoló buzgalomnál és öntudat-
nál fogva, melylyel egyházuk iránt viseltetnek, jól tudva, 
hogy ennek ügyében saját ügyüket védelmezik, ők nyújta-
nak segédkezet az egyháznak, gyűjtenek magok közt pénzt-
szerveznek irodákat, kiadnak lapokat, röpiratokat, könyve-
ket stb., ott a lelkesedés, az egyház iránti szeretet meg-
nyitja a segélyforrásokat a h iveknek az egyház részére; 
nálunk ? akkor (is azon mértékben növekszik az érdeklő-
dés vagy lohad, a mily mértékben nyul az egyház zsebébe, 
hogy egyeseket kielégítsen ; s lia ez nem sikerül, a barátból 
ellenség lesz, tisztelet, becsület a kivételeknek, de ez ideig 
általában szólva a magyarországi kath. világi értelmiség a 
katholicismus érdekében semmi áldozatot nem hozott, hanem 
az egyháznak egyesek nagyonis sok áldozatába kerültek, 
nálunk még eddig lelkesedést a katholicismus iránt nem ta-
pasztaltunk, mindaddig pedig, mig ez hiányozni fog hasonló 
eredményeket a külföldihez felmutatni a kath. irodalom te-
rén képtelenek leszünk, elébb hasonló viszonyokat, hasonló 
lelkesedést kell felmutatni az egyház iránt, mint külföldön 
feltalálható, és akkor jogosan a remény biztató kilátásával 
hivatkozhatunk a külföldre ; de most a hivatkozás nem 
egyéb üres szónál. 

Annyival is inkább pedig, mert a külföld nem csak 
anyagi áldozatot hoz az egyházért, hanem tudományos 
képzettségét is képes latba vetni ott, hol az egyház megtá-
madtatik ; nálunk a kath. irodalmat egyesek, kiket az ujjun-
kon niegszámithatunk és azok is csak dilettantismusból mü-
velik, ugy hogy a jelen viszonyokat szem előtt tartva, a re-
ménynek legkisebb sugara sem kecsegtethet bennünket, 
hogy valamely kath. folyóirat akár elégszámu tehetséges, 
katholice képzett világi Írókkal rendelkezhetnék, akár pedig 
tartalmára nézve olyan lehetne, mely méltó lenne hazánk-
ban a katholicismus képviselésére. Távol legyen, mintha mi 
ezt örömmel jegyeznők fel, ki örvendhetne annak, lia látja, 
hogy hazánkban nincsen még a qualificatió egy kath. folyó-
irat létesítésére? Csak azért hoztuk ezt fel, hogy kimutas-

suk, miszerint a külföldre való hivatkozáson kivül még más 
valami is kell egy kath. folyóirat meginditására, és e vala-
mivel fájdalom hazánkban nem rendelkezünk, nem is hiszem, 
hogy .Esztergomi' ur az ellenkezőt képes legyen bebizo-
nyítani. ? 

Róma. Ő s z e n t s é g e s XII. A l f o n z . Érdekes a 
, Voce della Pmíá ' -nak egy legújabban a spanyol ügyekre 
vonatkozólag megjelent czikke, mely a szentszéknek bizo-
nyos politikai kérdésekkel szemben elfoglalni szokott ma-
gatartására époly jellemző, mint figyelemre méltó világot 
dérit. Az ügynek mibenléte az, hogy ő szentsége, hallomás 
szerint, külön levelet intézett az ez időszerinti spanyol ,ki-
rály'-hoz, melyben azon szándékát, a concordatumot ismét 
helyreállítani, helyesléssel fogadja. Kapcsolatban ezzel tu-
datja a szentatya Alfonzzal, miszerint kérését teljesitendő, 
nuntiusi teljhatalommal felruházott ügynököt küldend Mad-
ridba, hogy az egyházpolitikai kérdések megoldásában se-
gítségére legyen. E levelet az alphonzisták most a carlisták 
ellen szeretnék kizsákmányolni, azonban hasztalanul ; mert 
a , Voce della Verità' a következő léhűtő czikkel józanítja 
ki Őket : 

„El Eco de Espana czimü spanyol lap ezeket ir ja: 0 
szentsége a pápa nuntiust küldend Madridba. Ezen határo-
zat igen nagyhorderejű és figyelemre méltó ; fontossága ki 
nem kerülendi a spanyol nép figyelmét. A pápa nyilatko-
zott, s mindazok, akik első sorban hatholikusok s azután 
csak politikusok és carlisták — mindazok mától fogva csak 
XII. Alfonzt ismerhetik el Spanyolország törvényes kirá-
lyául, s belátandják, hogy azon zászló, melyet csak ürü-
gyül használtak, most végképen kiesik kezökből" . . . Ezzel 
szemben megjegyezzük, (mondja a , Voce della Verità') hogy 
a pápa egyáltalában nem nyilatkozott. Nem tudjuk igaz-e, 
hogy Madridba, Alfonz kormánya mellé nuntius küldetik, s 
hogy az nemsokára elinduland is : — de feltéve, hogy az 
,Eco' tudositásai igazságon alapulnak, mégis tagadhatatlan, 
hogy az azokból vont következtetések, keveset mondva, 
igen különösök, az t. i., hogy most azon zászló, melyet a 
carlisták kibontottak, s melyet csak ürügyül használtak, 
kezökböl kiesik, s hogy most kénytelenek XII. Alfonzt Spa-
nyolhon legitim királyául elismerni. Valamely tényleges 
hatalomnak a szentszék általi elismerése, melyre a szent-
szék tekintettel az ottani katholicismus érdekeire határozza 
el magát, a jog kérdését sem nem érinti, sem meg nem oldja, 
ugy hogy oly kormány, melyhez nuntius küldetik, ezáltal 
még korántsem ismertetik el katholikusnak. A protestáns 
Németalföldnek van nuntiusa, s a szakadár Oroszország 
nem régen kevés hija volt, hogy nem kapott ; az ,Eco de Es-
pana' ugy látszik, kis elemző leczkére szorult e tekintetben, 
melyet nem sokára talán adandunk is neki". 

Ilyetén nyilatkozatok azértis figyelemre méltók ; mert 
még katholikus lapok is gyakran hasonló tapintatlanságot 
követnek el, hogy a szentszéket majd ezzel, majd azzal a 
politikai párttal összeköttetésbe hozzák, miáltal a katholi-
cismus ügyének többnyire csak ártanak 

Németország. A n é m e t e p i s c o p a t u s e g y ü t -
t e s , n y i l a t k o z a t a a n é m e t b i r o d a l m i k a n -
c z e l l á r n a k a j övő p á p a v á l a s z t á s t i l l e t ő kö r -
j e g y z é k é r e v o n a t k o z ó l a g . A ,Staats-Anzeiger1 leg-
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közelebb Bismarck herczeg birodalmi kanczellárnak egy 
körjegyzékét tette közzé, mely 1872-iki május 14-ikéről 
keltezve, a jövő pápaválasztásra vonatkozik, s mely az , An-
zeiger1 határozott kijelentése szerint az Arnim gróf pőrében 
gyakran emiitett egyházpolitikai tartalmú okmányok „nyil-
vánosság elől elvont nyalábjának alapját" képezte. 

A körjegyzék azon föltevésből indul ki, hogy a „vati-
káni zsinat s annak a pápa csalatkozhatlanságát s jogható-
ságát illető két legfontosabb határozata által utóbbinak állás-
pontja a kormányokkal szemben is egészen megváltozott", 
és ebből azt következteti, hogy a „kormányok érdeklődése a 
pápaválasztás iránt a legnagyobb mérvben fokozódott, de 
ezzel egyszersmind joguk is, azt gondoskodásuk tárgyává 
tenni, annál szilárdabb alapot nyert." 

E következtetések szintoly igazolatlanok, a mily alap-
talan maga a föltevés ; s tekintve ez okmány fontosságát és a 
következtetést, melyet az Németország egyház ügyeinek tár-
gyalására nézve a birodalmi kanczellári hivatal vezérelveire 
tenni enged, alulirt főpásztorok szintoly följogosítottaknak, 
mint kötelezetteknek tartják magukat, a benne foglalt téves 
nézetekkel az igazság érdekében egy köznyilatkozatot állítani 
szembe. 

A körjegyzék a vatikáni zsinat határozataira vonatko-
zólag azt állítja: „E határozatok által a pápa azon helyzetbe 
jutott, hogy a püspöki jogokat minden egyes megyében ön-
maga veszi kezébe, és az országos püspöki hatalmat a pápai 
hatalom helyettesíti." „A püspöki joghatóság beleolvadt a pá-
paiba." „A pápa nem egyes meghatározott reservált jogokat 
gyakorol immár, mint eddig, hanem a püspöki jogok egész 
telje az ő kezében nyugszik;" „ő lépett elvben minden egyes 
püspök helyére", „s csupán ő tőle függ, hogy a gyakorlatban 
is minden pillanatban elfoglalja annak helyét a kormányok-
kal szemben." „A püspökök csak eszközei annak, az ő hiva-
talnokai saját felelősség nélkül;" „egy idegen souverain hi-
vatalnokai, a kormányokkal szemben," pedig még „oly sou-
verain hivatalnokai, ki csatlakozhatlanságánál fogva teljesen 
korlátlan hatalmat gyakorol, korlátlanabbat, mint a világ 
bármelyik absolut uralkodója." 

Mindezen tételek bebizonyitatlanok, s a vatikáni zsinat 
határozatainak szószerinti tartalmával szintúgy, mint azok-
nak helyes, a pápa, a püspöki kar és a kath. tudomány kép-
viselői által ismételten kifejtett értelményével határozott 
ellentétben állanak. 

E határozatok szerint a pápa egyházi joghatósági ha-
hatalma tagadhatlanul potestas suprema, ordinaria et im-
mediata, a pápára Krisztus Jézus, az Isten fia által szent 
Péter személyében ruházott, az egész egyházra, következőleg 
minden egyes egyházmegyére s valamennyi hívőre egyenesen 
kiterjedő, a hitegységnek, a fegyelemnek s az egyház kor-
mányzatának föntartására czélzó legfőbb hivatal, semmi 
esetre sem pedig pusztán néhány fentartott jogból álló jog-
hatóság. 

Ez pedig nem uj tanitmány, hanem a kath. hitnek min-
denkor elismert igazsága és a kánoni jognak egyik ismere-
tes alapelve, — oly tanitmány, melyet a vatikáni zsinat a 
gallikánusok, jansenisták és febroniánusok tévelyei ellenében 
a korábbi egyetemes zsinatok végzéseinek kapcsában újra 
kifejtett és megerősített. A kath. egyház ezen tanitmánya 

szerint a pápa Rónia püspöke, nem valamely más város vagy 
egyházmegye, nem Köln vagy Boroszló stb. püspöke. De ő 
mint Róma püspöke egyszersmind pápa is, vagyis az egész 
egyház pásztora és legfőbb feje az összes püspököknek és 
hívőknek, s pápai hatalma nem talán meghatározott kivételi 
esetekben éled föl, hanem érvénye és ereje minden időre és 
helyre kiterjed. Eme helyzetben öröködnie kell a pápának, 
hogy minden püspök hivatalának egész terjedelmében telje-
sítse kötelességét, s lia valamelyik püspök akadályozva van, 
vagy egyébként a szükség ugy hozza magával, a pápának jo-
gában és kötelességében áll. hogy, nem ugyan mint az illető 
megyének püspöke, hanem mint pápa mindent elrendeljen, a 
mi annak kormányzatához tartozik. E pápai jogokat Európa 
minden állama elismerte, egész a jelen időig, mint a kath. 
egyház rendszeréhez tartozókat, és a pápai székkel való tár-
gyalásaik eseteiben annak birtokosát mindenkor ugy tekin-
tették, mint az egész kath. egyháznak, a püspököknek szint-
úgy mint a hívőknek valóságos fejét, nem pedig mint pusztán 
némely meghatározott fentartott jogok hordnokát. 

A vatikáni zsinat határozatai továbbá még árnyékát 
sem szolgáltatják az okoknak azon állitásra, hogy a pápa 
azok által korlátlan souverain lett, és pedig csalatkozhatlan-
ságánál fogva teljesen korlátlanná inkább, mint a világ bár-
melyik absolut {uralkodója. 

Először is a tér, a melyre a pápa egyházi hatalma vo-
natkozik. lényegileg különböző attól, melyre az uralkodó vi-
lági souverainitása vonatkozik; de meg az országfejedelem 
teljes souverainitását az állam terén a katholikusok nem is 
vonják sehol kétségbe. Azonban, eltekintve attól, az absolut 
fejedelem elnevezése még az egyházi ügyek tekintetében sem 
alkalmazandó a pápára, mivel ő is alája van rendelve az isteni 
jognak s Krisztusnak az egyházra nézve tett rendeleteihez van 
kötve. Nem változtathatja ő meg az egyháznak, isteni szerző-
jétől adott alkotmányát, mint a világi törvényhozó megvál-
toztathat egy államalkotmányt. Az egyház alkotmánya min-
den lényeges pontjában isteni rendeleten alapszik, és minden 
emberi önkény alól ki van vonva. Ugyanazon isteni rendelés 
erejénél fogva, a melyen a papság alapszik, áll fönn a püspöki 
hivatal is ; ennek is vannak isteni rendelésnél fogva jogai és 
kötelességei, melyeket megváltoztatni a pápának sem joga, 
sem hatalma nincsen. Teljesen félreérti tehát a vatikáni ha-
tározatokat, a ki azt hiszi, hogy azok által „a püspöki jogha-
tóság beleolvadt a pápaiba", hogy a „pápa lépett elvben min-
den egyes püspök helyére", hogy „a püspökök csak eszközei a 
pápának, az ő hivatalnokai saját felelősség nélkül." A kath. 
egyház folytonos tanitmánya szerint, miként azt a vatikáni 
zsinat is határozottan kifejtette, a püspökök nem puszta 
eszközei a papának, nem pápai hivatalnokok saját felelősség 
nélkül, hanem mint olyanok, kik „a Szentlélektől vannak ren-
delve és az apostolok helyébe léptek, igaz pásztorok gyanánt 
legeltetik és kormányozzák a reájok bízott nyájakat." 

Valamint a keresztény egyház eddigi tizennyolcz év-
százados történelmében a primátus isteni rendelés erejénél 
fogva az egyház szervezetében a hasonlókép Krisztus által 
rendelt episcopatus mellett és felett fönnállott és az egyház 
üdvére működött, ugy ezentúl is igy fog történni, s a mily 
kevéssé eddig a pápának minden időben érvényben állott 
abbeli joga, mely szerint egyházi kormányhatalmát az egész 
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kath. világon gyakorlá, azon eredményre vezetett, hogy ezál-
tal a püspökök tekintélye illusoriussá vált volna, szintoly ke-
véssé szolgáltathat jövőre okot a primátusról szóló régi kath. 
tannak uj kifejezése hasonló aggodalomra. Hiszen tudvalevő-
leg az egész kath. világ egyházmegyéit épen oly módon veze-
tik és kormányozzák a püspökök a vatikáni zsinat óta, mint 
annak előtte. 

Á mi különösen azon állítást illeti, hogy a püspökök a 
vatikáni határozatok folytán pápai hivatalnokokká lettek sa-
ját felelősség nélkül: mi azt egész határozottsággal vissza-
utasíthatjuk : valóban nem a kath. egyház az, hol elfogadta-
tásra talált azon erkölcstelen és despoticus elv, mely szerint a 
fölebbvaló parancsa föltétlenül fölment a saját felelősség alól. 

Azon nézet végre, hogy a pápa „csalatkozhatlanságánál 
fogva teljesen korlátlan souverain", a pápai csalatkozhatlan-
ság dogmájának egyátalán téves fölfogásán nyugszik. Miként 
a vatikáni zsinat világos és érthető szavakkal kimondotta, s 
magából a dolog természetéből is önkényt foly, a csalatkoz-
hatlanság egyedül a pápai legfőbb tanítói hivatal tulajdonsá-
gára vonatkozik : s e hivatal szorosan ugyanazon térre terjed 
ki, a melyre átalában az egyház csalatkozhatlan tanítói hiva-
tala, s kötve van a szentírás és szenthagyomány tartalmában 
szintúgy, mint az egyházi tanítói hivatalról eddigelé hozott 
tanhatározatokhoz. 

A pápa kormányzati eljárását illetőleg ez által legki-
sebb változás sem jött létre. Ha tehát azon vélemény, mintha 
a pápa állása az episcopatushoz a vatikáni határozatok áltál 
megváltozott volna4 teljesen alaptalannak tűnik föl előttünk, 
ugy épen ezzel minden alapját elveszti a mondott föltevés-
ből lehozott ama következtetés is, hogy a pápa álláspontja a 
kormányokkal szemben azon határozatok áltál változást 
szenvedett volna. 

Lehetetlen egyébiránt mély sajnálatunknak nem adnunk 
kifejezést a fölött, hogy a birodalmi kanczellári hivatal a 
többszörös emiitett körjegyzékben a kath. ügyek fölött pusz-
tán oly állitások és hypothesisek után hozott Ítéletet, melye-
ket néhány, az összes episcopatus törvényes tekintélye elleni 
nyilt föllázadásig ment előbbi katholikus, és bizonyos számú 
prot. tudósok forgalomba hoztak, de a melyeket a pápa, a 
püspökök és a katholikus tudósok nem különben, mint a ka-
nonisták, ismételten és nyomatékosan visszautasítottak és 
megczáfoltak. 

Mint a kath. egyháznak, a vezetésünkre bizott egyház-
megyékben törvényszerű képviselői jogosan megkívánjuk, 
hogy, midőn egyházunk elveinek és tanának megítéléséről 
van szó, az illetők ránk hallgassanak; s valameddig ezen 
tanokhoz és elvekhez szabjuk cselekményeinket, megvárhat-
juk, hogy higyenek nekünk. 

Midőn jelen nyilatkozatunk által a kath. tanok a biro-
dalmi kanczellár ur körjegyzékében foglalt helytelen előadását 
megigazítjuk, épen nincs szándékunkban, a körjegyzéknek a 
jövő pápaválasztásra vonatkozó további fejtegetéseire körül-
ményesen kiterjeszkedni. 

Kötelezetteknek érezzük azonban magunkat, a kath. 
egyház fejének teljesen szabad és független választása ellen 
ezzel megkisérlett támadással szemben hangos és ünnepélyes 
tiltakozást emelni, midőn egyszersmind azon megjegyzést 
teszszük, hogy a pápaválasztás érvénye fölött minden időben 
csak az egyház tekintélye dönthet, s az ő döntvényének vala-
mint minden országban, ugy Németországban is valamennyi 
katholikus tartalék nélkül alá fogja vetni magát. ( J—r.J 

VEGYESEK. 
— Helyreigazítás. A Szent-István-Társulat ügyében 

,Legyen „valódi" világosság' czim alatt a ,Religio' legköze-

lebbi 17. száma 136-ik lapjának első hasábján a legelső sor-
ban : „a M. Állam 12.000 ftban hirdeti" helyett — teendő : 
„,21.000 ftban hirdeti"! 

— Az igazi szabadságnak gyönyörű gyümölcsei sehol 
sem mutatkoznak szebben, mint Eszakamerikában, hol a 
katholicismus oly örvendetesen s oly gyorsan terjed, hogy 
az ottani egyháznak hierarchiai felosztását nemsokára gyö-
keresen megváltoztatni keilend, amennyiben a nagyon ter-
jedelmes megyéknek több részre osztása s ekként több uj me-
gyének alapítása szükségesnek mutatkozott. 

A sacra Congregatio de Prop. Fide, e tekintetben már 
felterjesztéseket tett a szentatyához, Franchi bibornok-prae-
fectus által, melyek ő szentségének tökéletes helyeslésével 
találkozván, nem sokára foganatosíttatnak. Ezek szerint a 
st.-louisi érsekség három egyházi tartományra osztatnék fel ; 
ezeknek egyike megtartaná a régi nevet, mig a másik kettő 
az illető metropolitáknak székhelyei szerint neveztetnék el: 
Milwaukee és Santa-Fé. Ugyanezen alkalommal a bostoni s 
philadelphiai püspökségek is érsekségekké emeltetnének, 
mig a chicagói megyéből egy uj, a peoriai hasittatnék ki, 
egyúttal pedig Minnesotában uj apostoli helynökség alapít-
tatnék. A körülirási bullák e napokban indulnak az illető 
helyre, nyilvánosan pedig ezen uj beosztás csak egyik leg-
közelebbi consistoriumban fog kihirdettetni. 

— A ,Magyar Állam' két legutóbbi — 48. és 49. száma 
meghozta .Esztergomi' urnák igért válaszát múltkori, Piííé&i' 
levelünkre. Sajnáljuk, hogy az igazság érdekében kényte-
lenek vagyunk constatálni, hogy e ,válasz' — lucus a non 
lucendo, — roppant gyenge s roppant, — hogy is mondjuk 
hamarjában ' ? . . . . roppant nem ügyes. Tüzetesben tárgyalni 
e ,választ' nem tartozik ránk, elvégezheti ezt, ha tetszik neki 
, Vidéki' levelezőnk, csak ne hosszan ; arról azonban részünk-
ről is biztosithatjuk ,Esztergomi' urat, hogy az ő czikkében, 
bármennyire ki is lett az, állítólagosán,forgatva, a bölcseség 
kövét ugyan senki sem kereste ; ebbeli gyanúja merőben 
alaptalan ! 

— Madridi nuntiusnak mgre Simeoni fog kinevez-
tetni ; hitelesítő brevéi már készülnek, számszerint öten, 
egyik a királyhoz, másik a külügyi ministerhez s három a 
spanyolországi három bibornokhoz. — Az olasz felsőház-
nak legujabbi ülési jegyzökönyvéből kitűnik, hogy Theiner 
atya összes könyveit már 1871-ben ugyané felsőház könyv-
tárának ajándékozta, azon feltétal alatt, hogy e dolog halá-
láig titokban maradjon. — Jelenleg e felsőház a halálbünte-
tés eltörlésének kérdésével foglalkozik. Hallomás szerint a 
király- s apagyilkosok számára akarja megtartani : a többi 
közönséges gyilkos tehát örülhet ; mert ha élethosziglani 
fogságra Ítéltetnek is, van mód benne elszökni, mert tudva-
levő, hogy az olasz galyaraboknak rendesen 17°/0-e szökik 
meg. — Rómában az Esquilin hegyén épen most nagyobb-
szerü ásatások történnek, melyek már számos műkincset 
hoztak napfényre. Nehogy azonban ebből bizonyos urak azt 
következtessék, hogy a piemonti kormányzás jobban kedvez 
ezen tudományos buvárlatoknak,mint a volt pápai,feljegyez-
zük, hogy Cencelli képviselő nem régen az olasz parlament-
ben kijelentette, miszerint a pápai kormány a régi törté-
nelmi emlékek s műkincsek felfedezése s fentartása körül 
sokkal többet tett, mint a jelenlegi olasz. „A pápa — mondá 
— egyetlenegy esztendőben, 1870-ben, 291273 lírát fordí-
tott e czélra, a mai kormány soha sem annyit". Bonglii 
közoktatásügyi minister, nem lévén képes ezen adatokat s 
állításokat tagadni, nagy szerényen megígérte, hogy az 
egyesült Olaszország iparkodni fog, hogy jövőre, ha lehet, 
legalább annyit tegyen e tekinteben, mint a mennyit a pápa 
tett, midőn 600,000 alattvalója volt. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly s hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
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Németország. Pápai körlevél. — Vegyesek. 

Magyarország fm. Mb.-herezegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

(Folytatás.) 
Quamvis vero haec ita sint, absit tamen, u t 

quis existimet Sanctorum mérita iccirco reponi in 
thesauro Ecclesiae, unde Indulgentiae dispensantur, 
ut aliquid addant meritis Christi : „Non enim aliud 
nomen est sub coelo datum hominibus, i nquoopor -
teat nos salvos fieri" ; ') sed ut denotetur ea, quam 
in Symbolo Apostolorum profitemur, communio 
Sanctorum in Ecclesia, quae ut docet S. Paulus : 2 ) 
„Es t corpus eius (Christi) et plenitudo eius, qui 
omnia in omnibus adimplet", hoc est, sicut caput 
perficitur accessu corporis, seu omnium membro-
rum, et vicissim corpus accessu capitis: ita Chri-
stus, qui in proprio et natural i corpore per passio-
nem suam consummavit in aeternum santificatos 3) 
omniaque gra t iarum dona omnibus promerui t , se 
tamen mutilum caput existimaret, nisi corpus suum, 
quod est Ecclesia, sibi haberet adiunctum; e tquem-
admodum in natural i corpore multa fecit et pas-
sus est in Dei honorem et glóriám : ita in mystico 
suo corpore operans et patiens Pat rem glorificet: 
quo sensu dixit S. Paulus :4) „Adimpleo ea, quae 
desunt passionum Christi", non quod defectum vir-
tutis in Christo sarciret, sed quod veluti instrumen-
tum ei inserviret, ut f ructus passionis illius ad om-
nes derivaretur. „E t ita non habet homo, unde glo-
rietur, inquiunt Patres Tridentini ,5) sed omnis glo-
riatio nostra in Christo est, in quo vivimus in quo 
meremur, in quo satisfacimus facientes fructus 
dignos poenitentiae, qui ex illo vim habent, ab illo 
offeruntur Patri , et per ilium acceptantur a Pat re" . 
Sanctorum igitur mérita meritis Christi non adiun-

>) Act. 4, 12. — 2) Ephes. 1, 23. — 3) Cf. Hebr. 10, 
14. — 4) Coloss. 1, 24. — 5) Sess. XIV. cap. 8. 

gimus, quasi mérita Christi non sufficerent, sed ut et 
vis et efficacia meritorum Christi magis eluceat et 
commendetur, utpote quae ipsis etiam Sanctorum 
operibus, u t nobis aliquid mereantur, virtutem et 
efficaciam conferunt et communicant. Nec dicat ali-
quis, Maiestate Christi indignum esse, in eodem the-
sauro coacervare infinitas et superabundantes satis-
factiones Domini cum multo levioribus Sanctorum 
passionibus. Si enim indignum non fui t Maiestate 
Christi uniri hypostatice cum humana na tura in una 
Verbi persona ; cur indignum foret Maiestate Eius-
dem in eodem thesauro reponi mérita Ipsius cum me-
ritis Sanctorum, quorum tota virtus ab Ipso tam-
quam a fonte procedat ? Nec sane eodem loco et pre-
tio habemus mérita Salvatoris et Sanctorum; novi-
mus haec finita esse, illa vero infinita, haec per acci-
dens, illa essentialiter ad thesaurum Ecclesiae con-
currere. Merita proinde Immaculatae Deiparae Vir-
ginis, Sanctorum bona opera, passiones, satisfactio-
n s in multis supereffluentes, cum vim suam tx-axe-
rint ex meritis et satisfactionibus Christi, hie nulla 
Domini iniuria coadunantur, imo tamquam ipsius 
mérita censentur ; et quia hac communione fit, ut sa-
tisfactiones, quae uni accrescunt, aliis t r ibuantur , 
impendantur ac communicentur, atque sic fort ius 
membrum sua virtute infirmum adiuvet, mediante 
tarnen infiuxu et motu Capitis Christi, qui est omnia 
in omnibus, fons totius meriti, sine quo omnia nostra 
opera vana et inania essent. 

Indulgentiae multiplicis sunt generis. Aliae gé-
nérales, toti nempe Ecclesiae vel omnibus cértae re-
gionis fidelibus impertitae ; aliae part iculares seu 
personales. Aliae part iales: et hae partem relaxant 
poenitentiae, quae iuxta Canones peccatori imponi 
debuisset, simulque partem remit tunt poenae tem-
poralis, quae priori illi in Dei aestimatione respon-

19 
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etat. Aliae plcnariae, quarum virtute relaxatur tota 
poenitentia ex Canonibus adhuc subeunda, unaque 
dimittitur tota poena temporalis in purgatorio lu-
enda. Indulgentia plenaria quaecumque sit, quan-
tum ad poenae condonationem prorsus eadem est, li-
cet adiunetis privilegiis una ab alia differre possit: 
cuiusmodi est Indulgentia Jubilaei, quae omnium 
maxima est et plenissima Indulgentia. Quidquid 
autem sit de eo, an Jubilaeum Bonifacius VIII. pri-
mus instituent, aut saltern restituer it, siquidem ipse 
Summus Pontifex in celeberrima de Jubilaeo die 
23. Febr. 1300. édita Constitutione ad Maiorum ve-
stigia, antiquorum nempe fidam relationem provocet, 
exploratum profecto est, illud ad praesentem for-
mám a praelaudato Bonifacio VIII . fuisse redactum : 
non est autem censendum, Jubilaeum ex aliis cau-
sis alibi locorum non fuisse celebratum, e conces-
sione utique Summorum Pontificum. Habemus sane 
exemplum celebrati quolibet quinquagesimo anno 
Jubilaei in Anglia ad tumulum gloriosi Martyris, S. 
Thomae Cantuariensis, pui pro Dei Ecclesia gladiis 
impiorum occubuit.6) Liquet hoc e litteris Cardi-
nalis Wolsaei ad Sylvestrum de Gigliis, Episcopum 
Wigorniensem et Henrici VIII. Angliae Regis Ora-
torem ad Sanctam Sedem die 24. Martii 1519. di-
rectis,7) in quibus haec leguntur : „Maiestatem Re-
giam summis precibus a Summo Pontifice conten-
disse, ut quasdam plenarias indulgentias ab eius 
praedecessoribus quinquagesimo quolibet anno post 
sacratum D. Thomae Martyrium Cantuariensi Ec-
clesiae indultas, sua vellet auctoritate confirmare, 
quo annum proximis Nonis Julii inchoandum, summa 
veneratione, ex tam pretiosi Martyris honore, queat 
celebrare. Cum enim is annus Jubilaei et remissio-
nis fuerit habitus, consueverunt regni incolae in-
genti frequentia ad istam Ecclesiam devotionis et 
religionis ardore confluere". Haec ille Henricus pe-
tiit, qui nondum passionibus excoecatus calamum 
strinxit pro fide catholica contra Lutherum, abre-
ptus vero et excoecatus passionibus gladium strinxit 
in illos, qui deficere ad Schisma noluerunt, e defen-
sore fidei huius persecutor factus, e cultore autem 
Sancti Martyris, huius iniquissimus iudex et infen-
sissimus hostis, quippe qui Märtyrern, ut laudatus 
Rubeus observât „non in Areopago, aequo scilicet 
iustoque tribunali, quod Marti ferunt accidisse, sed 
impia ad subsellia causam dicere iussum, et perdu-
ellionis falso condemnatum e coelitum albo eradi 
iussit, et toto regno proscribi". 

6) Orat. Eccl. — ^ Vid. Bonifác. VIII. Joann. Rubei. 

Apud G-raecos etiam illos, qui schismate ab 
Ecclesia Catholica scinduntur, constantem et per-
petuum obtinere usum Indulgentiarum certissimum 
est. Eorum enim aphesis eiusdem est prorsus ratio-
nis atque Indulgentia nostra, quam illi singillatim 
tantum personis tribuunt, dum in Ecclesia Catho-
lica in commune quoque concedatur, ita tamen, ut 
hoc quoque in casu cuiusque, Indulgentiae fructum 
lucrari volentis, singularis dispositio requiratur. 
Usum Indulgentiarum apud Grraecos testantur etiam 
chartae illae condonativae, sive diplomata a poenis 
et canonibus non plene adimpletis poenitentes exi-
mentia, maxime circa discessum ex hac vita extra 
Sacramenti susceptionem, qualia diplomata Ponti-
fices quique, Episcopo superiores, concedere soient, 
ut observât Groarius,8) qui etiam indicat, indulgen-
tiarum sic concessarum formam in Allatiano Eucho-
logio extare. Apud reliquos Orientales : Coptos, Sy-
ros et Armenos non unitos, remissionem poenarum 
temporalium per Indulgentiam aeque locum habere 
probat Henricus Denzinger,9) apud quem in calce 
tomi secundi legi potest „Ordo reconciliationis et 
indulgentiae, quae fit apud Jacobitas Syros Sabbato 
Annunciationis, hoc est, Sabbato Sancto ad horam 
nonam". 

Narrat doctissimus Cardinalis Baronius, I0) 
Lincolniensem in Anglia Episcopum erga suas pre-
ces peccatorum suorum absolutionem, quam ut lo-
quitur, usitatiori vocabulo Indulgentiam appella-
mus, a S. Grregorio VII. petiisse et impetrasse his 
verbis: „Absolutionem praeterea peccatorum tuorum, 
sicut rogasti, scribit Summus Pontifex, Auctoritate 
Principum Apostolorum Petri et Pauli, quorum vice, 
quamvis indigni, fungimur, tibi mittere dignum duxi -
mus, si tamen bonis operibus inhaerendo, commis-
sos excessus plangendo, quantum valueris,corporis tui 
habitaculumDeo mundumtemplum exhibueris". Quae 
Summi Pontificis verba hac animadversione comita-
tur : „Ut appareat, inquit, Sedis Apostolicae Indul -
gentias illis communicari, qui quantum suppetunt 
vires, bene operari non praetermittunt, non autem 
ignavis, otiosis ac negligentia torpescentibus." Seu 
quod idem est, Sedes Apostolica sic concedit Indul-
gentias, „ne, quemadmodum Patres Tridentini cu-
piunt, u ) ecclesiastica disciplina enervetur". Quam-

8) Euchologion sive Rituale Graecorum Venet. 1730. 
Cf. Morinum „Commentarius Historicus de Poenit. Lib. VI . 
cap. 25. — 9) Ritus Orientalium etc. Wirceburgi 1863. t. I . 
— 10) Annal. Eccl. t. 11 ad. an. 1073. — ») Sess. XXV. 
Deer, de Indulg. 
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obrem Summi Pontifices nuixquam largiri soient Indulgen-
tias nisi eontritis, et vere poeniténtibus. Absit igitur, ut ali-
quis existimet, se Indulgentias lucrari posse, quin se ad illas 
serio praeparet et disponat, 

Jam qui, qualiter dispositi et sub quibus conditionibus 
Indulgentiarum indicti Jubilaei participes fieri aut reddi que-
ant, ipse nos docet, qui eas largitur, SSmus Dominus Noster 
in suis Encyclicis : „Itaque, ait, omni bus et singulis Christi 
fidelibus — in quacumque mundi parte existentibus, et in 
Apostolicae Sedis gratia et obedientia manentibus, et confes-
sis et sacra communione refectis, quorum primi (Romae de-
gentes aut illic profecti) BB. Petri et Pauli, nec non S. Jo-
annis Lateranensis et S. Mariae de Urbe Basilicas semel sal-
tern in die, per continues aut interpolatos quindecim dies, 
sive naturales sive etiam ecclesiasticos, — — alteri autem 
(in aliis mundi partibus degentes) Ecclesiam ipsam Ca-
thedralem seu maiorem, aliasque très eiusdem Civitatis 
aut loci sive in illius suburbiis existentes ab Ordinariis 
locorum vel eorum Vicariis, aliisve de ipsorum mandato, 
— designandas, semel pariter in die per quindecim 
continuos vel interpolatos dies, ut supra, devote visita-
verint, ibique pro Catholicae Ecclesiae, et huius Apo-
stolicae Sedis prosperitate et exaltatione, pro extirpati-
one haeresum, omniumque errantium conversione, pro to-
tius populi Christiani pace et unitate ac iuxta mentem No-
stram pias ad Deum preces effuderint, ut plenissimam anni 
Jubilaei omnium peccatorum suorum Indulgentiam, remissio-
nem et veniam, annuo temporis spatio superius memorato 
semel consequantur, misericorditer in Domino concedimus et 
impertimus, annuentes etiam, ut haec Indulgentia anima-
bus, quae Deo in caritato coniunctae ex hac vita mi-
graverint, per modum suffragii applicari possit ac valeat". 
Plenissima, quae conceditur, anni Jubilaei omnium pecca-
torum indulgentia, remissio et venia intelligi debet a vincu-
lis peccatorum, non quoad culpam, sed quoad poenam, ex 
culpa, in Poenitentiae Sacramento iam dimissa relictam et 
satisfactoriam. Per Indulgentiam enim non remittitur culpa, 
quae in Baptisatis non remittitur nisi per Sacramentum Poe-
nitentiae, aut per contritionem perfectam, quae perfecta non 
est, nisi coniuncta sit cum voto suscipiendi Sacramentum. 
Indulgentiae itaque supponunt peccatum iam remissum quoad 
culpam et quoad poenam aeternam. Quae remissio culpae 
etiam in praeattacto loco Encyclicarum supponitur, siquidem 
ii, quibus remissio, indulgentia et venia conceditur, vere poe-
nitentes, et confessi, et sacra etiam Communione refecti, adeo-
que a culpa immunes esse debeant. Adhibetur itaque hic loci 
vox „peccatum" in sensu, in quo illud in SS. Litteris adhi-
bitum legimus v. gr. apud Danielem :1 S) „Peccata tua elee-
mosynis redime", porro in Libro 2. Machab.13) „Sancta ergo 
et salubris est cogitatio pro defunctis exorare, ut a peccatis 
solvantur", videlicet peccatorum poenis seu vinculis. Ut enim 
Tridentini Patres docent, H) peccator, etsi confessus et abso-
lutus, per poenitentiam impositam adhuc censetur ligatus. 
Imprimis certum est, per absolutionem dumtaxat sacerdota-
lem, in Sacramento Poenitentiae impertitam, remitti pecca-
tum, et quae per illud incurritur, poenam aeternam, nec enim 
aliud divinitus institutum accepimus praesidium, quo gratiam 

4, 24. - 13) 12, 46. ~ ") Sess. XIV. cap. 8. de satist. 

et amicitiam Dei, quam amisit peccator, recuperare liceat: 
ex adverso per Indulgentiam remitti solum poenam tempo-
ralem, ex peccatis, quoad culpam remissis, residuam, iusti-
tiaeque divinae vel in hac, vel in altera vita exsolvendam. 
Aeque dubitari nequit, per absolutionem sacramentalem ap-
plicari, communicarique ipsam Christi Redemtoris satisfa-
ctionem, qua is in cruce perfunctus, omnia omnium hominum 
peccata plene exhausit, eosque a damnatione aeterna ereptos 
Patri reconciliavit : per Indulgentiam autem applicari the-
saurum Ecclesiae spirituálém, de quo in superioribus sermo 
Nobis fuit, et cuius thesauri dispensationem Salvator Noster 
beato Petro Apostolorum Principi, eiusque in perpetuum suc-
cessoribus tribuit,15) denique, quod iam antea innuimus, 
certum est, absolutionem sacramentalem omnibus, post Bap-
tismum lapsis ad consequendam peccatorum veniam, vel in 
re, vel in voto, absolute esse necessariam : Indulgentiarum 
autem usum, etsi, ut loquitur Concilium Tridentinum,16) po-
pulo Christiano maxime salutarem, ideoque summo studio 
expetendum, non tarnen ad salutem absolute esse neces-
sarium. 

Ex dictis prono fluit alveo, neminem Indulgentiae per-
cipiendae idoneum esse, qui non sit in statu gratiae, seu quod 
idem est, immunis a peccato ; quomodo enim fieri posse cre-
deremus, relaxari poenas temporales illi, qui adhuc peccati, 
poenaeque aeternae reatui obnoxius est ? Aut quid tandem 
prodesset absolvi a poena temporali, urgente adhuc sempi-
terna? Cum igitur peccati, poenaeque aeternae remissi-
onem consequendi non aliud suppetat medium quam Poeni-
tentiae Sacramentum, intelligimus iam, quare Summi Pouti-
fices Indulgentias non impertiantur nisi vere poenitentibus 
et confessis. Quod quidem, ut loquitur Soarius 17) non adiun-
gitur solum (in concessione Indulgentiarum), quia Pontifice3 
nolunt Indulgentiam aliis concedere, sed etiam declarant) 

hanc esse conditionem necessariam ex intrinseca ratione In-
dulgentiae, et effectus eius, potestatemque concedendi Indul-
gentias limitatam esse ad huiusmodi subiectum, cuius signum 
sufficiens est ipsamet Pontificum perpetua consuetudo. Uude 
Clemens VI . , 8 ) cum dixisset, Christum Dominum infinitum 
thesaurum hominibus reliquisse, subdit : „Quo qui usi sunt, 
amicitiae Dei participes sunt effecti", significans, nemini posse 
applicari illum thesaurum, nisi ei, qui amicitiam Dei partici-
pavit. Atque in hac ab omni peccato immunitate, sive statu 
gratiae consistit interna dispositio, quae ab illi s exigitur, 
qni proprium fructum, seu effectum Indulgentiae consequi 
cupiunt; homini enim inimico Dei, quamdiu in peccato exi-
stit, nulla remissio fit, neque quoad culpam, neque quoad poe-
nam, quia indignus est tali remissione. 

Tenore Encyclicarum Jubilaei Indulgentiae concedun-
tur omnibus, ubicumque locorum et terrarum degentibus 
Christi fidelibus, in gratia tarnen et obedientia Sedis Apo-
stolicae manentibus. Itaque excommunicati, qui non sunt in 
gratia Sedis Apostolicae a beneficio Indulgentiarum exclusi 
sunt ; quia Indulgentiarum participatio pertiuet ad cominu-
nionem Sanctorum, quam non participant nec ii, qui non 
sunt membra Ecclesiae, nec ii, qui ab Ecclesia rescissi sunt. 

15) Benedict. XIV. in Const. „Pia Mater" Non. Apr. a. 1747. — 
i«) sess. XXV. decr. de Indulg. - lr) Disp. 52. sect. 2. - u ) in Extrav. 
-Unigenitus" de poenit. et remiss. 

17* 
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„Nunc breviter dico, legimus apud Soarium, l9) excommuni-
cationem privare hominem omni fructu et participation in-
dulgentiarum directa, et per modum absolutionis : loquor 
autem de excommunicatione formaliter et ratione sui, et non 
tantum ratione status peccati mortalis, quem solet suppo-
nere". Idem diccndum de iis, qui scbismate scinduntur ab 
Ecclesia, seu qui non mauserunt in obedientia Sedis Aposto-
licae, qui Indulgentiarum aeque participes fieri nequeunt. 

(Folyt, köv.) 

A J u b i l ä e n m. 
(Folytatás.) 

13-dik jub., VIII. Orbán alatt, 1625-ben. 
E pápa 1624-i áprilhó 29-én adta ki ,Omnes gentes 

plaudite manibus' czimü bulláját, melylyel a jövő évi nagy-
bucsut kihirdette. Ugyané bulla május 16-án, mint Krisztus 
mennybemenetelének ünnepén olvastatott fel ünnepélyesen, 
s arról nevezetes, bogy benne először a laterani sz. Jánosról 
nevezett főtemplom sz. Péter előtt neveztetik meg azon tem-
plomok közt, melyeknek látogatása a bucsuengedély elnye-
résére megbagyatik. A Quirinál palotájában még ma is lé-
tezik egy nagy festmény, mely a pápát ábrázolja, midőn 
1624-i karácson napján a szentajtót megnyitja. 

E jubilaeumnak fényét két baj csökkenté némileg : ve-
szélyes járvány, mely az egész éven át Róma tájékán dü-
höngött, s nagy vizáradások, melyek többi közt arra kény-
szeriték a pápát, hogy sz. Pál templomát bezáratván, helyébe 
a S. Maria in Trastevere czimüt tegye. Már VIII. Kolemen 
is egész házakat kibérelt a Vatikán mellett, püspökök s 
alsóbbrendű papok számára, kik ott az ő költségein élelmez* 
tettek is, ezek 10, a püspökök 30 napig. VIII. Orbán ismétlé 
ezt, s ezenkivül tetemes összegekkel segité a Trinità-t is, 
mely az egész éven át zsúfolásig telve volt. Lipót, osztrák 
főherczeg s a badeni őrgróf nála laktak a Vatikánban. Ka-
rácson előestején befalazá a szentajtót. 

14-dik jub., 1650-ben, X. Incze alatt. 
VIII. Orbán 1623—1644-ig uralkodott, X. Incze pe-

dig 1644-től 1655-ig, igy tehát két egymásután következő 
pápa alatt tartatott jubilaeum. A pápa 1649-1 május 4-kén 
irta alá ,Appropinquat dilectissimi filiï kezdetű bulláját, 
mely másodizben Urjövet 4. vasárnapján olvastatott fel, sz. 
Péter s a quirináli palota előtt. 

Donna Olympia Maldaehini, a pápának sogornéja a 
S. Trinità tiszteletbeli főnöknőjévé választatván, Róma elő-
kelő hölgyeiből egyletet alakitott, melyben a városnak min-
den egyes kerülete, számszerint 14-en (rioni), három tag által 
képviseltetett, s mely egylet feladatául tüzé ki magának a 
jubilaeum egész tartama alatt jótékony adományokat gyűj-
teni a zarándokok számára. Az ekként gyűjtött 16582 scu-
dón 226,711 férfi és 81,822 asszony tartatott, mindegyik 
három napig, ezenkivül pedig még 25,902 beteg nyert gon-
dos, kellő ápolást. 

A pápa, hasonlólag mint a megelőzött jubilaeumok 
alatt elődjei, számos püspököt s egyéb egyházi férfit foga-
dott a Vatikán táján levő házakban. Két savoyai herczegnő 
is jött Rómába, Margit s Mária, kik a Tor de Specchi nevü 

») loc. cit. 

nőzárdában laktak. A pápa gyalog látogatá a főtemplomo-
kat s roppant összegeket osztogatott a szegények közé. Az 
akkor 90 éves Lanté bibornoknak ajtatos vezeklése általá-
nos bámulatot keltett. Mezitláb járta be a főtemplomokat s 
térdein csúszott fel a Scala santá-n. A jubilaeum, Rómábani 
berekesztése után a többi katholikus világra terjesztetett ki. 

15-dik jub., 1675-ben, X. Kelemen alatt. 
1674 —i áprilhó 16—án hirdettetett ki az ,Apostolicac 

vocis oraeulum' kezdetű bulla. A szentajtó megnyitásánál 
már több mint 200,000 zarándok volt jelen, köztük számos 
előkelő egyéniség. 

A pápa akkor már 8-5 éves volt; de ennek daczára is 
gyalog látogatá a főtemplomokat, s a Trinità-ban ismételten 
felszolgált a zarándokoknak, mindegyiket még egy fél arany-
doublonnal is ajándékozván meg.Ezen intézet összesen 280946 
zarándokot fogadott be és azoknak, egyenkint három napig 
való tartására összesen ezer doublent s több mint 105000 
scudót költött. 

16-dik jub., 1700-ban, XII. Incze alatt. 
Ezen jubilaeumot XII. Incze kihirdette ugyan ,Begi 

saeculorum' kezdetű bullája által, de betegség által gátolva 
személyesen nem nyithatta meg a szentajtót, melyet Cibo 
bibornok, a szent karnak dékánja is beteg levén, ezúttal de 
Bouillon bibornok, portói püspök s a szent testületnek má-
soddekánja nyitott meg, a lengyel királyné, Mária Kasimira, 
Sobiesky nejének jelenlétében. Ezenkivül ott volt még két 
fia, Sándor és Konstantin s III. Cosimo, toscanai berezeg, kit 
a pápa számfeletti kanonoknak nevezett ki sz. Péterhez. 
Ezen jubilaeum alatt conclave is tartatott, amennyiben XI I . 
Incze szept. 27-én meghalálozván, utódja XI. Kelemen nov. 
23-án választatott meg. ? 

Egyéb nehézséget még egy nagy vizáradás is okozott, 
mely ismét sz. Pál templomának bezáratását, s a Tiberen 
tuli Mária-templom általi helyettesítését tevé szükségessé. A 
Trinità 299697 zarándokot és 48876 beteget fogadott be. 

17-dik jub., 1725-ben, XIII. Benedek alatt. 
A kihirdetési bulla: ,Bedemptor et D. N. J. Chr.1 jun. 

29-kén olvastatott fel az u. n. bronz-kapunál s ismét decz. 
18-án. Mint már néhány megelőző pápa is tett, XIII. Bencze 
is felszólitá a hitökhagyott papokat és szökött barátokat : 
tél-jenek vissza, egyházi főnökeiknek pedig meghagyá, hogy 
a bűnbánókkal szeliden bánjanak. A Trinità 382140 zarán-
doknak adott lakást s élelmet, VI. Károly német császár s 
magyar király 50 zarándok számára naponkint egyegy fél— 
forintott fizetett az egész böjt alatt. A ,de la Mercy' (A re-
demptione captivorum) nevüj rend 470, pogány uraktól 
visszaváltott keresztény rabszolgát hozott Rómába, kiknek 
kiváltása 90122 scudóba került ; a pápa "gazdagon megaján-
dékozá őket, s Rómábani tartózkodásuk alatt eltartásukról 
gondoskodott, különben pedig az egész jubilaeum alatt sze-
mélyesen gyontatott s áldoztatott, az összesereglett zarán-
dokok nem csekély épülésére.] (Vége köv.) 

A Szent-László-Társulat 
választmányának február 27-én délután 4 órakor ft. Peitlor 
Antal váczi püspök s társulati elnök ur ő excellentiája el-
nöklete alatt tartott ülésében, a közgyűlési jegyzőkönyv hita-
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lesitésének bejelentése után olvastatott KuUnszky Mihály 
pápai praelatus ur levele, melyben indítványozza, hogy a) 
az egyházmegyék nagyobb városaiban helyi választmányok 
szerveztessenek ; b) a közgyűlés évenkint más-más város-
ban tartassék ; c) hogy a Csángó-ügy érdekében koronkint 
megbizottak küldessenek Moldvába : d) hogy a közgyűlések 
tavaszi, nyári vagy őszi alkalmas időben tartassanak. A vá-
lasztmány azt határozta, hogy ezen indítványok a jövő köz-
gyűlést megelőző választmányi ülésen fognak tárgyalás alá 
vétetni. 

Bejelentettek a következő hagyományok : Bold Becker 
András zalathnai plébános hagyott a társulatnak 100 frtot, 
ezenkívül a legatumok kifizetése után fennmaradó vagyon-
nak, 23,708 frt 10 krnak egy hatodát, oly formán, hogy 
ezen összeg ötven évig a takarékpénztárban tőkésitendő s 
csak akkor fizetendő ki a társulatnak. E hatod akkoron kö-
rülbelül 42—50,000 frtot teend. 

Néhai Eliássy Ferencz czimz. kanonok s ráczmiliticsi 
pléb. 40 frtot ; néhai Kocsenda-Radacsits Teréz szabadkai 
lakos 40 forintot; néhai Czvikkelsdorfer János volt kurdi plé-
bános 10 hagyományozott a társulatnak. Néhai lekete J á -
nos volt szombathelyi kanonok hagyományából 613 frt, 2 
krt, 8 db. csász. aranyat' 1 db. ezüst forintost s 9 darab régi 
ezüst húszast kapott a társulat. Ezenfelül 12,000 forintnak 
egy ötödét hagyományozta a boldogult a társulatnak, mely 
összeg azonban csak azon három rokon halála után fog a 
társulatnak kifizettetni, kik a hagyományzó végintézkedése 
szerént élethosziglan ezen tőke kamatainak haszonélvezői. 

A segélyzések vételéről érkezett elismervények bemu-
tatása után olvastatott a kimutatás a pénztár állapotáról ; e 
szerént az alapítványi tőke készpénzben 13,486 frt 69 kr, 
értékpapírokban 13,050 frt. Rendelkezésre áll folyó kiadá-
sokra 2644 frt 7 krajczár. 

Megszavaztattak a következő segélyadományok : Hát-
tzeg r. kath. községnek templomjavitásra 100, a leány tano-
dára 100 f r t ; a leégett szentlászlói szent-ferenczrendi zár-
templom építési költségeire 300 ft, Lengyelfalva erdély-egy-
házmegyei r. kath. községnek iskolaépítésre 100frt ;atápió-
szt.-mártoni r. kath. községnek templomépitési költségekre 
200 frt ; — a krisztinavárosi szürkenénikéknek iskolára 100 
frt, az intézet egyéb szükségeire 100; a terézvárosi szürke-
nénikék intézetének 100 f r t ; a ferenczvárosi Mária-intézet-
nek 100 f r t ; a budapesti angolszüzek zárdatemplomának 
javítási költségeire 100 f r t ; Tekes pécsmegyei római kath. 
községnek iskolára 100 f r t ; a b.-gyarmati angol szüzek 
zárdájának 100 f r t ; a budai kath. legényegyletnek 50 f r t ; 
Czinkota r. kath. községének iskolára 100 a bolgárországi 
római kath. missió segélyzésére 300 frt. 

Az 1874. évi péntári számadás megvizsgálás és jelentés-
tétel végett kiadatik a számvizsgáló bizottságnak. 

Elnök ő excja indítványára elhatároztatott, miszerint 
kéressenek föl a nagyméltósságu megyés főpásztorok, hogy 
körlevelek által méltóztatnának az esperességek utján az 
egyház-községeknek ujolag emiékezetökbe hozni, miszerint a 
választmány csak oly folyamodásokat vehet figyelembe, me-
lyek az egyházmegyei hivatalok utján küldetnek be, miután 
a központban nem lehet megítélni az illető folyamodók szük-
ségeinek nagyságát. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly kir. 
táblai biró és Frey József nyugalmazott főtanitó választ-
mányi tag urak kérettek föl. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 5. Az u j k o r m á n y és h e l y z e -

t ü n k . Hoszu vajúdások után az ország újszülöttet nyert, s 
a válság véget ért, ismét uj kormányunk van, meddig fog 
élete tartani, még azt jókor lenne találgatni, habár már szü-
letésekor megjelentek bölcsőjénél a halálmadarak és ékes 
hangjukon éktelenül sivitották fülébe az ujonszülöttnek : 
Memento mori ! . . . De e pontot feszegetni nem is tartozik a mi 
körünkhöz ; a mi tárgyunk, a mi czélunk, mi miatt az uj kor-
mányról itt e helyen megemlékezünk, egészen különböző és 
lényegileg elüt minden más lap elmélkedési czéljától. 

Mi a létező kormányt annak életképességére való te-
kintet nélkül figyelembe veszszük s szembe állítjuk vele 
helyzetünket, reményeinket, vagy aggodalmainkat aszerint, 
a mint egyik vagy másikkal birunk, aszerint, a mint a meg-
alakult kormányban egyik- vagy másikra nézve alapot 
találhatunk fel, mindig főelvnek tartva, hogy ott, hol az 
egyházi állapotok javulására mutatkozik remény, ott mu-
tatkozik remény a biztos kibontakozásra hazánk viszo-
nyaira nézve is, mert az kétséget nem szenved, hogy ha-
zánk jólléte össze van nőve az egyház jóllétével, vele áll 
vagy vele bukik. 

Ha tehát a most megalakult kormányt figyelmünk 
tárgyává teszszük, a fő momentum előttünk azt kérdezni : 
van-e valami kilátásunk, hogy az uj kormány alatt az egy-
ház állapota javulni fog ? E kérdést nem is esetleg teszszük 
fel, hanem a körülmények szükségszerűen tólják azt tollúnk 
alá. Az uj kormány tagjai t. i. valami követendő programm-
félében megegyeztek egymás közt, e programmot közölték 
is a fusionált pártokkal, de a sok hazamentő eszme közt, 
ámbár figyelemmel kerestük, még sem találtuk meg, hogy az 
egyházi kérdésre nézve, mely pedig napjainkban tudvale-
vőleg minden kormánynak, ha kell, ha nem, első és főkér-
dését képezi, —mondjuk, nem találtuk meg, hogy az egyházi 
kérdésre nézve az uj kormány tagjai miben egyeztek meg 
egymás közt? Nem tudjuk, megegyeztek-e abban, hogy foly-
tatni fogják a megkezdett egyházellenes politikát, nem tud-
juk, felfüggesztették-e egy időre; nem tudjuk, kizárták-e 
teljesen programmjukból, nem tudjuk, el vannak-e határozva 
talán az eddig követett jogtipró helyébe, egy igazságosabb 
eljárást az egyház iránt inaugurálni ? . . . 

A találgatásnak ennélfogva igen tág tere nyilik, a re-
mény vagy aggodalom kifejezése az egyházi kérdésben uj 
kormányunk iránt attól függ a jelenlegi körülmények közt, 
melyiket fogadja el valaki a fentebb emiitett lehető esetek 
közül valószinünek. Mi sem lenne kényelmesebb a dolog 
természeténél fogva, mint a néma hallgatást néma hallga-
tással viszonozni, de ez hozzánk nem illő ; nekünk még a 
létező viszonyok mellett is világosság kell, vagy talán épen 
a létező viszonyok közt van legnagyobb szükségünk vi-
lágosságra, és ha mi ezeket tekintetbe veszszük, legtávo-
labbról sem mondhatjuk, hogy az uj kormány a reménynek 
bár csak legkisebb csillamát felébresztette volna is bennünk 
az iránt, hogybizzunk benne az egyházi kérdések igazságos 
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megoldására nézve, nekünk ma épen ugy megvannak aggo-
dalmaink, mint voltak a mult kormány alatt. 

Avagy az egész kormányválság lefolyása alatt történt-e 
az iránytadó körök részéről akár csak egyetlenegy nyilat-
kozat is oly kormány alakítására, melynek feladata lenne 
szakítani az eddig uralkodott liberális iránynyal, mely tud-
valevőleg forrása minden egyházi bajainknak ? Észrevehető 
volt-e egyetlenegy jelenség, mely arra mutatott volna, hogy 
az uj kormány nem fog a szabadkőművesek által készített 
kerékvágásban haladni ? Merült-e fel csak egyetlen moz-
zanat is, melyből a legkisebb valószínűséggel lehetne arra 
következtetni, hogy az uj kormány nem fog ama hírhedt 
junius 27-ki beszéd alapján állani, mely mai napság nálunk 
minden liberális ember credóját képezi ? Nihil horum ! semmi 
sem történt ez irányban, hanem történt más valami. 

Az uj kormány kineveztetett és kikből áll? áll libe-
rális férfiakból, áll azokból, kik már eddig is kovácsolták az 
egyház részére a lánczokat, áll azokból, kik az államomni-
potentiájának eddig is védői voltak, áll azokból, kik mind-
nyájan lelkesedve fogadták Deák Ferencznek az állami 
fegyverek készítését ajánló békés nyilatkozatát, áll azok-
ból, kik részt vettek az egyetem, a katholikns vallási ala-
pok természetének megvizsgálására, a polgári házasság be-
hozatalára kiküldött bizottság megválasztásában stb. stb., a 
nevek mentek, a nevek jöttek, ßzek változtak, az elvek a 
régiek maradtak. Ki fogja tehát valószínűnek tartani, hogy 
az egyház iránt eddig követett eljárás az uj kormány által 
meg fog változtattatni ? Ki fogja elhitethetni önmagával, 
hogy az uj programmban nem foglal helyet a lassú, de biz-
tos egyházüldözési rendszer ? Váljon Tisza Kálmán, kinek 
nevéről az egész kabinetet jogosan el lehet nevezni, ki a 
kormány lelkét képezi, igen, — váljon a protestáns Tisza le 
fog-e mondani protestáns sympatbiáiról, katholikusellenes 
érzelmeiről, vagy nem fog-e mindkettőnek most annál ha-
talmasabban érvényt szerezni, és pedig épen azon Wenck-
heim b. ministerelnöksége alatt, kinek belügyministersége 
alatt egyik kath. árvavagyonunkat már megtámadta ? Ki 
fogja bebizonyíthatni róla, hogy ott, hol kath. ügyről van 
szó, alkalmazható rá a „honores mutant mores" szólam? Vagy 
talán Széli Kálmán, Deák Ferencz kedvencze szűnik meg 
mint minister liberális lenni ? Vagy épen, kit először kell 
vala említenem Trefort ő excja fog liberális, és eddig is min-
den feszély nélkül gyakorolt velleitásairól lemondani a kath. 
egyház iránt? 0 lesz-e, ki a ,zöm' befolyását magától visz-
szautasitani fogja? 

De miért soroljam elő a többieket, elég annyit mon-
dani, hogy mindannyian a liberális pártból szemeitettek ki, 
és igy summa summarum az jön ki, hogy az uj kormány 
alatt a katholicismus helyzete, ha talán roszabbá nem vál-
nék is, de jobbra bizonyosan nem fordult, miből természet-
szerűleg az következik, hogy legalább mi bizalommal iránta 
nem viseltetünk és reményünket benne nem helyezzük mind 
addig, mig csak kézzelfoghatólag be nem bizonyítja, és ezt 
nem csak a választások előtt, hanem is főleg a választások 
után, hogy letért azon ösvényről, melyet elődei eddig irá-
nyunkban kivétel nélkül követtek, ez meghódíthatna ben-
nünket, de egyéb semmi sem és ezért óhajtjuk, hogy a 
katholikusok az országban az uj kormányt csakis azon 

esetben támogassák, ha ezt tényekkel kiérdemli, mert itt is 
igaz az, hogy : ,qui non est mecum contra me est'. S 

Berlin. A d a l é k o k a . c u l t u r k ä m p f ' - hoz . A 
münsteri püspöknek járadékai f. évi január 1-étől kezdve 
felfüggesztettek ugyan, ismeretlen kézből azonban 2000 tal-
lérnyi újévi ajándékot kapott, mig másrészt a westphaliai 
nemesség egész évi járadékait helyrepótolja neki. Február 
16-án a végrehajtó ismét foglalást szeretett volna nála tenni, 
de nem találván semmit, re infecta odább állott. Ugyané na-
pon a katholikus hittanulók megvizsgálására kiküldött állami 
bizottság is várta a megvizsgálandókat, de nem jelentkez-
vén senki, szintén re infecta ismét szétoszlott, azon kellemes 
öntudatban, hogy a ,culturkampf' érdekében álló egy na-
pig — ült. 

Mint ezen ,culturkampf'-nak legújabb mozzanatát 
Petri képviselőnek ókatholikus tvjavaslatát említhetjük, mely-
nek czélja, indokolása szerint semmi egyéb, mint az ókatho-
likusokat a katholikus egyházi vagyon élvezetére segíteni az 
által, hogy a katholikusokat attól s az eddig birt templo-
moktól egyszerűen megfoszszák. Az indítványozó nagyon 
jól tudja, hogy a katholikus templomok s egyházi esz-
közök az ókatholikusok általi együttes használata által a 
katholikusokra nézve profanáItatnak s azért elvesznek, 
hasznokvehetlenné válnak, de épen ezen sarkallik gonosz 
tervök, a katholikusokat bizonyos, mesterségesen ápolt óka-
tholikus kisebbségek legyezgetése által jogos birtokokból ki-
szorítani, mi röviden megmondva, semmi egyéb mint rablás, 
melyet .törvény' által szabályozni, a liberalismusnak egyik 
jellemző, de nem irigylendő különlegessége. 

Legfigyelemreméltóbb e tvjavaslatnak 3. §-a, mely azt 
rendeli, hogy minden, az ókatholicismushoz átpártoló java-
dalmas pap előbbeni javadalmának élvezetében megha-
gyandó, mi, a ,Germ.1 helyes megjegyzése szerint, az aposta-
siának nyilt jutalmazása. Hasonlót tettek Baden nagyher-
czegségében is, s az egész eredmény abból állott, hogy min-
den ezerből egy, mondd egy pap apostatált, kiket népök 
megvet, utál, kerül. Igy lesz nálunk is. 

Janiszewszki, poseni suffraganeus, február 19-én fog-
ságából kibocsáttatva, a poseni, nyugot- s keletporosz, szász 
s frankfurti kormánykerületekből kiutasittatott, s már a 
határon át is vittetett. 

A processiók elleni ,culturkampf már régebben megle-
hetős hévvel foly s már arról is volt szó, hogy elnyomatá-
suk külön .törvény' által fog kimondatni. Legújabban ismét 
azt halljuk, hogy külön törvényre nincs is szükség, ameny-
nyiben az egyleti törvény alapján is eljárhatni ezen ,mozgó 
egyletek' vagy .egyleti vándorlások' ellen. A hatóságok 
máris régebben oly értelmű utasítást vettek, hogy szigorúan 
járjanak el, valahányszor ilyféle processio a .szokott' mód-
tól eltérőleg megtartatik. Kérdés azonban, melyik a porosz 
kormány nézete szerint ez a ,szokott' mód, s nem azért vá-
lasztatott-e ezen tagértelmü szó, hogy igy is, ugy is .eljárni' 
lehessen a katholikusok ellen ? 

Egy másik kedvencz szójárás e tekintetben az, hogy 
a katholikus körmenetek a ,közlekedést akadályozzák', s 
mily furfangos eszközökhez nyúlnak uralkodó protestán-
saink, hogy a katholikusokat e körmenetekbeni részvételtől 
eltiltsák, mutatja az, bogy a tvszékek legújabban minden, 
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"bármily rendőri szeszély által feljelentett körmenetnek min-
den tagjára 30 marknyi büntetést mondanak. Miután pedig 
lehetetlen, hogy egy csak középszerűen számostagu proces-
sio végig menjen akár csak egy utczán is, anélkül, hogy 
valaki, ,közlekedésében ne akadályoztassék' — képzelhetni 
a pereknek s zaklatásoknak mily gazdagon bugyogó kú t -
forrása ez — a zsidók s szabadkőművesek nagy örömére. 

Németország. P á p a i k ö r l e v é l . A német egy-
ház-politikai viszályokra vonatkozó, fontosabb okmányok-
nak közlését folytatva, ma ő szentségének, a német püspö-
kökhöz intézett körlevelét hozzuk, eredetiben, mely követ-
kezőleg hangzik : 

Sanctissimi Domini Nostri Pii divina Providentia Pa-
pae IX. epistola encyclica ad Archiepiscopos et Episeopos 
regni borussici. Venerabiiibus Fratribus Archiepiscopis et 
Episcopis regni borussici PIUS PP. IX. Venerabiles F r a -
tres, Salutem et Apostolicam Benedictionem. 

Quod nunquam eventurum arbitra ti sumus, animo re -
putantes ea, quae ab hac Apostolica Sede communi consilio 
cum suprema Borussiae Potestate anno huius saeculi vige-
simo primo pro rei catholicae incolumitate et bono constituta 
fuerant, id infeliciter his temporibus factum esse perspexi-
mus, Venerabiles Fratres in istis regionibus vestris, ubi tran-
quillitati, qua fruebatur Ecclesia Dei, saeva et inopinata 
successit tempestas. Legibus enim, quae non ita pridem ad-
versus Ecclesiae iura latae fuerant, quaeque perculerunt 
complures e Clero et e fidelibus strenue officio perfunctos, 
aliae additae sunt, quae divinam Ecclesiae constitutionem 
penitus subvertunt, et omnino sacra Episcoporum iura pes-
sumdant. 

Ac sane his legibus facta potestas laicis iudicibus, ut Episeo-
pos aliosque animarum curationi praepositos deiieerent ; multa 
et gravia impedimenta iis obiecta, qui pro Pastoribus absenti-
bus ad legitimam iurisdictionem exercendam essent consti-
tuti ; indictum Capitulis Cathedralibus, ut vicarioä eligerent, 
nondum vacante, iuxta canones, Episcopali Sede ; denique, 
ut alia omittamus, demandata facultas provinciarum Prae-
fectis, ut viros etiam acatholicos deputarent, qui Episcopis 
suffecti eorum vice parique iure in Dioecesibus administrationi 
bonorum temporalium praeessent, sive sacris personis, sive 
nsui ecclesiastico eadem sint destinata. Probe scitis, Venera-
biles Fratres, quae damna et vexationes ex his omnibus le-
gibus, et aspera earumdem exequutione fuerint insequuta. 
Consulto haec praeterimus, ne communem dolorem luctuosa 
recolendo augeamus ; at reticere non possumus calamitatem 
Dioecesium Gnesnensis et Posnaniensis, ac Dioecesis Pader-
bornensis : traditis enim in custodiam Venerabiiibus Fratribus 
Miecislao Grnesnensi et Posnansi Antistite, ac Conrado Epis-
copo Paderbornensi, ac in eos sententia lata, qua ab Episco-
pali sua Sede et auctoritate per summám iniuriam deiecti 
declarantur, memoratae Dioeceses subsidio egregiorum Pasto-
rum suorum orbatae in gravium difficultatum et aerumna-
rum molem misereconiectae aunt. Atque ipsi quidem prae-
dicti Venerabiles Fratres non deplorandi Nobis, sed suspi-
ciendi et gratulatione prosequendi videntur, quippe qui di-
vini memores efFati : „Beati eritis cum vos oderint homines, 
et cum separaverint vos et exprobraverint et eiecerint nomen 
vestrum tamquam malum propter Filium hominis" (1) non 

solum deterriti non sunt impendenti periculo et legum ani-
madversione, quin pro ministerii sui gravitate Ecclesiae iura 
et mandata custodirent, verum etiam decori sibi duxerunt 
et gloriae, sicut et alii istius regionis spectatissimi Episcopi, 
quod damnationem immeritam et nocentium poenas propter 
iustitiam subirent, egregiam exhibentes virtutem in aedifica-
tionem totius Ecclesiae redundantem. 

At quamquam ipsis laudis ornamenta potius quam mi-
serautis lacrymae debeantur: contemptus tarnen Episcopalis 
dignitatis, violatio libertatis et iurium Ecclesiae, vexationes, 
quae non modo supramemoratas illas, sed et alias Borussici 
Regni Dioeceses premunt, a Nobis flagitant, ut pro Aposto-
lico munere quod Nobis, quamvis immerentibus, concredidit 
Deus, querelas Nostras contra leges illas, unde tot mala 
parta sunt et adhuc plura timenda efferamus, et libertatem 
Ecclesiae inique vi depressam, ea qua possumus ratione et 
saneta divini iuris auctoritate vindicemus. Ad has enimvero 
partes Nostri muneris implendas intendimus per hasce lite— 
ras aperta testatione denunciantes omnibus, ad quos ea re3 
pertinet, et universo Catholico Orbi leges illas irritas esse, 
utpote quaedivinae Ecclesiae constitutioni prorsus adversan-
tur. Non enim potentes huius saeculi praefecit Dominus 
sacrorum Antistibus in iis, quae ad Sanctum ministerium 
attinent : sed Beatum Petrum, cui non modo agnos, sed et 
oves suas pascendas commendavit, (2) proindeque a nulla 
quantumvis sublimi saeculi potestate episcopali officio pr i -
vari po3sunt ii, quos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere 
Ecclesiam Dei. (3) 

Illud porro accedit indignum illustri gente, idque ab 
acatholicis ipsis, partium studio haud obnoxiis, perspectum 
iri arbitramur, quod eae leges, severis munitae sanetionibus, 
acres animadversiones non obtemperantibus comminantes, et 
militarem manum paratam habentes ad executionem, pacatos 
atque inermes cives, merito ab iis aversos, propter conscien-
tiae dictamen, quod neque ignorare neque contemnere ipsa-
rum legum latores poterant, in ea ferme conditione saepe con-
stituant in qua sunt miseri afflictique homines, quos premit 
atque urget vis maior, qiiam nequeant avertere. Quare eae 
leges non liberis civibus indictae videntur ad rationabile ob-
sequium exigendum ; sed quasi servis impositae, ut coactum 
obedientiam vi terroris extorqueant. 

Haec tarnen non ita volumus aeeipi, quasi iusta excu-
satione purgatos eos censeamus, qui propter metum homini-
bus obedire maluerunt quam Deo : multoque minus quasi 
impune abituri sint a divino Iudice improbi homines, si qui 
sunt, qui unius civilis auetoritatis praesidio suffulti paroecia-
les Ecclesias temere occuparuut, et sacrum ministerium in iis 
capessere ausi sunt. Imo perditos istos, et quotquot in poste-
rum sese in Ecclesiarum regimen simili crimine intruserint, in 
maiorem exeommunicationem iuxta sacros canones incidisse, 
et incidere ipso iure et facto declaramus ; monentes pios fide-
les, ut ad eorum sacra haud accédant, neque ab iis sacra-
menta suseipiant atque ita ab eorum commercio consortioque 
prudenter abstineant, ne malum fermentum massam intami-
natam corrumpat. 

Has inter calamitates valuit ad leniendum dolorem No-
strum fortitudo et constantia Vestra, quam profecto, Venera-
biles Fratres, in aspera dimicatione obeunda certatim a e -
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mulati sunt reliquus Glerus et fideles, quorum tanta fuit ani-
marum firmitas in catholicis servandis officiis, tanta cuiusque 
in suo genere laus, ut omnium, vei alienissimorum, oculos et 
admirationem in se converterint. Necsecus fieri poterat: nam 
„quantum perniciosa res est ad sequentium lapsum ruina prae-
positi, in tantum contra utile est et salutare cum se Episcopus 
per firmamentum fidei fratribus praebet imitandum".(4) 

Utinam levamen aliquod lxisce rerum angustiis Vo-
bis afferre valeremus ! Firma interim bac Nostra protesta-
tione quoad ea omnia quae divinae Ecclesiae Constitutioni, 
eiusque legibus opponuntur, nec non quoad vim, quae iniuste 
Vobis infertur; consilio certe, opportunisque monitis pro re-
rum circumstantiis Vobis non deerimus. 

Illud autem sciant qui Vobis infesti sunt, quod renuen-
tes vos praestare Caesari, quae Dei sunt, nullám Regiae 
auctoritati iniuriam allaturi estis, et nihil ex ea detracturi ; 
scriptum est enim „Obedire oportet Deo magis, quam homi-
nibus" (5) ac simul noverint unumquemque vestrum tribu-
tum et obsequium Caesari dare paratum esse, non propter 
iram sed propter conscientiam in iis, quae civili subsunt im-
perio et potestati. 

Sic utraque officia rite obeuntes, Deique ordinationi 
obsequentes, alacri estote animo, atque uti coepistis, sic per-
gite. Non enim modica lucrati estis, quod patientiam habe-
tis et sustinuistis propter nomen Iesu et non defecistis. (6) 
Ipse, suspicite, qui vos graviora patiendo praecessit, et 
„paenam probrosae mortis oppetiit, ut membra Eius videli-
cet discerent favores mundi fugere, terrores minime timere, 
pro veritate adversa diligere prospéra formidando declinare". 
(7) Ipse, qui vos in hac acie constituit, pares certamini vires 
praebebit. In illo spes est, ei nos subdamus et misericordiam 
precemur. (8) lam illud, quod Ipse praenunciavit evenisse, 
cernitis: quod igitur Ipse promisit, indubie ab Eo praestan-
dum esse confidite. In mundo, ait, pressuram habebitis ; sed 
confidite, ego vici mundum. (9) 

Huic itaque victoriae confisi pacem interea et gratiam a 
Spiritu Sancto suppliciter adprecamur, et praecipuae dilectio-
nis Nostrae testem Apostolicam Benedictionem Vobis, uni-
verso Clero, et Fidelibus vigilantiae Vestrae commissis pera-
manter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 5. Februarii Anno 
1875. Pontificatus Nostri An. XXIX. PIUS PP. IX. 

') Luc. IV. 22. — 2) loan. XXI. 16. 17. — S. August, de fund. cap. 
IV. — ») Act. XX' 28. - l) S. Cypr. Epist. 4. - 5) Act. V. 29. - 6) Apoc. 
H, 3. — ') S. Greg. M. Reg. Past. p. I . c. 3. — *) S. Aug. serm. 55. — 
9) loann. XVI, 33. 

VEGYESEK. 
— A Bismarck-féle pápaválasztási körjegyzékre vo-

natkozólag ezeket irják a ,Germania'-nak : „A legszé-
lesebb körökben most már a lehető legbizonyosabban tud-
ják, hogy a pápaválasztási módozatok sem titkon, sem nyil-
tan nem változtattak meg. Ellenben époly határozottan bi-
zonyos, hogy létezik egy eddig még közzé nem tett bullája 
IX. Piusnak, mely a legközelebbi pápaválasztásra vonatko-
zólag felhatalmazza a bibornokokat, bizonyos, máskor a 
conclave tartama alatt teljesíttetni szokott ssertartásohtól 
törvényesen dispensáltaknak tekinteniök magokat, hahogy 
a körülmények s az akkori helyzet ez megkívánnák. Ebben 
azonban mi újság sincs ; mert hasonló bullákat VT. s VII. 
Pius is kiadtak.— A Poroszországban eddig májustörvényileg 
visszatartott püspöki s egyházintézeti járadékok összege 
110,958 tallérra rug. Ezek közt van a poseni s kölni érsek s 
a boroszlói herczegpüspök 12000—12000 tallérral, a pader-
borni s münsteri püspökök 8000, az ermlandi 9647 s a til— 

desheimi püspök 4727 tallérral. Van denique a liberalismus-
nak minden vállalatánál egy kis — üzlet ! 

— Nápolyban bizonyos Vitellio Jeromos nevü szabad-
kőműves, halálos ágyán engedelmet kért (!) a nagymestertől, 
hogy az egyházzal kibékülhessen. Ez engedély megtagadta-
tott, s ezen percztől fogva folytonosan 4 ,testvér' őrködött a 
haldokló mellett, csakhogy semmiféle pap se férhessen hozzá. 
— Weissenberger lelkész a badeni Freiburg melletti vala-
mely kisebb helységben egy paraszt által igen durván meg-
sértetvén, azon feltétel alatt állott el a panasztól, ha a sértő 
60 ftos misemondó ruhát vesz a templom számára; a pa-
raszt megtette ; de egyúttal is a papot zsarolás miatt bepa-
naszolta, ki csakugyan három hónapi fogságra Ítéltetett. 

— Kapcsolatban azon ,önkénytes megtérésekkel' a 
szakadárságtoz, melyeknek színhelye legújabban ismét né-
hány orosz-lengyelországi tartomány volt (1. a ,Rel.' 5. sz.) 
az ,Erml. ZtgmC érdekes felvilágosításokat hoz az oroszhi-
hitüeknek hitéletére vonatkozólag. A pópa soha sem tart 
egyházi szónoklatot. A kátétamtásnak még eszméje és fo-
galma is ismeretlen; arról sincs szó, hogy a gyermekek az 
első szent gyónásra vagy áldozásra előkészíttetnének ; a 
szülék akkor vezetik oda amikor tetszik, s csak előlegesen 
néhány külső fogásra s mozdulatra tanitják őket. 

Amit a közönséges oroshitü ,hivő' vallásából tud, igen 
kevés. Mindössze keresztet tud vetni orosz mód szerint, meg-
lehetősen tudja a Miatyánkot s töredékesen a Credót, itt ott 
még egy kis üdvözlő formulát a Bold. Szűzhez. A tízparan-
csolatról a közönséges embernek fogalma sincs ; ellenben 
igen jól tudja, hogy egyházának feje a legmagasabb, fehér 
Czár! Ajtatossági gyakorlataik gépies hajtogatásokban s 
keresztvetésben állanak, miközben számtalanszor elmonda-
tik, hogy ,Isten irgalmazz' ! Régebben vegyes házasságokban 
a kath. fél megmaradhatott katholikusnak, csak a gyerme-
keknek kellett a schismában neveltetniök ; legújabban a ka-
tholikus félnek is át kell lépnie a schismára, s házasságot csak 
a pópa előtt szabad kötni. Jeles, minő fogalmaik vannak a 
szentségek hatásáról. A ki a szakadársághoz átlép, megke-
reszteltetik, zsidó, protestáns s katholikus egyaránt, azon 
egy kivétellel, hogy a katliolikusnál előlegesen még a ka-
tholikus keresztség ,semmisittetik meg' oly formán, bogy a 
pópa egy darab téglát vesz kezébe, s azzal a schismatice 
megkeresztelendőt homlokán s mellén addig dörzsöli, míg-
nem a kath. keresztséget levakartnak hiszi — ezután kö-
vetkezik az orosz keresztelés ! 

— Spanyolországban f. hó 9-éről kelt királyi határo-
zat által az 1870-i jun. 18-án kibocsátott törvény, mely a 
polgári házasságot behozta, ismét eltöröltetett, s az egyházi 
házasságkötésnek teljes érvénye ismét államilag is elismer-
tetett, azon egy toldalékkal, hogy az egyházilag esketett 
párok kötelesek, házasságukat a polgári hivatalnál bejelen-
teni. A polgári házasság csak „azon, Spanyolhonban lakó 
emberek számára tartatik fenn, kik más hitet vallanak, 
mint az egyedül igazit, s azon rosz katholikusok számára, 
kik egyházukkal meghasonlottak" ; — ezen fentartásnak 
oka az, hogy „az államnak nem lehet szándéka ezen embe-
reket azon lehetőségtől megfosztani, hogy családokat alapít-
sanak, melyek majdan ismét az egyház kebelébe visszatér-
hetnek". Azon házasságok, melyek időközben az 1870-i 
törvény ellenére (csak egyházilag s nem polgárilag) kötet-
tek, természetesen érvényeseknek nyilváníttatnak. A házas-
sági bíráskodás visszaszáll az egyházi tvszékekre. Hogy 
ennek következtében a Madridban tartozkodó néhány prot. 
pap, recti us semmittevő tiltakozó beadványt intézett a'•pro-
testáns hatalmak spanyolhonbani képviselőihez, legfelebb 
ezen egyéneknek oktalan fanatismusát s arrögantiáját jelzi. 

Szerkesztői üzenetek. 
Vidéki : Majd elvégzem magam. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly s hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
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encyclica. — Vegyesek. 

Magyarország fm. bib.-herczegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

(Folytatás.) 

Caeteri Christi fideles Indulgentias Jubilaei 
lucrari possunt, sequentibus tamen conditioni-
bus, vi praelaudatarum Encycl icarum requisitis ac 
praestitutis : 

1. U t sint vere poenitentes. Quaeritur, qui sunt 
vere poenitentes dicendi ? Profecto non alii, quam, 
qui ab omnis peccati affectu liberi et expediti sin-
cerum simul et efficax propositum et voluntatem 
habent Deo per Poenitentiae opera, per proprios 
labores pro virili satisfaciendi iuxta illud : ') „Fa-
cite f ructus dignos poenitentiae". Indulgentia igi-
tur ab obligatione pro admissis peccatis satis-
faciendi neminem eximit, sed supplet dumtaxat 
impotentiam et fragili tatem nostram. „Bona pars 
satisfactionis, ait Estius 2) a poenitente debet esse 
expleta ad lioc, ut reliquum ei condonetur. Id 
enim est, quod ait Apostolus: „Sufficit illi, qui eius-
modi est, obiurgatio haec". Nam earn obiurgatio-
nem non levem fuisse deciarat metus Apostoli di-
centis: „Ne forte abundantiori tristitia absorbea-
tur ." Exigunt illud ipsum veterés Ecclesiae cano-
nes, qui ea de re exstant complures : exigunt autem 
propterea, ne per indulgentiam enervetur ecclesia-
stica disciplina, quodque deterius est: ipsa poeniten-
t ium satisfactio, quae legis divinae est, evertatur, et 
pessumeat". Cardinalem Baronium superius audivi-
mus dicentem : „Sedis Apostolicae indulgentias illis 
communicari, qui quantum suppetunt vires, bene 
operari non praetermit tunt" . Eiusdem sententiae 
fuit Cardinalis Caietanus, qui de formula „Vere poe-

') Luc. 3, 8. — 2) Comment, in omnes B. Pauli etc. 
Epistolas. Rbotom. 1709. T. I. 

nitentibus" qua Pontifices Romani u tuntur , ait : 3 ) 
„Indulgentias non consequi poenitentes négligen-
tes, sed poenitentes sollicitos, qui soli sunt vere poe-
nitentes". Adducta sufficiunt, ut pro certo tenea-
mus, sincerum pro viribus Deo satisfaciendi propo-
situm unam esse e requisitis ad lucrandam Indul-
gentiam dispositionibus, quippe cum absque huius-
modi proposito nemo vere poenitens sit, dicique 
possit. Dicamus ergo cum S. Cypriano :4) „Poeni-
tenti, operanti, roganti, potest Deus clementer ig-
noscere, potest acceptum ferre, quidquid pro tal ibus 
et petierint Martyres, et fecerint Sacerdotes". Qua 
de re, cum sit summi momenti, audiendus adhuc est 
Cardinalis Denhoffius, Episcopus Caesenensis, qui 
in celeberrima sua Instructione Pastorali de Sacra-
mento Poenitentiae praecipi t : 5) „Cavete ab abusu, 
quem Sacerdotes nonulli invehunt, qui tempore J u -
bilaei, aut occasione plenae Indulgentiae, gravissi-
morum criminum reis levissimas satisfactiones de-
cernunt : hoc nimirum obtentu, quod eiusmodi In-
dulgentiae, si opera in Concessionibus Summorum 
Pontificum assignata accurate persolvantur, simul 
cum culpa poenam etiam penitus aboleant. Haec 
enim agendi ratio adversatur menti S. Ecclesiae, 
quae quidem cupit filiis suis beneficio Indulgentiae 
opem ferre, ut poenae debitum exsolvant, qui sol-
vendo impares sunt ; nonnulli quidem virium inopia, 
alii vero vitae termino prohibiti, quare complures 
non adimplent poenitentiam delictis suis convenien-
tem. Sed eximere non vult ab obligatione legis di-
vinae, quae idoneos poenitentiae f ructus facere iu-
bet: neque desides reddere, aut tardiores in operi-
bus satisfactionis, quae tantopere et in Sacris Scri-

3) Tract. X. de suscip. indulg. — 4) 1. de Lapsis. ver-
sus finem. — 5) Edita in Opere „Doctrina de Sacr. Poenit. 
recte administrando". Typis San-Blasianis 1778' 
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pturis, et a SS. Patribus commendata sunt, sedulo 
exercendis. Ideo Concilium Tridentinum tradit, nus-
quam esse in Ecclesia semitam tutiorem, qua liceat 
evadere supplicia, quae Deus peccantibus minatur, 
quam ut crebro quis in huiusmodi operibus poeni-
tentiae agendis occupetur, idque cum vero ac sin-
cero doloris affectu. „Neque vero securior ulla via 
in Ecclesia Dei unquam existimata fuit ad amoven-
dam imminentem a Deo poenam, quam ut haec poe-
nitentiae opera homines cum vero animi dolore 
frequentent".6) Hanc Ecclesiae mentem multoties 
indicant Summi Pontifices in suis Indulgentiarum 
Litteris, quibus eas impertiri se vere poenitentibus 
a iunt ; his verbis significantes sinceram omnium de 
lictorum detestationem, firmum animi propositum 
deinceps non relabendi, et voluntati Dei apposite 
satisfaciendi. Cum lapsus ad hunc modum animo 
est comparatus, et suis partibus sedulo defungitur, 
ut divinam iustitiam placare queat, Ecclesia velut 
pia mater in auxilium accurrit, ut Indulgentiae be-
neficio quod restât debiti solvat, vel plene, si plena est, 
vel in tantum, quantum illa confert. Hinc usu venit, ut 
plena Indulgentia non omnibus, qui exuto peccandi 
affectu praescriptas conditiones ad amussim praesti-
terunt, ex asse cedat in plenam solutionem: quia non 
omnium eadem est debitorum ratio, neque eodem 
omnes studio pro viribus egerunt, ut ea diminuere-
tur : quarum rerum beneficii dispensator semper ra-
tionem habere censendus est". Eiusdem prorsus 
mentis est Christianus Lupus,7) qui de Indulgen-
tiae effectu et necessaria ad ipsam dispositione dis-
serens, observât: „In anno Jubilaeo, autquavisa l ia 
Indulgentia non omnes plenam, sed plurimi solum 
iuxta suae poenitentiae et aliorum bonorum operum 
mérita et quantitatem consequuntur remissionem. 
Prout nempe plenae satisfaction! magis aut minus 
per ista accesserint". Cui observationi adiungit 
aliam, Confessarios nimirum, qui plenae Indulgen-
tiae diebus nullás aut modicas poenitentias impo-
nunt magnis peccatoribus, gravissime exorbitare, et 
plurimos frustrari Indulgentiae fructu. Est igitur 
Indulgentia indicti Jubilaei plena imo plenissima e 
parte concedentis Summi Pontificis, aperit Eccle-
sia suum thesaurum, plenamque remissionem tem-
poralis poenae sua e parte impertitur ; ita ut si fide-
les sint optime ad tantum beneficium parati, plenum 
et integrum illud suscipiant. Sed vero illi fideles 
dispositi ad hoc tantum beneficium non sunt, qui 
vere poenitentes non sunt, seu qui sua opera satis-

6) Seas. XIV. cap 8. de Poenit. — 7) loc. cit. 

factoria coniungere ad plenam debiti solutionem 
recusant. Plenissima est Indulgentia, quatenus plene 
et integre supplet id, quod nobis deficit ad inte-
grant satisfactionem. Est plenissima non excludendo, 
sed includendo opera nostra satisfactoria. Existi-
mantibus autem per opera Poenitentiae valori In-
dulgentiarum quidpiam detrahi. iam Cardinalis Ca-
ietanus respondit : 8) „Nec aliquid, inquit, adimitur 
efficaciae Indulgentiarum, sicut nihil adimitur effi-
caciae Sacramentorum ex hoc, quod oportet acce-
dentes ad ilia esse bene dispositos, si fructuosa sibi 
esse volunt. Soli siquidem indigni Indulgentia, ab 
illius fructu iuxta hunc dicendi modum excludun-
tur". Quae fuerit Benedicti XIV. circa haec mens, 
exposuit,9) ubi observât: „Singulis — Cardinalis 
Bellarmini doctrinam proponendam ducimus : acci-
piant Christiani Indulgentias, ut simul etiam stude-
ant dignos poenitentiae fructus facere. Illam Cardi-
nalis Pallavicinus, cum de usu Indulgentiarum ser-
monem habet, his verbis explicat: neque sane fide-
les indulgentiarum causa négligentes fiunt, ut pro 
expurgandis criminibus alia pietatis opera Deo mi-
nime persolvant. Cum enim ancipites sint, utrum 
reipsa Indulgentiam sibi meruerint, stimuloquodam 
incitantur, ut pro coelesti hoc thesauro tutius com-
parando varias salutaris poenitentiae rationes aggre-
diantur ; ex alia parte iniuncta pietatis opera, si fiant, 
Studium religionis adaugent". 

Requiritur 2. ut Indulgentias Jubilaei lucrari 
volentes sint confessi et sacra communione refecti. 
Confessionem sacramentalem ad lucrandum Jubi-
laeum sic essentialiter necessarian! esse Benedictus 
XIV. affirmat, i 0) ut solo contritionis, quantumvis 
perfectae actu suppleri nequeat ; in cuius confirma-
tionem producit S. Congregationis Indulgentiarum 
declarationem, quae Missionaries, in remotis infide-
lium regionibus degentes, ubi non est copia Con-
fessarii, incapaces pronunciavit consequendi Indul-
gentias, quae conceduntur vere poenitentibus et 
confessis, nisi Pontifex nova gratia capaces reddat, 
ut citra actualem confessionem ob defectum con-
fessarii, sola contritione habiles évadant ad conse-
quendas Indulgentias. Hinc etiam iis, qui nullo gra-
vati peccato mortali, venialia dumtaxat habent, 
necessaria est ad obtinendam Jubilaei Indulgentiam 
Sacramentalis Confessio, non quasi venialium pec-
catorum confessio per se praecepta esset, sed quia 

8) loc. cit. Cfer etiam Amort de Origine etc. Indulg. 
Venetiis 1738. part. II. sect. 4. — 9) Inst. L. — ,0) Encycl. 
„Inter praeteritos". 
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Confessio actualis est conditio, sine qua Indulgentiam Jubi-
laei nemo lucrari potest.11) Debent igitur etiam nullius gra-
vis peccati conscii confiteri sacramentaliter aut peccata sua 
venialia, aut mortalia olim per Confessionem remissa, ut opus 
sibi ad Indulgentiam consequendam iniunctum exequantur. 

Idem, quod de sacramentali Confessione dictum est, 
valet et dici debet etiam de sacra Communione, hac quoque 
refectos esse oportet illos, qui participes reddi volunt Indul-
gentiarum Jubilaei. „Primi Nos sumus, inquit Benedictas 
XIV. 12) qui confessioni Communionem adiecimus, earn inter 
opera ilia comprehendentes, quae ad consequendas anni san-
cti Indulgentias iniuncta sunt, et praescripta". Cum Conci-
lium Tridentinum 13) trium Communionum mentionem faciat, 
videlicet : solius Sacramentalis, quae Communio est illorum, 
qui earn in peccato mortali recipiunt : solius Spirituális, quae 
illorum est, qui summopere cupientes Panem Eucharisticum 
gustare, viva fide, quae per dilectionem operatur, spirituális 
illius fructus atque utilitatis participes fiunt ; et demum Sa-
cramentalis simul ac Spirituális, quae est illorum, qui prius 
ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad 
mensam accédant, non morabatur doctissimus Pontifex de-
clarare, qualemnam Communionem, velut opus ad lucrandam 
Jubilaei Indulgentiam iniunctam intellexerit, et omnino in-
telligenda veniat. „Nos, inquit, 14) sub sacra e Communionis 
nomine Saeramentalem simul ac Spirituálém Communionem 
intelleximus, atque intelligimus". Sicut igitur praecepto 
Communionis annuae non satisfit per sacrilegam Domini 
manducationem, 15) ita per sacrilegam Communionem non 
adimpletur opus, quod pro lucrifaciendo Jubilaeo requiritur 
et praescriptum est. Omnes igitur Christi fideles, Indulgen-
tiam Jubilaei sibi propriam reddere cupientes, etiam Sanctis-
simam Eucharistiam sumant, est necesse. Cum solis prolibus, 
iis videlicet, quae sacram Confessionem una aliave vice iam 
peregerunt, sed ad sacram Communionem nondum admissae 
fuerunt, possunt e Concessione Apostolica, in ipsis Encycli-
cis expressa, Ordinarii in obligatione sacram Communionem 
sumendi, dispensare, illamque in alia pietatis, vel religionis 
opera per praedictas proles peragenda eo cum effectu cc-m-
mutare, ut illae Indulgentias lucrari valeant. Declaravit au-
tem sub 25. Januarii huius anni Sacra Poenitentiaria ex 
Apostolica Auctoritate, unica Confessione et Communione 
non posse satisfieri praecepto paschali, et simul acquiri Ju -
bilaeum, ut adeo nemo Jubilaeum lucrari possit, qui prae-
ter lege praeceptam Confessionem et Communionem Pascha-
lem, aliam Confessionem et Communionem non peragitprae-
cise eo scopo ut praescriptis pro lucrando Jubilaeo operibus, 
conditionibusque satisfaciat. Suapte intelligitur, quod fidelis 
populus eatenus edoceri ab animarum Curatoribus debeat. 

Requiritur 3. ut qui Indulgentias consequi cupiunt, 
Ecclesias a Summo Pontifice, vel Ordinariis locorum, aut ab 
iis, quibus suas illi Vices detulerunt, designatas devote visi-
tent, ibique ad intentionem, in Encyclicis expressam, pias 
effundant preces. Notanda sunt sequentia: 

a) qui requisitae Ecclesiarum designatarum visitationi 
u ) Vide cit. Encycl. item S. congr. Indulg. DeCretum ddto 31. 

Mart. 1759. editum a Clemente XIII. approbation, e huius Pontiflcis De-
cret. ddto 9. Decembr. 1763. - " ) cit. Encycl. „Inter praeteritos". — 
is) sess. XIII . cap. 8. — »*) cit. Encycl. - >5) Innocent. XI. 2. Maii, 1679. 
contr. propositionem damnavit. 

satisfacere pro debito vult, per continuos vel interpolatos 
quindecim dies omnes designatas Ecclesias adeat, seu visitet, 
est necesse. Interpolare dies licet, interpolare seu dividere 
designatas Ecclesias, ita ut una die duae, alia iterum duae 
visitentur, non licet. Testis omni exceptione superior est Be-
nedictas XIV. hanc in rem alia inter inquiens 16) : „Per oc-
casionem Anni Sancti 1700. a Pontifice Innocentio XII. pro-
mulgati opportunum facta visum fuit, in particulari Con-
gregatione ex variis Cardinalibus et Praelatis composita, 
iterum examini committere, num videlicet visitatio quatuor 
Basiiicarum in unico tantum die fieri deberet, an vero fieri 
diebus interpolatis posset, duas exempli gratia Ecclesias uno 
die, altéras vero duas alio die visitando. Concordi sententia 
decisum fuit, quod omnes in uno die fieri deberent. Nos de-
mum, addit idem Summus Pontifex, communi, atque obvio 
verborum sensui saltern semel in die, communi Doctorum 
opinioni, ac praecedentibus resolutionibus adhaerentes; pro-
testamur, Nos in Constitutione Nostra „Peregrinantes" Visi-
tationen! quatuor Basiiicarum in uno die fieri debere intel-
lexisse". 

b) Requiritur porro, ut Ecclesiae designatae devote vi-
sitentur; devotam hanc visitationem, de Jubilaeo loquens 
Benedictas XIV, sic explicat17) : „Ad iniunctum visitationis 
opus adimplendum necesse est, ut visitatio fiat consilio, atque 
animo exhibendi honorem Deo, aut Sanctis eius ; ut tam in 
itinere, quod ad Basilicas habetur, quam in easdem ingre-
diendo, modeste incedatur, atque in iis aliquis Religionis 
actus exerceatur". Ex quo deduci potest, quod si quis ni'.llo 
pio fine, sed mera ductus curiositate, visitatum Ecclesias se 
confert, aut animi relaxandi, seu quod dicitur, deambulatio-
nis habendae gratia iter conficit, Jubilaeum minime con-
sequitur. 

Ecclesias devote visitare non sufficit, sed in illis etiam 
piae preces etfundendae sunt pro Ecclesiae Catholicae pro-
speritate et exaltatione, pro exstirpatione haeresum, omnium-
que errantium conversione, pro totius populi Christiani pace 
et Unitate, et iuxta mentem Jubilaeum indicentis Beatissimi 
Patris. Quid et quantum orare in Ecclesiis visitatis conve-
niat, in Pontificiis Constitutionibus nuspiam exprimitur. Ad 
quaestionem, utrum mentales, au vocales esse debeant pre-
ces, quae fuudendae ad Deum sunt in Ecclesiis, Benedictas 
XIV. respondit: l8) „Nos itaque déclaravimus, vocalem ora-
tionem, pie adhibitam, ad consequendam Indulgentiam suf-
ficientem esse ; laudandum eum, qui spiritu ac mente orat, 
dummodo tamen vocales aliquas preces Orationi illi adiun-
gat". Unde liquet Pontificem communion Doctorum senten-
tiae adstipulari, quae tenet, orationem mentalem non suffi-
cere, sed debere esse etiam vocalem. Quia vero rudiores 
praesertim ac tenerioris conscientiae homines facile hac in 
re anxii et incerti haereant, declaramus, Indulgentiam Jubi-
laei lucrari cupientes et hoc scopo Ecclesias visitantes, fa-
ctures satis, si in qualibet Ecclesia quinquies orationem Do-
minicain et salutationem Angelicam reeitaverint. Quod dum 
declaramus, simul monemus, in eo potissimum elaborandum 
esse, ut pensum hoc Orationis pientissime absolvatur, cum 

16) cit. Encycl. „Inter praeteritos". — ") cit. Encycl. -Inter prae-
teritos". — "9 cit. Encycl. 

17* 
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Oratio, ex animo in varia distracto, et acedia torpido prove-
niens, omni careat pretio. (Folyt, köv.) 

A J u b i l a e u m . 
(Folytatás.) 

18-dik jub., 1750-ben XIV. Benedek alatt. 
E jubilaeum ,Peregrinantes' kezdetű, 1749-i májushó 

5-éről kelt bulla által hirdettetett ki, melyet a pápa nuntiu-
sai által valamennyi katholikus uralkodónak átnyujtatott. 
Egyúttal elrendelte, hogy az Egyházi Államhoz tartozó 
minden püspök megyéje templomait lehetőség szerint jó karba 
helyezze. Megelőzőleg sz. Leonardo a Porto Mauritio által 
népmissiókat tartatott Rómában. A szent a piazza Navoná-n 
s a S. Maria in Trastevere előtti téren szónokolt. A jubi-
laeum tartama alatt a pápa összes szolgaszemélyzetét elbocsá-
totta és legszigorúbb visszavonultságban Duranti jézustár-
sasági atya vezetése alatt tiznapi lelkigyakorlatokat tartott. 

A szentajtó megnyitásakor azt tette a pápa, hogy nem 
mint eddig szokták elődei, közvetlenül a vatikáni palotából 
a templom előcsarnokába átlépett, hanem nagyobb ünnepé-
lyesség kedveért a sz. Péter előtti tér felül közeledett oda, 
nagy s fényes kiséret által környezve. A Trinità átlagosan 
4000 embert élelmezett naponta, kiknek a pápa gyakran sze-
mélyesen felszolgált s sürü alamizsnát osztogatott. 

Ugyancsak e jubilaeum alatt a minoriták általános 
káptalant tartottak az Ara Coeli-ben ; ennek befejezése után 
Róma szemtanuja volt azon nagyszerű jelenetnek, hogy az 
újonnan megválasztott generalis, Molina atya, 1300 rend-
tagja élén járta be a főtemplomot, hogy a jubilaeumi rendel-
vényeknek eleget tegyen. Bonavisa Pál, spoletói püspök 
káptalanja élén gyalog jött Rómába ; a menetet megelőzte 
24 spoletói nemes, égő fáklyákkal kezökben. Maga a püspök 
zsákba volt öltöztetve, fényes mellkereszt helyett aranylán-
czon, durván faragott fakeresztet viselt, zsinegen. Ezen ju-
bilaeum alatt még 14 megtért zsidó is kereszteltetett meg. 

19-dik jub., 1775- ben, XIV. Kelemen alatt. 
E pápa a jubilaeumot 1774-ben a maga rendje szerint 

kihirdette, azonban ugyanezen év szeptember 22-én meg-
halálozván, nem nyithatta meg a szentajtót, s nem is része-
sült az általa hirdetett jubilaeum lelki örömeiben, mire oly 
viszontagságteljes kormányzata alkonyán talán kettős szük-
sége leendett. A szentszék utána majd öt hónapig állt üre-
sen, amennyiben utódja, VI. Pius csak 1775-i február 15-én 
választatott meg. 

Az uj pápa már febr. 22-én, három külön bulla által 
rendelé a jubilaeum megtartását, mely, ámbár későbben 
megkezdve, mégis igen sok ajtatos zarándokot gyűjtött össze 
a szent városba. A Trinità csak a húsvéti ünnepek alatt 
95038, összesen pedig majdnem harmadfélszázezer ember-
nek adott lakást s élelmet. Az előkelő egyéniségek közül 
emiitjük Károly Tivadart, a Rajnamellék választófejedel-
mét, Miksát, ausztriai főherczeget, II. József öcscsét ; a glo-
cesteri herczeget, az angol király öcscsét s az anspachi őr-
grófot, ,nagy' Frigyesnek unokaöcscsét. 

20-dik jub., 1825-ben, XII. Leo alatt. 
A folyó század elején is üresen állott a szentszék, 

amennyiben VI. Pius 1799—i augusztushó 19-kén halt meg, 

utódja, VII. Pius pedig csak 1800-i márczius 14-én válasz-
tatott meg ; ezenkivül pedig ez utóbbinak, kormányzása kö-
rülményeinél fogva lehetetlen volt, az 1800-ra eső jubilaeu-
mot megtartani, egy okkal több, hogy XII. Leo, ki VII. 
Pius után 1823-i szept. 28-án választatott meg, az 1825-i 
jubilaeumnak megtartását elrendelje, s eme rendelvényéhez 
egész erélylyel ragaszkodjék is. 

Pedig nem vala könnyű feladat, azt megtartani, hall-
junk csak egy kitűnő szemtanút, Wisemann bibornokot, 
(„Visszaemlékezések a négy utolsó pápára" 1861.) kinek 
sikerült rajzával legméltóbban gondoljuk e korszerű czikk-
sorozatot befejezhetni. 

Honn az államtitkár félt a titkos társulatok czinkosai-
és tagjainak bejöhetésétől a tartományokba, és Rómába ; 
kik a búcsújárás köpenye alatt teljes biztosságban szőhet-
nék gaz terveiket. A kincstárnok megrettent a budgetbo 
beviendő rendkivüli kiadásoktól és protestált a pénzügyi za-
varok ellen, melyek bekövetkezését előrelátta. Igen, olvasó ! 
ne csudálkozzál ; te, kit talán ugy tanítottak, hogy a jubi-
laeum a római ravaszság legszerencsésebb ötleteinek egyike 
a kiürült pénztár betöltésére ; egy neme a lelki javak nagy-
bani eladásának földi javakért, mely lelki javak különben 
csak kicsinyben kelnek el ! Ha ily tanitmányra tanítottak és 
azt elhitették veled, ha különben más kételyeid nincsenek, 
adja Isten, hogy megéljed a legközelebbi jubilaeumot, és 
akkor vedd szivedre meglátogatni Rómát, hogy saját sze-
meiddel győződjél meg, váljon Róma ad-e vagy kap ; váljon 
melyik oldalra hajlik a számlák egyensulyzója, a szeretet 
bőkezűsége és kegyenczeinek szüksége között. Különben 
látni fogjuk. 

Kívülről mindenféle akadályt gördítettek az útra. A 
jövő ünnepély által természetesen Nápoly volt leginkább 
érdekelve, majd a hely közelsége, majd hagyományos érzel-
mei, majd meg lakosságának ama rosz hajlandósága miatt, 
hogy munkakeresés- és bucsujárásból hazáját könnyen oda-
hagyja. Követe meg volt bízva, hogy nehézségeket támasz-
szon, sőt még a többi hatalmak képviselőit is hivja fel tett-
leges oppositióra. Ausztria meg a josephini eszmék befolyása 
alatt, legjobb esetben is hideg vala : a német protestáns ha-
talmak pedig nyílt ellenkezésöket fejezték ki. Mégis, mind-
ezen akadályokkal szemben, Leo egyedüli felelete az volt, 
„Mindamellett, a jubilaeumnak meg kell lenni !" És ugy lőn. 

Áldozócsütörtökön kelt az előkészítő bulla, világos, bá-
tor és földerítő, mint az ezüst hangja. Ritkán jelent meg, 
még a szentszéktől is, ennél fényesebb és magasztosabb, 
gyöngédebb és atyaibb okmány. Nyelve tiszta, ékes és ke-
rekded, a római ékesszólás egész nagyságával; hangja-, 
illustratiója- és pathosában mégis tökéletesen keresztény és 
kitünőleg egyházi. Szól, — mint csak egy pápa szólhat, a 
csalhatatlan hatalom és tévedhetlen tekintély öntudatával. 
Tanítása mesteré, utasítása bölcsé, áhitata szenté. A pápa 
először mindazokhoz szól, kik lelki felsőségét elismerik, for-
rón kérvén a királyokat, hogy ne akadályozzák a jámbor 
bucsujárást, hanem inkább pártolják és elősegítsék azt; 
azután a népet, hogy szívesen fogadja ezen atyai meghívást, 
és tömegesen siessen a számára készített kegyelemlako-
mára. Akkor, miután lelkesen buzditá azokat, kik földi 
uralmát is elismerék, azokhoz fordul, kik nem az ö nyájá-
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ból valók ; sőt üldözik és sértegetik a szentszéket ; s az égő 
szeretet és szivélyes megbocsátás szavaival felhivja őket, 
bogy közeledjenek hozzá és fogadják el őt atyjoknak ; e 
szavak ama magasztos taglejtést juttaták elmémbe, melylyel 
karjait kiterjeszté, mikor első nyilvános áldását adta és az 
egész emberi nem számára szivéhez utat nyitni, és azután 
gyöngéd öleléssel magához szoritni látszék. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

Pest, márczius 8. „ É r t s ü k m e g e g y m á s t " . Ily 
czimü röpirat forgott a napokban kezeink közt, méltó, hogy 
mindenki kezei közt forogjon és eloszlassa azon aggodalma-
kat, majd gyanusitásokat, félreértéseket, melyekkel a con-
servativeket gyakran oly helyeken és körökben is illetik, 
hol ezeknek a múltban ugy mint a jelenben hazafias inten-
tióik lehetetlen, hogy ismeretlenek lennének. 

De mi nem azért fogtunk tollat kezünkbe, hogy tul ma-
gasztaljuk az ismeretlen szerző müvét, sem azért, hogy a 
conservativ politika mellett e helyen propagandát csinál-
junk ; hanem hogy épen azok alapján, melyek az ismeretlen 
szerző röpiratában elmondatnak a katholicismusról, a kath. 
papságról, mi is egy porszemmel járuljunk azon magasztos 
czél elérésére, mely a röpirat cziméül szolgál, hogy t. i. egy-
mást megértsük és eloszlassuk még azon kételyeket is, 
a mennyire lehet, melyek még eme röpiratban is, daczára 
tagadhatatlan jó indulatának, bennfoglaltatnak. 

A vallás, maga a katholicismus oly társadalmi tényező, 
melylyel számitani kell minden körülmények közt a kor-
mányférfiunak, ha csak feladatul nem tűzte ki magának, 
hogy herostratusi nevet akar magának a történelemben ki-
-vivni, amennyiben semmivé teszi az államot, mely pedig 
gondjaira épen azon czélból bizatott, hogy azt szilárditsa. 
Ha e szempontból Ítéljük meg az ismeretlen szerzőt, ugy őt 
csak üdvözölnünk kell azon nyilatkozatáért, hogy : „nem 
hiszi, miszerint ez idő szerint, positiv vallás nélkül a ma-
gyar állam magát fentarthassa, — most és soha". 

Örvendünk e nyilatkozatnak és pedig mindenek előtt 
azért, mert ez az első szó, mely alkotmányos korszakunk 
óta nyilvánosan hangsúlyozza a positiv vallás szükségét azon 
áramlattal szemben, mely már eddig is befészkelte magát ná-
lunk és mely a felekezetnélküli, illetőleg hitetlen állam megal-
kotása által oly pusztítást vitt végbe, hogy egy század sza-
kadatlanul tevékeny munkásságára van legalább szükség, 
hogy az okozott sebek behegedjenek és a haza a keresztény 
állam nevére méltó legyen ; de örvendünk azért is, mert e, 
mint látszik, tekintélyes embertől származó röpirat eszméi, 
mint reményijük, rést törnek az eddig áthatatlan hitetlenség 
falán, utat nyitnak a nemzet szivébe, hogy végre valahára 
megértse, megtudja, hogy azok, kik a vallásosság hirdetői, 
egyszersmind a magyar nemzet létalapjának fentartására, 
megerősítésére működnek, midőn a vallásosságot nem csak a 
templomban, hanem az iskolában is hirdetik, és igy, midőn 
minden rendelkezésükre álló törvényes eszközzel küzdenek 
a felekezeti tanodák fentartása mellett és a közös iskolák 
ellen. Ha ugyanis a positiv vallás szükséges a magyar ál-
lam fentartására, most és mindig, ugy u közös iskolák, hon-
nan a positiv vallás,ha egészen nincsen is kitiltva,de csaknem 
a semmiségig van devalválva, a magyar állam megsemmisí-

tésére irányzott intézetek most és mindig. Mi tehát feljegyez-
zük, hogy a magyar állam positiv vallás nélkül fenn nem 
állhat ; e nyilatkozat oly jelenség, mely fehér hollóként jelent 
meg a minden vallást összezavaró, majd száműzni óhajtó 
törekvések közt és lelkünkből óhajtjuk, bárcsak mielőbb 
áthatná nemzetünket a meggyőződés, hogy léte a vallás lé-
téhez van fűzve, és igy visszatérne állami életében is a rég 
elhagyott, de a nemzetre mindig üdvösnek bizonyult vallá-
sos ösvényre ! Bárcsak e tekintetben mielőbb megértenők 
egymást és lennénk egy sziv és egy lélek ! 

Azt mondtuk, hogy jelen sorainkkal, a mennyire tehet-
jük, az egyetértés előmozdítására akarunk közreműködni, 
nem tehetjük pedig ezt hathatósabban, mint ha netalán lé-
tező téves nézetekkel szemben felvilágosító szavainkat ismé-
teljük, melyeket talán már más alkalommal is elmondtunk. 
E helyzetben vagyunk a röpirattal szemben is. Névtelen 
szerző ugyanis következőleg nyilatkozik továbbá : „mi 
részben jó keresztények vagyunk, szeretjük egyházi intéz-
ményeinket, tiszteljük hierarchiánkat, nem kivánjuk a 
másét, nem adjuk sajátunkat ; de az államhatalom felett 
semmiféle hatalmat el nem ismerünk soha". / 

Értsük meg egymást ! 
Szerző elvtársaival együtt részben tehát jó keresztény, 

szereti egyházi intézményeinket, tiszteli a hierarchiát, nem 
kivánja a másét, nem adja sajátunkat, de — mint látszik — 
fél ő is azon modernné lett vádtól, hogy talán az egyház az 
állam felett uralkodni és azt elnyomni akarja, vagy, hogy 
az egyház nem tartaná nálunk tiszteletben az állami intéz-
kedéseket ; — mi legalább csakis e félelemből tudjuk kima-
gyarázni, hogy szerző kinyilatkoztatja, miszerint az állam-
hatalom felett semmiféle hatalmat el nem ismer. Ismétel-
jük : értsük meg egymást ! és e czélból elemezzük egy kissé 
a kérdést. 

Honnan került t. i. elő azon nézet, hogy létezik egy 
hatalom és ez az egyházi, mely az állami hatalom felett 
akar uralkodni ? Feleletül mind a régi, mind a legújabb 
történelemből azt nyerjük, hogy azon körülményből, mivel 
az egyház a magát mindenhatónak vélő állam önkényü 
erőszakoskodásának nem vetette, nem vethette alá, hanem 
küzdött létjogáért, küzdött függetlenségeért mindazokban, 
melyeket az Istenfiától nyert ; ezen küzdelmet az önlétért 
oda magyarázták, hogy az egyház hatalmaskodni akar 
az állam felett, a farkas saját bűnét a bárányra hárí-
totta, és a világ már nem is veszi észre, hogy a bűnöst pár-
tolja, az ártatlant pedig elitéli, minek azután következmé-
nye, hogy azon czim alatt, hogy az egyház uralkodni akar 
az állam felett, ugyanazok, kik ettől félnek, vagy félni lát-
szanak, az állam nevében elnyomják az egyházat, uralkod-
nak felette. 

Mi nem tudjuk még, hogy az állam nálunk is fogja-e a 
végletekig vinni a dolgot az egy h ázzál,de annyit tudunk,hogy 
ha az álllam az egyháznak Isten által adott jogkörébe fog 
avatkozni, ha papjaink neveltetését maga részére fogja köve-
telni, ha az egyházi hivatalokat ő akarja majd betölteni, ha 
a gyermekek részére ő fogja előirni akarni, minő katekis-
ínust tanuljanak, ha meg akarja majd határozni, hogy a 
szószékről mit hirdessünk, ha akadályozni fogja a szabad 
közledést Rómával, szóval, ha az áliam mindenhatósági kö-
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vetelménynél fogva túllép saját jogkörén és az egyházzal is 
ugy akar rendelkezni, mint bármely biztositó-intézettel, 
akkor valóban nem fogjuk megérteni egymást, de nem 
azért, mert az egyház az állam felett, hanem mivel az állam 
az egyház felett akar uralkodni. 

Hogy e félelemtől szerző, és kik vele egyetértenek meg-
meneküljenek, egy feltételre okvetlenül szükségük van : le 
kell mondani egyrészt azon gondolatról, bogy az állam min-
denható; másrészt száműzni kell elméjükből azon másik 
gondolatot, mintha az egyháznak szándéka lenne az állam 
felett uralkodni. Ez utóbbi czélt igen könnyen elérhetik, 
ha esak tekintethe veszik, mikép viselte magát az egy-
ház, mióta alkotmányunk helyreállíttatott. Képes-e felmu-
tatni valaki esak egyetlenegy tényt is az egyTház részé-
ről, melyből következnék, hogy az egyház az állam felett 
uralkodni akar ? Az talán csak nem jelent annyit, hogy az 
egyház a közösiskoláknak nem barátja ? Talán az sem bír 
ama jelentőséggel, hogy a pápa infallibilitását hirdetjük, da-
czára annak, hogy az állam azt el nem fogadja ? Es ha az egy-
ház ez ideig semmiképen nem vádolható arról, hogy az állam 
felett akar uralkodni, sőt nagyonis tul elnéző volt, ugyan 
nem fogadható-e el becsületes múltja garantiául a jövőre ? 
Nem nyujt-e elég meggyőző okot, hogy mindenki belássa, 
mily ellenséges indulatból származott azon állitás, hogy az 
egyház az állam felett akar uralkodni, és hogy ennek kö-
vetkeztében ezen állítást magától végre elűzze? Nem, az 
egyház az állam felett nem akar uralkodni, ettől nincsen mit 
félni, ez az egyetértést nem fogja akadályozni ; hanem a ma-
gáét sem engedheti, s ha az ő jogkörének megtámadása 
miatt az egyetértés nem jöhet létre, — ő, a védő, vagy a meg-
támadó lesz a bűnös ? Legyen meggyőződve szerző, hogy 
amint neki és rokonérzelmü társainak sikerült, mint ő maga 
mondja, müve 28-ik lapján az absolutismus idejében meg-
nyerni az összes kath. főpapságot, kevés kivétellel, hogy az 
actióban résztvegyenek, és hogy Scitovszky és Bartakovits 
lettek legbuzgóbb legitim magyarok; hogy ezek fönkelt 
szellemű utódjai épen a kath. elv szellemében tiszteletben 
tudják tartani az állam jogait és semmiféle gondolat nincsen 
tőlük annyira távol, mint uralkodni akarni az egyház ne-
vében az állam felett ; csakhogy olyasmit ne értsenek az egy-
háznak az állam feletti uralma alatt, a mi nem az, a mi nem 
más, mint pusztán védelem az állam túlkapásai ellen és jog-
szerű megtartása annak az egyház jogkörében, a mit Krisz-
tus az egyházra bízott megőrzés, kezelés végett, nem fog 
pedig ilyesmit érteni akkor, ha maga az állam is vallásos 
alapra támaszkodik, mert ez maga meg fogja hozni a bizal-
mat s igy az egyetértést is. (Vége köv.) 

Pest. É r t s ü k m e g e g y m á s t m i i s , u r a k a 
Magyar Állam' - t ó i . A titokszerü alak, .Esztergomi' 
ur tehát bevégezte specch-ét, a ,Magyar Állam' négy 
számán keresztül arról értekezvén, hogy mily érdekes sze-
mélyiség ő, s mennyire kíváncsiak vagyunk mi, már mint a 
,Religio' szerkesztője, tudni, hogy kicsoda ő de ö ezt nem 
mondja ; mert — no alkalmasint mert ez „az ügy" ártalmára 
lehetne 

Igy aztán valóságos kegyetlenség lenne a mi részünk-
ről, ezt a partie honteuse-t ,tisztelt' ellenfeleink táborában 
még tovább is bolygatni, ha egyáltalán valaha komolyan 

bolygattuk' s ha ez az egész ,érdekesség' nem inkább (Esz-
tergomi' urnák szerény képzelödésének szüleménye; ily ke-
gyetlenséget elkövetni azonban nincs okunk, nincs kedvünk, 
annál kevésbbé minthogy korunk humanitárius szelleme, 
melynek ad hoc feltétlenül hódolunk, a torturát az igazság-
szolgáltatás eszközei közül már régen kitörölte. 

Pedig ugy állunk, hogy ha ,Esztergomi' ur, egyéb is-
merősei előtt talán becses személyétől , — mit megjegyezni 
kérünk: — örömmel eltekintünk, hogy akkor nincs többé 
vele dolgunk, mit hasonló örömmel constatálunk ; mert az 
érdekes, vagy legalább is ,az ügy' körül szemlátomást igen 
érdekelt maszk e négy czikkben semmi ujat, semmi figye-
lemreméltót nem mondott — egyen kivül, mire alább vissza-
térendünk ; minthogy az Esztergomi & Comp, uraknak jel— 
lemezésére megbecsülhetetlen adalékot nyújt; a többiben pe-
dig megengedi, hogy nézeteit ne sokra vegyük ; mert ő azok-
ban csak egy másik társának, a,Legyen világosság'Írójának 
echója, a miben pedig apologiáját irta, ott mulatságosan 
ügyetlen, mig végre azon negélyezett aristocratismus, me-
lyet még a képzelt sértés is idegessé tesz, jól állhatott, a 
contrast miatt, Táncsics védőjének, de ha aztán minden 
czikkben, bárhonnan legyen is az keltezve, ugyanannak 
ismétlésével találkozunk, nem csudálkozik talán az ,egy 
szív s egy lélek sem', ha ezt utóvégre is unalmasnak találjuk. 

Esztergomi ur felett tehát bátran átmehetünk a napi 
rendre, ez a napi rend pedig néhány szó a ,Magyar Allam'-
hoz — néhány collegialis szó ; egy kis felvilágosítás kölcsö-
nös helyzetünk iránt ; mert azt látjuk, hogy az ott megszo-
kott ,embarras de richesse'-hez legújabban még egy uj em-
barras' is csatlakozott, az t. i, : hogy lehetne a ,Religió'-t 
megbüntetni azért, hogy nem csak más nézeten mert lenni, 
mint a .Magyar Állam', hanem felszólalása által azon prae-
tendált monopoliuma ellen is véteni, hogy csak ő, ez ügyben 
is egy nem létező Allah-nak nagy prófétája, értesitse a kath. 
közönséget arról, amit Esztergomi & Comp, a Szent-István-
Társulat körül tenni s rontani iparkodnak. 

Ez az ok, amiért az „ez idő szerinti" ,Religio' nem tet-
szik az ez idő szerinti ,Magyar Állam^-nak. — közbevetőleg 
legyen mondva, miszerint eléggé szerények vagyunk annak 
beismerésére, hogy egyik másik régebbi,Religio1 joggal job-
ban tetszhetett a ,Magyar Állam'-na,k, mint a mai, például a 
Palásthy-féle, melyet még most is emleget, ámbár csupa tisz-
teletből mindig tecto nomine — és e magas nem-tetszés-
nek jeleit a t. olvasó közönség már is a ,M. Állam' 53. szá-
mában találhatta, melyben az ,Egri Egyházmegyei Közlöny' 
három helyen idéztetik ; mert ugyanis a «ó'idfautczában azon 
naiv hit uralkodik, hogy a ,M. Allam'-n&k hathahós protec-
tiója elég arra, hogy egri t. collegáukat minket megölő ve-
télytársunkká tegye, s hogy mi ránk nézve nincs nagyobb 
csapás, mint ha emiitett collegánkat idézik ; — hogy minden 
lehető alkalommal mi is ugyanazt teszszük, s hogy 5000 
példányban szétküldött , Értesítőnk' a derék egri közlöny-
nek hírét négyszerte nagyobb közönségnek megviszi, mint az 
öreg ,Állam', az persze semmi ; az égiek tanácsában elhatá-
roztatott a ,Religio'-1 megbüntetni, s a ,büntetés' megindult, 

Nem volt ez mindig igy ! Láttunk mi szebb napokat 
is ! Volt idő, midőn mi is idéztettünk, sőt ritkított betűs dicsé-
retben is részesültünk ; mert, — no többi közt, mert akkor már 



161 

ijesztő rém gyanánt a Jelenkor' kiséreties alakja kezdett a 
láthatáron feltünedezni és — de a ,M. Állam' t. szerkesztője 
méltányolni fogja tartózkodásunkat; melyben annyival ne-
mesebb jellemvonást bátorkodunk látni, — öndicséretiinkre 
legyen mondva — mennyivel inkább meg vagyunk győ-
ződve arról, hogy az „ez idő szerinti" ,Religio' épen nem áll 
grátiában nála. 

De ez még mind csak hagyján ! hanem a főbaj az, hogy 
minden kerülgetés s találgatás daczára még nem sikerült 
kisütniök, hogy ime, : a ,Religio1 is a ,clique'-hez tartozik ! 
minek constatálása annál égetőbb szükség lenne, mennyivel 
inkább nyomja Esztergomi et Comp, soi disant lelkismeretét 
azon öntudat, hogy bizony voltaképen — ők a clique ! 

Váljon ? ! — Lássuk csak ! 
Mit várhat a ,.Religio' szerkesztője Tárkányi kano-

noktól, mit Füssy igazgatótól, mit egyáltalán a Szent-Istv.-
Társulattól, mit az Athenaeumtól ? . . . . Felelet mind a négy 
kérdésre : Semmit ! Vagy talán a Társulat valamijét kiadta ? 
Semmit! oly annyira semmit, hogy Fraknói barátunk követ-
kezetes semmitsemdolgozás miatt már évek előtt kitörült 
az Encyclopaedia munkatársainak diszes sorából : — vagy 
talán — (nefandum scelus!) munkatársa a ,Jelenkor'-nak?! 
méltóztassanak az ,Athenaeum' nyomdájába fáradni, isme-
retesek ottan, hiszen ha jól emlékszünk, hajdanta még az 
,Idök Tanuja' is ott nyomatott, tessék a kéziratokat átvizs-
gálni ; vagy ha más módot tudnak, hát csak — ismételjük 
— méltóztassanak ! 

De most hadd examinálj uk a t. ellenfeleket is ! 
Képzelhető-e, hogy péld. Szilágyi urnák valami ré-

gebbi személyes baja legyen, péld. Tárkányi kanonok ellen ? 
Képzelhető 

Képzelhető-e, hogy a ,Magyar Állam' szerkesztője 
ugyan igy áll ? Lapja már tavai óta elégséges bizonyíték 
rá, hogy igenis képzelhető 

Hiába szabódik tehát e két tisztes ur, hogy ők nem 
vetették fel az interpellatiót ; — de kizsákmányolják — elő-
ször is személyes boszujok kielégitésére ! 

S másodszor mire ? 
Erre azt mondja a fáma, hogy arra, miszerint valaki-

nek helyet szerezzenek, 2000 ftos szerkesztői helyet a,Revue' 
mellett; sőt egész sakk-játszmáról is volt szó, melyben az 
egyik viribus unitis ide tolatnék, hogy helyébe oda a másik 
juthasson; mindkettő természetes világi ,katholikus' iró; — 
ha van valami a dologban, akkor az urak meg fognak min-
ket érteni ; ha nem, hát nem bánjuk, hanem hogy fellépésök 
épennélfogva felette gyanús, azt talán meg fogják engedni ; 
annál gyanúsabb, minthogy Esztergomi et Comp, eddig egy 
szóval sem mertek a ,Rtligio' ama kérdésére felelni : hahogy 
a ,Revue' oly roppant szükséges, kilátásteljes vállalat, miért 
nem indítja meg a , Hunyadi Mátyás' ?... 

ez a ,Hunyady Mátyás', a kinek hajdanta még fak-
tora is ügyetlen volt, de a kire ma szintén egy kis munka 
nézne, hahogy tulajdonosának sikerülne a nem általa tett 
interpellatiót saját zsebe javára kizsákmányolni ! 

Értik már most az urak, hogy miért nem állottunk 
hozzájok ? . . . Ha még most sem értenék, hát megmagya-
rázzuk : mert nem látjuk tiszta intentiójukat ; mert egész 
fellépésök egy terjedelmes, de ügyetlen tartufferie ; mert 

önök ugyanazt szeretnék tenni, a miről amazokat vádolják; 
— ezért nem állottunk önökhez ; mert mi ily ügyben kifo-
gástalan vádlókat s minden gyanú felett álló birákat kívá-
nunk; s azért láttuk jónak önöknek ez ügyben ellenzéket 
csinálni ; mert a ,Jelenkor'-nak szavát önök azzal ütötték 
volna el, hogy belőle a ,clique' szól, nem gondolva meg, hogy 
magok a ,M. A.'-mai is csak ugy vannak; — s az a sze-
rencsétlen , Jelenkor', midőn ,.Legyen valódi világosság' czimü 
czikkünket átvette — miben a ,M. Állam' az ő sajátságos 
fiffikusságával döntő bizonyítékát látja annak, hogy mi az ő 
concurrensével egy gyékényen árulunk — e , Jelenkor' ezál-
tal csak fegyvert adott kezünkbe saját maga ellen ; mert 
dato, non concesso, hogy a nekünk szolgáltatott adatok nem 
ütik meg a mértéket, nem azzal fogunk-e szembeszállhatni, 
a ki azokat a világ előtt is magáévá tette ? . . . . 

Érti már most a ,M. Állam', hogy miben áll a mi pár-
tatlanságunk ? 

Abban, hogy talán mind a két részt ellenségünkké 
tettük . . . . 

Sed magis arnica Veritas ! 
A ,Magyar Állam,', szerkesztője, midőn ebbeli pártat-

lanságunkat lapjában nem csak kétségbe vonatni engedte 
hanem a , Jelenkor'-rali viszonyunkra több gyanúsító meg-
jegyzést is tett — holott általa jól ismert tények s önnyilat-
kozatunk alapján bárkinél jobban tudja, miként áll a dolog, 
ezáltal saját jobb meggyőződése ellen cselekedett, s ez az, 
minek megfenyitésére irtuk e mai czikkünket, melylyel, ha 
e pont körüli eszmecserét befejezettnek kívánja, nom bán-
juk ; ha nem — készen állunk. = 

Berlin. A p á p a i e n c y c l i c a nagy felháborodást 
szült az uralkodó körökben s azoknak irodalmi s egyéb 
szolgái közt. A ,Köln. Ztg.' szükségesnek találja, hogy a 
kath. egyházzal szemben „a régebbi jogi szokások" (place-
tum sat.) elevenittessenek fel ; a ,Frankf. Ztg.' ellenben ki-
jelenti, miszerint iránytadó körökben azon szándék uralko-
dik, az 1821-i márczius 25-kéről kelt megállapodást Ró-
mával, mely az ugyanezévi julius 16-án kibocsátott „De 
salute animarum' kezdetű bullában kifejezését találta, egy-
szerűen megsemmisíteni; mert ezen ,megállapodás' amugyis 
már érvény kívülivé lett, miután az egyik fél, Róma, lemon-
dott róla, iiletőleg ellentétbe helyezte magát vele. Bárme-
lyik irányban járand el a kormány, annyi bizonyos, hogy 
uj zaklatásokra készül ; mert immár a kétségbeesettnek 
dühével harezol az egyház ellen, harczolja, mint jól tudja, 
végküzdelmét, melyben minden eszköz jó neki, mely által, 
ellenfelének megsemmisítése által a megverettetés szégyenét 
elodázhatni véli magától. 

Ezen eszközökhez tartozik az is, hogy köriratot in-
tézni szándékozik a kath. püspökökhoz, azon kérdéssel : 
minő állást szándékoznak a legújabb encyclicával szemben 
elfoglalni, s ha a válasz olyan lesz, a minő minden kétségen 
kivül lesz, t. i. oly értelmű, hogy a püspökök ezen encycli-
cát egész terjedelmében elfogadják, akkor valamennyi ellen 
egyszerre járand el beperléssel, illetőleg ,letevéssel'; — no 
majd meglátjuk, czélt ér-e azzal ! A második az, hogy szin-
tén köriratilag ugyané kérdést valamennyi katholikus hiva-
talnokhoz szándékozik intézni ; — ez oly gyalázatos erő-
szakoskodása lenne a katholikus lelkismereteknek, milyen-
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nek elkövetésére épen csak a szabadkőműves protestai]tis-
mus, a legdurvább türelmetlenségnek eme legfanaticxisabb 
személyesitője képes ; valóban az ember önkényt is azt kérdi 
magától : van-e még eszköz, melyet a porosz kormány még 
alkalmazhat szegény katholikus alattvalói ellen ?. . . Aligha ! 
mert most már csak a katbolikusoknak fegyveres hatalom-
mal való kiirtása, halomra lövetése, lemészárolása követ-
kezhetnék ! 

Hogy a porosz üldözők emez undok concertjében Rein-
kens, az ókatholikus .püspök' is fogja a maga szerepét já t -
szani, azt előre lehetett sejteni. S valóban, már is előttünk 
fekszik e derék férfiúnak legujabbi ,pásztorlevele', melyben 
azon egy eszmét varialja, melylyel bir, s melynek folyto-
nos ismételtet,!seért a kormánytól fizettetik, azt: hogy az 
,ókathólikus' ember köteles, az államnak bármely rendele-
tét fanaticus tisztelettel fogadni, s a pápa ellen épannyifana-
tismussal debachálni. Ebben állván a mindinkább fogyó 
hadnak egész Credója, mondhatni, hogy azt egész terjedel-
mében gyakorolják is. 

Az ókatholikusokon kivül néhány ,állami katholikus' 
ki egyúttal országgyűlési képviselő is, jónak látta, az en-
cyclica ellen ,tiltakozni', s kijelenteni, hogy a májusi törvé-
nyek a kath. egyházra nézve nem sérelmesek. E tiszteletre-
méltó férfiak a maga idején mind Strausberg zsidónak óriási 
szédelgéseiben részesek lévén, igy gondolják foltos jellemö-
ket ismét fényesre csiszolhatni, kölönben obscurus egyéni-
ségek, oly annyira, hogy nyilatkozatukat egy valamire való 
ember a porosz országgyűlés kebeléből sem irta alá ; pedig 
ott van csak elég ellentége s üldözője a katholicismusnak, 
pártkülömbség nélkül, ha a centrumot, természetesen, ki-
veszszük. 

Janiszewski, poseni segédpüspök, Berlinbe hozatott, s 
ott szabadon bocsáttatott. 

VEGYESEK. 
— Minő fogalmuk van Esztergomi & Comp, uraknak a 

„tehetséges katholikus világi irók" jelleméről, mutatja a 
következő passus, melyet ,Esztergomi'-nak a ,M. Állam' 50. 
számában megjelent, ellenünk irányzott czikkéből szóról 
szóra átveszünk, azon magyarázó megjegyzéssel, hogy ez 
is egyike azon argumentumoknak, melyekkel a tisztelt üz-
lettársak egy ,Revue'-nek a Szent-István-Társulat általi 
kiadatását sürgetik. A jeles mondat, melyre második pesti 
levelünkben is hivatkozunk, következőleg hangzik : 

„Es a mi legszomorúbb, a tehetséges kath. irók, nem 
lévén terük másutt alkalmazni munkásságukat irnak oda, a 
hova írhatnak és irnak ugy, a mint a rendelkezé-
sükre álló lapok vagy kiadók megkívánják" 

Azaz, azon „tehetséges katholikus irók", a kik Eszter-
gomi & Comp, szemei előtt lebegnek, s a kiknek számára a 
,Revue'-t megindittatni kivánják, — ugyanezek, ha a kath. 
Szent-István-Társulat nem fizeti őket, zsidóknak zsidó szel-
lemben, szabadkőművesnek pedig szabadkőműves szellem-
ben — nem csak imának, hanem tényleg irnak is — ezek 
tehát azon Cátók, kik katholikus társulatok reformátorai-
nak feltolják magokat, s Tárkányi kanonoknak igazgató-
tanácsosi állását ugyan amaz ismeretes ,sittliche Entrüstung' 
egész teljével meghurczolják, melylyel ,más kiadók' szolgá-
latában az ,Ubryk'-historiákat csinálják ! 

Nem szolgálhatnánk itt a ,Legyen világosság' Írójának 
ama ,Pfui'-vaA, melyet ő a ,.Magyar Állam' 37. számában 
mindazoknak szemébe dobni elég vakmerő volt, kik Eszter-
gomi & Comp, üzelmeire nézve mindjárt kezdetben negativ 
állást elfoglalni jónak látták ? 

„Ennek a magyar neve ,Geschäft' —" mondja ugyan-

ezen tizenhárom próbás egyéniség, ugyané czikkben ; — bi-
zony .Geschäft', édes uram, a magok ezidőszerinti purita-
nismusa. 

Jeles még az is, hogy ezt a csütörtököt mondott phi-
losophemát egyenesen a ,Religio' 16. számának 127. lapján 
található jegyzék sajtolta ki a tisztes compániából, kiderül-
vén abból, hogy az a katholikus attitude, melyben Szilágyi 
Virgil ur magát ismét egyszer repraesentálni jónak látja, igen 
furcsa dissonantiát képez eme „tehetséges katholikus iró" — 
azaz pardon, nem tudjuk, ezek közé tartozik-e ? — tehát 
„Északamerika s a pyrenai félsziget története" Írójának 
irodalmi s egyéb múltjával. 

De ha oda tartozik, megengedi, hogy mint „tehetséges 
katholikus iró" Esztergomi & Comp, classificatiója szerint be-
csüljük ; mert — egyébiránt a maga nemében igen silány ; 
hanem az ,ez idő szerinti' ,Religio' előtt épen ez idő szerint 
igen érdekes könyvén csakugyan meglátszik, hogy „más 
kiadó" kivánata szerint irta össze. 

Ezekután tuloztunk-e, midőn fentebbi czikkünkben 
azt mondtuk, hogy Esztergomi & Comp, a hol apologiát ir-
nak, rémületesen ügyetlenek ? 

Szerkesztői veres plajbász, hol késtél az éji homály-
ban ! . . . . 

— Egy porosz- sziléziai kis városkában e napokban 
egy szerető apa azt követelte a káplántól, hogy uj szülött 
fiát ,Bismarck'-nak keresztelje. A káplán vonakodott ezt 
tenni azon egyházi szabályzatra hivatkozva, mely szerint 
„erkölcsellenes, vagy nevetséges neveket, ugy szintén a 
bálványok s istentelen pogányoknak neveit a keresztségben 
alkalmazni tilos". A kanczellár most válogathat, melyik 
kategóriába akar tartozni. — A lipcsei ,Lvang. luth. Ztga 
következő jellemző esetet beszéli : Nem régen egyik itteni 
superintendenshez egy előtte ismeretlen nő azon kérést in-
tézte, legyen neki szabad gyermekét este s titkon elhozni, 
hogy megkereszteltessék ; mert férjének erről nem szabad 
tudomással birnia. Részletesb kérdezősködésre az asszony 
megvallotta, hogy férje voltaképen nem is ellenezné a gyer-
meknek megkereszteltetését, hanem ,az egylet' (az általános 
német munkásegylet) az, mely tagjainak a kizáratás bünte-
tése alatt gyermekeiknek megkereszteltetését megtiltja, mi-
ért is férje ezeket mondá neki : „Ha a gyermeket titkon 
megkeresztelteted, ugy, hogy én előlegesen nem tudok róla 
semmit, akkor szép uj ruhát veszek neked ; csakhogy aztán 
tiird el és hallgass, ha a többiek előtt dühösnek mutatom 
magamat, s keményen összeszidlak — ruhádat azért meg-
kapod" . . . . Mégis magasztos egy érzület lehet az, midőn az 
ember, lerázva a papok elbutitó igáját, ekként vivta ki ma-
gának a férfias meggyőződésnek szabadságát, mint ez a 
munkás ! 

— Dicső egy ország az a Svédország ! Rubenson az ál-
lami rendőrség főnöke zsidó, a tudós társaságnak elnöke 
zsidó, az országos zeneakadémiának igazgatója zsidó, az ud-
vari festő zsidó, a trónherczegnek nevelője, reb Valentin 
zsidó; a király az országos szabadkőművesség nagymestere-
nek tartja magát, a katholikusok pedig alig türetnek ! Nem 
volna talán jó, ezentúl az ,amerikai állapotok' helyett ,svéd 
állapotokért' rajongani ? 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 419 frt. 13 kr., 180 frank ar., 70 darab 
régi húszas, 4 db tallér s 3 db ez. ftos. 

A szombathelyi növendékpapság fiúi szeretetének s hó-
dolatának jeléül 9 ft. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás. Budán 
vizi város,főutcza221 ,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 
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Magyarország fm. tob.-herczegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

(Folytatás.) 

Siquidem autem nemo Indulgentiam Jubilaei 
lucrari valeat, nisi qui sit in statu grat iae; quaere-
batur, u t rum ad Indulgentiam lucrandam necesse 
sit, ut omnia et singula iniuncta opera fiant in 
statu gratiae, an sufficiat, ut ultimum opus, in quo 
acquiritur Indulgentia, in statu gratiae perficiatur? 
Communis Doctorum sententia tenet, opera in-
iuncta, excepta utique Poenitentiae et Eucharist iae 
susceptione, etiamsi non fiant in statu gratiae, ad 
Indulgentiam consequendem sufficere, dummodo 
postremum opus, in quo Indulgentia acquiritur, iam 
in statu gratiae perficiatur. Quamvis enim ea opera 
non sint meritoria aeternae vitae, sunt tarnen mora-
liter bona, et sunt hominis, qui se ad reconciliatio-
nem cum Deo praeparat ac disponit, adeoque, si de-
bitis cum circumstantiis exerceantur, sunt opera 
pia. E t sane prioribus tr ibus Ecclesiae saeculis ii, 
qui in graves, publicosque excessus prolapsi erant, 
antequam ab ipsis absolutionem obtinerent, adeo-
que cum adhuc in statu peccati essent, in publicae 
poenitentiae operibus sese exercuerunt. Communem 
hanc opinionem amplexus est Benedictus XIV., lo-
quens enim ') de Basiiicarum Urbis visitantibus, ad 
Indulgentiam Anni Sancti obtinendam praescriptis, 
sic a i t : „Licet quoad Nos magis, ac magis semper 
in votis habemus, ut visitatio Ecclesiarum in statu 
gratiae fiat, ac proinde vel post fructuosam Con-
fessionem, vel statim post Contritionis Actum ; re-
putantes tamen, non omnia, quaecumque optamus, 
posse semper contingere, humanamque fragil i tatem 

») 1. c. 

cornmiserari opus esse, a fructu Indulgentiae mi-
nime illos excludendos existimamus, qui non prae-
missa Confessione, visitationem Ecclesiarum inci-
piunt, ac prosequuntur, dummodo quando opus ul-
t imum perficiunt, in quo Indulgentia acquiritur, in 
statu gratiae sint, ac dummodo visitationes istae 
cum sensu devotionis adimpleantur" . Soarius ad 
quaestionem : „In quo tempore gratia requiratur ad 
Indulgentiam lucrandam" sic respondet:2) „Grat ia 
est necessaria pro instanti. in quo consummatur 
Indulgentia ; non autem in antecedenti tempore. 
Possunt autem, inquit, in Indulgentia acquirenda 
duo tempóra distingui ; unum est, in quo fiunt opera 
ad talem Indulgentiam lucrandam requisita — — ; 
aliud est punctum illud temporis, in quo indulgen-
tia consummatur et effectus illius confertur. Dubi-
tari ergo potest, an in utroque tempore, vel in altero 
tantum, et in quo gratia requiratur. Respondetur, 
grat iam saltern necessariam esse pro eo tempore, 
pro quo indulgentia consummatur et applicatur : 
hoc enim probant rationes factae, quia haec dispo-
sitio per se necessaria est propter effectum indul-
gentiae, quia sine ilia non est homo proxime ac mo-
ral iter capax remissionis poenae temporalis; ergo 
pro eo tempore necessaria est talis dispositio, pro 
quo, seu in quo conferendus est talis effectus — — 
ergo, ait porro, sufficit, ut homo in fine praescripti 
temporis, seu diligentiae ultimae sit in statu gratiae ; 
alioquin, observât, in huiusmodi Jubilaeis frequen-
ter contingeret, u t maior pars hominum, etiamsi fa-
ciant opera omnia in Jubilaeo iniuncta, et tandem 
in gratia constituantur, nihilominus Indulgentiae 
f ructum non consequantur, quia rarissimi sunt, qui 
sunt in statu gratiae, priusquam confiteantur, cum 
tamen prius ieiunent ect". seu praestent iniuncta 

2) cit. loc. 
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opera. Ex dictis iam prono fluit alveo, eo conniten-
dum esse Curatoribus animarum, ut curae eorum 
crediti fideles ad Sacramentum poenitentiae et si-
mul Eucharistiae prius accédant, quam praescriptas 
Ecclesiarum visitationes plene perfecerint, ut nimi-
rum saltern in tempore, in quo consummatur et ap-
plicatur Indulgentia, sint in statu gratiae. 

Ordinarii locorum in visitationibus Ecclesia-
rum dispensare possunt vi concessionis Apostolicae 
cum Monialibus clausurae subiectis, et aliis perso-
nis, quae in Claustris huiusmodi degunt, item cum 
detentis in captivitate vel in carcere, cum iis porro 
qui vel aegritudine corporis vel alio impedimento 
cohibentur, quominus visitationes illas peragere 
possint ac valeant. Apud quos omnes obligatio visi-
tandi Ecclesias, cui nequeunt respondere, in aliud 
pium opus commutanda est. 

Item Ordinarii possunt visitationes Ecclesia-
rum in minorem numerum reducere Capitulis, Con-
gregationibus, Sodalitatibus, Universitatibus seu 
Collegiis etc. quae Ecclesias processionaliter visi-
taverint. 

Denique a S. Poenitentiaria ddto 25. Januari i 
huius anni declaratum est, Sanctissimum Dominum 
Nostrum, ne quis fidelium ob Ecclesiarum visitan-
darum defectum a lucrando Jubilàeo impediatur, 
Ordinariis facultatem concessisse, in iis locis, in 
quibus defectus Ecclesiarum venificatur, designandi 
minorem Ecclesiarum numerum, vel etiam unam, 
si unica adsit Ecclesia, in quibus, seu in qua fideles 
aliarum Ecclesiarum visitationes peragere queant. 

Cum singulares Jubilaeo annexae sint praero-
gativae, certa nempe privilégia et facultates peculi-
ares ; atque in his potissimum, ut in superioribus 
innuimus, eius a quavis alia plenaria Indulgentia 
differentia consistât, opportunum ducimus, de bis 
nonunlla usui et directioni Confessariorum inservi-
tura, vestigiis Encyclicarum Apostolicarum insi-
stentes, paucis delibare ac monere. 

Ac imprimis possunt Moniales, earumque novi-
tiae, tempore huius Jubilaei una dumtaxat vice 
eligere sibi Confessarium quemcumque, ex iis 
tantum Confessariis, qui a Nobis ad excipiendas 
Monialium Confessiones approbati sunt. Eodem 
modo Reguläres quoque cuiuscumque ordinis, ac 
instituti, in Archi-Dioecesi Nostra degentes, possunt 
confiteri Sacerdoti tarn saeculari, quam regulari al-
terius etiam Ordinis, ad personarum saecularium 
confessiones excipiendas a Nobis pariter approbato ; 
quamvis e praescripto Superiorum, vel suarum Con-

stitutionum extra propriam religionem, sive religio-
sam societatem peccata sua confiteri prohibeantur.8) 

Amplissimae autem sunt illae facultates, qui-
bus Beatissimus Pater, salutem animarum Christi 
Sanguine redemptarum promoturus, Confessarios, 
ab Ordinariis tarnen approbatos, et iurisdictione ad 
audiendas Christi fidelium confessiones sacramen-
tales provisos, durante Jubilaeo, instructos esse vo-
luit. Quarum praecipuae hae sunt : 

1. Facultas absolvendi a casibus reservatis et 
censuris ; vi cuius Confessarii poenitentes ab excom-
municationis, suspensionis, aliisque ecclesiasticis 
sententiis ac censuris, a iure vel ab homine quavis 
de causa latis et inflictis; nec non ab omnibus pec-
catis, quantumvis gravibus èt enormibus, etiam No-
bis, velut Ordinario, etiam Sedi Apostolicae, spe-
ciali forma reservatis, et quorum absolutio, alias 
quantumvis ampla non intelligeretur concessa, in 
Tribunali Poenitentiae, et in foro conscientiae et 
hac unica vice tantum absolvere valent. 

Induisit porro Beatissimus Pater, ut durante 
Jubilaeo fideles, rite dispositi, absolvi possint etiam 
a crimine haeresis ; firma tarnen obligatione abiu-
randi errores, seu haeresim, reparandi scandala, et 
cetera, quae de iure absolutis agenda sunt. Confes-
sariis itaque haec quoque ab haeresi absolvendi fa-
cultas competit, collata quippe vigore Declarationis 
S. Poenitentiariae, sub 25. Januari i huius anni editae. 

Diximus poenitentes seu poenitentem quemli-
bet durante Jubilaeo hac una vice tantum absolvi 
posse a censuris et casibus reservatis. Rem ita esse 
liquet e praelaudata S. Poenitentiariae Declara-
tione, inferius per extensum communicanda. Quam-
vis autem facultas Confessariis a peccatis et censu-
ris absolvendi collata latissima sit ; ea tamen mi-
nime extenditur a) ad eos, de quibus Benedictus 
XIV. agit in sua Constitutione „Sacramentum Poe-
nitentiae" ; adeoque Confessarius nequit absolvere 
complicem peccati turpis, uti nec eum, qui Sacerdo-
tem insontem apud iudicem ecclesiasticum de solli-
citatione falso insimulavit: neque remittere obliga-
tionem denunciandi sollicitantem. b) Non etiam 
suffragatur dicta facultas iis, qui a SSmo Dno No-
stra, et Apostolica Sede, vel aliquo Praelato seu iu-
dice ecclesiastico nominatim excommunicati, sus-
pensi, interdicti, seu in alias sententias et censuras 
incidisse declarati, vel publice denunciati fuerint, 
nisi intra tempus, seu intra annum, quo Jubilaeum 
durât, satisfecerint, aut cum partibus concordaverint. 

3) Benedict. XIV. cit. Encycl. 
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Quodsi intra praefinitum tempus iudicio Confessarii satisfa-
cere noil potuerint, absolvi possunt in foro conscientiae ad 
effectuai dumtaxat assequendi Indulgentias Jubilaei iniuncta 
obligatione satisfaciendi, quamprimum poterunt. c) Non pos-
sunt absolvi Confessarii, qui complicem absolvere ausi fuerunt. 
Id, quod Beatissimus Pater per S. Poenitentiariam ddto 25. 
Januarii b. a. speciatim declarari iussit. Denique d) suapte 
liquet, non posse absolvi eos, qui ob manifestam indisposi-
tionem absolutions sacramentalis capaces haud sunt. 

2. Facultas commutandi quaecumque vota simplicia, 
etiam iurata, et Sedi Apostolicae reservata. Non tarnen a) 
Vota castitatis et religionis, b) Vota a tertio acceptata, seu 
in quibus de praeiudicio tertii agitur, cum sint perfecta et 
absoluta, c) Vota poenalia, quae praeservativa a peccatis 
nuncupantur, nisi commutatio futura iudicetur eiusmodi, ut 
non minus a peccato committendo cobibeat, quam prior voti 
materia. Nunc recensita vota commutandi facultate Confes-
sarii nec durante Jubilaeo pollent, qui circa commutationem 
votorum id observent, est necesse, ut inter materiam voti, et 
eam, in quam votum commutare intenditur, si non aequalitas, 
saltern iusta proportio adsit ; id enim verba : „dispensando 
commutare", quibus Encyclicae Apostolicae utuntur, exi-
gunt, ut docet Benedictus XIV. 4) Dein, ut banc etiam facul-
tatem non exerceant, nisi in actu Sacramentalis Confessionis. 

3. Facultas dispensandi ab Irregularitate, ex violatione 
censurarum contracta, quatenus ad forum externum non sit 
deducta, nec de facili deducenda. Vi igitur huius facultatis 
possunt Confessarii cum Clericis in sacris aeque ac minori-
bus Ordinibus constitutis dispensare super irregularitate oc-
culta, ex violatione dumtaxat censurarum contracta, ad exer-
citium Ordinum et Superiorum assecutionem ; praeter hanc 
unam, nulla plane iisdem Coufessariis data est facultas super 
alia quavis irregularitate sive ex delicto sive ex defectu, vel 
publica vel occulta, aut nota, aliaque incapacitate, autinhabi-
litate quomodocumque contracta dispensandi,seu babilitandi et 
in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae. 

Has autem facultates, prout generatim favores et gra-
tias Jubilaei omnes exacto tempore eidem praestituto, exspi-
rare, nemo est, qui non perspiciat. Verumtamen iter agen-
tes, qui concluso iam tempore ad locum domicilii revertun-
tur, si praescriptas Ecclesiarum visitationes, aliaque opera 
rite perfecerint, Jubilaeum lucrari posse, in Encyclicis de-
claratur. Indulgentiae Jubilaei participes fiunt etiam illi, qui 
post incboatum Jubilaei consequendi animo praescriptorum 
operum implementum morte praeventi visitationum numerum 
complere non potuerunt, dummodo vere poenitentes, et con-
fessi, et sacra Communione "refecti obierint. 

Probe tenendum facultates et privilégia Jubilaei iis 
tantum opitulari, qui serium et sincerum animum babent 
lucrandi Jubilaeum. Igitur, qui bunc animum serium et sin-
cerum non praeseferunt, iis dictae facultates et privilégia 
nihil omnino proderunt; qui ut observât Soarius 5); „Gratia 
non conceditur, nisi in ordine ad hune finem, et per modum 
praeparationis ad effectum Jubilaei ; ergo qui non habet ani-
mum implendi et obtinendi Jubilaeum, non potest gaudere 
facultate". E contrario decernit ac declarat in suis Encycli-
cis Beatissimus Pater, quod ii, qui post obtentas vi gore fa-

*) cit. Encycl. - 6) De relig. t 2. 1. 6. 

cultatum Jubilaei absolutionea a censuris, et votorum com-
mutationes serium illud ac sincerum ad id requisitum pro-
positum eiusdem Jubilaei lucrandi, ac proinde reliqua ad hoc 
necessaria opera adimplendi mutaverint, licet ob id ipsum a 
peccati reatu immunes censeri vix possint, et Jubilaei Indul-
gentias non lucrentur, nihilominus a reservatis et censuris 
maneant absoluti, et etiam commutatione votorum, si quam 
obtinuerunt, porro gaudeant. 

Meminerint autem Confessarii, his tam amplis faculta-
tibus durante Jubilaeo instructi, impositae sibi obligationis, 
peecatoribus, quos absoluturi sunt, salutarem imponendi 
poenitentiam, sub bac enim dumtaxat conditione abhibendas 
esse facultates praedictas, liquet ex ipsis Encyclicis Pontifi-
ciis, in quibus haec occurrunt verba „iniuncta ipsis (peecato-
ribus absolvendis) poenitentia salutari, aliisque de iure in-
iungendis". 

Generatim vehementer erraret, qui existimaret tempore 
etiam Jubilaei non ad omnem amussim observandum a Con-
fessariis esse, quod praecipit Concilium Tridentinum :6) „De-
bent ergo Sacerdotes Domini, quantum spiritus et prudentia 
suggesserit, pro qualitate criminum, et poenitentium facul-
tate, salutares et convenientes satisfactions iniungere, ne si 
forte peccatis couniveant et indulgentius cum poenitentibus 
agant, levissima quaedam opera pro gravissimis delictis in-
iungendo, alienorum peccatorum participes efficiantur. Ha -
beant autem prae oculis, ut satisfactio, quam imponunt, non 
sit tantum ad novae vitae custodiam et infirmitatis medica-
mentum, sed etiam ad praeteritorum peccatorum vindictam, 
et castigationem. Nam claves Sacerdotum non ad solvendum 
duiptaxat, sed et ad ligandum concessas, etiam antiqui Pa -
tres credunt et docent". „Notandum, ait Gregorius de Valen-
tia,7) ad quem ipse quoque doctissimus Benedictus XIV. de 
hoc eodem obiecto disserens provocat, 8) neque per hanc In-
dulgentiae formam, scilicet „de iniunetis poenitentiis" neque 
per ullam aliam quamvis amplam et generalem, relaxari 
obligationem, qua propter integritatem Sacramenti tenetur 
Confessarius salutarem poenitentiam poenitenti iniungere, et 
poenitens eam implere. Primo ex eo, quod illa obligatio est 
Juris Divini, . . . Secundo ex eo, quod truncaretur alioqui 
Sacramentum Poenitentiae quadam sua integrali parte, qua-
lis est nimirum Jure Divino satisfactio ipsius Poenitentis 
Tertio id confirmatur ex communi sensu et usu Ecclesiae, 
siquidem nec in plenissimis etiam Indulgentiis solet negligi 
a Confessariis et Poenitentibus Sacramentalis Satisfactio et 
poenitentia ; immo expresse ab ipsis Pontificibus solet tunc 
etiam requiri". Benedictus XIV. autem, „Instructione,9) in-
quit, 10) mentem Nostram declaravimus, statuentes, saluta-
rem poenitentiam a Confessario iniungendam esse Poeni-
tenti, etiamsi hie ad recipiendum Jubilaeum praeparatus sit, 
ex quo sane Poenitentis obligatio exoritur, eamdem adim-
plendi : Omnia sua peccata confiteatur fideliter, et iniunetam 
sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere : verba sunt 
Concilii Lateranensis, dum de Sacramentali Confessione lo-
quitur in celebri Decretali : „Omnis utriusque sexus". Et 
sane praeter necessariam correlationem, quae inter auetori-
tatem imponendi poenitentiam, et obligationem eiusdem adim-

«) sess. XVI. c. 8. de Poenit. — t. 4. disp. 7. de Indulg. — 
») citat. Encycl. „Inter praeteritos". - 9) intelligit 36-tam 10) cit. Encycl. 
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plendae intercedit : difficillima perceptu res Nobis visa est, 
eum posse dici, aut esse vere poenitentem, sicut ille debet 
esse, qui plenariam Indulgentiam consequi cupit, si huius 
praetextu eximere se velit a poenitentia ilia adimplenda, 
quae ipsi in Sacramentali Confessione a Confessario iniuncta 
est. Et Leo XII. aperte deciarat : u ) „Non earn esse vim ac 
naturam Jubilaei, ut per eius Indulgentiam omni solvantur 
homines obligatione, offensae peccatis Dei iustitiae satisfa-
ciendi, quasi vero quae poenit entibus eius rei causa a Sacer-
dotibus Sacramenti Ministris, per id tempus iniunguntur, 
praestare necesse non sit. Nam ad Sacramenti integritatem 
pertinet satisfactio ilia, neque profecto alia Nobis mens esse 
potest, dum permissa a Christo potestate de severitate debi-
tae peccatis poenae per Indulgentiam remittimus, nisi ut illi 
dumtaxat tanto fruantur beneficio, qui omnia impleverint, 
quibus, eodem Ecclesiam suam docente Christo, didicimus 
velle iustitiae suae Deum per infinita ipsius Filii sui Re-
demptoris Nostri mérita satisfieri". Mandat itaque idem 
Summus Pontifex, ut Episcopi Poenitentiae Ministris in me-
móriám revocarent verba ilia, a Nobis superius citata P a -
trum Concilii Tridentini de imponenda poenitentibus satis-
factione, et item, quod docet Catechismus eiusdem S. Conci-
lii, in irroganda scilicet satisfactionis poena nihil sibi suo 
arbitrio statuendum esse, sed omnia iustitia, prudentia, et 
pietate dirigenda, qua ut regula peccata metiri videantur, et 
poenitentes suorum scelerum gravitatem agnoscant, operae 
pretium esse eis interdum significare, quae poenae quibus-
dam delictis ex veterum canonum praescripto, qui poeniten-
tiajes vocantur, constitutae sint ; universaeque satisfactionis 
modum culpae ratione temperandum. (Vége köv.) 

A J u b i l a e u m . 
(Folyt.) 

Azon pillanattól, melyben ezen elhatározó okmány kelt, 
némely előkészületek megkezdettek, és mások nagyobb te-
vékenységgel folytattattak. 

Ezen előkészületek első osztálya vallásos jellemmel 
bir. Missiói, vagy megható beszédek folyama tartatik, hogy 
a bűnöst a rosztól visszahívják, és ez nem csak a templo-
mokban történik, hanem a nyilvános téreken is, — mert az 
egyházak nem volnának elégségesek, — hogy a város igy 
minden bűntől megtisztuljon és szent helylyé alakittassók 
azok számára, kik benne lelki épülődésöket keresni jönné-
nek. Aug. 15-én, mikor a pápa ezen isteni szolgálatokat ál-
dásával bezárta, lehet mondani, hogy a roppant nagy és 
szép téren, mely Piazza Navona név alatt minden utas előtt 
ismeretes, 15,000 ember csődült össze. Stentorhangu tüdő 
volt szükséges, hogy ily tömeghez szólhasson és hallassék ; 
ezt Muccioli kanonok mellében szerencsére meg is találták, 
egy jóság- és áhítattal telt sziv társaságában. Mikor e buzgó 
férfiú, néhány évvel később, még fiatalkorában meghalt, a 
kőzéposztályu ifjúság százai illendő gyászöltönyben követ-
ték sirjába barátjokat. Szeretetének ugyanily adóját adá 
meg 185 l -ben a szeretetremél tó és ájtatos Grazi osi tanárnak. 

De hogy visszatérjünk ; a pápa igen sokat meglepett, 
akik látták, hogy a Pamphilipalotában, az orosz követség 

») Epist. Encycl. „Cáritate Christi" de Jubilaei extensions. 

termeiből hallgatja a kanonok zárbeszédét. Innen hetorodox 
gazdája- és csudálójának, Italinszki lovagnak kíséretében 
lejött a szabad levegőben számára emelt trónálványra. 

E lelki készületek toldalékául, az anyagi reformokat 
sem felejtették el. A templomok, imolák és zárdák visita-
tiója megkezdetett, melynek erejénél fogva, minden rendet-
lenséget megszüntettek, a pazarlást helyrehozták és a régi 
vagy avult tárgyakat megujiták. Néhány nagyobb és ré-
gibb basilika kijavítására jelentékeny összeg kívántatott. 

De még komolyabb készületeket kivánt a várt búcsú-
sok elszállásolása és élelmezése. Hogy ezt illetőleg, a külfe-
jedelmek részéről minden aggály megelöztessék, a pápa sza-
vát adta a követségeknek, hogy nem kívánja, miszerint sze-
gény földijeik ellátásáról gondoskodjanak, minthogy a ven-
dégszeretet e kötelességét magára vállalá. Megjegyzé, hogy 
inkább Róma egyházi edényeit elzálogosítja, mintsem e kö-
telességben hibázzon. 

Rómában, a Szentháromság templomával összekap-
csolva, egy terjedelmes ház létezik, mely a zarándokok sze-
retetteljes eltartására épittetett. Ezért La Trinità dei pellcg-
rini név alatt ismeretes. Két részre van osztva, egyik a fér -
fiak, másika a nők számára. A földszinten mérhetlen étter-
mek terülnek el, melyek fölött roppant hálószobák léteznek. 
A nagyhét alatt különös mozgás uralkodik e házban ; akkor 
jelentékeny számú zarándokok érkeznek meg, s az ét- és 
hálótermeket félig elfoglalják. Az év többi része alatt az 
intézet egy óriási — most már kissé ujdonszerübb — szeke-
ret küld a kórházakba, hogy az elbocsátható betegeket el-
hozza, kiket a fölüdülés czime alatt három napig vendégel-
nek és időt adnak nekik foglalkozás után nézhetni. 

A ház jövedelme, a szeretetnek gyümölcse, meglehető-
sen nagy; és azt szokták mondani, hogy a két jubilaeum 
közt lefolyó időben, az időszak első feléig a tett adósságokat 
tisztázzák, második felében pedig a jövő ünnepre halmoz-
zák össze a pénzt. De ezen alkalmatosságon kivül, mely a 
házban mindig létezik, a szeretet még más terjedelmes szál-
lásokról is gondoskodik, melyeket a zárdák nagy folyosói 
nyújtanak. A mi Szentháromság-egyletünk, melynek sok 
angol tagja is van, nov. hóban, három napig, 23,090 férfit és 
15,754 asszonyt, tehát összesen 38,844 személyt látott el 
szállás- és élelemmel; a fióktestvérületek 350 tagján kivül. 
Ebből némi fogalmat szerezhetünk azon módról, melylyel 
itt az egész év folytán a vendégszeretet gyakoroltatik. 

A megtartott rend a következő. A bucsus a házba ér-
kezvén, bucsujárási leveleit megvizsgálják és vendégszere-
teti jegyet kap. Este az ujon jöttek egy nagy csarnokba ve-
zettetnek, mely sok üléssel, és meleg vagy hideg vizzel bő-
ségesen van ellátva. Akkor, rövid imádság után, a testvérü-
let férfi és nőtagjai, a ház más-más részében, a bucsusok-
nak lábait megmossák, melyeket a napokig, sőt hetekig is 
eltartó utazás megviselt és ellankasztott ; és a gyógyszertár 
kenőcse, vagy az orvos ügyessége vétetik elő a sebek bekö-
tése- és a sérvek behegesztésére. Ez nem puszta ceremónia, 
sem jelvényszerü szertartás ; hanem látni és érezni lehete, 
mint hajdan, miként „mossák a szentek lábait", mikor azok 
éjjeli szállásért könyörögnek ; ez valóban egy keresztény 
özvegyhez méltó szeretetnek ténye volt, kitűnő segély a 
lankadt utasnak. 
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Igy fölüdülve, a zarándokok hosszú sorban vacsorálni 
mennek. A fal hosszában felállított pad é3 előtte az asztal, a 
kiváncsi sokaság tolakodásától elrácsozva, igaz elég egy-
szerű butor ; de mérhetlen hoszuk mindenféle szinü és nyelvű 
férfiak által elfoglalva, megható látványt nyújt. Mindegyik 
vendég előtt ott van tányérja, kése, villája, kanala, kenyere, 
bora és valami csemegéje. Mindegyik étteremből ajtó nyilik 
egy nagycsarnokba, hol óriásszerü bográcsokban, egy egész 
sereg számára elégséges, Ízletes leves gőzölög. Ez a meg-
tiszteltetés helye volt. Egy bibornok, vagy előkelő nemes a 
testvérület durva vörös öltönye- és jelmezében, előtte fehér 
törülő ruhával, nagy mérő kanállal felfegyverkezve, a ké-
szen váró tálakba osztja a gőzölgő folyadékot ; és a testvé-
rület tagjai, kik egymástól karnyi távolban állva, az egész 
étterem körül hoszu sort képeznek, a kőművesek ügyes gyor-
saságával adják odább a tálakat, ugy hogy nemsokára min-
den éhes várakozó megkapja gőzölgő adagját. A másik két 
étek is ugyanazon módon szolgáltatik ki. A vendégek jó 
lélekkel fognak azokhoz'és általában nagyon jó szeletezők-
nek mutatják magokat. Mindegyikkel szemben egy felszol-
gáló egyén ül, ki neki bort önt, kenyerét megmetszi, tányért 
vált és vele társalog, beszélget. E felszolgáló egyének pedig 
nem valának kibérelve, megfogadva, hanem mindnyájan a 
testvérület tagjai ; néha királyi herczegek, többször bibor-
nokok és legtöbbször püspökök, főpapok, nemesek, papok, 
polgárok és kézművesek. Azután néha rögtöni mozgást, 
hullámzó tolongást lehet észrevenni, a külső ajtótól a mos-
dószobáig, épen mikor az imádságot kellene elkezdeni. Min-
denki tudta, mit jelent az. A szent atya jött, minden jelen-
tés nélkül. Valóban nem is volt erre szükség; egyszerűen 
jött azt tenni, mit a többi bucsus tőn ; csakhogy neki az első 
helyet adták. A búcsúsok sorában az első előtt térdelt le, 
bárki lett légyen az. IIa valamely pap volt közöttük, ter-
mészetesen ennek jutott az első hely ; és ezt hihetőleg job-
ban meghatá, a legnagyobb földi embernek az ő csekélysé-
géhez való alázatos leereszkedése, mint egy tudatlan parasz-
tot. És akkor érezheté, hogy vigyázva találta öt az ur, ki 
éjjel váratlanul lepi meg szolgáit és ébren találván őket, ru-
hát köt maga elé és szolgál nekik. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 9. „ É r t s ü k m e g e g y m á s t " . 

(Vége.) A katholicismus múltja, mint emiitők, garantiául 
szolgál a jövőre nézve, hogy az egyház valamint a múltban 
nem akart, ugy a jövőben sem akar az állam felett ural-
kodni és ha arról van szó, hogy az egyház ne ragadja ma-
gához az állam jogköréhez tartozó ügyeket, ugy bátran 
mondhatjuk, hogy köztünk semmi akadály nem létezik, mely 
az egyetértést gátolhatná ; mert az egyház nem csak nem za-
varja az államot állami functióiban, hanem ellenkezőleg se-
gédkezet nyújt neki feladata teljesítésében. 

De viszont van oly tér, melyet az állam tartozik tisz-
teletben tartani, hol rendelkezése jogalappal csak akkor 
bír, ha erre az egyháztól felhatalmazást nyer ; s ha jogos 
azon nyilatkozat, hogy szerző az államhatalom felett semmi 
más hatalmat el nem ismer, ugy jogos, megfordítva, az is, 
hogy mi az egyház felett semmiféle más hatalmat el nem 
ismerünk. A hit, az erkölcs, az egyházi fegyelem, az egyház 

összes belélete, szervezete, sat. mind olyan terek, melyeken az 
állami hatalom rendelkezési jogát el nem ismerhetjük, és me-
lyeken azt csak annyiban érvényesítheti, amennyiben, az egy-
ház által felszólittatik, hogy segédkezet nyújtson valamely 
rendeletének végrehajtásában. Ha az állam csak ily esetek-
ben avatkozik egyházi ügyekbe, ha nem tartja magát felha-
talmazva akár ministerei, akár az országgyűlés által vallási 
ügyekben határozni, ha nem fog erőszakos kézzel beavat-
kozni a katholikus lelkismeret szentélyébe, hanem ezt épen 
olyan tiszteletben fogja tartani, mint ha csak zsidó, vagy pro-
testáns lelkismeretröl lenne szó, ha nem fog akadályt gördí-
teni az egyháznak, maga a társadalomra nézve, azon üdvös 
törekvése elé, hogy már a gyengéd szivekbe beoltsa a hit 
parancsait, ha vakmerő kézzel nem fogja a házasságot pol-
gári szerződéssé lealjasitani és igy társadalmunkat keresz-
tény jellegétől megfosztani : ugy ismét elmondhatjuk, hogy 
az állam részéről sem létezik semmi akadály, mely az egyet-
értést akadályozná. Hogy e mellett az államnak még más 
kötelességei is vannak irányunkban, hogy nem elég csak a 
jövőben uralmi vágyainak érvényesítésétől az egyház felett 
lemondani, hanem hogy a mult hibáit is mind jóvá kell 
tenni, ez magától értetik ; mert mind addig, mig az állam ál-
tal az egyház elnyomására, jogainak megcsorbítására hozott 
törvények, vagy ministeri rendeletek érvénybe maradnak, 
mindaddig a bizalom, az egyetértés e conditio sine qua 
non-ja létre nem jöhet, hogy pedig akkor ki lesz a hibás, 
azt ugy ítéljük, nem lesz nehéz eldönteni. ,Értsük meg egy-
mást' ezt mi is óhajtjuk, de előbb a megérthetés akadályait 
kell elháritani ! 

Et nunc ad vos o sacerdotes ! az ó szövetségi prófétá-
nak e szavai jutottak eszünkbe, midőn szerző röpiratában 
szavaival egyenesen a clerushoz fordul és arra szólítja fel, 
hogy lépjen ki visszavonultságából. A clerus visszavo-
nultsága ugyan szerző szerint is indokolható lélektanilag e 
matarialismusra hajló korszakban, de nem igazolt. A clerus 
léte és működése ma is jogosult, ha teljesiti kötelmét ; a kath. 
papot még vegyes községben is tisztelik, ha hivatásának él ; 
ha pedig kanonok vagy épen püspök lesz, egy egész vidék 
nemtője lehet ; de, ha a szeretet vallását nem érti, ha elvo-
nult, ha magának él, a köztiszteletre nem számithat. Ott 
van néhány főpap, kik nem kérdik : milyen vallású vagy, 
hanem adnak, ott vannak a tudomány, nevelés, művészet, iro-
dalom segélyére és köztisztelet tárgyai. A clerus csak magá 
nak köszönheti, ha befolyása aláásat ik. Legyenek lelki atyái 
hiveiknek, éljenek a nemzettel a hazáért, járjanak előttünk 
minden jóban, nemesben és szépben, fordítsák jövedelmeiket 
a plébániák javítására, az iskolák, szegényekre, nemzeti 
czélokra, jelenjenek me*g köztünk, fogadjanak bennünket, 
hogy tudjuk mikép gondolkoznak, hogy tudják mit óhaj-
tunk mi, legyenek a szeretet és türelem apostolai és min-
denki tisztelni fogja őket, jogosult tért fog engedni hazafias 
czéljaiknak; ne egyesek, hanem mindnyáján tűnjenek ki tu-
domány, műveltség, hazaszeretet ; áldozatkészségben— ezek 
azon intelmek, melyeket szerző hozzánk intéz. 

Ha nem látnók szerző más nemű nyilatkozataiból is, 
hogy ő jóindulattal viseltetik irántunk és őszintén érzi, mily 
kívánatos államiságunk fentarthatására a kath. clerus befo-
lyása, ugy a mondottakra nem volna más válaszunk mint 
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amit méltatlan vádak megérdemelnek, t. i. a határozott 
visszautasítás : de igy szerzővel szemben a felvilágosításhoz 
folyamodunk, hiszen ő is, mi is, azt akarjuk, hogy megért-
sük egymást. 

Tagadhatatlan, hogy a clerus a nyilvános élet teréről, 
habár nem is oly nagy mértékben mint sokan hiszik, vissza-
vonult, tagadhatatlan, hogy ma nem fejt ki oly nagy actiót, 
mint ez a múltban történt. Vizsgáljuk mi ennek oka? talán 
meghűlt a clerus hazaszeretete? talán kihalt áldozatkész-
sége ? talán kisebb türelme ? stb. stb. vagy talán más okok 
idézték elő, hogy a clerus és a világ közt nem oly gyakori 
most az érintkezés, mint volt egykor? 

Szerző mint már emiitök maga is lelkesedve emliti, 
hogy neki és pártjának még az ahsolutismus alatt is sikerült 
a magyar főpapságot kevés kivétellel megnyerni az ország 
érdekében megindítandó actiónak és hogy Scitovszky és 
hogy Bartakovits lettek a legbuzgóbb legitim magyarok. 
Mi ez elbeszélést tovább folytatjuk. A magyar kath. főpap-
ság az actióban csakúgy részt vett, az alkotmányosság hely-
reállításának őszintén örvendett, minden hátsó gondolat nél-
kül elfogadta a parlamentarismust, a felsőház ülésein oly 
pontosan részt vett mint senki más ; az alpapság nem keve-
sebb buzgalommal mozditotta elő a kiegyezés ügyét a vidé-
ken, actióba lépett a követválasztásnál oly mérvben, hogy 
ha a kiegyezési párt az igazságot meg akarja vallani, ugy 
bekell vallania, hogy győzelmeit egyedül a kath. papságnak 
köszönheti. A kath. papság tehát becsülettel megfelelt a 
haza iránti kötelmének a politikai téren. 

Nem csekélyesb az áldozat, melyet a nemzet érdekében 
más téren tett, akár az alkotmányos mozgalmak kezdetén, 
akár annak folyamában, vagy visszaállítása után. Ugyan 
van-e az országban ember, kinek emlékébe kellene vissza 
idézni ama lelkesedést, mely a kath. papság köreit, elkezdve 
a papneveldéktől, fel egész az ország bibornok prímásának 
palotájaig áthatotta, midőn a nemzet a magyar akadémia 
érdekében áldozatkészségre felszólittatott ? van-e ki nem 
tudná, mily mértékben felelt meg az eredmény e lelkesedés-
nek ? keletkezett-e azóta tudományos nagy művészi, vagy 
bármely más intézet, mely hazánk culturáját van hivatva 
előmozdítani, hol a kath. clerus jelentékeny összeggel nem 
volna képviselve? van-e nap, mely nem tanúskodnék a la-
pok utján, hogy a kath. clerus mindenütt ott van, a hol a 
közszükség, nyomor, emberbaráti erzület segélyét igényli? 
tűzvész, vizáradás, éhség okozta nyomor nem hozzák-e 
össze a szegény káplány filléreit, a gazdag kanonok vagy 
püspök száz és ezer forintjával? a vakok és süketnémák 
intézetei, sőt még Molnár Aladár ur szeretetháza is évről 
évre nem tauuskodnak-e ama minden fogalmat meghaladó 
türelemről, mely a hath. clerus köreiben sokszor tulságig 
otthonos ? Ki hallotta azt, amint pedig p. o. Tisza Kálmán-
ról nyíltan beszélik, hogy kath. főpap valakinek vallásáról 
kérdezősködött volna, mielőtt birtokában alkalkalmazást 
adna neki? ezt csak mint argumentum ad hominem hozzuk fel, 
mert szerintünk nem lenne felesleges igy eljárni akkor, mi-
dőn más felekezetek ezt teszik. Nem fordul-e minden ki-
gondolható egylet sorsjegyeivel a kath. papság zsebéhez 
és melyik az, mely iirés kézzel távoznék ? Nem közeledett-e 
a papság hiveihez, nem nyujtotta-e jobbját az autonomicus 

tanácskozmányok alkalmával? Szóval van-e csak egyetlen 
egy pont is, melyet szerző felemiit, melynek a kath. clerus 
a legújabb időben is meg nem felelt volna ? 

Ha e tényekkel szemben azután azt kérdezzük, hogy 
mit aratott a clerus becsületes eljárásáért, a leverő esemé-
nyeknek oly sorozatával találkozunk, melyek ugy véljük 
eléggé megfejtik az okát és indokolják is, hogy miért vo-
nul vissza annyira a clerus, mint tényleg teszi, miért nem 
oly gyakori az érintkezés mint ez óhajtandó lenne. 

Az alkotmányos korszaknak, nem tudjuk máshol is, de 
azt látjuk, hogy nálunk az volt feladata, hogy csupa hálá-
ból hadjáratot inditson a clerus ellen és azt mai napig foly-
tassa. A sajtó, a guny, gyanúsítás és rágalom fegyverével 
üldözte a clerust, csakhogy elvonja figyelmét a közönségnek 
a clerus hazafiúi tetteitől ; ha felszólalt — pedig ez vajmi 
ritkán történt — valaki közülök akár az alsó-, akár a felső-
házban tisztán vallási kérdésekben, azonnal a reactionarius 
bélyegét sütötték rá, természetesen csak azért, hogy a cle-
rus a nép előtt gyűlöltté tétessék. A kormány legkevésbbé 
sem tanúsított jobb indulatot a clerus iránt, az országgyűlés 
még kevésbbé, hiszen e kettő közös működésének lehet kö-
szönni ama botrányos püspökhajhászást, melynek áldozatai 
a székesfehérvári és rosnyói püspökök lettek, ezeknek lehet 
köszönni amaz örökké megbélyegző törekvést, mely szerze-
tes rendeinknek, sőt magoknak a püspököknek kizárását is 
czélozza a törvényhozási teremből ; hogy pedig a törvényha-
tóságok mily érzülettel viseltetnek a clerus iránt, elég utalni 
ama legújabb esetre, mely Szabadkán épen oly főpappal tör-
tént, a kiről még azt sem lehet mondani, hogy a nyilvános-
ság teréről visszavonult volna. De talán más gyümölcsöt 
aratott a clerus saját hivei részéről ? Ezt nem részletezzük, 
hanem csak utalunk azokra, a mik az autonomicus gyűlé-
sen történtek, megjegyzésül annyit adván hozzá, hogy ama 
napokat nagyon szeretnők a magyar kath. egyház törté-
nelméből kitörölni, mert azok szégyenfoltját képezik. 

Vegyük ezt mindössze, ugy kérdezzük: lehet-e meg-
lepő, ha a magyar clerus a nyilvános élettől visszavonult ? a 
sajtó, a kormány, az országgyűlés ellenségei ; hivei, daczára 
a számtalan jótéteményeknek nem barátai, hogy lehet tehát 
azt mondani, hogy jogosult tér engedtetik hazafias czéljaik-
nak ? A tények nem azt jelentik-e, hogy e szavaknak nin-
csen más értelmük mint : adjátok ide pénzeteket, de hallgas-
sátok? Nem recriminálunk, hanem csak felvilágosítással 
szolgálunk. A clerus mindent megtett, a mit tőle mint pa-
poktól, mint hazafiaktól a nemzet várhatott, és mindezért a 
nemzet nevében sárral dobáltatott ; a clerus a béke jobbját 
nyújtotta és a hatalmi polczon ülők, nem tudjuk miért, ők 
jobban tudják, szivesebben fogadták a zsidók kezeit, a d e -
rűsét pedig eltaszították ; s minthogy nem tolakodó, mint-
hogy még semmi sem történt, a mi kecsegtethetné, hogy 
visszavonult helyzetéből kilépjen a nyilvánosság terére, 
papi és hazafiúi kötelmeit csendben teljesiti anélkül, hogy 
azt feladná, tenni fogja pedig ezt mindaddig, mig az előzé-
kenység onnan nem fog jönni, honnan az elutasítás szárma-
zott; a clerus nem adott okot félreértésre, a mit tett, az C3ak 
előmozdíthatta volna az egyetértést, ha nem lettek volna, 
kik azt megzavarják ; szüntessék meg tehát az egyetértés 
akadályait, a kik azokat okozták és a clerus minden figyel-
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meztetés nélkül is azzá lesz a mi volt, értsék meg előbb a 
baj okozói, hogy ők a hibásak, és akkor majd megért-
jük egymást. A 

Pest, márczius 12. V é g l e s z á m o l á s E s z t e r -
g o m i ú r r a l A m a g a m r é s z é r ő l ÍB. Annyit foglalko-
zunk Esztergomi úrral, hogy még nagy embert csinálunk 
belőle, de hiába; mert a kit a nagyság átka üz, annak nagy 
embernek kell lenni, vagy akar, vagy sem, s ha mi e czélra 
egy porszemmel hozzá járultunk, ugy boldogoknak érezzük 
magunkat, ha azonban jelen soraink nem lennének oly sze-
rencsések, hogy általok a már eddig kivivott nagyság emel-
tessék, hanem netalán akaratunk ellenére is eltörpülne, ezt 
mi fájdalommal vennénk ugyan tudomásul, de a sorson nem 
adatott nekünk hatalom változtatni annyival kevésbé, mert 
saját becsületünket nem tehetjük hátrább, mások különben 
szívesen előmozdított nagyságánál. 

Irtunk a Szent-István-Társulatról, felfejtettük hely-
zetét, megnyugtatni törekedtünk olvasóinkat és oly szeren-
csében részesültünk, hogy Esztergomi ur válaszra méltatott 
bennünket, válaszra és pedig olyanra, melyre csak olvasóink 
iránti tiszteletből adunk viszont választ, és pedig azt is vég-
legest, mert téves nézetek, vélemények ellenében felvilágo-
sításul szivesen fogunk tollat kezünkbe, itt még reményl-
hető, hogy az illető téves nézeteit belátja ; de ferditések, rá-
fogások, a tényállás ügyvédi elcsavarása ellen hasztalan 
minden küzdelem a ferditővel szemben, mert még eddig tud-
tunkkal nem akadt senki, ki valaha ferdítéseit, öntudatos 
ráfogásait ilyenékül elismerte volna, arról pedig tudomással 
nem birunk, hogy Esztergomi ur lenne az unicum e nem-
ből a világon. 

De hát lássuk, mit mond Esztergomi ur a ,Religio'-ról. 
Esztergomi ur mindenekelőtt is arra nézve vezeti tév-

útra a ,Magyar Állam' olvasóit, mintha a ,Religio' a társu-
lati kiadványok gyenge voltára nézve az ő állításait elfo-
gadná. Mi ugyan nagy szerencsének tartanók minden kér-
désben, és igy a jelenlegiben is, ha egyetérhetnénk Eszter-
gomi úrral, de jelenleg kénytelenek vagyunk magunkat e 
szerencsétől megfosztani és figyelmeztetni épen ugy, mint 
ellenünkben a ,M. Ä.' tette a vidéki közönséget, hogy nem 
kell azt mind készpénz gyanánt venni, a mit Esztergomi ur 
mond, annyival kevésbé pedig, mert a vidéken már t. i. ott, 
a hol Esztergomi ur amaz ismeretes egyházi férfiulakik, ha-
mis pénz is lehet forgalomban. Esztergomi ur ugyanis a 
„Szent-István-Társulatról" czimü czikkében következőleg 
ir: „az eddigi munkálatok sem tartalmilag, sem formailag 
nem felelnek meg azon igényeknek, melyeket a Sz.-István-
Társulat kiadványai iránt mindenki jogosan formált. Esz-
tergomi ur tehát a társulat kiadványaival egyáltalában 
nincsen megelégedve, ő nem ismer egyetlenegy könyvet sem, 
mely a várakozásnak megfelelne, ő a társulat könyveit ösz-
szesen és egyenkint elitéli, a múltban ugy mint a jelenben, e 
szerint a társulat több mint egynegyedszázados léte óta hasz-
talanul pazarolta pénzét, mert kiadványai tartalmilag és ala-
kilag nyomorultak. A ,Religio' pedig azt mondja, hogy a ki-
adványok közt „vannak és voltak mindig gyengébb dolgok 
is". Ez talán mégis csakis elüt valamiképen Esztergomi ur 
Ítéletétől ? Talán még sem jelent annyit mintha a ,Religio' 
Esztergomi ur állítását elfogadná, és igy talán mégis csak 

igaz, hogy — mit fentebb mondtunk — Esztergomi ur ügy-
védi elcsavarással él és szavai nem veendők készpénzül ? 
Nem ugy van ? 

Ha pedig szemügyre vesszük, hogy mit akar a .Religio, 
a gyengébb müvekre nézve és mit akar Esztergomi ur a 
megindított és szerintünk nagy haszonnal folytatható ,Házi 
könyvtárra nézve' ugy épen világos, hogy a,Religio' Eszter-
gomi úrtól nagyon is távol van. A ,R.~ azt akarja, hogy a 
,Házi könyvtár' keretében, de egyáltalában is elkerültessenek 
a gyengébb müvek kiadásai, ő tehát e téren correctivumot 
akar, Esztergomi ur pedig a gyermeket mindenestül együtt 
ki akarja önteni, neki Revue és minden áron csak Revue kell, 
habár számokkal be van bizonyítva, hogy ez sokkal többe 
kerülne mint a „Házi könyvtár" A ,R.' tehát gazdálkodni, 
Esztergomi pedig pazarolni akar és ezt akkor, midőn a ,M. 
A.', melynek szavaira ő esküszik, azt hirdeti, hogy a társu-
lat aggasztó állapotban van. Olvasóink bizonyára belátják, 
hogy nagy különbség van a ,E' ur közt, mert mi sem 
kiindulási pontját, semczélját nem fogadjuk el ,E' urnák, de 
nem is óhajtanánk, hogy olvasóink csak egy perczig is azon 
véleményben lennének felőlünk, mintha mi ,E.' úrral egy uton 
járnánk, mert a tények elcsavarását utáljuk lelkünkből. 

Czélunkat tévesztenénk sorainkban olvasóink előtt, ha 
Esztergomi urnák a Revue-re tett állításaink nak vastag el-
ferditését helyre nem igazítanánk. Esztergomi ur olvasóiba 
azon nézetet akarja beerőszakolni, mintha a ,Religio' a vi-
lágiakat egyáltalában távol akarná tartani a Szt.-István-
Társulat irodalmi működésétől, különösen pedig valóban fa-
lusi eszéhez méltó azon állítást koczkáztatja, mintha a ,iüe-
ligio' azt vélte volna, hogy a társulat ipso facto elvész, ha a 
,Revue' szerkesztése tekintélyes világi kath. szerkesztő ke-
zébe adatnék. Igy, a mint ezt Esztergomi ur állítja a leg-
vakmerőbb ferdítés. A ,R.' elvben támadta meg a ,Revue' 
kiadását a társulat által, de nem mondta soha és nem fogja 
mondani, hogy, mint Esztergomi ur állítja, többséget nyert 
volna indítványa, ha azt mondja, hogy kapcsoltassék az En-
cyclopaedia, vagy ,Religio' mellé, s ha a Religio' a világi 
szerkesztés ellen szólt, ezt, mint sorai világosan tanúskod-
nak mellette, nem azért tette, hogy egyházi szerkesztőt 
óhajtana, nem is azért, mintha a világiak, mint világiak 
ellen ellenszenvvel viseltetnék, hanem mivel ismeri a vilá-
giak egyházi tudományos képzettségét, illetőleg ennek hiá-
nyát, és igy nem tartja őket qualificáltaknak. Ezt mondta a 
,Religio' és mondja ma is, és hogy qualificálhatlan szerkesztő 
bármiféle ,Revue' mellett használna a társulatnak, azt ma is 
kétségbevonjuk. Esztergomi urnák nem ferdíteni, hanem azt 
kellett volna bebizonyítani a ,Religio' ellenében, a mit ez 
tagad, hogy léteznek oly catholice müveit világi irók, kik 
képesek ugy irai, hogy czikkeikhez a kath. kritika kése 
nem fér ; mert az valóban szép látvány lenne, ha kath. tár -
sulat czége alatt oly czikkek jelennének meg, melyeket 
kath. lapok, p. o. az ezidőszerint annyira perhorrescált, ,R.' 
kénytelen lenne megtámadni, helyreigazítani. Nem, mi nem 
riadtunk vissza soha világi híveinktől, szives örömest nyuj-
tunk tért munkálkodásuknak, de ha előbb katholikus tu-
dományos képzettségükről akarunk meggyőződni, azt tőlünk 
senki rosz néven nem veheti, pedig ma ugy állunk, hogy a 
papság bizonyára nagyobb képzettséget képes felmutatni a 
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. világi tudományok — mint a világiak az egyházi tudomá-
nyok terén. 

De adjuk ki még a diplomát Esztergomi urnák más 
pontokban is arra nézve, hogy az elferditések, ügyvédi fo-
gások és elesavarások nagy mestere, ugy annyira, hogy 
megérdemelné miszerint a hazugságok-e korszakában-, az 
elferditések rendjelével tüntettetnék ki, ha ilyen léteznék. 
Azt állítja, hogy „a ,R.' szerint a társulat elveszne, ha az 
Athenaeumon kivül a társulat olcsóbb nyomdát találna ; ha 
Tárkányi Béla ur megszűnnék az Athenaeumnál igazgató 
tanácsos lenni; ha a társulat nagyobb választékú és megfele-
lőbb tagilletményeket adna". A ,M. Á.' gyakran szokta hasz-
nálni Deák Ferencz egy paragraphusból álló sajtó törvé-
nyét, hogy nem szabad hazudni, igaz ugyan, hogy Eszter-
gomi ur mint egyházi férfiú több mértföldnyire van a fővá-
rostól és ezt elhiszszük, mivel ő mondja és pedig, hogy az ol-
vasó el ne felejtse többször mondja, de az összeköttetésnél 
fogva,melyben a ,M.À.' ,E.' úrral van mégis hamarabb tudtára 
adhatná neki mint mi D. JET. fentebb idézet szavait, habár 
ugyanezt egyúttal a ,M. .á. '-nak is megizenjük azon ízet-
len állításáért, mintha a ,R.' félhü, vagy félkatholicus athe-
naeumos állapotot valaha pártolt volna. A ,R.' elmondta 
amit lelkismeretesen tudott a Szent-István-Társulat múlt-
jából, hogy jövőben maradjon-e a társulat az Athenaeumnál 
vagy menjen-e a ,Hunyadi Mátyás' nyomdához, maradjon-e 
Tárkányi alelnök ur az Athenaeum tanácsosa, vagy sem, 
hogy ne adjon nagyobb választékú tagilletményt, erről a 
,.R.' egy betűt sem mondott, nem buzdította az előbbire, nem 
akadályozta a másikban, hanem mint pártatlan szemlélő be 
akar ja várni a kiküldött bizottság vizsgálatát és terroris-
must nem fog a bizottságra gyakorolni mint mások. Igaza 
van-e tehát Esztergomi urnák ? vagy rágalom-e amit a ,R'~ 
ról i r t? ítéljék meg szives olvasóink. 

Volna még több pont is mire megjegyzést tehetnénk, 
hogy még inkább kitűnjék minémü ellenféllel áll a ,Religio' 
szemben és igy olvasóink is Esztergomi ur működése felett 
ítélhessenek, de már is félünk, hogy t. olvasóink békés tü -
relmével vissza éltünk ; de feleslegesnek is tart juk több szót 
vesztegetni, mert az eddig közlöttek eléggé igazolják, hogy 
Esztergomi ur nem az ügy felderítésén, hanem inkább ol-
vasói félrevezetésén, a ,Religio1 beszenyeztetésén fáradozik, 
hogy azonban ez a ,Religio'-nak ártott, vagy emelte-e Eszter-
gomi ur reputatióját, erre nézve nem akarunk ítéletet mon-
dani, hanem igenis kimondjuk, hogy Esztergomi ur netaláni 
további ferditéseit szóra nem méltatjuk; mert olvasóink 
tudni fogják úgyis mit tartsanak felőlük és felőle. + 

VEGYESEK. 
— Nürnbergben van egy régi, Ágostonrendü zárda, 

melyet düledékenysége miatt le kell bontani ; de mivel épí-
tészetileg igen érdekes műemlék, a .Germanisches Muzeum' 
elhatározta, hogy megveszi s egy, saját birtokát képező te-
lekre áthelyezi. Ezen áthelyezés pedig vagy 60000 ftba ke-
rülvén, Németországnak legkitűnőbb művészei sorsjátékot 
rendeznek, nyereményekül kiki a saját munkáiból egyet 
vagy többet felajánlván, mely sorsjáték eredménye által 
e 60000 ftot behozni remélik. Lám a sötét középkorbeli he-
nyélő barátoknak müvei, mily nagy becscsel birnak a 19. 
század művészei előtt ! — Lyon városának községe legújab-
ban bírói végzés által utasíttatott a jezsuitáknak mindazon 
károkat visszatéi-iteni,melyeket a commune uralma alatt isko-
láikban tett. A fizetendő összeg 271,000 frankot tesz ki. — 
Bernben a templomukból erőszakosan kiűzött római katho-
likusok (1. a ,Rel.• 15. sz., 119. 1.) mint külön egyházközség 
szervezkedtek. — Nürnbergben a városi tanács egy u. n. 

közösiskolához zsidót akart kinevezni főtanitóul, a tartomá-
nyi kormány azonban azon okadatolással akadályozta meg 
ezen éretlen szabadelvüskedést, hogy a közös iskola mégis 
csak keresztény iskolának tekintendő, ha mindjárt ott, hol a 
zsidó községnek nincs tulajdon iskolája zsidófiuk is látogat-
j á k azt. Hogy a városi-tanács ez ellen a ministeriumhoz fo-
lyamodott, az a liberális nyárspolgár szokásainál fogva ma-
gától értetik. 

— Pap és zsidó a börtönben. A trieri ,Paulinus blatt' 
beszéli, hogy a saarbrückeni kir. fogházban ugyanazon egy 
czellában egy pap s egy zsidó ül. A papnak neve Isbex-t, a 
zsidó nevét nem emliti. Amaz a májusi törvények miatt van 
bezárva, emez, a zsidó hamis bukás miatt, mely által hite-
lezőit 130000 tallérig megcsalta. A Tpn-pharminezegy hónapra 
van bezárva, a zsidó hat hétre. Mindketten aziránt folya-
modtak az illető hatósághoz ; engedtessék meg nekik, saját 
költségükön élelmezniök magokat ; a zsidó három nap alatt 
igenlő választ kapott, a pap két hét múlva tagadó-1 ! — most 
másodszor is folyamodott, de már három hét óta hiába várja 
a választ. Éljen a protestáns igazságosság ! 

— Gueranger, volt solesmesi apát, kinek irodalmi mű-
ködését az ,Értesítő' hozandja, rendtársaitól a következő sir-
iratot nyerte, melyet annál szivesebben közlünk, minthogy 
e nagyérdemű férfiút époly szépen mint részletesen jellemzi. 

Ossa. Heic. Sita. Sunt. 
Reverendissimi. in Christo. Patris. Prosperi. 

Ludovici. Paschalis. Gueranger. 
Qui. natus. Sabolii. 

Prid. Non. April. MDCCCV. 
Presbyter. Et. Canonicus. Ornamentarius. 

Ecclesiae. Genomanensis. Factus. 
Has. Aedes. Ingressus. 

V. Non. Julii. An. MDCCCXXXIII . 
Instaurationi. Ordinis. Sancti. Benedicti. 

In. Galliis. Manum. Fortiter. Admovit. 
In. Basilica. Sancti. Pauli. 

De. Urbe. Rite. Professus. 
VII. Kai. Augusti. An.MDCCCXXXVII. 

Statim. Que. A. SS. DD. Gregorio. 
PP. XVI. Abbas. Renuntiatus. 

Solesmense. Coenobium. Totam. Que. 
Gallicam. Sancti. Benedicti. Familiam. 

Per. XXXVIII. Annos. Rexit. 
Scriptis. Doctrina. Pietate. Omni. Que. 

Ingenii. Laude. Repertis. 
Sanas. Sacrae. Liturgiáé. Traditiones. 

Labescentes. Confovit. 
Jura. Que. Sedis. Apostolicae. Pugil. 

Indefessus. Strenue. Propugnavit. 
Pravorum. Dogmatum. Fautoribus. 

Nunquam. Pepercit. 
Doctor. Irreprehensibilis. 

Magnam. Sibi. Laudem. Computavit. 
Quod. Höstes. Ecclesiae. Sui. Quoque. 

Höstes. Erant. 
Tandem. Ut. Opus. Suum. Perficeret. 

Jam. Senex. Sub. Regula. Sancti. Benedicti. 
Et. Titulo. S. Caeciliae. V. M. 

Quam. Semper. Patronam. 
Et. Dominam. Habuit. 

Virginum. Agmen. Congregavit. 
Inde. Meritis. Plenus. 

Septvagenarius. Decessit. 
III . Kai. Febr. An. MDCCCLXXV. 

Depositus in. Pace. 
Prid. Non. Ejusdem. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly s hittudor, m. k. egyetemi tanár. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város, főutcza221, hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

IIA HMIIVCZN EGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút ô9-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, márczius 17. 22. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Magyarország frn. bib.-herczegprimásának főpásztori körlevele a jubilaeumról. — A Jubilaeum. — Egyházi 
tudósítások: Pest. A ministerelnök nyilatkozata. Pest. A forradalom tollhősei. Berlin. Különfélék a .cultur kämpf-ról. — 

Vegyesek. 

lagyarország fm. tob.-herczegprimásának 
főpásztori körlevele a jubilaeumról. 

(Vége.) 

Annui t autem Beatissimus Pater, ut haec Ju -
bilaei Indulgentia animabus, quae Deo in caritate 
coniunctae ex hac vita migraverint, per modum suf-
fragii applicari possit ac valeat. 

Illud Indulgentias, quae pro vivis, atque illas, 
quae pro defunctis Fidelibus conceduntur, intercedit 
diserimen, quod Fidelibus vivis Summus Pontifex 
immediate, ac directe per modum absolutionis si-
mul, ac solutionis ; Defunctis vero indirecte, et me-
diate, videlicet per modum dumtaxat suffragii, seu 
piae solutionis, ac exhibitae satisfactions, tempora-
lem poenam peccatis, iam remissis debitam condo-
nat. Etenim Christi fidelibus, vita functis, qui pur-
gatorio igne expiantur ut dicit Benedictus XIV. *) 
non tamquam ex potestate iudiciaria, nullam quippe 
in illos iurisdictionem habet Ecclesia, sed modo tan-
tum suffragii Indulgentiae prosunt. Dupliciter In-
dulgentia pro Defunctis concedi potest, ac solet: 
primo quidem directe et immediate, cum ea videli-
cet ita conceditur, ut, nonnisi in Defunctorum suffra-
gium acquiri a Fidelibus possit : secundo vero in-
directe, cum nimirum Fidelibus vivis Indulgentia, 
quam sibi lucrentur, directe conceditur cum facul-
tate tamen, ut illam, si velint, Defunctis per modum 
suffragii applicare libere va leant : quam quidem fa-
cultatem Fideles non habent, nisi in Indulgentia-
rum concessione iis expresse a Pontifice tr ibuatur, 
quemadmodum haec concessio quoad applicationem 
indicti Jubilaei reipsa tr ibuitur. 

Usus aittem Indulgent iarum in Ecclesia pro 
Defunctis fundatur in Traditione Apostolica, iuxta 

') Instit. 56. 

quam Ecclesia a primo mox saeculo sua pro de-
functis obtulit suffragia, ut constat ex S. Augustino 2) 
et libro, quem de cura pro mortui s scripsit ad S. 
Paulinum, qui ab ipso quaesierat, .cur fideles sint 
solliciti sepelire corpora propinquorum in Basilicis 
Sanctorum: „Adiungit etiam, inquit, vacare non 
posse, quod universa pro defunctis Ecclesia suppli-
care consuevit" ; atque ut hanc S. Paulini senten-
tiam confirmet, subiieit: „In Machabaeorum libris 
legimus oblatum pro mortuis sacrificium: sed etsi 
nusquam in Scripturis veteribus omnino legeretur, 
non parva est universae Ecclesiae, quae in hac con-
suetudine claret, auctori tas; ubi in precibus Sacer-
dotis, quae Domino Deo ad eius altare funduntur , 
locum suum habet etiam commendatio mortuo-
l'um" ; tandem solvit propositam quaestionem de 
cura sepeliendi corpora apud memóriás Sanctorum : 
„Non video, inquit, quae sunt adiumenta mortuo-
rum nisi ad hoc, ut dum recolunt, ubi sint posita 
eorum, quos diligunt, corpora, eisdem Sanctis illos 
tamquam patronis susceptos apud Dominum adiu-
vandos commendent", quibus verbis S. Augustinus 
declarat, fideles consuevisse rogare pro defunctis 
Sanctorum suffragia : si ergo privati mortuos iuvare 
possunt, non saltern suis precibus, ieiuniis, et aliis 
bonis operibus, sed etiam Sanctorum suffragiis, ac 
praesertim oblatione in Missae Sacrificio sanguinis 
Christi, quidni idipsum possit Ecclesia, et S. Petr i 
successor, cui datae sunt claves regni coelorum ? 3) 
Suapte intelligitur, Indulgentias Defunctis non pro-
desse, nisi ipsi viventes, qui illas ex annutu Summi 
Pontificis ad defunctos transferunt , seu illis appli-
cant, sint in statu gratiae, et opera iniuncta debito 
modo impleant. 

Ad partes Nostras pertinere dignovimus ea om-
2) serm. 172. al. 22. de verb. Apost. — 3) Matth.16,19. 
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nia proponere, quae ad rectam Encyclicarum San-
ctissimi Domini Nostri intelligentiam faciunt. 

Quibus praestitis superest, ut circa modum, in 
Jubilaeo celebrando in hac Nostra Archi-Dioecesi 
tenendum, cum pro munere Nostro, tum pro facul-
tate, Nobis concessa, mentem Nostram declaremus, 
et quae opportuna Nobis videntur, statuamus. Ita-
que praesentium vigore disponimus : 

1. ut DD. Curati prima mox a perceptis hisce 
Nostris pastoralibus Litteris Dominica die populo 
fideli ex ambone denuncient, a Beatissimo Pâtre Jubi-
laeum, toto labente anno duraturum, indictum fuisse. 

2. Jubilaei huius seu Indulgentiarum plenissi-
marum, ab eodem SSmo Dno Nostro consessarum 
participes fieri posse omnes utriusque sexus Christi 
fideles Archi-Dioecesis huius, vel in hac commo-
rantes, in Apostolicae tamen Sedis gratia et obedi-
entia manentes, vere poenitentes, confessos, et sacra 
Communione refectos, qui intra spatium huius anni 
Ecclesias in singula Parochia per Nos defixas, vel 
e delegatione Nostra defigendas, seniel saltem in die 
per quindecim continuos, vel interpolatos dies de-
vote visitaverint, ibique pro Catholicae Ecclesiae et 
Sedis Apostolicae prosperitate et exaltatione, pro 
extirpatione haeresum, omniumque errantium con-
versione, pro totius populi Christiani pace et uni-
tate, verbo iuxta mentem sive intentionem Beatis-
simi Pati-is pie quinquies Orationem Dominicam et 
totidem vicibus Salutationem Angelicam recitaverint. 

3. Ecclesias, per eos, qui gratiae Indulgentia-
rum Jubilaei participes fieri cupiunt, visitandas 
Strigonii Nos Ipsi designavimus, in Castro quidem 
Strigoniensi, et pro parochiis Cathedrali, S. Ignatii 
C. et S. Georgii M. Ecclesiam sive Basilicam No-
stram Cathedralem, porro Ecclesias parochiales S. 
Ignatii C. item S. Greorgii M. nec non S. Crucis, 
nempe religiosam Dornum Sororum Caritatis; pro 
fideli autem populo Regiae Civitatis Strigoniensis 
praeter Basilicam Cathedralem, Ecclesiam Parochia-
lem SS. AA. Petri et Pauli, porro Ecclesiam Con-
ventualem PP. Eranciscanorum, item Beneficialem 
S. Annae, Rotundam dictam. In caeteris Archi-Dioe-
cesis Civitatibus, Oppidis, pagis ac praediis ; nec 
enim desunt praedia, parochialibus provisa Eccle-
siis, praeter Collegiatas Posoniensem ad S. Marti-
num E. C. et Tirnaviensem ad S. Nicolaum E. C., 
nec non Parochiales seu Matres Ecclesias, très in-
super alias, sive in loco existentes, sive filiales, vel 
in horum defectu duas loco trium, vel etiam unam 
praeter Parochialem, vel in Ecclesiarum defectu 

Capellas vel capellam quoque, prudenti Districtua-
lium DD. VADicanorum arbitrio designandas relin-
quimus ; volumus autem, ut iidem hac Ecclesias de-
signandi provincia nonnisi in mutua concernen-
tium Parochorum et Curatorum cointelligentia de-
fungantnr , quorum de designatis per Districtus Ec • 
clesiis relationem opperimur. Declaramus vero, quod 
ibi, ubi deposcente necessitate, ab Ecclesiarum de-
fectu repetenda, minori numero Ecclesiae visitandae 
designatae fuerint, vel ubi in pleno idmodi defectu 
una tantum determinari potuerit Ecclesia, fideles in 
iis Parochiis degentes, aut commorantes, a plu-
rium Ecclesiarum visitatione dispensati censeantur. 

4. Cum ritus processionum in Ecclesia sit an-
tiquissimus, quippe iam Tertulliano, S. Marcello 
Papae, SS. Ambrosio, Joanni Chrys., Augustino, 
Hieronymo, Grregorio Turon., ut de aliis taceamus, 
non ignotus ; 4 ) cum populus formae cultus divini, 
qui fit per processiones, sit addictissimus ; cum porro 
Ecclesia Catholica, prout in Rituali Romano, at-
que etiam Dioecesano legitur, processionibus uti sue-
verit etiam ad excitandam fidelium pietatem, et 
recte quidem, quia dicente S. Joanne Chiys. 5) si-
cut ferrum ferro acuitur, et lapis lapide allisus ig-
nem elicit; sic anima animae associata (ut fit in 
processionibus) igne Caritatis ardet; cum, inquam, 
haec ita sint, declaramus nihil impedire, quominus 
Yisitationes Ecclesiarum, quae ad obtinendum Ju-
bilaeum fieri debent, perficiantur processionaliter, 
hocque scopo instituantur publicae in parochiis pro-
cessiones saltem quatuor, totidem continuis vel 
etiam interpolatis diebus Dominicis, quarum pro-
cessionum singula ad omnés designataâ vel desi-
gnandas Ecclesias deduci, atque in quibus ritus a 
Nobis praestituendus et tempestive publicandus ob-
servari debebit. Declarare autem haud moramur, 
omnes illos, sive Ecclesiasticos, sive Reguläres, sive 
Saeculares, etiam peregrinos, qui solemnibus his 
Processionibus,Missaeque Cantatae,occasione earum-
dem asservandae, devote interfuerint, ac caeteris in 
Encyclicis Pontificiis expressis, et in his Nostris 
Pastoralibus etiam memoratis conditionibus satis-
fecerint, a quindenario, aut ulteriore praeter qua-
tuor praedictas visitationum numero fore dispensatos. 

At vero temperare Nobis haud possumus, quin 
praescriptiones Rituális de Processionibus pro stricta 

4) Vide Quarti de processionibus Eccles. Grretseri tract, 
de sacris processionibus, Baron. Martyr. Roman, ad diem 25. 
April, et Annal, t.5. et ex Antiquioribus : Valafrid. Strabonem 
de rebus Eccl., Rupertum de divin, offic. ect.ect. — 5) in epist. 
ad Hebr. 
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observantia in medium proferamus, etiam ut appareat, quae 
sit Ecclesiae circa processiones, ut illae bene instituantur, sol-
licitudo : „Videant, dicitur ibi, Sacerdotes, aliique Ecclesia-
stici ordinis, ut in bis processionibus ea modestia ac reveren-
tia, tum ab ipsis, tum ab aliis adhibeatur, quae piis et reli-
giosis huiusmodi actionibus maxime debetur, bini suo loco 
procedentes, sacris precibus ita sint intenti, ut remoto risu, 
mutuoque colloquio, et vagooculorum aspectu, populum etiam 
ad pie, devoteque precandum invitent. Laici a Clericis, foe-
minae a viris separatae, orantes prosequantur". Jam S. Jo-
annes Chysost. populum ingenti numero pro festo S. Pela-
giae Virginis et Martyris celebrando processionaliter conflu-
entem, sie adhortatus est:6) „An non videtis, inquit, cum 
Imperator in Urbem ingreditur, quam composite, atque or-
dinate milites ipsi, ordine utrimque disposito procédant, vi-
cissim se hortantes, ut quieto et sedato, ac reverenti gradu 
procédant ; quo iis, qui eos spectant, compositi, et spectatu 
digni videantur ? Ulos igitur imitemur. Nam et nos Impera-
torem deducimus, non corporeum aliquem, aut terrenum, sed 
Angelorum Dominum. Atque ita ingrediamur, nos mutuo 
bortantes ad concinne, atque ordinate progrediendum, ut 
non multidudine solum, verum etiam ordine ipso spectatori-
bus stuporem afferamus. Maxime quidem. Quamvis enim 
nemo praesens esset, quamvis soli per viam incederemus, 
neque sic tamen immodestos nos esse oporteret; divinos illos 
oculos metuentes, qui semper patent, et ubique praesentes 
sunt, et omnia intuentur". Dummodo igitur observentur nor-
máé ab Ecclesia praescriptae in processionibus sacris, du-
bitari nequit, quin illae „veluti Templi ambulantis spe-
ciem praeseferant", ut notât Eveillon.7) 

lis autem, qui Catbolicae Ecclesiae ritus ob levitatem, 
quam quidam exhibent, dum ritum peragunt, aut iIii adstant, 
cavillantur, dicendum cum S.Augustino 8) : „Iq Ecclesia, quae 
to to terrarum orbe diffusa est, palea est et frumontum. Palea 
volat, frumentum manet. Ideo in populo gravi laudabo te. In 
gravi populo, quem ventus tentationis non aufert. In bis 
Deus laudatur. Nam in palea blasphematur semper. Quando 
palea nostra attenditur, quid dicitur? Ecce quomodo vivunt 
Christiani ? Et fit, quod scriptum est: Quoniam Nomen 
Meum per vos blasphematur in gentibus. Inique, invide, 
Aream suspicis, qui totus in palea es, non tibi facile grana 
occurrunt. Quaere et invenies populum gravem, in quo Do-
minum laudes. Vis invenire? Esto talis. Nam si non fueris 
talis, difficile est, ut non omnes taies tibi videantur, qualis 
sis". Et cum S. Hieronymo 9): „Paucorum culpa non prae-
iudicat Religioni, qui et absque Vigiliis possunt errare vel in 
suis, vel in alienis domibus. Apostolorum fidem Judae pro-
ditio non destruxit : et nostras ergo Vigilias malae aliorum 
Vigiliae non destruent". 

5. Multi fidelium in eiusmodi adiunctis externis vivunt, 
ut penes optimam voluntatem visitationes Ecclesiarum per-
ficere nequeant, in horum censum referendi sunt praeter in-
valetudinarios, in captivitate, et carceribus detenti, item mi-
lites, famuli, ancillae, mercenarii. Cum bis, et alio quoeum-
que, vero tamen, non ficto impedimento detentis in visitatio-

6) serm. 1. apud Bolland. ad diem 9. Junii. - 7) in Tract, de Pro-
cess. — 8) iv Psalm. 34. — ,J) contra Vigilantium. 

nibus dumtaxat Ecclesiarum dispensamus, respective illas 
commutamus in obligationem quindecim continuis vel inter-
polatis diebus domi persolvendo quinquies Orationem Domi-
nicain et Salutationem Angelicam, addendo insuper qualibet 
vice Corollam sive Rosarium Marianum minus, e quinque 
decadibus constans. 

6. Proles, quae ad Communionem sacram nonduin ad-
mitti possunt in vicem huius recitent Litanias Lauretanas 
cum Antiphona, et Orationibus de Deipara Virgine et S. 
Josepho. Prolibus autem illis, quae dictas Litanias quacun-
que de causa recitare non possunt, Confessarii alias pias pre-
ces imponere poterunt. 

7. Moniales, ad clausuram obligatae, quales in bac 
Arclii-Dioecesi sunt Ursulinae, Elisabethinae et De Nostra 
Domina nuncupatae, quemadmodum etiam illarum Novitiae, 
et quae in Claustro educantur puellae, Ecclesiam propriam 
Conventualem scopo hoc adeant, atque in illa ad quatuor 
aras praescriptas preces tot, quot praescriptum est, vicibus 
persolvant. 

8. In extraordinariis casibus, qui occurrere poterunt, 
Confessarii indigentiis spiritualibus concernentis personae, 
quantum ad commutationem visitationum Ecclesiarum in 
aliud pium opus provideant prudenter et circumspecte, me-
mores nullum aliud e praeseriptis pro lucrifacienda îndul-
gentia operibus, praeter Ecclesiarum visitationem commu-
tari posse, si proli um Communionem demas, de quibus pun-
cto 6. sermo recurrit. 

Non sufficit autem fideli populo Jubilaeum annunciare, 
sed necesse est, ut ille ad Jubilaeum rite praeparetur ac dis-
ponatur. Disponetur autem, si quid sit Jubilaeum, rite per-
cpperit et simul intellexerit motiva, quae quemlibet suae sa-
lutis studiosum Ecclesiae filium non possunt non impellere, 
ut illius fructus sibi acquirere contendat. Itaque suae obli-
gationis esse noverint pastores animarum tam in sacris ser-
monibus, quam in Catechesibus proponere Catholicam de 
Indulgentiis et Universali Jubilaeo doctrinam, quam in Pa -
storalibus hisce Nostris iccirco etiam paulo fusius explana-
vimus, ut DD. Curatis argumentum sermonum ad populum 
habendorum suppeditaremus. Quia vero Indulgentias Jubi-
laei nemo lucrari potest, nisi qui vere poeuitens et in statu 
gratiae fuerit, in sermonibus suis porro poenitentiae necessi-
tatem demonstrent, et ineluctabilem animae iacturam urge-
ant, nisi Poenitentiae ope peccata deleantur, dicente Dei F i -
lio:10) „Nisi poenitentiam egeritis, omnes similiter peribi-
tis". „Nisi quis renatus fuerit de aqua et Spiritu Sancto, non 
potest introire in regnum Dei ")", dicit idem Divinus Salva-
tor de Baptismo, de Poenitentiae autem Sacramento docet 
Synodus Tridentina 12) „esse illud lapsis post Baptismum ad 
salutem tam necessarium, quam sit nondum regeneratis ipse 
Baptismus, quem iccirco SS. Patres alteram post naufragium 
tabulam appellant. Ostendant qua ratione fideles ad Poeni-
tentiae Tribunal, se disponere debeant, nimirum, ut una poe-
nitentiae gratiam a Deo exorent, accurate conscientiam di-
scutiant, et vero cordis dolore peccata detestentur, ac de-
fleant, firmumque voluntatis propositum concipiant, vitam in 
melius commutandi. Doceant denique, quo sensu doloris et 

i°) Luc. 13, 5. — ») Joann. 3,5« — l !J sess. VII. can. 2. de Poenit. 
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humilitatis, qua fide, qua integritate confiteri sua peccata 
debeant, et imposita suscipere ac peragere satisfactionis 
opera. De Poenitentiae autem Sacramento eo solertius insti-
tuendi sunt fideles, quod Catecbismus Concilii Tridentini 
advertat,1 3) Parocbos in explication eorum, quae ad idem 
Sacramentum pertinent, nunquam adeo diligentes futuros 
esse, ut satis videri possit. Sed non solum instituendi atque 
ad confessiones sacramentales peragendas excitandi, verum 
etiam, pi-out oportet, exaudiendi erunt fideles. Sane nullibi 
cfficacius Dei Gloriam et salutem animarum promovere pos-
sunt pastores dominici gregis, quam in Tribunali Poeniten-
tiae. Illic peccatoris conversio perficitur, illic congruis reme-
diis animae fidelium venenati serpentis aculeo vr.lneratae 
curantur et sanantur. Illic peccatores in sanguine Agni deal-
bantur, et ab omni inquinamento carnis et sanguinis mun-
dantur, recuperantes Angelicam Puritatem, et futuri ex 
membris Satanae rursum viva Christi membra. Faxit Deus, 
ut Pastores animarum, quorum est non verbo et exemplo 
tantum, sed etiam Sacramentis pascere crédites sibi fideles 
ad Sacramentum Poenitentiae semper quidem digne, sed hoc 
imprimis Jubilaei tempore etiam quam zelosissime admini-
strandum totis viribus incumbant, atque ut solertis medici et 
prudentis iudicis partes in S. Tribunali impleant. Quia vero, 
ut praemissum est, illos, qui Indulgentias Jubilaei lucrari 
cupiunt, saltern in ultimo Opere, quod ad Jubilaeum conse-
quendum adimplent, in statu gratiae constitutes esse oportet> 
Pastores Animarum hortabuntur fideles et quantum in se 
omnimode etiam curabunt, ut ii priusquam Ecclesiarum prae-
scriptas visitationes plene perficiant, rite et recte peccata sua 
confiteantur, et sacram Communionem sumant. 

9. Jubilaeum a die promulgationis eius in singula Pa -
rochia incipit, et quamprimum Ecclesiae, quarum visitatio-
nes praescribuntur, fidelibus parochiarum innotuerint, nihil 
obstat, quominus singuli praescriptis operibus se accingant, 
et Indulgentiarum Jubilaei participes fiant. Cum autem J u -
bilaeum e dementia Beatissimi Patris toto labente anno du-
ret, tempus illius ooarctari nequit. Atque ideo, sed etiam 
propterea, quia indigentiae et adiuncta fidelium, in singulis 
parochiis, Pastoribus animarum optime cognita sunt, et esse 
debent, sicut designationem Ecclesiarum visitandarum eorum 
arbitrio detuli, ita provinciám circa tempus processionum eo 
scopo in Parochiis instituendarum, ut Ecclesiarum Visita-
tiones perficiantur, disponendi, aeque DD. VADiaconis Di -
strictualibus committo. Qui vero nihil eatenus determina-
bunt, nisi auditis Condistrictualibus Fratribus. De initis 
consiliis et factis dispositionibus ad Nos referendum habe-
bunt VADiaconi. 

Agite iam, VV. F F . et F F . in Christo Dilectissimi, ut 
fideles, vestrae curae crediti, beneficii, per Jubilaeum sibi 
oblati, magnitudinem agnoscant, eiusdemque ad procuran-
dum salutis negotium opportunitate, vehementius accendan-
tur ad hauriendum cum gaudio de fontibus Salvatoris. Agite 
porro, ut intelligant, fructum Jubilaei, miserationes nempe 
divinas et coelestium donorum thesaurum tunc solum nobis 
obtingere, si emundata in Sacramento Poenitentiae conscien-
tia, Deo reconciliati renovemur spiritu mentis, et in concepto 

") Pars II . de Poenit. Sacr. 

emendandae deinceps vitae propo3ito constantes ac firmi 
usque finem peratiterimus, intellecturi simul, nos in tot, tan-
tisque Ecclesiae et Civitatis calamitatibus contra externos 
quosvis inimicos validum sperare non posse praesidium, nisi 
nos ipsi prius in nobis pravarum cupiditatum illicia, et quae 
in nobis regnant vitia, veluti totidem hostes domesticos et 
intestinos superemus, „qui, dicente S. Leone M. u ) , si donata 
nobis per Dei gratiam morum correctione vincantur, etiam 
corporeorum nobis hostium fortitudo succumbet : et emenda-
tione nostra infirmabuntur, quos graves nobis non ipsorum 
mérita sed nostra delicta fecerunt". Diximus autem, agite> 
id est facite ; nam etiam Christus primum coepit facere, dein 
docere 15) et etiam dum dicit ,6) : „Qui fecerit, et docuerit, 
hie magnus vocabitur in regno Coelorum", primas dat operi> 
secundas doctrinae ; qui etiam ficulneae, nil nisi folia habenti 
maledixit, " ) id inculcare volens, hoc idem nobis imminerc 
i sola verborum folia habuerimus, bonorum vero fructu ope-

rum caruerimus. Praecursor Domini vox fuit, ut dicit Evan-
gelium, l8) quia ipsius vita clamabat poenitentiam et sancti-
tatem. Non satis ergo est, quod clamenus, quod doceamus, 
sed ipsi Vox esse debemus, uti S. Joannes Bapt., opere prae-
stantes, quod dic:mus. Non simus sicut puteus, cuius aqua 
mundat vasa immunda, cum tamen ipse plenus sit sordibus. 
Verba, quae ex ore tantum prodeunt, aërem verberant, ad 
summum per aures transeunt audientium ; ut autem ad cor 
pertingant, ex corde procédant, est necesse. „Sic pugno, ait 
Apostolus, ,9) non quasi aërem verberans : sed castigo corpus 
mecum, et in servitutem redigo, ne forte cum aliis praedica-
verim, ipse reprobus efficiar." Eloquentiora sunt facta, quam 
verba, dissertiores sunt manus, quam lingua. Verba movent, 
exempla trahunt, antiquum sed semper verum est adagium. 
Alios docere et corrigere velle haud magnum est, at seipsum 
regere, et vita et exemplis docere, gloriosum est. Haec est 
magna Dei, hominumque sapientia. Iccirco Salomon Deum 
rogabat, dicens : „Mitte sapientiam de coelis sanctis tuis : ut 
meum sit, et mecum laborét".20) Non solum volebat sapien-
tiam sibi adesse, sed etiam secuin laborare. Et Psaltes Re-
gius antequam diceret:2 I) „Docebo iniquos vias tuas", hunc 
in modum oravit : „Cor mundum créa in me Deus, et Spi-
ritu principali confirma me". Spiritum a Deo postulavit, 
prius quam alios doceret. Finem autem dicendi facturi, ver-
bis Benedicti XIV. „Sacros Chi-isti Ministros, eiusque Sa-
cramentorum dispensatores enixe, studioseque monemus, ut 
demandandum sibi laborem pro fratrum infirmorum cura-
tione et salute alacriter suscipiant, ac pro ipsius Christi Do-
mini, eiusque sponsae Ecclesiae caritate strenue et constan-
ter exerceant, memores illius, cuius vices gerunt, Pastoris 
boni, qui non labores solum longissimo intervallo maiores 
sustinuit, sed vitam quoque suam posuit pro ovibussuis; 
cuius nimirum immensae caritatis cooperatores se fieri, ma-
ximo suo lucro deputare debebunt, amplissimamque merce-
dem ab eo sperare, quam ipse omnibus, qui sibi ministrave-
rint, retributurum spopondit. Omnes itaque ad sacramenti 
Poenitentiae saluberrimum et necessarium lavacrum accur-
rentes benigne excipiant, patienter audiant, instruant, mo-
neant ; et facultates sibi collatas in eorumdem poenitentium 

") Ser.n. 39. al. 38. — 15)Act. — »«) Matth. 6. — ") Matth. 11. 
>8) Luc. 3, 4. - '») I. Cor. 9, 27. — 2°J Sap. 9, 10. — 21) Ps. 50. 
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solidum bonum, in aedificationem, non in destructionem, quo 
scilicet fideles dispensatores inveniantur, adhibeant".22) 

Datum Strigonii, Dominica Quinquagesimae, in diem 
4. Febr. incidente, Anno Domini 1875. 

Joannes Cardinalis Simor m. p. Archi-Episcopus. 

A J u b i l a e u m . 
(Vége.) 

Beszélték, bogy a szegény búcsúsok között magas 
rangú személyek is valának átöltözve, kik a legszegényeb-
bek közt eltöltött szeretetteljes triduum-jok után, eltávoz-
nak, miután Krisztus nevében elfogadtak egy pohár vizet; 
elfoglalják előbbi állásukat a társadalomban, vagy mint lá-
togatók tovább is Rómában maradnak pirító felismertetés 
nélkül. Azt is suttogták, hogy volt ott egy magasrangu né-
met házaspár is. Emlékszem, hogy valakitől megjegyezni 
hallám, miszerint némely zarándoknak ékes nyelve, finom 
társalgása és feszélytelen, bár magát kissé fel nem találó 
tartása, a köznépétől egészen különböző osztályt árult el. 
Ezen, ugy mint más alkalommal, egy tárgy különös meg-
jegyzésre méltó, és ez azon természetesség és feszélytelen-
ség, (mit az olasz disinvoltura szóval oly jól fejez ki,) mely-
lyel e szegény emberek oly egyének szolgálatát fogadják, 
kikről tudják, hogy gyakran magas egyházi vagy polgári 
állást foglalnak el. Es mialatt e szolgálatokat ügyetlen piru-
lás, vagy akadályozás nélkül hagyják maguknak tenni, 
azokat alázatos hálával és valami természetes kecsesei fo-
gadják, hogy megmutassák, mennyire becsülik az indokot, 
mely ilyen szeretettényekre késztet. Világosan belátták, 
hogy nem pusztán nekik, hanem Annak, kit a szegény kép-
visel, van e szolgálat téve. 

Vacsora végeztével, miután a maradékot másnap reg-
gelire kosaraikba elrakták, a hoszu vonal a lépcsőkön a há-
lószobák felé haladt, ama rövid versszakok egyikét éne-
kelve, melyekben az olaszok annyira bővelkednek. Neme 
volt ez egy vegyes, mégis folytonos énekkarnak ; a hangok 
helyenként majd erősebben, majd gyengébben hallatszottak, 
a mint a lépcsőzet egyik vagy másik részéről verettek vissza, 
végre a hálótermek mély zugaiban elhalván ; mig újra fel-
kerekedni és folyton növekedni látszának azok által, kik 
később jöttek ki az éttermekből. 

A nap folytán, a búcsúsok csoportokban egyik szen-
télyből a másikba vonulnak; meghatározott időben taníttat-
nak ; fensöbb vallásos kötelmeiknek, a szentségek vétele 
által teljesítésére előkészittetnck : és a három nap végével 
békében elbocsáttatnak és hazatérnek, vagy pedig saját költ-
ségökön a városban visszamaradnak. rf 

A szentatya volt az egésznek lelke. Ot látni és ál-
dását megnyerni, természetesen a legkivánatosbb előnye a 
római bucsujárásnak. 

Ezért kelle magát ismételve mutatni a csoportoknak 
és rájok áldását adni, kik oda utasíttattak, hogy a megál-
datni kívánt tárgyakat tartsák fel; és bizonyosan alig látott 
Róma valaha tarkább néptömeget, a nemzeti viselet min-
den változatosságával ragyogva, a német paraszt komoly, 
majdnem egyházi as öltönyétől, az abruzzok vagy campa-
niaiak szivárványszínű ruhájáig. — De a pápa mindezek-

22) Constit. Convocatis 7. Kai. Sept. 1749. 

nél nevezetesebb tanúságát adá jubilaeuma iránti szívélyes 
rokonszenvének. Saját palotájában naponként 12 bucsust 
tartott asztalánál; és életirója mondja, hogy e jó szokást 
egész uralkodásán keresztül folytatá. Hogy bucsujárá-
sukban hozzájok csatlakozott, magam is láttam. Ily kényes 
egészségű és gyönge alkatú féifiunak nem könnyű vállalat 
volt a Vatikántól Chiesa Nuová-ig sétálni ; de a bucsujárást 
mezítláb, egyedül vékony czipövel lábán megtenni, több 
volt, miut a mire el valánlc készülve. Szegények mentek 
előtte, szegények vették körül és követték őt. Könyek foly-
tak mindenfelé, és az ajkak szívből eredő, hő áldáskivána-
tokra nyiltak meg. Külseje nyugodt és ájtatos vala, elvo-
natva az őt környezőktől. Mindenkinek önkénytelenül bor« 
sz. Károly jutott eszébe, ki Milanóban a közajtatosság ha-
sonló ténye által alázta meg magát, a ragályos mételyben 
nyilvánult isteni boszuállást kiengesztelendő. 

Nem szabad azt gondolnunk, hogy a jubilaeum meg-
ünneplése minden mástól elvonta a pápa figyelmét. Ural-
mának egy évében sem fejtett ki több tevékenységet, főleg 
külre. E szent évvel egy nagy és jótékony refo rmot lehet 
összekötnünk. A pápa elhatározta, hogy szegény bucsusai-
nak az utakat biztossá teszi és a szomszéd államokkal 
egyetértve, oly hatályos rendszabályokat léptetett életbe, 
hogy a zsiványkodás rendszere tökéletesen kihalt. Kiirtatá-
sának legutolsó eszköze megérdemli, hogy megemlittessék. 
Bizonyos jó öreg pap, abbate Pellegrini, sezzei archipresby-
ter, egyedül, minden megbízás és meghivás nélkül bolyon-
gott a hegyekben, melyek a banditák főszállását és erődét 
képezék. Útlevél nélkül, kivéve szeretetét, kezesség nélkül, 
mi szavainak erőt adna és minden igény nélkül Ígéreteinek 
teljesülésére, bátran a bandák középpontjába hatolt, és bűn-
bánatra és életjavulásra buzditá őket. Ezek meghallgaták 
őt: talán tudták, hogy kiirtatásukra tényleges rendszabá-
lyokat terveznek, vagy a mi hihetőbb, a gyenge, fegyverte-
len békehirnöknek egyszerűsége és bátorsága meghatá durva 
kedélyöket és engedőnek. De közöttük valának nemök leg-
félelmesbjei, kiknek nem lehetne reményök bocsánatra, 
mert többen közülök a terracinaí növendékek gyilkosai 
voltak. Kapitányuk, Grasparone, már számtalan gyilkossá-
got követett el. Mi reményök lehete ezôknek a bocsánatra? 
Az agg férfiú papi szavát adta, hogy életök meg fog kimél-
tetni ; ők hittek szavainak és rá bizták magukat. Sezze vá -
rosa a bárányként vezetett farkasok nyájának láttára elcsu-
dálkozott. Mindenki bámulta a derék egyházi férfiúnak hős 
tettét és önfeláldozó szeretetét, ki nem keresett jutalmat, ki 
„Istenhozott" helyett, golyót vagy furkót kaphatott volna a 
kétségbeesettektől, de ki pár óra alatt megtevé azt, mit az 
államférfiak és hadcsapatok terveikkel évek folytán nem 
birtak kivinni. Szava tiszteltetett, igéretét teljesítették ; és 
e vademberek a cività-vecchiai erődben haltak el, előbbi 
életöket kiengesztelve. 

Eddig Wiseman az utolsó általános zsinatról. Hogy 
miért nem tartatott azóta, nevezetesen 1850-ben jubilaeum, 
azt az előrebocsátott bibornok-herczegprimási körlevél be-
hatóan fejtegette, s egy rövid visszapillantás a lefolyt évti-
zedekre eléggé meg is magyarázza; valamint azt is, miért 
nem nyittatott meg az ezévi nagybucsu ugyanazon megható 

') Artaud lovag II. k. 48.1. 
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ünnepélyességekkel, mint a lefolyt századok alatt. Bárhol 
IX. Pius, ha meg nem nyithatta is, legalább olyképen bevé-
gezhetné e fontos esztendőt, mint ezt szerencsésb elődjeinek 
hoszu sora tehette. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 15. A m i n i s t e r e l n ö k n y i l a t -

k o z a t a . Csak nem rég sajnálattal jegyeztük meg e helyem 
hogy az uj kormány programmjában egyetlen tájékoztató 
pontot sem találtunk épen azon kérdésekre nézve, melyek 
beniinket legközelebb érdekelnek, t. i., hogy minő álláspon-
tot foglal-e az uj ministerium az egyházi kérdésekkel szem-
ben ? Ma már egy lépéssel tovább vagyunk, nem ugyan azért, 
mintha a kormány programmot adott volna ki az emiitett 
kérdésekre nézve, és igy mintha már most jelezhetnők ál-
láspontját, hanem amennyiben legalább annyit jelezhetünk, 
hogy a kormány még maga sem tudja, mily álláspontra he-
lyezkedjék legalább az egyházi kérdések egy pár pont-
jára nézve. Nem nagy nyereség ugyan ezt tudnunk, de annyi-
ban nem megvetendő, mert időnk van és alkalmunk néhány 
szónyi figyelmeztetéssel fordulni a kormányhoz. 

Irányi Dániel ur t. i. a ki tudvalevőleg minden ülés-
szak alatt legalább is annyiszor emel szót az általános val-
lásszabadság és polgári házasság mellett, a hányszor beszéd-
jével a t. ház figyelmét igénybe veszi, az uj ministerium 
alatt sem feledkezett el kedvencz gyermekéről és interpel-
lálta a ministerelnököt, hajlandó-e az uj ministerium az ő, 
már t. i. az Irányi ur gyermekeit dajkálni, miután már ő 
annyiszor kimutatta, hogy mily érdemesek az ő szülöttei ? 
A ministerelnök ur válaszából azonban megértettük, hogy 
a kormány a dajka szerep el- vagy el nem fogadása felett 
még nem határozott, illetőleg még nem foglalt állást a ne-
vezett kérdésekkel szemben, hanem majd meg gondolja a 
dolgot és komoly megfontolás után majd nyilatkozni fog. 

A felvetett kérdésekre nézve tehát, mint mondtuk, ott 
vagyunk, hogy a kormány előbb megfontolja a dolgot és 
nekünk erre a megfontolásra nézve van egy kis észrevéte-
lünk, sőt aggodalmunk. Az ,értsük meg egymást' czimü 
röpirat beavatott szerzője, Tisza Kálmánról szólván, egyik 
pontjában fölemliti, hogy Tisza Kálmán, kormányba lépé-
sének egyik feltételéül a kötelező polgári házasság behoza-
talát tűzte ki. Tisza Kálmán mint látjuk a kormányba be-
lépett és igy fel kell tennünk, hogy legalább akkor a mi-
nisterelnök ur a polgári házasság behozatalát elfogadta, va-
gyis a kormány két fő embere a ministerium megalkotása 
előtt már álláspontot foglalt a polgári házasság mellett. Azóta 
történt-e ez ügyben valami változás, vagy sem, nem tud-
juk ; de ha nem történt volna, amit a ministerelnök nyilat-
kozata tagadni látszik, ugy nagyon kérjük ő excellentiá-
ját, tegye meg azt többi ministeri társaival együtt, amit 
igért, tegye komoly megfontolás tárgyává ugy a polgári 
házasságot, mint a többi egyházi kérdéseket és csak beható 
megfontolás után döntsön o fontos kérdésekben és nyilat-
kozzék az adott interpellatióra ; mert akkor kétségtelenül 
azon meggyőződésre jutand, hogy mindazon kérdésekre 
nézve, melyek eddig az egyházat, a vallást érdeklőleg az 
országgyűlésen szóba hozattak, nincsen más válasz mint 
tagadó, azaz hogy a bolygatott egyházi kérdések olynemü 

elintézése, mint mikép azt eddig az országgyűlés óhajtotta, 
józanul foganatba nem vehető, mert az azou felül, hogy 
szükségtelen, sérti a kath. egyház jogait, káros a nemzetre 
és ellentétben van a nemzet többségének ugy erkölcsi, mint 
jogi fogalmával. 

Annál könnyebb lesz pedig a ministerelnök ur és az 
összes ministerek e tekiutetbeni feladata, mert a multat tanu-
ságul felhasználhatják. Ma már fájdalom az élet, a tapasz-
talat és nem az elmélet, annyi anyagot szolgáltathat a helyes 
álláspont elfoglalására, hogy tévedni e tekintetben csakis 
elfogult lelkület mellett lehet. Általában megjegyezhetjük 
figyelmeztetésül, hogy a mult kormányoknak a vallást és egy-
házi kérdéseket érintő, összes rendelkezései mindenütt rosz 
vért s resensust szültek, részben mivel a vallástalanságot 
nagyban előmozdították, részben mivel jogokat sértettek. 
Ha pedig részletezzük a dolgot, ugy állitásunk igazságát 
dönthetetlen történeti tényekkel vagyunk képesek igazolni. 
Ott vannak p. o. a közös iskolák, a hitetlenség és vallásta-
lanság e seminariumjai — mennyi viszályt, mennyi visszavo-
nást, elégedetlenséget szült maga ez egyetlen szerencsétlen 
eszme létesítése, ki tudja megmondani ? van-e csak egyet-
lenegy hely az országban, hol közös iskola létezik, hol az a 
nép óhajtásának megfelelne, hol nem inkább a népnek vagy 
tudta nélkül, vagy akarata ellenére reá erőszakoltatott 
volna? és mindezekhez minő gyümölcsöket termett már ed-
dig és minőket termend még? ki nem látja be, hogy a kö-
zös iskolák létezése valóságos büu a nemzet gondolkozása, 
erkölcse, fenállhatási létalapja ellen? Ott vannak a külön-
féle egyházi ügyekkel foglalkozó bizottságok, melyeknek 
már eddigi működése is jogos elkeseredést szült a katho-
likus körökben azon iránynál fogva, mely a tanácskozá-
sokban nyilvánult, mely egyenesen a kath. egyháznak tör-
vényileg biztosított birtokai ellen van intézve; ott a cultus-
minister ur azon rendelkezése, melynél fogva a katholiku-
sok már nyíltan fosztattak meg egyházi jövedelmeiktől, mi-
dőn a n.-váradi stallum litterarium lefoglaltatott ; hogy ez 
a kormány tiszteletét emeli-e a clerusban, azt ugy hiszszük 
soká nem kell fejtegetnünk. Mindezek és több más egyebek, 
azon sorozatban vehetők fel, melyekre nézve komolyabb meg-
fontolást lehetett volna várni,mielőtt a kormány rendelkezett. 

A ministerium előtt álló kérdések mikénti eldöntése 
pedig nem kisebb megfontolást igényel, mert azok társa-
dalmi életünk gyökéréig hatnak, megtámadják az egyház 
dogmáit, a nép erkölcsös szokásait, múltját, jelenét és gon-
dolkozás módját; ha tehát már az előbbi kérdések oly és 
annyi resensust szültek, mennyit fognak még ezek szülni, ha 
a kormány netalán Irányi ur értelmében döntene a kérdések 
felett ! azért ismételve kérjük a ministerelnök urat társai-
val együtt, komolyan fontolják meg az ügyet és csak azu-
tán határozzanak, nem tévesztve szem elől, hogy actio re-
actionem parit. í 

Pest, márczius 16. A f o r r a d a l o m t o l l h ő s e i . 
Valahányszor a mi liberális lapjainkat olvassuk, egy-egy 
momentosus pápai nyilatkozat megjelenése után, mindannyi-
szor az az ismeretes adoma jut eszünkbe, midőn a kergetett 
tolvaj önmaga kiabálja legjobban ,fogj átok meg', .fogjátok 
meg !' avval a különbséggel természetesen, hogy mig az 
adomán mosolygunk, liberális lapjaink eljárása felett elko-
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molyodunk, mert itt nem egy pillanatnyi szórakozásról, ha-
nem a társadalom biztos és békés létének alapfeltételéről 
van szó, melyet, ha sikerül az emberiség kebeléből kiirtani, 
a társadalom szüntelen és pihenést nem ismerő felforgatá-
soknak lesz színhelye. 

Liberális lapjaink kedvencz feladatát képezi t. i. min-
den egyes, akár püspöki, akár különösen pápai nyilatkoz-
ványt, mely az egyház és állam közti küzdelemre vonat-
kozik, oly elnevezésekkel megbélyegezni, melyek által maga 
a nyilatkozó, sőt az egész egyház az elnevezésben rejlő fo-
galomnál és e fogalomnak érvényesítésénél fogva, közgyü-
lölet tárgyává tétetik, minélfogva maga a társadalom érde-
kében kiadott pápai körlevelek épen azok által fogadtatnak 
gyanús szemmel, vagy utasíttatnak vissza, vagy épen meg-
támadtatnak, kiknek érdekében a nyilatkozat történt. 

Forradalom ! ki ne ijedne vissza ez elnevezéstől ? Ki 
az Európában, ki a forradalom iszonyatosságait már át nem 
élte volna ? Ki ne látta volna a felforgattatást, a falvak és 
városok elhamvadását, a testvérek, gyermekek és szülők, a 
legjobb barátok közt létező ellenséges viszonyt, mint a for-
radalmak ugyanannyi következményeit ? Ki ne látta volna 
a nemzetek ama szellemi és erkölcsi sülyedését, melyet a 
forradalom szült ? Ki ne látta volna a pusztítást, melyet a 
forradalom által felkeltett fékezhetlen szenvedély okozott ? 
De ki tudná mindazon iszonyt kellőleg rajzolni, mely e szó-
ban ,forradalom' foglaltatik? És igy ki ne gyűlölné azt, 
kire a ,forradalmár' név rá illik, vagy legalább, kire habár 
erőszakkal is ráaggattatik ? És a liberalismus a szavak 
horderejét nagyon jól ismeri, nagyon jól tudja, hogy vannak 
nevek, melyeket csak említeni kell, vagy a meggyülölteten-
döre ráaggatni, hogy a czél, a gyülöltetés, el legyen érve j 
jól tudja, hogy e nevek közt első helyet foglal el a ,forra-
dalmár' elnevezés ; ha igaz, ha nem tehát, ő azt, a kit meg-
gy ülöltetni akar, vagy aki iránt a már létező gyűlöletet 
fenn akarja tartani, forradalmárnak' nevezi el. . 

Igy történt, hogy szabadelvű lapjaink tollliősei ő szent-
ségét, a német püspöki karhoz intézett ama körlevele miatt, 
melyben a májusi ,törvényeket' elitéli forradalmárnak neve-
zik, és helyeslik minden kifogás nélkül azon törvényjavasla-
tokat, melyeket a porosz minisztérium az egyház további 
üldözésére megszavazás végett a képviselőknek már elébe 
terjesztett. Valóban a szavak értelme a liberális korszak 
uralma alatt teljesen megváltoztattatott, különösen, hol azok 
a kath. egyházra alkalmaztatnak. A liberális kormányok, 
ha az egyház beléletét felforgatják, alkotmányát megzavar-
ják, javait elkobozzák, papjait tisztán egyházi ténykedés 
miattbebörtönzik,számkivetik, „törvényesen" járnak el; te-
hát becsülendők már, t.i. a liberalismus értelmezése szerint; 
ha pedig az egyház az állam ilynemű ,törvényes' eljárása 
ellen tiltakozik, ha mint jelenleg is történt, a pápa a polgári 
szabadság érdekében, tehát a társadalom jólétére az állami 
zsarnokság ellen szavát felemeli, ez ,forradalom', a pápa 
pedig ,forradalmár', és igy rendeletei, sőt mindazok, kik azt 
elfogadják üldözendők. Hogy pedig a pápa körlevele csak-
ugyan a szabad polgárok érdekében is adatott ki, az eléggé 
kiolvasható eme szavaiból : „quare eae leges non liberis civi-
bus indictae videntur ad rationabile obsequium exigendum ; 
sed quasi servis impositae ut coactam obedientiam vi terro-

ris extorqueant". Miből az következik, hogy a liberális for-
radalmi tollhősök, midőn a pápát forradalomról vádolják, 
csak azt bizonyitják, hogy ők vagy elvesztették minden 
érzéküket a polgári szabadság iránt, vagy gyűlöletükben az 
egyház iránt már nem is látják, mikép támad a pártütés, a 
forradalom épen az általok védett állam részéről a polgárok 
szabadsága ellen, nem látják már be, hogy rabság, forrada-
lom az, midőn az állam azt is magának követeli, a mi az 
Isteué, ellenben szabadság az, mit az egyház hirdet, hogy 
adjuk meg Istennek, a mi az Istene, a császárnak, a mi 
császáré. 

Az erkölcsi öntudat megvesztegetése és az ebből szár-
mazott gyűlölet az egyház iránt tagadhatatlanul óriási lép-
tekkel haladt elöhazán kban is, a forradalmi tollhősök kellő-
leg jellemezhetlen eljárása által ; mert egyedül csak nekik 
lehet tulajdonítani, hogy hazánkban is forgalomba jöttek a 
külföld körülmetélt írói által feltalált szólamok; mindamel-
lett, mi sokkal jobban bizunk a magyar nép józan eszében, 
hogy sem fel ne tennők róla, miszerint belátja, hogy minden 
libaralis felvilágosítás (?) s magyarázat (?) daczára a for-
radalmárokat nem az egyház soraiban, hanem azok közt 
kell keresni, kik gyűlöletből valamint az egyház isteni jo-
gait confiscálni szeretnek az állam részére, ugy másrészt 
ezen gyűlöletnek készek, a polgárok szabadságát is felál-
dozni és azokat az állam öntudatlan eszközeivé lealacsonyí-
tani. Hogy e hitünk mellett azonban nem szabad összedu-
gott kézzel néznünk, mint vesztegeti meg népünk józan 
eszét az egyházi kérdésekben a liberális sajtó, mint vezeti 
te'vutra a kevésbbé figyelőket, az önmagától értotik, azért 
egyrészt a kath. sajtó, másrészt minden becsületes ember 
kötelessége, opportune importune figyelmeztetni hozzá tar-
tozóit, barátait, ismerőseit azon veszedelemre, melyet a for-
radalom tollhősei előkészítenek akkor, midőn ugy saját, 
mint az államok bűneit az egyházra tolják, midőn erősza-
koskodásuk folytán nem engedik, hogy az isteni jog érvé-
nyesüljön a társadalomban, — mart ennek kizárásával az 
erőszak jut uralomra, melynek háta megett van elrejtőzve a 
forradalom réme. Még most választhatunk az egyház isteni 
joga és a forradalom, az egyház, vagy a forradalom tollhő-
seinek vezetése közt, csak vigyázzunk, hogy el ne késsünk, 
mert a veres kakas elébb lángba borithatja hazánkat is 
mitsem vélniök ! ^ 

Berlin. K ü l ö n f é l é k a . c u l t u r k a m p f ' - r ó 1. A 
kormánynak azon szándéka, valamennyi katholikus hivatal-
nokhoz inquitionalis köriratot intézni, a függetlenebb lapok-
nál, még a liberálisoknál is általános visszatetszést szült oly 
annyira, hogy jelenleg alig hiszszük, miszerint a kormány 
mi gis csak e lépésre el tudná magát határozni ; mert csak-
ugyan beláthatná, hogy ezen az uton alig szerzend uj babé-
rokat : még olyan kétesbecsiieket sem, minők az eddigiek. 

Figyelemreméltóbb önnél azon törvényjavaslat, melyet 
a kormány legújabban az összes katholikus papság fizetései-
nek felfüggesztése tárgyában benyújtott. E tvjavaslat 15 §-ra 
oszlik. Az első §. azt rendeli, hogy a törvény kihirdetésének 
napjától minden fizetés, melyet a porosz állam eddig a hatá-
rai közt fennálló kath. egyházi hivatalok számára s javára 
tett, egyszerűen beszüntettetik ; a 2. pedig azt mondja, 
hogy e fizetések legott ismét folyóvá tehetők, mihelyt vala-
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mely pap az államkormánynyal szemben irásilag köte-
lezi magát az államtörvényeknek — értsd a májusi törvé-
nyeknek engedelmeskedni, mely igéretét, ha aztán az illető 
visszavonná, legott hivatalától fosztandó meg. Hogy a po-
rosz főpapok közül egyik sem fogja e kivánt Ígéretet meg-
tenni, az bizonyos, minélfogva a kormány eme legújabb el-
járásával igen jó üzletet csináland, nem törődve természe-
tesen azzal, hogy ezen fizetésekre akkor köt élezte magát, 
midőn a kath. egyházi birtokot magához ragadta, hogy itt 
tehát a törvénykezési igazságtalanság karöltve jár közönsé-
ges szószegéssel ; — csalódnék azonban, a ki hinné, hogy a 
porosz kormánynak eme legújabb tette bárkit is meglepett 
volna ; hisz igen jól tudják már a német katholikások, mit 
várhatnak ők még Berlin is a protestáns császárságtól. 

A mit az állam ezen az uton lefoglal, illetőleg vissza-
tart, mindössze 900,000 tallért tesz ki. Ha már most meg-
gondoljuk, hogy a németalföldi 1,200,000 katholikus rende-
sen épen annyit szoktak évenkint péterfillérnek adakozni, 
azaz fejenkint 40 ezüstgarast, miért aggódnánk poroszhoni 
püspökeink s papjaink sorsa iránt, midőn Poroszországban 
9,000,000 katholikus van, tehát egyegy főre, ha az egész 
visszatartott összeget pótolni akarnák, három ezüst garast 
esnék évenként !.... Igaz, hogy a berlini protestánsok már 
oly törvényjavaslaton törik fejőket, mely által a gyűjtések 
mindenféle katholikus pap számára megtiltatnának, utó-
végre pedig csak nevetséges egy gondolat, meg akarni til-
tani, vagy épenséggel akadályozni, hogy a kath. kifosztott 
papjaikat ne kártalanítsák. Ekként tehát épen nincs ok 
attól tartani, hogy ez a tvjavaslat a német katholicismus 
hatalmas, tiszteletet parancsoló épületét megdöxxtendi ; de 
igenis figyelemre méltó körülmény az, hogy a porosz félhi-
vatalos lapok épen ezen tvjavaslat alkalmából kijelentet-
ték, hogy az az első lépés az egyháznak az államtóli tökéle-
tes elválasztása felé, mig ugyané napokban kath. részről 
Windhorst ismétlé már egyszer hangoztatott nézetét, misze-
rint az egyház s állam közt régebben fenállott, benső vi-
szony több helyre nem állitható, s hogy a mai zavarokon 
csak az őszinte elválás segíthetne, angol vagy amerikai 
minta szerint. (Csakhogy a páholybeli zsidó-protestans 
irány hallani sem akar ,őszinte' elválásról ! 

Hasonló irányú s jellemű eljárás az is, melyet a kor-
mány épen most az alapitványilag katholikus münsteri aka-
démiával szemben követ. Ott a katholikus tanároknak leg-
nagyobb része elűzetvén, helyökbe most protestánsok ne-
veztetnek ki, ugy hogy azt mondhatjuk, miszerint a második 
félévtől kezdve az intézetnek katholikus jellege megszűnt. 

Hát még mit nem tesznek a posen-gneseni papokkal, 
miután érsekeket bezárták s ,letették', a segéd püspököt pe-
dig száműzték volna. Egykettőnek kivételével már a kettős 
megyének valamennyi esperese börtönbe van, s tudtukra 
adatott, miszerint ott maradnak, mignem a titkos pápai de-
legátust megnevezik; — azaz, a körülményekhez képest 
örökre ! Egyik közülök, midőn az e tekintetben hozzá inté-
zett hivatalos kérdésre felelni vonakodnék, arra hivatkozott, 
hogy a delegátus megnevezése által a nagyobb kiközösítést 
vonná magára, mire azt nyerte feleletül, hogy a nagyobb ki-
közösítés oly egyházi fenyiték, melyet az 1873-imáj. 13-án 
kibocsátott tv. 2. S-a szex-int nem szabad alkalmazni oly 
esetben, midőn valaki oly tettet visz véghez, melyet az 
államtörvények í-endelnek el, vagy midőn a tvszék előtt ta-
núvallomást tesz; ha tehát vádlott a fenfox-go esetben a na-
gyobb kiközösítésig hivatkozik, annak teszi ki magát, hogy 
bezáx-atik; mi meg is történt. S a szex-encsétlen még ma is ül. 

Pox-oszox-szágban a katholikus papnöveldéket bezárják, 
s protestánsokat alapitanak. A bex'lini ilynevü, xijonnan ala-
pitott intézet ,Melanchton-ház' nevét viseli. Abban a prot. 

hittanulók lakást s élelmezést nyex-nek. Alapittatásáx-a szé-
lesmérvü gyűjtések folytak s folynak még most is, melye-
ket Augusta császáx-né 3000 max-kkal nyitott meg. — A 
westphaliai nemesség f. hó 6-án fényes küldöttség által tisz-
telgett a münstex'i püspöknél, ki nem sokáx-a hoszabb, xná-
justöx-vényi fogságot kezdend meg valamelyik váx-ban. 

A katholikusok ellen foganatositott ezen .törvényes' 
szigox-ral szemben igen különös ellentétet képez azon hatá-
rozatlan lanyhaság, melyet ugyancsak kormányunk a pol-
gári házassággal szemben tanúsított, hol annak következe-
tes kex-esztülvitele a px-otestantismusnak ártani látszik. Mint 
a lapok beszélik, nem régen egy iskolamester s egy altiszt 
bocsáttattak el, mindketten, mert polgáx-ilag kötött házas-
ságukat nem áldatták meg egyúttal egyházilag is. Minő jog-
gal teszi ezt a kox-mány, mely néhány hónappal ezelőtt va-
lamennyi polgáraira ráerőszakolta ugyané töx'vényt, melyet 
e két egyén egész teljében megtartott, azt nem értjük. Ha, 
mint a ,Kreuzztg' telivér luthex-anus szemfox-gatással mondja, 
nem illik csupáncsak polgái'ilag kötni a házasságot, akkor 
ne tetszett volna oly ,töi-vényt' hozni, melynek teljesítése 
„nem illik" ; — ha pedig hozták, akkor nincs joguk, meg-
büntetni azokat, kik megtartják ! 

VEGYESEK. 
s 

— A ,Magyar A.' legutóbbi számaiban érdekes czikk-
sox-ozatot hozott a nagyváradi literari um stallumoki'ól, ft. 
Andrásy János hittanár ur tollából. Igen kivánatos lenne, ha 
e becses tanulmány külön lenyomat alakjában megovatnék 
a feledés enyészetétől, melynek egy nagyobb politikai napi-
lapban a dolog természeténél fogva áldozatul esik. 

— A bécsi , Vaterland' szövegét hozza azon feliratnak, 
melyet a bajor püspöki kar a szentatyához intézett, s mely-
ben a főpapok köszönetet mondanak a pápának azoxx nagy 
lelki vigaszért, melyet bullája által szorzott nekik. „Annál 
nagyobb volt örömünk" — mondják, „mennyivel nagyobb 
volt épen Szentsége ii-atának vétele előtt szomox-uságunk, 
midőn szemeink előtt láttuk mindazon gonosz terveket, me-
lyeket a katholicismusnak ellenségei hatalmukban elbiza-
kodva Krisztus helytax'tójának legközelebbi választásáx-a 
nézve forx-altak". 

— Rómában f. hó 10-én Bax'ili Lőrincz, a x-ómai szent-
egyháznak Sz. Ágnesx-ől cz. bibornoka halt meg. A boldo-
gult Anconábau született, 1801. decz. 1-én s hoszu diploma-
pályáját mint thyanei érsek s madiúdi nuntius végezte be. 
1868—i máx-cz. 13-án bibornokká neveztetvén, a bucsut s 
szeutereklyék ügyeivel foglalkozó congx-egatiónak elnöke 
volt. Hoszabb idő óta gyengélkedvén ő a 104. bibornok, ki 
IX. Pius ux-alkodása alatt meghalt, ugy hogy a szent colle-
gium tagjainak száma jelenleg ismét az 50-et felül nem 
múlja. Talán, hogy a legközelebbi napok uj bíbornoki ki-
nevezéseknek hix-ét hozzák. — Az u. n. garantiatörvény 
ismét uj gyakorlati alkalmazást nyert Kómában. V. Pál 
pápa nagy költségek mellett az aequa di Bracciano nevü 
vizvezetéket vezetvén Rómába, ebből a Vaticánt is láttatta 
el a szükséges vizzel. Az akkor viselt költségek fejében a 
pápák mint az apostoli palotáknak birtokosai sohasem fizet-
ték az u. n. vízfogyasztási adót. Most a római városi tanács 
felfedezte, hogy ez nagy igazságtalanság, s híre jár, hogy a 
Vaticánba szóló vízvezeték el fog vágatni, hahogy a pápa 
nenx nyilatkozik késznek az emiitett adót megfizetni. 

— A föld katholikus lakosságának számax-ánya a gó-
thai almanach szerint 1874. végén következőleg, állott : 
Európában 147,500,000 ; Amerikában 47,847,263 ; Ázsiában 
7,147,551; Afriában 1,301,757; Óceániában 488,604; össze-
sen tehát több mint 204 millió. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, ox-szágut 39. szám alatt. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly s hittudor, m. k. egyetemi tanár. 
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Megjelenik e lap heten-

kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
Szerkesztői lakás,Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

HARMINC ZNEGYED1K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút áít-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, márczius 20. 23. I. Félév, 1875. 
Tartalom. A népnevelési egyletek haszna. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. — Egyházi 
tudósitások : Pest. A közoktatásügyi budget tárgyalása. Pest. Commentár a két fejedelem találkozásához. Olmüts. A káp-

talan ügye a bécsi birodalmi tanács előtt. — Vegyesek. 

A népnevelési egyletek haszna. 
Ha napja inkban a,z anyagi téren tapasztalható 

előhalaclásnak okait és módjait figyelembe vesz-
s z ü k : ugy talál juk, hogy az anyagi gyarapodás az 
egy közös czélra törekvő erőknek összepontositása, 
és közreműködése által válik lehetségessé. 

Nagy tehetség a nagy eszmét megteremti, 
sőt a kivitel módozatait közvonalozza. De az eszme 
megtestesitéséhez megkívántat ik, hogy a kivitelre 
szükséges erők ne h i ányozzanak ; mert különben 
azoknak közreműködése nélkül a nagy eszme csak 
az óhajok t á rgya marad. Ez okból lá t juk az élet-
ben azon nagyobb mérvű mozgalmakat, és sorako-
zásokat, melyek bizonyos kitűzött anyagi czélok 
elérésének módozatai körül történnek. 

/ 

Es e részben el kell ismernünk, hogy a kiví-
vott eredmény a várakozásnak többnyire megfelel. 

Egyes, e nemben buzditó példák másokat is 
hasonló sorakozásra lelkesitenek. Ez uton jöttek 
létre azon társulatok, intézetek, és egyletek is, me-
lyek, midőn egyesek szükségleteinek fedezésére, 
vagy gyarapodásának elősegítésére segédkezet nyú j -
tanak : egyút ta l saját hasznukat is hathatósan 
munkál ják . 

De mivel az ember nem csak testből áll, és a 
szent könyv szerint nem csak kenyérből él : azért 
kell, hogy a szellemi téren is előhaladjon, és lelké-
nek Istentől kamatozá sra nyer t tehetségeit ugy fog-
lalkodtassa, hogy a k ivánt kamatoka t is lefizethesse, 
és egyszersmind a szép, jó, és igaz elsajátítása által 
gazdagitsa lelkét, melynek fő boldogsága abban áll, 
ha Isten parancsait ta r t ja i rányadókul , és czélját 
ugy, mint tetteit azok szerint iparkodik elintézni. 

Nem lehet tagadni, hogy a világ ez i rányban 
is a régibb időkhöz képest nagy haladást képes föl-
mutatni . Csak az sajnos, hogy a világ ez érdemben 

sokszor azt nevezi a szellemi téren való előhaladás-
nak és műveltségnek, ami e szép nevezetre épen 
nem érdemes. Mert a kinyi latkoztatot t igazságok 
ismerete óta az ember végczéljának biztos tudatá-
val bir. Nem szükséges tehát, sőt nem is szabad 
neki az i r ány és módok fölött kételkedni, melyek 
szellemi kiképeztetését elősegiteni h iva tvák ; miu tán 
az ut és elv meghatároztatot t , melytől bűn nélkül 
eltérni nem lehet. 

Hogy a vi lágban mégis sajnosan tapasztalható 
czéltévesztett törekvések fordulnak elő, nem szük-
ség mondanunk. .Ezeknek megakadályozására és 
némi ellensúlyozására megkívántat ik, hogy az igaz-
ság érzetében jóakaratot , és az erőknek oly mun-
kásságá t tanusitsuk, minőt az ellenfél czéljának ki-
vitelére pazarol. 

Különösen a népnevelés ügye az, melynek szol-
gála tába a mostani divat szerint azok is beszegőd-
tek, és az ügy élére, illő zsold mellett, vezérekül 
fölléptek, kik a társadalomban mind ez ideig más 
téren mozogván, időt sem nyerhettek arra, hogy a 
dolgot behatóan t anu lmányuk t á rgyává tehették 
volna. Az ily vezéreknél azután nem a hosszas 
tanulmányozás,és az evvel kapcsolatos tapasztalás, 
hanem a fölülről kapott vezényszó adja meg az 
i rányt . Helyzetök a sultán által tévedésből kine-
vezett főtisztéhez hasonló, ki a hivatal megnyerése 
után a képességet Mohamedtől remélte elnyerhetni. 
Pedig a közmondás azt tar t ja , hogy a minek az em-
ber nem mestere, annak , beavatkozása által hóhérja 
szokott lenni. 

Sokaknak rosz alapra épitett meggyőződése 
az, hogy a népnevelést a vallásban való oktatás 
nélkül is sikeresen lehet eszközölni. E munká juk -
nak keresztülvitelében azután oly téves u takra le-
csavarodnak, melyeken a ki tűzött czélhoz eljutni 
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épen nem lehet, sőt a gondolkodó vezér, ha elég ön-
erővel bir az igazság kimondására, kénytelen be-
vallani, hogy az eddig koptatott ut nem czélirá-
nyos: és ezért arról le kell térni, lia a hazának en-
gedelmes, szorgalmas, példás, és békeszerző polgá-
rokat akar nevelni. Az ut pedig e czélra az egyház 
által kijelöltetett, valamint a mód is, melynek hasz-
nálatától óhajtott siker várható. E mód pedig nem 
más, mint a vallás alapján eszközlött népnevelés. 

Mert vallás nélkül nevelni, annyi, mint czél-
hoz jutni akarni az eszköz használása nélkül. A 
reál ismeretekkel kibélelt fö't pedig műveltnek mon-
dani, nevetséges dolog. Már a régi pogány világban 
is megkívántatott, hogy a bölcsek és államférfiak 
egyéb tanulmányaik mellett az istenek történeté-
nek ismeretével birjanak, és azokat tiszteletben 
tartsák. Az embert nemessé, műveltté mindenesetre 
az teszi, ha kikitörő szenvedélyeit fékezni tudja, ha 
indulatain uralkodni tud, ha vágyai az igazság rová-
sára ki nem terjeszkednek, és ha az életben előfor-
duló kellemetlenségek benső békéjét megzavarni 
nem képesek. E szép vonások pedig csak abban lel-
hetők fel, ki vallásos nevelésben részesült. 

Mivel pedig az ellentáborban fölállított tanmó-
dozatok, és népnevelési egyletek épen arra látsza-
nak törekedni, hogy az emberi nem legdrágább 
csemetéi, — a gyermekek vallási közönyösséget ta-
nuljanak, és az embert összehalmozott reál ismere-
teik után tartsák műveltnek, semmi tekintettel 
annak vallásos meggyőződésére : azért szükséges, 
hogy a kath. hivek között is katholikus népnevelési 
egyletek alapíttassanak, melyek oda működjenek, 
hogy a nevelés körül előforduló téveszmék a ke-
resztény szivekből kiirtassanak, és kellő értékükre 
szállíttassanak le. 

E mellett a kath. népnevelési egyletek hasznát 
még a következőkben találjuk : 

1. Minthogy a kath. népnevelési egyletek egy-
házi és világi tagokból állanak, szükségképen követ-
kezik, hogy az ily tömörülés által a kitűzött nemes 
czél hamarabb elérhető. A szétágazott, és ellentétes 
erők egymást megsemmisítik : az összetartás pedig, 
kivált a czél szentségének öntudatában, csodával 
határos eredményeket képes fölmutatni. 

2. A gyakorlat s a helyes tanulmány nem egy 
üdvös eszmét kelt a népnevelés ügye körül, melyek-
nek életbeléptetése szükséges, ha a kitűzött nemes 
czélt elérni akarjuk. A népnevelési egyletek az ily 
újonnan felmerült eszmék mikénti foganatosításáról 
tanácskozni hivatvák. 

3. Sajnosan tapasztaljuk, hogy a szenvedélyek, 
és korunk uralkodó hibái a kisebb nemzedékben is 
igen gyakran előtűnnek. A közmondás és a tapasz-
talás szerint pedig áll azon igazság, hogy a milyen 
az ember kis korában, olyan lesz az öregségében is. 
Tehát mig a gaz kicsiny, addig kell azt irtani. „Dum 
parvus est hostis, interfice" ; — mert különben Ho-
rácz szerint: „Quo semel est imbutarecens servabit 
odorem testa diu." Korunk ezen elhatalmasodott 
hibái fölött a népnevelési egylet, mint valami or-
vosi tanács tanácskozik, és oly lelki ovosságokat 
nyúj t lelki betegségben sinlődők számára, melyek 
a bajt sikeresen meggyógyítják. 

4. Nagy csalétkül szolgált a kath. iskolák több 
helyt történt elközösitésére főleg azon körülmény, 
hogy az ellentábor emberei, a katholikusoknál meg-
levő eddigi gyakorlat kisebbítése és népszerütleni-
tése mellett, az iskolaügyek gondozását a szülőkre 
bizták ; ujjal mutatván a felekezeti iskolákra, hol 
szerintök a nép az iskolai ügyektől elzáratik, és 
azokban a papi hatalom egyedáruskodása divik. E 
rágalomteljes állítást iskolánk jelen kezelése is meg-
dönti. Es megczáfolják azt a népnevelési egyletek 
is, melyek különösen azért hasznosak, mert azok-
ban a szülők is megjelenhetvén, a tanügy iránt ér-
deklődni fognak, és igy tér nyit tat ik nekik, hogy 
az eszmecsere után iskoláikat a legjobb meggyőző-
dés szerint kezelhessék. 

5. Minthogy divatba jött a kath. rendszert, 
bármily czélirányos legyen is, ócsárolni, és mint-
hogy a kormány nem egy alkalommal az áramlat 
által magát elsodortatni engedi : ezen ingadozó ál-
láspontnak szükségképi kifolyása az, hogy gyak-
ran oly kétes kérdések merülnek föl, melyeknek a 
kormány iránt rokonszenvező megoldása a kath. 
ügynek esnék hát rányára . Hogy tehát az igy elő-
térbe tolt kérdésekre illetékes válasz adassék, és a 
jóakaratú szülők e részben tájékozva legyenek, a 
népnevelési egyleteknek fő és nemes feladata, a föl-
tett kérdések minden oldalróli megvitatása után, az 
irányadó elvet megállapítani. 

Az egyletek ezen korszakában oda kell töre-
kednünk, hogy a kath. népnevelési egyletek minél 
több helyen megalakuljanak, és az egyház és haza 
javára nagy buzgalommal működvén, óhajtott vi-
rágzásnak örvendjenek. Házy István. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folyt. 1. a ,Rell. 12. számát.) 

VIII. A török iga mindinkább súlyosbodott, tehát béke 
és egyetértésre lett volna szükség, és a protestánsok háttérbe 
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szorítva a liazai érdekét, a szabadság jótéteményeit, ismét 
vallási viszálykodásokat szítottak; és Lipótnál (1657—1705.) 
folytonosan sérelmekről panaszkodtak, holott épen ők voltak, 
kik a katholikusok ellen támasztott sérelmeket vérrel is 
festegeték. 

A protestáns prédikátorokat igen sértette ez időben, 
hogy sokan, különösen a főbb családok tagjai közül, a római 
kath. egyház kebelébe visszatértek. Ezen örvendetes jelen-
ségek nemcsak távol, hanem Kecskeméten is felmerültek. 

Gyöngyösi Chrysostomus főnöksége idejében 1658-dik 
évben gróf Wesselényi Ferencz nádor előtt Pozsonyban, a 
katholikusok és kálvinisták a templom és melléképületei 
iránt egyezkednek, hogy mily eredménynyel ? arról a kö-
vetkező okirat ád kellő felvil i gositást. 

Nos Comes Franciscus Vesselény de Hadad, perpetuus 
in Murány, Regni Hungáriáé Palatinus, et Judex Cumano-
rum, neonon serenissimi Principis Domini Domini Leopoldi 
Dei Gratia Hungáriáé, Bokemiae, Dalmatiae, Croatiae, Sla-
voniaeque Adgyuk tudtára mindeneknek, az kiknek 
illik ez Levelünk rendiben. Hogy minek utána az mi Kecs-
keméthi mezei Városunkban lakozó Pápista és Kálvinista 
valláson lévő rendek között minémü sekrestye és kápolna 
végett valami villongások indíttattak volna, azon Rendek 
egynehány ízben hozzánk folyamodván magok injuriáit és 
praetensióit ab utrinque előnkbe terjesztették, kikről paran-
csolatokat is adtunk ugyanazon rendekre, hogy az ilyetén 
villongásnak békét hagyván, éllyeuek egymás közöt keresz-
tényől, és csendes békességben, de mindazáltal látván mi, 
hogy azon controversia ottan közöttök nemhogy eltemette-
tett volna, de sőt napról napra jobban gyuladván és gyöke-
rezvén, ujabb-ujabb villongások támadtanak közöttök, ahoz 
képest azon Rendeket pro complanatione huiusmodi contro-
versiae inter ipsos ortae magunk eleibe hivattuk, kik alkal-
maztatván magokat az mi Attyai és Keresztényi intésünk-
hez, feljöttek hozzánk ide Posomban, és nevezet szerint Kál-
vinista Rendről Ágoston György feő Biró, nemes Bán Ger-
gely, Csaba János és Vargha Mihály ; az Pápista részről 
peniglen Czebe Pál, Szabó István, Nagy Miklós, Farkas 
Miklós és Nagy János, ab utrinque maguk Principálisainak 
elegendő plenipotentiájával előttünk compareálván, és az mi 
Attyai intésünket amplectálván, akarván inkább csendes 
békességben s keresztényi szeretetben Istennek szolgálni, 
hogy nem mint egymást boszusággal és gyűlölséggel illetni, 
és idegen szemmel nézni, s e miá ez Földes uroknak fejeket 
fájdalni, illyen Attyaífiságos és örökké kösztök megmara-
dandó, magok és Successorinak javára és hasznára ab utrin-
que előttünk kezeket beadván, végezésre és contractusra 
léptenek. Et Primo quidem az Kálvinista renden lévők, azt 
az kü Templom mellett lévő sekrestyét, az Városon kivül 
való kápolnával edgyütt, melyet az Pápisták ujonan épitet-
tek (azon kő Templom egyébbaránt is Catholikusoké lévén) 
fellyebbmeg irt Kecskeméth Városunkban lakozó Pápisták-
nak, és successorinak, örökben, és meghihatatlanul engették, 
semminémő Jussokat, kit most avagy jüvendőben azokban 
avagy fundusiban praetendálhatnának, magoknak avagy 
Successorinak föl nem tartván, illyen mindazonáltal oka 
alatt: hogy ha jüvendőben az Romai valláson lévő keresz-
tények azon kü Templom mellett lévő Sekrestyén, avagy 

talán Templomon is valami igazítást, és épületeket tétetné-
nek, azt az Kálvinisták templomának nyilvánvaló kára és 
fogyatkozása nélkül cselekedgyék. Secundo : Hogy azt az 
sovént, melyet az Kálvinisták az kő Templom Torony alatt 
lévő ajtajának közöpéig vittenek, egyenesen egyik végét az 
Cinterem falához, más végét az Torony kő lábjának felső 
széllyéig vigyék, ugy, hogy azon sovént, a dato praesentiuin 
két hónap alatt, az mostani helyéből fellyebb helyeztetni 
tartozzanak. Tertio : Ellenben ismét az Római Valláson lé-
vők is azt az fa Templom körül valófundust (az fa Templom 
egyébbaránt is az Kálvinista Attyafiaké lévén) mind nap-
kelet és mind nyugat felé extendáló darab Czinteremmel 
edgyütt, ugy az mint eddig is azon fa Templomhoz birtak, 
(mellyet az régi végezés szerint magokénak praetendáltak 
lenni az Pápisták) örökben és meghihatatlanul az Kálvi-
nista valláson lévőknek, és successorinak cédálták, és fate-
álták, ugy tudniillik, hogy az napkelet felé való mostani 
sövény helyben maradván, az másik kő toronynak felső 
oldalától fogvást igyenesen (a mint fellyebb is meg van irva) 
az napnyugat felől való czinteremnek kő faláig vitessék 
illyen okkal : hogy az magok részéről Czinterim körül való 
kő falt ne roncsák, hanem épicsék (hasonlóképpen az Pá -
pisták is az magok részéről való kő falt tartoznak építtetni) 
és az Templomot is ugy csinállják az Kálvinista Atyafiak, 
hogy az Római Valláson lévők is ha idő jártában valami 
igazítást azon sekrestyének, avagy templomnak kő falain 
akarnának tenni, avagy tétetni, az Kálvinisták temploma 
felől való falaihoz aditusuk lehessen. Ezt mindazáltal az 
többihez hozzá adván, hogy senki se az Pápisták, sem az 
Kálvinisták közöl, ez iránt az ott való Pátereket, avagy 
azöknak Successorit, sem az Pápista renden lévő Embe-
reket, hasonlóképpen az Praedicatorokat, azoknak Successo-
rit, és az több Kálvinista renden lévőket is semminémő szín 
alatt az Töröknek, avagy az Földes Urának bévádolni ke-
mény büntetés alatt ne merészellye, sőt noha senki egymás-
nak szemére ne vesse, ez volt, ama volt, avagy te voltál 
ennek az oka. Quinto et ultimo : hogy valamely fél ezen Vé-
gezést mindenestől, avagy némely részeiben violálná, pört 
indítana, avagy Vármegyéket ez iránt futná, toties quoties 
Ezer Tallér büntetésben azonnal maradgyon, mely bünte-
tésnek fele az Földes Uraknak, fele penig az meg álló fél-
nek cédállyon. Melynek nagyobb bizonságára és erősségére 
attuk nekik ez pecsétes levelünket, kezünk írásával meg 
erősítvén. Actum in Libera ac regia Civitate Posoniensi die 
Vigesima quinta Mensis February Anno Domini Millesimo 
Sexcentesimo Quinquagesimo Octavo. Comes F. Wesselény. 
mp. (Pecsét.) Petrus Bosnyák Secretarius. mp. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'estj márczius 17. A k ö z o k t a t á s ü g y i b u d g e t 

t á r g y a l á s a . Hazánk alkotmányos aerajában nem csak 
a hírhedt vasutakra, hanem a közoktatás ügyre évenként 
megszavaztatni szokott összegek is, nevezetes momentumot 
képeznek mindenha. Nem azért mondjuk ezt, mintha talán 
sokalnók az áldozatot, melyet a nemzet a népnevel és oltárára 
önmagában véve tesz, mert népünk müvelódését senki sem 
óhajtja jobban, mint épen mi; azért mi, lia a népnevelést 
általában tekintjük, eltekintve azon iránytól, mely nap-
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ainkban a főszerepet játszsza, és a melynek inkább, amint 
látszik, mintsem a népnevelésnek kedveért szavaztatnak 
meg a százezrek, sőt milliók : ugy szives örömest veszünk 
részt, habár a parlamenten kivül a kivánatos összegek meg-
szavazásában. De mint épen jeleztük, minthogy nézetünk 
szerint inkább a felekezetnélküli hitetlenség, mintsem a 
tulajdonképeni népnevelés szolgál rugóul az összegek meg-
szavazására, ez az, a mi bennünket évről évre megdöbbent, 
valahányszor a közoktatásügyi budget tárgyalása alkalmá-
val olvassuk a százezreket, melyeket a nemzet képviselői 
megszavaznak ; ez az, a mi miatt soknak, feleslegesnek és 
azért pazarlásnak tartunk minden krajezárt, melyet a kép-
viselőház a közoktatás czimén megszavaz. 

E néhány év alatt, hogy a nemzet önsorsa felett füg-
getlenül rendelkezik, már milliók áldoztattak a népne-
velés ügyére, vagyis inkább mondjuk ki, hogy a képviselő-
ház e néhány év alatt néhány milliót vett ki az adózó hon-
polgárok zsebéből, hogy a honpolgárok gyermekei saját 
pénzükön szivják be a közösiskolákban elhintett hitetlen-
ség mérgét, és igy saját gyermekeik erkölcsi meggyilkolá-
sához az eszközt önmaguk nyújtsák. Es talán ez évben j a -
vult a mérleg a hit, az erkölcsösség javára ? Talán megelég-
lette már a képviselőház az eddig elpazarolt összeget ? T a -
lán megkíméltetnek a 'polgárok a lelkismereten elkövetett 
erőszaktól, hogy megfizessék a gyermekeik részére hivata-
losan készitott mérget? Ha léteznék valaki, ki ez ábrándban 
élne, azt nagyon hamar kijózaníthatja egyetlen tekintet a 
népnevelés czimén megszavazott összegre. Több mintnyolcz-
százezer és majdnem kilenczszázezer forintot tesz ki ez ösz-
szeg, mely a közoktatásügyi ministerium rendelkezésére ada-
tott, hogy vele, mint mondatik, a .népnevelés ügyét' elő-
mozdítsa. 

Az irány tehát, melyet az alkotmányos aera minden 
téren, és igy az iskolában is inaugurált, mint a fentebbi 
tétel bizonyitja, a jövőben is fentartatik, a képviselőház az 
országot még ma is elég erősnek hiszi anyagilag és erkölcsi-
leg, hogy kilenczszázezer forintot kiadjon méregre, mely az 
iíju nemzedék erkölcsi öntudatát aláássa; még ma sem jutott 
azon öntudatra, hogy „minden ország talpköve a tiszta er-
kölcs" ; mert azt tudnunk kell, hogy a .népnevelés ügyé'-
nek czime alatt a közoktatási budget rovatai közt nem más, 
mint a közösiskolák értetnek, azon iskolák, melyek mai na-
pig nem tudnak más gyümölcsöt felmutatni, mint az ifjúság 
közt elharapózott fegyelmetlenséget, az elvadulást, az erköl-
csök sülyedését, a vallási ismereteknek a zérusra leolvadá-
sát anélkül, hogy e mérhetlen károkat csak távolról a leg-
kevésbé is pótolni képes lenne az előhaladás más tudomá-
nyok terén, mert itt is csak hanyatlás, de nem haladás 
szemlélhető és ez az oka, amiért mi minden krajezárt pa-
zarlásnak tartunk, melyet a képviselők a népnevelés czimén 
megszavaznak. 

Nem tudjuk, ha váljon képviselőink gondoltak-e rá, 
hogy mily felelősség háromlik rájuk a megszavazásnál e 
pontban ; de azt előre látjuk, hogy el fog jönni az idő, mi-
dőn a történelem elfogja itélni, valamint általában az irányt, 
mely most hazánkban honol, mind különösen azt, melyet 
iskolánkban uralkodóvá tenni iparkodnak és a romboló kö-
vetkezményekért azokat fogja felelőssé tenni, kik képessé 

tették a ministeriumot, mert az eszközt kezébe adták, hogy 
akkor, midőn a népnevelés ügyén más, és pedig a nemzetre 
nézve üdvös módon lendithettek volna, a közösiskolák által 
a nemzetrontó irányt fentarthassa. Mert ez tagadhatatlan, 
hogy valamint eddig a felekezeti iskolák a rendelkezésökre 
álló eszközökkel a népnevelés ügyét előmozdították, ugy 
jövőben még hathatósabban felelhettek volna meg felada-
tuknak, ha az eddig megszavazott és a nemzet dechristiani-
zálására kidobott enormis összegek a felekezetek közt arány-
lagosan kiosztattak volna. Ez megfelelt volna az igazság-
nak, a nemzeti érdeknek, holott most mindkettő megsérte-
tik ; az előbbi, mert nevezetesen épen a kath. honpolgárok 
rovására esik, kik legtöbbet fizetnek és semmit sem kap-
nak, a másik, mivel a nemzet érdeke követeli, hogy polgá-
rai vallásosak legyenek. De fájdalom, ma az igazságnak 
nincsen uralkodó napja, a sötétség fejedelmének planétája 
alatt haladunk — alnélységbe, pedig egy év alatt, amennyire 
a közösiskola szekerének haladása ismét biztositva van, 
nagyon közel juthatunk az erkölcsi megsemmisüléshez, vagy 
meg is semmisülhetünk. 

E szomorú momentumon és ama másik körülményen 
kivül, hogy a .felekezetien' állam ez évben sem felejtkezett 
meg a .szegény' protestánsokról, kiknek mai napság a ka-
tholikusok különös kormányi kegyelem folytán tributariu-
sai, még egy momentumot kell emlitenünk a közoktatási 
budget tárgyalásából, mely benünket legközelebb érint és 
érdekel, tudniillik azon interpellatiót, melyet Ugrón Gábor 
képviselő ur intézett a pénzügy- és közoktatásügyi minister 
urakhoz, az erdélyi kath. árvák visszatartott pénzalapja és 
annak kamatjai ügy eben. 

Ugrón Gábor képviselő urnák volt már alkalmunk kö-
szönetünket kifejezni, midőn a közoktatásügyi minister úr-
hoz intézett interpellatiója által világosan bebizonyitotta 
minden hivatalos tagadás daczára, hogy a közösiskolák a 
hitetlenség, vallástalanság fészkei, honnan a communardok 
kerülnek ki, ugyanezen köszönetet ismételjük jelenleg a ka-
tholikusok nevében, habár nem sikerült is oly választ nyer-
nie egyik minister ur részéről sem, mely a méltán felhábo-
rodott kath. közvéleményt megnyugtathatná és egygyel 
megkevesbítené a kath. gravamenek számát; legalább volt 
mégis valaki, aki az ügyet az ország színe előtt szóba hozta. 

Mert jogosan kérdhetjük még ma is, az adott vála-
szok után is: fog-e, akar-e, és mikor a ministerium az er-
délyi kath. árváknak igazságot szolgáltatni ? Évek multak 
már el, hogy az erdélyi katholikusok jogai csorbát szenved-
nek, évek, hogy az erdélyi kath. árvák éheznek ; de mind a 
jogsérelem, mind az árvák éhezése csak annyit volt képes 
évek óta eredményezni, hogy a közoktatásügyi minister ki-
nyilatkoztatta, hogy ő a kérdéses alapok jogi természetére 
nézve tisztába van ; a pénzügyminister pedig azt válaszolta, 
hogy még nem volt ideje tanulmányozni az ügyet, de majd 
hozzá lát. Megnyughatunk-e ily válaszokon ? Ki tudja, mit 
ért a közoktatásügyi minister ur az alatt, midőn mondja, 
hogy ő az alapok jogi természete felől tisztában van ? Miért 
nem mondta a minister ur, hogy ő az alapok kath. jogi ter-
mészete felől van tisztában ? Ami pedig a pénzügyminister 
ur válaszát illeti, tapasztalatból tudjuk, hogy mennyi időre 
van ott szükség, midőn a kath. alapok tanulmányozásáról 
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van szó, ezt már a minister ur válaszából is kiolvashatjuk, 
ki már most is avval mentegette magát, hogy az ügy nagyon 
bonyodalmas. Bennünket tehát a válaszok ki nem elégitenck, 
mert a legjobb esetben is csak azt véljük, hogy legalább is 
el fog néhány év telni, mig az erdélyi katholikusok az ala-
pokhoz hozzá jutnak, ha ugyan jutnak. Mi ennélfogva na-
gyon indokoltnak találnók, ha az erdélyi katholikusok, 
vagy felírnának a pénzügymimsterhez, vagy, amit még czél-
szerübbnek találunk, ha küldöttségileg sürgetnék a minis-
ter urat az ügy mielőbbi és gyorsabb tanulmányozására, 
mert különben nem tudjuk mikorra számithatnak rá, hogy 
jogos vagyonukhoz hozzá jutnak ; erdélyi katholikus test-
véreink tudjuk, hogy sokat buzogtak már ez ügy mellett, 
ne lankadjanak továbbra sem, fáradságuknak talán mégis 
sikerülni fog, hogy legalább egy ügyben a liberális kor-
mány a katholikusoknak is igazságot fog szolgáltatni. Hadd 
lássuk . . . . ^ 

Pest, márczius 17. C o m m en t á r a k é t f e j e d e -
l e m t a l á l k o z á s á h o z . Amintconstatálva van, Felséges 
urunk jövő hónapban Dalmátiába utazik, mely alkalmat 
felhasználja egyúttal arra is, hogy Velenczében az olasz ki-
rálylyal találkozzék. Szokásba jött hasonló fejedelmi talál-
kozásokhoz a politikai lapok részérőlcommentárokat, követ-
keztetéseket fűzni, melyek nem egyebek természetesen, mint 
az egyéni vágyak kifejezései, megfelelnek-e ezek azután 
a tényeknek vagy sem, avval ismét a mi újságíróink termé-
szetesen mit sem törődnek. E szokás alól kivételt O Felsé-
gének jelenlegi utja sem képezett, a lapok mindannyian com-
mentálják azt, és mindannyian ehorusban zengik, hogy e 
találkozás nemcsak egyszerű viszonzása Viktor Emmanuel 
bécsi látogatásának, hanem egyszersmind elismerése a befe-
jezett tényeknek, nevezetesen azoknak is, melyek az egy-
házi államra vonatkoznak. 

Commentáljuk röviden mi is e látogatást és lássuk mi 
igaz van a fenebbi liberális állitásban. Ha figyelembe vesz-
szük a helyet, hol a fejedelmi találkozás történik és látjuk, 
hogy O Felsége a látogatást nem Rómában, hanem Velen-
czében viszonozza, ugy teljes meggyőződésünk szerint e 
tényből ugy annyira nem következik a befejezett tények-
nek elimerése a pápai államokban, hogy abból minden józan 
eszű és elfogulatlan ember épen az ellenkezőt fogja követ-
keztetni ; hiszen ha e látogatás nem pusztán udvariassági 
tény, hanem politikai horderővel biró esemény lenne, ha azt 
akarná a világgal elhitetni, hogy minden igazságosan és 
helyesen történt a pápai államokkal, ugy a hogy történt : 
akkor a találkozás bizonyára nem egy jelentéktelenné sü-
lyedt és csak múltjában nagy város falai közt történt volna 
meg, hanem épen azon a helyen, mely legpraegnánsabb mó-
don fejezi ki ma az olasz egységet, mert a kormány szék-
helye ott van, t. i. Rómában. De ez nem történt, hanem in-
kább elkerültetett, mily alapon lehet tehát a fentebbi állí-
tást koczkáztatni ? 

Van azonban e látogatásnak kétségtelenül egy másik 
oldala, melyet mi is elismerünk, de ez nem a liberalismus, 
hanem a katholicismus előnyét, fönségét és befolyását bizo-
nyítja a társadalmi jólétre, a békére nézve. A liberalismus 
t. i. a hol uralomra jutott és megfészkelte magát, az egye-
netlenség, viszálkodás, békétlenség, gyűlölet magvát hin-

tette el, e gyönyörűséges gyümölcsök mai napig Európa min-
den államaiban gazdag tenyészetnek örvendenek ; a libera-
lismusnak lehet köszönni, hogy a világon ismét létezik, amit 
csak a pogány korszak ismert, t. i. fajgyűlölet: az ő forra-
dalmi eszméi okozzák, hogy nem csak a nép alsó rétegében 
élők kivánják meg és veszik el a másét erőszakkal, hanem 
koronás fők is hasonlót cselekesznek ; hogy a tulajdonjog erő-
szakos megsértése a barátságot szorosabbra nem fűzi, hanem 
még a volt barátokat is elválasztja egymástól, és a baráti 
érzelmekkel ellenkező érzelmeket szül, az nagyon világos ; 
hogy a liberalismus O Felségének épen a tulajdonjog tekin-
tetéből sok keserűséget okozott, a piemonti király érdekében, 
azt meg mindnyájan tudjuk. De azt is tudjuk, hogy erköl-
csi téren a homoeopathikus gyógymód non sens, gyűlöletet 
gyűlölettel, liberalismust liberalismussal gyógyitani nem, 
csak a már létező állapotot lehet fentartani. Egy más ténye-
zőnek kell tehát közbelépni, mely hatást gyakoroljon a mo-
rális érzületre, mely az ellenfélnek a szenvedett sérelmet 
megbocsátani parancsolja, a mi azonban a sértőt még nem 
menti fel az elégtételtől, e tényező pedig a katholicismus. 

Felséges Urunkat tehát, midőn szemléljük a velenczei 
utazásra indulni, e ténye, a mint ismert vallásos lelkülelét uj 
fénybe helyezi, ugy a katholicismus befolyását, ugy az egye-
sekre, mint a társadalomra igazolja. Igenis, III. Napoleon 
azt mondta, hogy a császárság a béke, de csak mondta, 
azonban nem igazolta ; O Felségének ténye pedig igazolja, 
hogy a katholicismus a béke, a rend, a szeretet, s ott, hol a 
fejedelmeket a katholicismus vezérli, ott a népek békéje is 
meg van mentve. E tény nagyban bizonyítja, hogy valamint 
a múltban a megzavart társadalmi rendet, a katholicismus 
állitotta helyre, ugy jelenleg is a liberalismus okozta sebe-
ket csak a katholicismus fogja meggyógyitani, mi részünk-
ről O Felségének e látogatásában ujabb garantiát látunk a 
katholikus elvek mielőbbi érvényesülésére nézve, és azért 
örömmel üdvözöljük a nemeslelkü fejedelem elhatározását és 
honfiúi hódolatunkkal követjük útjában. f~) 

Zágráb, márczius derekán. A b o s n y á k b a r á t -
n ö v e n d é k e k . Méltóságos báró ur ! Tisztelt barátom 
uram ! Ha Róma, volt katholikus város remek müvei valaha 
csudálkozását előidézték, ugy hiszem azon sem fog többé 
felkiáltani, ha egy horvát kanonok kegyedet soraival meg-
lepi, hozzá tévén még azt is ; hogy ime egyelőre csak egy 
darab magyarfaló ,Obzor' napi lap részével, és annak lemá-
solt tartamával siet önnek feltűnni ! 

No de megenged szerénytelenségemnek, ha ép illyessel 
alkalmatlankodom; — mert ugy gondolom, minthogy az 
érintett czikkek Magyarországot, annak kormányát, de 
magát főpapjainkat is érdekelhetik s nem leend idő-, és kor-
szerűtlen, ha Kegyed, mint a ,Religio' nagyérdemű szerkesz-
tője, — magasztos szellemmel irt lapjában néhány sort fel-
venni jónak látna ; — hozzá tehetem : miként ha az alább 
Írottakról bővebb tudomást óhajtana szerezni, — azt a cul-
tus-ministeriumban, vagy egyenesen bibornok-Primás ő 
Herczegségénél — kinek az ügy kezei közt vagyon, — ki-
elégitőleg megnyerheti. 

Már régebben volt az ,Obzor' nevű horvát lapban érintve 
a bosnyák barátok neveltetése Diákováron. — Ugy hiszem 
nem lesz felesleges megérintenem, miként hajdanában bol-
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dog emlékű József, ausztriai császár 1784 kiadott valame-
lyik német rendeletében ugy intézkedett: „miként a bos-
nyák barátok növendékei Magyarországban neveltessenek", 
és e czél elérésére nagyobb összeget az úgynevezett Commi-
sariatusi pénzalapból, mint állíttatik, vagy félmilliót a ma-
gyar katholikus vallásalaphoz csatoltatni elrendelt, mely 
alap az idők viszontagságai által most csak 112,731 f. 27 
krou áll, — melynek kamatja névszerint 5,010 f. — a ba-
rátok nevelésére a k. vallásalapból a horvát budgetbe á t -
származtatik. 

Hogy a bosnyák barátok csakugyan 1846'-ig folyto-
nosan Magyarország több püspökségeiben neveltettek, az 
kétségen felüli dolog minthogy Stroszmayer, diákovári püs-
pök ur szinte bevallja, hogy 1852-ik évben sikerült az 
akkori bécsi cultus- ministernél kieszközölnie, O Felsége a 
Császár, és Apostoli Király legmagassabb beleegyezése nél-
kül, hogy a hagyományozott tőke kamatjai egyenesen az 
általa Diákováron, a bosnyák barátok számára felállított 
zárda növendékeire forditatbassanak. De mi is ne sikerült 
volna abban az időben a horvát nemzet első fiának ? ! midőn 
csak kicsibe mult, hogy ép az ő befolyása következtében Ró-
mában el nem határozták: hogy Szent István és Sz. László 
királyaink többi: ne ünnepeltessenek mint horvát védszen-
tek, amennyiben ő azt állitá Rómában: Magyarország többé 
nem állam — s igy Horvátország nem kapcsolt rész többé 
— s csak boldogult Haulik érsek szivosságán tört meg a 
dolog. — No de bevezetésül legyen ennyi elég, át térek te-
hát az czikkjeire, melyekből kivonatban csak annyit 
leszek bátor felhozni, a mennyi épen a czikksorozat Író-
jának okoskodását — ellenmondásokba jutását, de mi leg-
főbb, politikátlanságát, és zavart előidézni óhajtó viszketeg-
ségét jellemzi. 

Az I. czikknek felirata ez : 
Még egyet a diákovail) bosnyák barátok neveléséről. 

„Tisztelt szerkesztőséged volt az első, ki becses lapjá-
ban felemlité, miként a magyar kormány azon álternativát 
tette a bosnyák barátoknak, hogy vagy Magyarországba 
jöjjenek önkénytesen, vagy pedig a magyar k. vallásalap-
ból számukra az évi segélypénz beszüntettetik, — és ismét 
jeleztetett az ön lapjában, hogy Rómában kieszközöltetett, 
miként a növendék barátok maradjanak Diákován, de az 
év végéu beáll a fentjelzett alternativa, minthogy a magyar 
kormányr el nem áll határozatától. A zágrábi hivatalos ,Na-
rodne Novine1 napilap önök ezen állítását kétségbe obajtá 
vonni. A magyar kormány ezen eljárása törvényes és poli-
tikai szempontból megfoghatlan előttünk. De azért mi önt 
biztosithatjuk, hogy állitásunk alapos, és hogy ezen eljárás-
sal nékünk számolnunk kell" ! 

Már a czikkiró, hogy- ne tudná ezt egész bizonyosság-
gal, midőn ő maga vezeti az ügy menetét ? — határozottan 
állítja : hogy a magyar kormány a Propaganda, és a sz. 
ferenczrendüek Rómában székelő generálisánál már ez év 
folytán sürgette a növendék barátok Magyarországba való 
áthelyhezését, hogy ott a bibornok-hgprimás O Emjának 
felügyelete alatt neveltessenek, hogy ne tudná a czikkiró 
mikor a Zadarslci2) Narodni list e f. hó 12-iki számában, ,A 
bosniai barátok és gróf Andrássy' cziinü czikkében ily for-

') A czikkiró, de mások is, nem írják Diakovár. — 2) Dalmatia. 

mán kegyeskedik írni : „Ezen sokat dicsért, és sok tulajdo-
nokkal bíró államférfiú kormányos3.) alig, hogy kihúzta 
elődje, a nagy Beust alól a széket, sas szemeit rögtön Bos-
niára forditá !" S végül igy fejezi bo czikkét: „Nem ! a bos-
nyákokat son kinek se szabad elválasztani az ő testvérjeik-
től, kikkel vér és vallásban egyek, kiknek multjok és jövő-
jük ugyanaz ! A magyar műveltség sem Bosniára, sem a 
Keletre átszármazni nem fog! Hasonlót hasonlóval ! ezt akarja 
Isten, ezt a természet, ezt a mi meggyőződésünk, ezt fogja 
kivivni a mi akaratunk! Bosnyákok résen legyetek". — Ily 
forma sorai a t. czikkirónak vannak még nagyobbszerü ki-
adásban is, talán, ha kell, rá is jöhetünk ; engedelmet kérek 
e kitérésért. 

„Megengedi nekem — folytatja a czikkiró — t. szer-
kesztő ur, hogy eleve is azt kérdezzem, áll-e a magyar kor-
mánynak hatalmában, a kath. vallási alap ezeii évi járulé-
kát a bosnyák barátoktól,ëha Diákováu neveltetnek megta-
gadni? — Talán emlékezni fog ön, hogy a horvát és slávon 
országok költségei közt a II. fejezet : , Vallás és nevelés' 7. 
pontjánál ott áll a 3-ik kikezdésnél : „A bosnyák barátok 
nevelésére 5010 ft." — és mi következik ebből? Egysze-
rűen az, hogy a bosnyák barátok nevelésére szánt összeg a 
horvát budgetből folyt, — és igy ezt beszüntetni csak a ko-
ronának a horvát országgyűléssel együtt van joga". 

Itt czikkiró megfeledkezik alább jelelt sorairól, hol 
állitja, hogy ezen összeget minden évben a magyar központi 
pénztár szállítja a barátok nevelésére — és mégis kérdi : mi 
joggal intézkedett a magyar kormány ? „De lássuk hogyan 
jött ezen összeg a mi szükségleteink fedezése közzé ? Még 
mai napig — folytatja czikkiró — van Bécsben Commissa-
rius terrae sanctae, ennek kötelessége volt hajdan a szent 
földön levő austriai zárdákra és zarándokokra felügyelni, és 
ezen egyéniség kezelte a vallásalapi pénzeket is. De mint-
hogy ugy a zárdák, mint a zarándokolás későbbi időkben 
csaknem egészben megszűntek, II. József ausztriai császár 
ugy rendelkezett, hogy ezen alapítványból segélyeztessenek 
a keleti keresztények, és végre, hogy bosniai születésű bará-
tok neveltessenek. Nem lesz nehéz megérteni II. József 
szándokát e rendelménynél, ha az ő keleti politikáját köze-
lebbről tanulmányozzuk !" — Ezek után áttér az érdemes 
író azon pontra, mely előtte egyáltalán homályos, midőn azt 
állitja: hogy e század elején a commissariatusi alap azért 
adatott által Magyarországnak, mert Bosnia és a keleti kor-
mány s a magyar-horvát korona között szorosabb, bensőbb 
barátság kö t te te t t !? . . . Pedig tudnia kellene czikkirónak, 
bogy II. József császár német nyelven irt rendeletében 
ezen alapot egyenesen a bosnyák barátok magyTarhonbani 
neveltetésére a kath. vallás alaphoz csatoltatni rendelé. 

„Minthogy pedig a bosnyák barátok csaknem egész 
1846-ig Magyarországon neveltettek, folytatja, a rend főnö-
keinek, egyáltalán nem volt Ínyükre azon szellem, melyet a 
fiatalság Magyarhonban magába szítt, — és ne legyen is 
senkinek szemére lobbantva, de mondjuk ki igazán — miért 
is neveltessenek a bosnyák barátok Magyarországban? — 
hisz, ép ugy lehetne a magyarokat Némethonba küldeni, 
mit épenséggel nem csudálhatnánk, mert a németek minden 

3) tulajdon kifejezése. 
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tekintetben, ideszámítva a bittudományokat is, nagyban fe-
lülmúlják a magyarokat.4) 

Ezen ferde neveltetése tebát a bosnyák barátoknak és 
azon szellem, mely különösen 1846-ig elterjedt a növendé-
kek közt, arra inditá a nagytudományu Sunjics Márián, a 
bosnyák barátok főnökét és a magasztos szellemű Strosz-
mayer József György, diakóvai püspököt, bogy székhelyén, 
vagyis Diakován épitsen a barátoknak zárdát, és az ö leg-
magasabb felügyelete alatt neveltesse az ifjúságot", (csaknem 
talán papi omladinistákká??) 

Fel is építette a növeldét, ki is eszközölte, (már jelez-
tük, mi módon 1852-ben) az alapítványt, és ez ki is szolgál-
tatott folytonosan számukra. 1868-ban az egyesség (unió) 
megkötésekor sem tétetett eziránt más intézkedés, minthogy 
a horvát minister átveszi az illető összeget, azt ide szállítja, 
és igy felvétetik a horvát budgetbe ! (Ilyformán ugye nem a 
horvátok zsebéből jő ?) Innét látszik, hogy azon rendelet, 
(már itt tessék a bécsi ministerét érteni) mely által határoz-
tatik, hogy azon commissariatusi tőke, melynek kamatjaiból 
a bosnyák barátok neveltetnek, ugy szól, hogy az a diáko-
vai zárdára fordittassék, csakhogy az mai napig sem ada-
tott által a horvát kath. alapitványnak kezelés végett. 
Kezeim közt van egy kivonata a magyar kir. számve-
vőségnek, melyben határozottan elismertetik, hogy a fent-
emlitet tőke Horvátországnak átadandó, mint ez 1852. elren-
deltetett ! (Csakhogy itt megfeledkezik a t. czikkiró, hogy 
ezen 1852-ki határozat, a magyar cultusministert egyálta-
lában nem kötelezi, annál kevésbé, minthogy a főrendel-
kező, II. József császár ezt határozottan a magyar katholi-
kus vallás alapkezelésére bizta.) 

Most már könnyen válaszolhat ön a kérdésre, mi jog-
gal tagadja meg a magyar kormány ezen összeget a bosnyák 
barátoktól? És hogy fogja ön nevezni azon eljárást, midőn 
valaki ijesztgeti, a másikat, ki élvezi egy harmadik adomá-
nyozását?! és hogy ezt tőle megtagadja, ha rendeleteinek 
ellenszegül ? Azt ön és olvasói mély belátására bizzuk meg-
birálni ! De van e kérdésnek, még a törvényes oldalán kivül 
egy másik része is, miről a második czikkben. 

Ofoniitz. A k á p t a l a n ü g y e a b é c s i b i r o -
d a l m i t a n á c s e l ő t t . Régebbi vitás kérdés az, fenáll-e 
még ma is az itteni káptalannak azon szokása vagy privi-
légiuma, hogy tagjaivá csak nemes emberele lehetnek. Az 
ujabb korban maga az osztrák kormány is minden kitelhe-
tőt tesz, hogy e régi szokást megszüntesse, mi hoszadalmas 
vitákra alkalmat adott s utóvégre odáig vitte a dolgot, hogy 
több, szám szerint négy stallum csak azért marad betöltetle-
nül, mert a privilégiumait hangsúlyozó káptalan s az azokat 
megtámadó kormány közt mindeddig nem sikerült az egyet-
értést e pontra vonatkozólag helyreállítani. 

A dolog akként került a bécsi birodalmi tanács elé, 
hogy Promber képviselő s társai február elején oly értelmű 
interpellatiót intéztek Stremayr ministerhez: hogy áll az 
ügy, s mit szándékozik a kormány e tekintetben tenni. Az 
egész kérdést pedig egyház- és jogtörténelmi szempontból 
eléggé érdekesnek találjuk, hogy a ministeri választ ezen in-
terpellatióra egész terjedelmében hozzuk. 

A kérdéses ügynek kellő világosságba helyezésére — 
4) mily hízelgés ! 

mondja a minister, szükséges, hogy az olmützi káptalan 
szervezésére yonatkozó fontosabb történelmi mozzanatokat 
röviden szemügyre vegyük. 

Az olmützi káptalannak megalapítása a 12. századba 
teendő. Eredetileg 12 kanonokból állott, kiknek száma az 
idők folytában uj alapítványok tétele s az egyes püspökök-
nek adományozásai által 31-re szaporodott ; ennyit találunk a 
Mária Terézia alatt 1772-ben szerkesztett káptalani s tatú-
tumokban, t. i. 4 dignitariust, 10 kanonokot (capitularis) és 
17 u. n. domicellarist, mi utóbbiak alatt azon, gyakran igen 
fiatal kanonokat, s kanonokjolölteket értik, kiknek feladatuk 
szorgalmas tanulás által a káptalanbai belépésre készülni, 
hogy majdan a megyekormányzati ügyekben tevékenyen 
részt vehessenek s hasznos szolgálatokat tehessenek ; — kü-
lönben pedig e domicelláris kanonokok a residentiálisoktól 
javadalom tekintetében is különböznek. 

1787—i junius 6—karói kelt, 66. sz. udvari leirattal II . 
József császár elrendelte, hogy a kanonokok száma 12-re 
szállittassék le, a 13. s 14. stallum jövedelme a vallásalapba 
szolgáltassék be, a domicellarisok azonban egészen szűnje-
nek meg. 1809-ben Ferencz császár a 13. s 14. kanonoki 
stallumot újból felélesztő s 9 domicelláris helyet engedé-
lyezett, főleg azon okból, mert előkelőbb szülőknek gyer-
mekei csak ugy szentelik magokat a papi pályára, ha — 
mentől biztosabb kilátásuk van kanonokká lehetni. Igy 
találjuk a káptalannak személyzeti kimutatását azon sta-
tútumokban, melyek 1826-ban szerkesztve, 1827-ben leg-
felsőbb helyen némileg módosítva helybenhagyattak. Ezek 
szerint volt 14 kanonoki stallum, ezek közül 12 fekvő 
jószággal, az u. n. mensa communis-sal, 2 pedig pénzben 
fundálva s 9 domicelláris. E helyeknek betöltésére vonatko-
zólag ő felsége 3 kanonokot kizárólagosan nevez ki, a töb-
bire nézve kinevezési joga akként oszlik meg a káptalannal, 
hogy az évnek az 1., 3., 5., 7., 9. s 11. hónapjában megürült 
stallumokra ő felsége nevez, mig az egyenes számú hóna-
pokban megüi'ültekre a káptalan választ. 

Hogy valaki azonban olmützi kanonok lehessen, az 
1772-i statútumok „generis splendor cm ac illustrium maio-
rum mérita" kötöttek ki feltételül, természeteson az alattom-
ban értett jámborság s tudomány mellett ; továbbá a jelölt-
nek Cseh- s Morvaországi incolatussal is kellett bírnia. Az 
1826-i statútumokban az incolatuson kivül még „Nobilitatis 
gradus, saltern status equestrisu követeltetik. 

Azon püspöki értekezlet, mely 1849-ben Bécsben ösz-
szogyült, hogy az osztrák birodalmi kath. egyháznak mi-
kénti újjászervezése iránt tanácskozzék, kijelenté, misze-
rint a nemességnek követelése és a domicelláris intézmény 
nem előnyös az egyházra nézve. E nézeten volt a császári 
kormány is, amint az a concordatumnak 22. pontjában kife-
jezését találta, mig végre az 1874-i májushó 7-kéről kelt 
tv. 1. §-a akként rendelkezik, hogy egyházi hivataloknak 
elnyerésére nézve az állami törvények, az azoknak kereté-
ben (!) érvényes egyházi szabványok, s különös esetekbon (!) 
az illető alapítványi okmányok iránytadók. 

Miután oly alapítványi okmány, mely egy olmützi ka-
nonoki stallumnak elnyerhetésére elengedhetlen feltételül a 
nemességet mondaná, fel nem mutatható, — miután továbbá 
e tekintetben 200 éves jogi szokás sem mutatható ki, sőt 
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ellenkezőleg bebizonyítható, bogy még a 17. század közepe 
előtt is már nem-nemes kanonokok léteztek az olmützi káp-
talan kebelében ; — s miután végre e nemességet az állami 
törvények époly kevéssé követelik, mint az egyháziak ; a 
kormány kénytelen azt követelni, hogy az olmützi kanonoki 
stallumoknak betöltésénél a nemesség többé ne követeltessék 
feltételül ; mig egyúttal azt a véleményt is táplálja magá-
ban, hogy a domicellarisoknak intézménye jövőre tartha-
tatlan lesz. 

De hogy ezen intézményt eltörölhetni lehessen, szük-
séges lesz magának a káptalannak szervezetét is megvál-
toztatni; mert az 1826—i statutumok szerint a megürült ka-
nonoki stallumokba a sorban levő domicellarisoknak kellene 
következniök, minélfogva voltaképen mindig csak domicella-
ris helyek tölthetők be, s innen van, hogy a kanonoki stallu-
mok betöltésének határidejét az 1874 májushó 7-éről kelt 
törvény 12. §-a értelmében meghoszabbitani kellett. Végül 
még megjegyzem, hogy jelenleg csak 10 kanonoki s 2 do-
micellaris hely betöltve lévén, a mensa communis-hoz tar-
tozó két kanonoki stallum, ugyanannyi pénzben alapított s 
7 domicellaris hely üresen áll. Ennélfogva a morvaországi 
helytartót már 1874-i julius 20-án oda utasítottam, hogy 
a fentidézett tv. 59 §-a értelmében a máris üres, vagy még 
üresedésbe jövő stallumok jövedelmeit a vallásalapba juttassa. 

Ezt előrebocsátva a tett interpellatióra van szerencsém 
a következőkben válaszolni : 

1) Az olmützi káptalanban üresen álló négy kanonoki 
hely csak azért nem töltethetett be mindeddig, mert előbb 
még a káptalannak, a domicellaris intézmény megszünteté-
sével összefüggő újjászervezése foganatosítandó. 

2) Nem kaptam semmiféle pápai brevét, mely által az 
olmützi kanonokságért folyamodókra nézve a nemesség fel-
tétele megerősitőleg helybenhagyatnék. 

3) Az üresen álló kan. helyek betöltésénél a kormány 
a fentidézett törvény s az e tekintetben épen most fejtegetett 
nézet értelmében szándékozik eljárni". 

Eddig a ministeri válasz. Ugyanezen ügyre vonatko-
zólag a bécsi , Volksfreund1 ezidei 42. számában pedig eze-
ket irja : 

„A , Tagesbote aus Mähren' analysisét hozza azon pápai 
brevének, mely az olmützi ügyre vonatkozik. Abban a szent-
atya különösen kiemeli, hogy a káptalan azon kérelemmel 
fordult hozzá : miszerint a kanonokságra eddig divott szo-
kásokat megerősíteni kegyeskednék, mely kérelmet vissza-
utasítani annál kevésbbé volt oka, minthogy a káptalan 
mindig hü volt Kómához s a római levéltárakban meglevő 
okmányok ebbeli igényeit tökéletesen igazolják. A Dietrich-
stein Ferencz bibornok alatt szerkesztett statutuumok kü-
lönösen emiitik, hogy a káptalanba csak homines nobïles ve-
hetők fel. Ezen D.-féle statútumok későbben szóról szóra vé-
tettek be azokba, melyeket Rudolf főlierczeg mint érsek 
helybenhagyott, s melyek császári fivérének, I. Ferencz 
császárnak szentesítését is nyerték. Végre kijelenti a szent-
atya, hogy brevéje ellenére történő minden betöltése a kano-
noki helyeknek semmis". 

Az ügynek tovább fejlődése ennélfogva a kellemetlen 
összekoczczanás magvát rejti magában, főleg azért; mert a 
kormány itt is oly modorban akar bizonyos kérdésekben 
intézkedni, mely ellen az egyháznak, szabadsága érdekében 
nem tiltakoznia nem lehet. 

VEGYESEK. 
— A posen-gneseni megyének világi administratora, 

Massenbach uj módját találta fel a papok zaklatásának, le-
foglalja ugyanis az u. n. missaliá-kat, azon ,telekkönyvileg 
biztosított szolgálmányokat t. i., melyek mint állandó teher 

az egyes paraszttelkekre bejegyezve lévén, az odavaló pap-
ság jövedelmeinek főrészét képezik. Az administrator ur te-
hát máris praeoccupálja kormányának legújabb tvjavaslatát. 

— Richthofen báró, volt boroszlói kanonok kinek a 
reinkensianismusliozi — igy nevezik német lapok legújabban 
az ókatholicisnnist — elpártolása miatti kiközösítését a ,Re-
ligio' a maga idején jelentette, legújabban lutheránussá lett. 
Váljon Falk minister még most is kifizeti-e neki, kanonoki 
járadékait '? Talán most még inkább ; Sedlnitzky esete is 
körülbelül ilyen volt. 

— Az Augsburgban megjelenő ,Prot. Kirchenanzei-
geri. e napokban a következő jelentést hozta : „Minthogy 
városunkban jelenleg három plébánia áll üresen, s fiatal pa-
poknak hiánya miatt illő lielyetesités alig remélhető ; hús-
vétkor az isteni tiszteletet tetemesen megszorítani keilend. 
Bármily kellemetlen s káros is legyen ez az egyes közsé-
gekre nézve, mégsem leend elmellőzhető, hogy a papok szá-
mának folytonos apadása- mellett az isteni tisztelet nem csak, 
de a lelkészi állomások száma is ne apasztassék" . . . ! Alá-
írva : Királyi (sic) főesperesség. 

— Ketteler püspök legújabban ismét igen korszerű s 
érdekes röpiratot bocsátott ki ily czim alatt: „Der Bruch 
des Religionsfriedens und der einzige Weg zu seiner Wieder-
herstellung"'. E röpiratnak vezéreszméje az, hogy a mai Né-
metországban napirenden levő vallási súrlódásoknak egye-
düli szülőoka az, hogy a német protestánsok azon elvet, me-
lyet a westphaliai békekötés alkalmával magok erőszakol-
tak ki : miszerint ugyanis vallási ügyek- s kérdésekben a 
többség sohasem dönthessen a kisebbség felett — hogy ezen 
elvet most a protestánsok magok, mert módjuk van a ke-
zökben levő hatalmat a kathólikusok rovására kizsákmá-
nyolhatni, megsértik s lábbal tapodják. 

Ennélfogva a püspök urnák nézete az, hogy egyedül a 
westph. békekötés ebbeli pontjának szigorú megtartása ad-
hatná vissza s biztosithatná a békét Németország számára. 

Csakhogy ezek a parlamentaris testületek, a fictio sze-
rint .felekezet,nélküliek' lévén, mint ilyenek határoznak — 
egy további hazugság szerint — állítólag egyformán a ka-
tholicismus s protestantismus vallási ügyei felett. Hogy pe-
dig a protestantismus régen constatált vallási bankerottja 
mellett az ily rendszerrel nagyon is meg tud elégedni, sőt 
hogy méltán a ,hitfelekezetnélküliség'-gel azonositván ma-
gát, eléggé furfangos, mind azon anyagi előnyöket a maga 
számára foglalni le, melylyel romlott korszellemünk a hitet-
lenséget jutalmazni szokta, mig másrészt ugyanannak min-
den positiv vallásosság elleni gyűlöletét kizárólagosan a ka-
tholicismusra irányozza, azok mind oly mozzanatok, me-
lyeknél fogva méltán kételkedhetünk, váljon fog-e a fele-
kezetközi béke valaha ismét, s lia mégis •— váljon fog-e 
ezen az uton létrejöhetni. Hasonló tapasztalásokat mi is 
teszünk, Magyarországon, hol a protestantismus tényleg 
uralkodik már a katholicismus felett, s ezen uralmát, szo-
kása szerint máris folytonos fosztogatások által érvényesiti, 
mindannyi merénylet által a katholikusok szellemi s anyagi 
birtokai ellen, melyeket, ha ugyan ma még nem is Bismarck 
modorában, de mindazon durvasággal, a legjogosabb felszó-
lalásoknak mindazon cynicus ignorálásával végrehajt, me-
lyet pro liic et. nunc koczkáztathatónak vél ; — majd hiveb-
bon utánozandván porosz ideálját, mihelyt erre az időt elér-
kezettnek látandja. A protestantismus soha sem fért meg, 
semmiféle országban ; mindig vagy forradalmár volt, vagy 
zsarnok; s megkettőztetett fanatismussal teheti s teszi ezt 
ma, midőn a liberalismusban vérrokon szövetségesre talált, 
s a páholyban hasontörekvésü kebelbarátjának a zsidóság-
nak karjaiba dőlhet. Bármily bölcs legyen is a mainzi püs-
pök urnák tanácsa, nem hiszszük, hogy teljesitetni fog. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. A Megváltó utolsó husvétje. — Kecskemét és Nagy-Körös hitélete a múltban és jelenben. — Egyházi 
tudósítások : Pest. Hírlapi kacsa-e vagy valóság ? Róma. Uj bibornokok. Közállapotaink. Bécs. Felhívás. Németország. 

Litterae Apostolicae. Svajcz. Az itteni vallásügyi helyzet. — Vegyesek. 

A Megváltó utolsó husvétje. 
Mindenki, a ki valaha életében bibliai kérdé-

sekkel még csak futólag is foglalkozott, tudja, hogy 
e szavakkal egyikét jeleztük a legnehezebb, leg 
bonyolul tabb kérdéseknek, melyeket az újszövet-
ségi szentírási magyaráza t felvetni szokott : váljon 
a Megváltó, melyik napon ülte utolsó hustvétjét e 
földön, más szóval : melyik napon rendeltetett a 
legmagasztosabb Oltári Szentség, — Nizán hó-
nap jának 13. vagy 14. napján . Emezt a Synopti-
cusok ál l í t ják, eléggé világosan, vagyis jobban 
mondva, oly világosan, hogy szavaik e tekintetben 
félre nem érthetők ; amazt, hogy t. i. az Úrvacsora 
13-án este, illetőleg éjjel ünnepeltetett, látszik álli-
tani János, ugy, hogy az azután következett dolgok 
sorrendjét követve a Synopticusok szerint Krisztus 
U r u n k Nizán 15-én, a zsidó húsvét első nagy ün-
nepén, J ános szerint pedig már 14-én feszíttetett 
volna fel. 

E kérdéseknek fejtegetése s e látszólagos ellen-
mondásoknak kibonyoli tása nem csak, hogy állandó 
czikkelyt képez hit tani s szentirás-magyarázó író-
inknál , hanem egészen különálló, kis egyedirati 
irodalmat is teremtett már magának, mi azonban 
legnagyobb részt csak az által vált lehetségessé, 
hogy — mit a tudomány más ágaiban is eléggé 
gyakran van a lkalmunk tapasztalni, hogy, mond-
juk, számos könyv csak annyiban ,uj', amennyiben 
annak olvasói nem tudják, hogy a benne foglaltak 
már régen, s g y a k r a n sokkal jobban is Írattak meg, 
s hogy tudós íróink közt vannak olyanok is, k ik 
azt hiszik, hogy nekik minden fontosabb kérdésben 
okvetlenül külön, egyéni ,elv'-vel vagy ,rendszer'-
rel kell birniok, nem törődve vele, ha ez által a szó-
ban forgó kérdésnek megoldását nem, hogy előmoz-

dítanák, hanem még inkább há t r á l t a t j ák ; vagy, ha 
— minden okos érvelés már régen ki lévén merítve, 
az ,egyéni nézet' s ,rendszer* érdekében kénytele-
nek oly okoskodásokhoz folyamodni, melyek tu-
dományos hiröket nem r i tkán komolyan veszé-
lyeztetik. 

Et tő l azonban el tekintve, té r jünk át tá r -
gyunkra , mely e két kérdésnek fejtegetésében áll : 
mikor illetett meg az Ur utolsó húsvéti vacsorája, 
s miként egyeztethetők meg erre vonatkozólag a 
Synopticusok Jánosnak állításaival ? Hogy e czikk-
nek megírására épen csak korszerűségi tekintetek 
birtak, s korántsem azon vágy, ,ujat ' mondani, ki-
derül abból, mit fentebb a tudományos ,újdonsá-
gok' természetére nézve amúgy ál ta lában néze-
tünkül vallot tunk, mely nézetben egy legújabban 
e t á rgyban megjelent kis egyedirat — „Die Zeit des 
letzten Abendmahles. Ein Beitrag zur Evangelien-Har-
monie von Dr. L. M. Both"; Freiburg, Herder, 1874. 
VI s 90 1. 1 M. — még csak megerősített. 

A Synopt icusoknak e t á rgy ra vonatkozó je-
lentései a következők: Máté, XXVI, 27 igy szól: 
„A kovásztalanok első nap ján pedig a tan í tványok 
Jézushoz já ru lának , mondván: Hol akarod, hogy 
elkészítsük ételedre a húsvétét" ? Márknál, XIV, 12, / 
ezt olvassuk: „Es a kovásztalanok első napján, mi-
kor a húsvéti b á r á n y t feláldozzák ') mondák neki 
a t an i tványok : Hova akarod, hogy menjünk, és el-
készítsük ételedre a húsvétét" ? — Lukács pedig 
ekként í r ja le ugyané mozzanatot, X X I I , 7 : „ El-
jőve pedig a kovásztalanok napja, melyen meg kel-
lett ölni a húsvéti bá rány t " . 

A ,húsvét' s a ,húsvéti b á r á n y ' mind a három 

Ez a jelenidö talán sajtóhiba a magyar (Sz.-I.-társ.) 
fordításban ; mert a szent szövegben nè&vov — immolabant" 
áll, minek a magyarban ,feláldozák' felelne meg. 

24* 
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szentirónál ugyanazon egy szó által fejeztetik ki : 
„írerV*«", mely nem csak az áldozatra rendelt álla-
tot, hanem annak ünnepélyes, törvényszerű elkölté-
sét, végre pedig az egész áldozati ünnepélyt is je-
lenti, mint ezt e háromféle hely is már eléggé 
feltünteti. Ugyané szó, midó'n magát az egész 
ünnepélyt jelenti, kettó's, úgymint szűkebb s tá-
gasabb értelemben is vétetik. Szűkebb értelemben 
véve tüzetesen csak a húsvéti ünnepélyt jelenti, 
amennyiben az a báránynak megölésében s elköl-
tésében állott, mire nézve Móz. II, 12, 5, G s 8 ren-
deltetik; „A bárány pedig hiba nélküli, him, esz-
tendó's legyen, mely rendelés szerint vehettek egy 
gödölyét is. És tartsátok azt e hónak (Nizánnak) 
tizennegyedik napjáig; s akkor ölje le azt Izrael fiai-
nak egész sokasága este f e l é 2 ) — És azon éjjel 
egyék meg a tűznél sült hust és kovásztalan kenye-
ret, vad salátával". 

Lá t juk ebbó'l, hogy a szorosan vett húsvéthoz, 
mely Nizán 14-én, a báránynak megölésével kezdő-
dött s 15-én annak elköltésével folytattatott, köz-
vetlenül egy másik ünnepi korszak is csatlakozott, 
„A kovásztalanok napja", melyre nézve Móz. III , 5 
s 6. ezeket olvassuk: „Az első hónapban a hónak 
tizennegyedik napján este az Ur Fázéja, (azaz kez-
dődik a liusvét) ós tizenötödik napján e hónak ko-
vásztalanok ünnepe vagyon az Urnák. Hét napon 
egyetek kovásztalant"; — s ezen ünnepi korszak 
oly szorosan csatlakozott a voltaképeni Paschához, 
oly annyira összeolvadt vele, hogy az egész nyol-

czad is tágasabb értelemben a „wacr/a" szóval jelez-
tetett, sőt maga Nizán 14-e, azon nap, melyen a 
húsvéti bá rány megölésével voltaképen a húsvéti 
napok vevék csak kezdetöket, mégis, mint a fen-
tebb idézett Máté s Márk-féle helyek bizonyitják 
„A kovásztalanok első napjá"-nak hivatott, annál 
is inkább, min thogy a zsidók, csakhogy az Urnák, 
Mózes által adott ebbeli törvényét egész teljében 
megtartsák, már 13-kán éjjel lámpafény mellett a 
házban meglevő kovászt s kovászos kenyeret fel-
kutatni s összeszedni és ugyanazt 14-én a hatodik 
órában (12 órakor) elégetni szokták, miután már az 
ötödik órától kezdve minden kovászostól tartózkod-
tak volna, igy rendelvén ezt Mózes II, 12, 15: „Hét 
nap kovásztalant egyetek ; az első nap se legyen 
már kovász házatoknál ; a ki kovászost eszik az 

2) Magyar szentirásunkban itt azon igen helyes ma-
gyarázó jegyzéket találjuk: „A héber szerint: két este 
között. Azon időszakot, melyben a nap alkonyodásra hajlik, 
a zsidók már estének nevezték, s a napleszállása utáni szür-
kület második estének neveztetik". 

első naptól kezdve a hetedik napig, azon lélek irtas-
sék ki Izraelből". 

Az eddigiekből tehát kiderül, miszerint ama 
nap, melyen a taní tványok a fentemiitett kérdést 
intézék az Úrhoz : „Hol akarod, hogy elkészitsük 
ételedre a húsvétét?" Nizán 14-e volt ,mely kérdést 
a tani tványok továbbá alighanem korán reggel tet-
tek; mert az ünnepélyes lakomára való előkészüle-
tek mégis csak hoszabb időt igényeltek. Az ennek 
következtében nyert megbízást Máté — XXVI, 18, 
19 — ekként irja le: „Jézus pedig mondá: Menje-
tek a városba egyvalakihez, és mondjátok neki : A 
mester mondja: Az én időm közel vagyon, nálad 
tartom a húsvétét az én tanítványaimmal. Es ugy 
cselekvének a tanitványok, amint rendelte vala ne-
kik Jézus és elkésziték a húsvétét". Körülménye-
sebb Márknak jelentése, — XIV, 13 — IG: „Es el-
külde kettőt taní tványai közül, és mondá nekik : 
Menjetek a városba, és elétek jő egy korsó vizet 
vivő ember ; kövessétek őt, és a hová bemegyen, 
mondjátok a ház urának, hogy a mester azt izeni : 
Hol van a vacsorahely, hol a húsvétét tani tványim-
mal elköltsem? És ő mutat nektek egy nagy étter-
met fölterítve, ott készítsetek nekünk. Es elmenvén 
tanítványai, a városba jutának, és ugy találák, 
amint mondotta vala nekik, és elkésziték a húsvé-
tét" ; — megegyez velő Lukács is, azon megjegy-
zéssel, hogy az ekként előre küldött tani tványok 
Péter s János valának. 

Beestveledvén — mint a Synopticusok egy-
hangúlag jelentik, jött az Ur is többi tanítványai-
val s elkölté a húsvéti bárányt . Az ünnepi szent 
lakoma bevégezte után pedig felkelt s tanítványai-
val együtt kiment az olajfák hegyére, miután Jú-
dás árulását s Péternek háromszoros megtagadását 
megjósolta volna. 

Ugyanez éjjel Júdás árulása folytán befoga-
tik, még éjjel a főpap házában kihallgattatik s Pé-
ter által megtagadtatik, míg az ezen éj után követ-
kező nap kora rêggelén a Synedrium hivatik össze ; 

— az előrebocsátottak szerint Nizán 15-én reggel. 
Még délelőtt halálra ítéltetvén, a 9-dik órában 

— délutáni 3 órakor a keresztfán adja ki lelkét s 
még ugyanaz nap este felé sírba tétetik, melyben az 
egész következő napon át nyugszik, s csak har-
madnap reggelre támad fel halottaiból. 

Ha tehát akkor Nizán 14-e a mi számitásunk 
szerint csütörtökre esett, akkor az Ur, miután utolsó 
vacsoráját egyidöben a zsidókkal tartotta volna, pén-
teken, húsvét napján — vonatkozással a következő 
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szombatra nauaaxsvtj, készületnap, előszombaton felfeszit-
tetett s a sirba tétetett, bol szombaton át nyugodott, mignem 
vasárnap reggelre feltámadott. (Folyt, köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás .) 

1659-dik évben a házfőnöki teendőket Ludány Márton 
viselte. — 1660-ban Csiki János volt a szerzetes ház fő-
nöke. — 1661-ben a már előbb megalakult vallásos társulat 
szabályai, melyek a „Deákok ezéhe" czim alatt a boldogsá-
gos Szűz nagyobb tiszteletét ezélozák, Baróti Miklós kecs-
keméti házfőnök idejében gr. Wesselényi Ferencz nádor által 
Pozsonyban kelt levelének erejével megerősítést nyertek. 

1662. Szinyog Antal, 1665. Kolosvári Bertalan, 1667. 
Jászberényi Gábor, 1668. Ivanovics Ambrus, 1669. Pász-
toki Imre, 1671. Bátori Miklós, előbb provinciális, kegyel-
ték a kecskeméti hivek lelki ügyeit. 

Ezen korban a protestánsok nyugtalansága már a leg-
magasabb fokot érte el. A prédikátorok egyházi beszédeik-
ben a tervezett vérengzésekről, mint rövid idő alatt bekö-
vetkezendő eseményekről, már eleve értesítették a hallga-
tóságot; sőt kezeikbe, a szabadság megvédésének álczája 
alatt fegyvereket szolgáltattak. Utóbb már egész nyíltság-
gal liirdeték az összeesküdött lázadók, hogy: „A pápista 
ebeket megtanítjuk". 

Borzadály töltötte el a katholikus sziveket a készülő-
félben levő protestáns ,evangyéliomi hitélet' hallatára ; és 
annál is inkább, minthogy az életbiztonság megszűnt. 

Nagyszőllősön a protestánsok által két sz. Ferencz-
rondü atya ruháiktól teljesen megfosztva a tövis és tüske-
bokrokban megforgattatott és félholtra kínoztatott. Es az 
ilyféle nemtelen üzelmek oly általánosok és oly élesek vol-
tak, hogy az országnak fejedelme, Lipót (1657—1705.) 
szigorúbb rendszabályokat is kénytelen volt alkalmazásba 
venni. A pozsonyi törvényszék elé sok protestáns lelkész és 
tanitó idéztetett, és a törökkel kötött egyezkedés, a népek 
bujtogatása és a katholikusok ellen elkövetett embertelen-
ségek miatt a törvény szigora szerint meg is fenyíttettek. 

Az említettük gyászos emlékű jelenségek Kecskemé-
ten is viszhangra találtak. Igy 1673-dik évről a szerzetes 
atyák háztörténetében a következőket találjuk feljegyezve : 
„1673. M. V. Pr. Georgius Szécsény. Hic praesidens cum 
clavigero fratre Pacifico Zatkó, per rebelles haeretioos Tur -
cae adhaerentes capti, ad fluvium Tybiscum sunt abducti, 
ubi in castris post verbera et vexas amaras, ea lege sunt 
dimissi, ut praedicantibus calvinianis apud caesareos capti-
vis, libertatem exoreut, quod sí non fecerint, duriora eis 
minitantes". 

1675-ben Jászberény Gáspár, 1676-ban Baróti Miklós, 
1677-ben Egedi Ferdinand viselte a főnöki teendőket. A 
következő évben dühöngő járvány csak Kecskeméten 2570 
embert ejtett áldozatul. Ugyanezen évben szent Gál ünnepe 
utáni napon (oktober 17.) a kálvinista prédikátor házában 
támadt tűz a sz. Ferencz-rendüek kolostorát, az öreg kő-
templomot a hozzá épített kálvinista faimaházzal együtt, 
továbbá a szerzetes atyák iskoláit és a város nagy részét 
elhamvasztotta. A templom minden készlete hamuvá lett. 

Megégtek az anyakönyvek, a történeti okmányok, ugy hogy 
a templom és kolostornak csak fölmeredező, puszta falai 
maradtak meg. Ily káros eset után a városnak nagyjai a 
szerzetes atyákhoz folyamodtak, hogy a templomot, kolos-
tort és iskolákat könyöradományokból épitenék fel, miután 
a város ily tetemes költségekre az éhség, döghalál és tűz-
vész miatt különben is képtelen. 

Ezen alkalom szolgált okul arra is, hogy a templom, 
kolostor és iskola a szerzetes atyáknak örökre átadatott, 
mig csak egy is találtatik a hazában. 

Az adományozó okirat a következőképen hangzik : 
En Deák Pál Kecskeméth Városának Fő Birája, és a 

Katolika hitű több Tanács-béli Esküdtek, különösen pedig 
nemes Patai András, Sz. Királyi Pál, Tóth György, Bede 
Lukáts, Nagy János, Hertzegh Mihály és István, Pulyai 
István, Szabó Lőrintz, Szabó Máté, Borbála András, Koin-
lósi Ambrus, Markó Ferentz, Kováts István és Miklós, Csá-
szár Gergely, Varga Miklós, Szabó Bertalan és Bálint, Tsiz-
madia Gergely, Kovács Pál, Vida István, Tóth Mihály, Ko-
vács Gergely, Oláh István, Demeter Márton, Beukő Mátyás. 
Valljuk e jelen való Levelünknek erejével, adván tudtára 
minden Legfőbb-Méltóságú, Nagyságos, Fő Tisztelendő, 
Tekéntetes, Méltóságos, Nagyon Tisztelendő, Fő-Nemes, Vi-
téz, ugy Egyházi, mint Világi akár melly állapotú, rendű, 
becsiiletü, tisztségü és főbb hivatalu, jó akaratú és minden-
kor kegyes urainknak, hogy tudni-illik mi nyomorúságok-
kal egynehány el-foltt esztendőkig környül-vétetve lévén, 
nem egyedül mi, fellyebb neveztettek, gyülekeztünk egy 
bizonyos helyre, de az egész el-nyomorodott kösség-is, előt-
tünk viselvén : 

Elsőben-is, hogy amaz iszonyú, rajtunk által-ment 
Éhségtől keservesen le-nyomattattunk, ugy hogy annak ter-
helő nagy volta-miatt sok meg-holtt emberek el-is-temet-
tetnéuek. 

Másodszor, hogy azon Éhségnek nyomában mindgyá-
rást lépő siralmas Pestis, annyival-is inkább olly nyomoru-
ságban juttasztott ismét, hogy életben-is közülünk kevesen 
maradnának. El-fogvtunk. 

Harmadikát ama el-viselhetlen és nálunk el-felejthe-
tetlen Égést. Ez által nagyobb része a Városnak, a Tem-
plomok, a Tisztelendő P. Franciscanusoknak lakó helyek, 
Residentziájok, az Iskola, tellyességgel minden Paramento-
mok gyászossan hamuvá tétettek; egyedül a templomnak 
kő-fala, az is nagyobb részént földig romolva és pusztán 
maradván. Azért ennyi gyötrelmek közöt, nem lévén az 
épitésre semmi eszközünk, Tisztelendő P. Franciscanusokhoz, 
Ivaukovits Ambrushoz, Üdvözitőnk Provintziája Custosá-
hoz és Kultsár Gergelyhez, Kecskeméti Praesidenshez, azon 
kivül Konstantini Lukátshoz, Szegedi Gvárdiányhoz folya-
modtunk (ne talám a meg-maradott Lelkek Istenes Taní-
tás nélkül hagyattassanak, mivel annak előtte-is Tisztelendő 
Pater Franciskánusok lelki oktatásával éltünk,) hogy épít-
sék a Templomot, Rezidentziát, Iskolát, a magok alamisná-
jokból. Helybe hagyván tehát a mi kérésünket az elébb-
mondott Atyák, épiteni fogják töviből mind azokat, a mik 
meg-égtek és fellyebb nevezetettek ; mi pedig tsak fából é3 
mészből igirjük valami segítségünket. 

Mire nézve, Isten kegyességéből, látván ezen Tiszte-
24 



lendő Pater Frauciskánusoknak, és elöttök lévőknek, mi 
hozzánk, igaz Katholikus Keresztényekhez, a Török iga 
alatt is, mutatott buzgó szereteteket, tulajdon indulatunk-
bul és szivességünkböl, mi elötől-fogva utolsóig, sőt mara-
dékink is, a Templomot, Residentziát, Iskolát által adgyuk 
örökössen és megváltoztathatlanul sz. Ferencz Atyánk Szer-
zetének; áldással birják és Istennek nagyobb dicsőségére 
gyarapitsák, valameddig tsak egy is marad Tisztelendő P. 
Frantziskánusok közül Magyar Országban. Mely dolognak 
nagyobb igazságára, mind az Városnak, mind az Ekklesiá-
nak közönséges élő petséttyével meg-erősittetet Levelünket 
adtuk Kecskeméten sat. 1678. szent Mihály Havának 5. 
napján". (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pests márczius 19. H i r 1 a p i k a c s a-e v a g y v a -

l ó s á g ? Nevezetes napokat élünk mi katholikusok Magyar -
országban, mióta alkotmányunk visszaállíttatott ; hogy e,ne-
vezetesség' miben áll, azt bővebben részletezni jelenleg fe-
leslegesnek tartjuk, minthogy annak momentumait, melyek 
eddig előfordultak, e lap hasábjain úgyis elég bőven felje-
gyezve, sőt felvilágosítással követve is feltalálják olvasóink ; 
de az e nevezetességet nevelő ujabb momentumok feljegyzését 
annyival is szükségesebbnek találjuk, hogy ha majd bekö-
vetkezik, reánk Magyarországi katholikusokra nézve is az, 
a mi, ugy látszik elkerülhetetlen, hogy akkor láthassuk, mi-
kor és mily elemek közreműködésével, mily előkészületek 
megtétele mellett kezdettek letétetni az ,amerikai állapotok' 
alapjai nálunk a kath. egyház részére, kik voltak azok, kik 
a netalán kigyúlandó felekezeti háborúban a főszerepet j á t -
szották. 

Uj momentumról szólottunk, melyet feljegyzendők va-
gyunk, álljon itt tehát az esemény. 

A fusio, vagy bárminek nevezzék, a pártok közt létre-
jött ; az ifjúság is fáklyás menetben adott kifejezést a pár-
tok egyesülése feletti örömének, sőt már a megyékben is 
megindult a mozgalom, hogy az eddig különvált pártokkal 
megértessék, hogy hiszen tulajdonképen ők mindig egy pár-
tot képeztek és egy uton jártak ; csakis a főrendi ház volt 
még hátra, hogy hódolatát, mint eddig, ugy most is kife-
jezze a ,szabadelvű kormánynak'. Az idő eljött és a szerepre 
báró Vay Miklós ő excja vállalkozott. Mindeddig a dolog-
hoz semmi szavunk, Vay ő excja épen ugy beszélhetett, 
mint hallgathatott is, ez az ő tetszésétől függött, hagynók 
is békében a nemes bárót, hacsak beszéde értelmének, hord-
ereje'nek megmagyarázására és bizonyára minél nagyobb 
körben elterjesztésére, egyik pesti lap nem vállalkozott 
volna, minek következtében hallgatagságunkat meg kell 
törnünk és az eseményhez, mely nem mindennapi, hozzá kell 
szólnunk. 

A lap, mely hivatva érezte magát a báró ur nyilatko-
zatát felvilágosítani, a ,Beform' ; adjuk is hűségesen e követ-
kezőkben a commentálást, mely igy hangzik : „a főrendi ház-
ban, ma báró Vay Miklós jelentette ki örömét és megelége-
dését a fusio felett. A korona őre tapintatos érzéke szüksé-
gét látta annak, hogy, mi az alsóházban válságokat fel-
idéz és megoldásra visz, a tény, mely az egész országban 
viszhangot kelt és a jövőnek alapjául szolgál, a méltóságos 

főrendek házában se maradjon dicsőitő felemlites nélkül. 
Hogy a főrendiház ultramontán elemei sem a fúziót, sem 
a protestáns főurt felszólalását mellette nem üdvözölték va-
lami melegen, azon csak kevéssé csodálkozunk. A főrendi-
házban — hol eddig alig volt pártkülönbség — ma megle-
hetősen élesen elválnak egymástól a pártok. Montecchi és 
Capuletti — Andrássy és Sennyei hivei állanak itt egymás-
sal szemközt s mig az alsóházban a fuzio a pártkü-
lönbségeket elenyésztette, s csekélyszámu fractiókra törpité 
le az ellenzéket, addig a főrendeknél az oppositio nevekedett 
és szervezkedett. A protestáns főnemesség, Vay Miklós báró 
nyilatkozatával a kormány mellé szegődött". Azt véljük, 
hogy az egész tudósitás vagy, ha, tetszik felvilágosítás irá-
nya, leginkább pedig a legutóbbi mondat oly fontos, hogy 
azt figyelmen kiviil hagyni nem szabad és pedig annál ko-
vésbé, mert, ámbár a ,Magyar Politika' kétségbe vonta a 
báró ur nyilatkozata ily értelmű magyarázatának lehetősé-
gét, a ,Beform ' ezt más napi nyilatkozatában fentartotta és 
még mind ez ideig a ,B.' állitása meg nem czáfoltatott. 

Eltekintve most a ,Beform' magyarázatának hiteles-
ségétől, vagy nem hitelességétől, tisztán csak magát a ma-
gyarázat egyszerű szövegét tartva szem előtt, mégis csak 
felmerülhet a kérdés : váljon mennyi valószinüség létezhetik 
a ,B.' nyilatkozatában, vagy egyáltalán létezhetik-e való-
szinüség arra nézve, hogy Vay báró ő excjának nyilatkozata 
mint nem magán nyilatkozat, hanem mint a protestáns fő-
nemesség nyilatkozata tekintessék <*s igy fektethető-e suly 
arra, hogy ,protestáns' főúr üdvözölte ,a szabadelvű kor-
mányt, — szóval hirlapi kacsának-e vagy valóságnak te-
kinthető-e a ,Beform' tudósitása? 

A kérdés megfejtését, mi azt véljük, hogy nagyon egy-
szerűen és igen könnyen lehet eszközölni, mire nézve mi elő-
legesen is kijelentjük, hogy igen is nagyon valószínűnek 
tartjuk a ,B.' tudósításának hitelességét, mit következőleg 
vélünk megállapíthatni. 

Az eddig uralkodott és ma is uralkodó szabadelvű kor-
mányoknak a protestantismus igen le lehet kötelezve, mert 
mindazon törvényjavaslatok, melyek eddig a vallás ügyében 
a kormány részéről benyujtattak és részben már törvénynyé 
is váltak, a katholicismus hátrányá ra, s ci protestantismus elő-
nyére hozattak, ugy, hogy nincsen egyetlenegy ujabb val-
lásügyi törvényünk, mely a katholicismus elnyomásával 
ne a protestantismus felemelését czélozná. A házassági, 
illetőleg elválási, az áttérési, a vegyes házasságból szárma-
zott gyermekek nevelését illető törvények egytől-egyig mind 
a protestantismus előnyére szolgálnak, sőt ismeretes, hogy 
a protestánsok nem csekély összeggel szerepelnek évenkint 
az országos budgetben. Már, ha csak e pontot, mint általá-
nosságban a protestantismusnak kedvezőt tartjuk is egye-
dül szemünk előtt, nagyon valószinünek tűnik fel a ,B.' tudó-
sitása protestáns főnemesscgünk sorakozásáról a .szabadelvű 
kormány' mellett és mint a tudósitás iránya mutatja, az .ul-
tramontánok' ellen. 

De van még nyomósabb okunk állitásunk igazolására. 
"Vay ő excja t. i. már évek előtt belátta, mily hasznot haj-
tottak a liberális kormányok már eddig is a protestantis-
musnak, belátta, hogy a protestantismus nyilt szövetsége a 
kormánynyal még több hasznot hajtand, miért is sorakozásra 
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hivta fel a protestánsokat egyik superintendentiális hires 
beszédjében, sőt nyíltan a szövetkezést ajánlotta a kormány-
nyal és pedig kik ellen? senki más, mint az ultramontánok 
ellen ! Igen is Vay báró ő exja volt az országban az első, 
ki talán lelkesitve azok által, miket Bismarck az .ultra-
montánok' ellen mivel, ad majorem protestantismi glóriám 
kitűzte a protestáns zászlót nálunk is a katholikusok ellen. 
Nem tudjuk mily termékeny földre esett a báró ur által el-
hintett felekezeti béke (?) és szeretet magva, de annyit a 
most emlékbe vitszahivott tény alapján jogosan kinyilatkoz-
tathatni vélünk, hogy nem lehetetlen, miszerint, ha a nép al-
sóbb rétegeiben nem jött is még létre a szövetkezés, de fen-
sőbb körökben ez már bevégzett tény, és hogy mindenütt 
bevégzett ténynyé legyen majd lehet gondoskodni, vagyis 
ez utóbb felemiitett körülménynél fogva, még inkább nyer 
hitelességében a tudósitása, hiszen ezt csak nem véli 
talán senki, hogy Tisza belügyministersége akadályul szol-
gáljon a protestáns főnemesség egyesülésének az ultramon-
tánok ellen ? 

Adjuk hozzá ezekhez, hogy a ,-R.' még e tudósitása al-
kalmával Lónyay gróf lapja volt, és igy alkalma volt infor-
máltatni azok felől, mik a protestáns főnemesség közt tör-
ténnek, s igy azt hiszszük, hogy nem igen marad tér kételke-
désre a tudósításának hitelessége felől, mindaddig mig 
csak Vay ő excja alkalmat nem vesz magának e tudósítást 
a protestáns főnemesség nevében megczáfolni. Mindebből te-
hát kitűnik, hogy ez eseményben ismét egy ujabb momen-
tum, és pedig nevezetes momentum rejlik a katholicismusra 
nézve, mert ma már egy oly szövetséggel áll szemben, mely-
nek természete a 16. század történelméből mindenki előtt 
eléggé ismeretes lehet, a midőn is a protestantismus szövet-
kezve a hatalommal a katholicismus ellen, azt tiizzel, vas-
sal kiirtani törekedett. 

Ma még természetesen nem tudhatjuk, váljon e szö-
vetség épen oly modorban, oly eszközök felhasználásában 
fog-e nyilatkozni, mint ez a 16-ik században történt, vagy 
pedig csak a liberalismus által ujabb időkben használt csen-
des, de annál biztosabb eszközök fognak-e felhasználtatni a 
czél elérésére,de ez a tényen nem változtat, a czél mégis ugyan-
az marad, vagyis : van egy szövetség, mely nyiltan fog elle-
nünk, elnyomásunkra működni. Hogy e protestáns ligával 
szemben, fel fog-e a katholikus aristocratiában ébredni a 
katholikus öntudat ? Fog-e a katholicismus érdekében, mely 
érette annyit tett, actiót kifejteni épen ugy, mint azt a pro-
testáns főnemesség, a protestantismus érdekében teszi, ezt mi 
nem tudjuk, erről most nem is akarunk szólani, hanem 
annyit mégis mondunk, hogy az ellenfél mozgékonyságával 
szemben, nagyonis elérkezettnek látjuk az időt, hogy az 
Istenért ! sorakozznnk már valahára mi is, nem azért, hogy 
a protestánsokat elnyomjuk, nem azért, hogy az ő vagyo-
nukat elvegyük, hanem, hogy ellenük a mienket megvéd-
jük. Ennyit talán csak szabad tennünk, sőt erre talán a ter-
mészeti törvény is kötelez bennünket ; föl ! igen föl, tehát 
katholikusai a magyar hazának, sorakozzunk, mint az ellen-
fél már sorakozott, sorakozzunk nem támadásra, hanem vé-
delemre és szégyenitsük meg azon törekvéseket tömörü-
lésünk által, melyek ellenünk ma már egy nyiltan bevallott 
szövetségben kifejezést nyertek ! í 

Róma, 1875. márczius 15. A ma tartott consistorium-
ban ő Szentsége Gianelli Péter sardiai érseket, Ledochovsz-
kyt a poseni martyr érseket, Mac Closkeyt New-York, Man-
ningot Westminster és Dechamps Malines érsekét presby-
ter bibornokokká, Bartolinit a ritusok congregatiójának 
titoknokát diaconus bibornokká nevezte, ezenfelül öt bibor-
nokot tartott fel in petto. — Munkácsi püspökké pedig 
Pasztélyi János ő mltgát praeconisálta. 

íme az egyház nem gondolva ama vak lármával, me-
lyet ellenében támasztanak a szabadelvűek, rendületlenül 
folytatja isteni küldetését, és mint az imént megejtett kine-
vezések napfényesen bizonyítják, nem szándékozik feladni 
egyebet sem. Neki mondá csalhatatlan igényeivel az Ur : 
ég és föld elmúlnak, az én igéim azonban el nem múlnak. 

Igen, elmúlnak ; ezt lehet már most is észlelni mind-
azon nagy hullámu mozgalmakra vonatkozólag is, melyek 
Rómát ezidőszerint oly lázas állapotban tartották. 

Egyik költőnk azt mondja, hogy az élet elfogy előle, 
mint a pohár bor : én meg a tüntetésekről mondom, hogy 
lelohadnak mint a pohár sör ; midőn szabad levegőre jut a 
sör szénenye, buzog, pezseg, kitör a pohárból, aztán, ha el-
mulasztottad fecsegés közt kiinni, azon veszed magad észre, 
hogy az nagyon is leszerénykedett. 

A nép hasonlólag a sörhöz, zajog, hullámzik, evviváz, 
még a háztetőre is felmász, hogy láthassa a két világ hősét, 
Garibáldit, aztán szépen bele un, kíváncsiságát kielégitette 
és az ünnepelt félisten minden Icarus tervei daczára köznapi 
emberré válik, ki ágyában betegen fekszik, és a nép majd 
akkor gondol rá újra, ha temetési pompát kell tennie. 

Ennek a comoediának is le kellett játszatnia, s a vi-
lág ismét rendes medrébe tér, vagy a mint itt szokás mon-
dani : „Tutti vanno pei fatti suoi". Kiki dolga után lát. 

Igyekeznek ugyan e népboldogitók az izgalmat mes-
terséges uton is fentartani és koronként életjelt adni, majd 
színházi megjelenések, majd közebédek, újságok, brochürek 
által, koronként egy-két botrány mindig malmukra szolgál. 

Ilyen volt például a szabadkőműves templom megnyi-
tása; eddig ezek a jó urak azt tartották, hogy a „Quatro 
coronati" templom őket illetné, amennyiben ama négy vér-
tanú az ő eldődjük lett volna, kik készebbek voltak meg-
halni, mintsem hamis Istenek szobrát faragni. Ugy látszik 
azonban e tévedésről meggyőződtek ; mert az imént felava-
tott szabadkőműves templomban — mint az „Opinione" írja, 
az abra catabra jelvények között három hamis isten szobra 
is létezék, Hercules, Venus és Minerva. Hogy Venusnak ott 
méltó helyre lehet, ugy vélem senki sem kételkedhetik, hogy 
Minervának is van értelme, amennyiben az ő madara a sö-
tétségben lappangó kuvik — szinte könnyen érthető ; de 
hogy mi réven áll ott Hercules? Ha az Augias istálóira 
gondoltak, nagy ellenmondásba jutnak, amennyiben épen 
páholyaiknál kellene kezdeniök a tisztitást. 

Volt egy ellenscandalum is, mely a mily rejtélyes, ép 
oly bizonyos, hogy szinte a föld alatti társaság valamely 
szabadabb irányú ágának müve. Nem hiába mondá ő Szent-
sége, miszerint a revolutio öngyilkos ; ismét bebizonyitotta, 
hogy a kegyelemdöfést önmaga adja magának, önmaga lep-
lezi le valódi ábrázatát. 

Mit össze nem fecsegtek Sonzogno meggyilkoltatása 
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alkalmával. Ez a papok dolga ; más, jobban értesült szerint, 
az a kormány müve, kinek az illető régen lábatlankodik, és 
most ki kezd sülni, bogy a szabadelvüség eme zászlóhord-
nokát egy még szabadelvűbb kör tette el láb alul. Az FF-fel 
jegyzett carbonarius tőr s a compromittált nevek majd nap-
fényre hozzák, ha csak nem akad valamely ügyes lepelszövő 
a törvényszék termeiben ; mert hisz ezek mindenütt talál-
hatók, mint Tertullián mondá egykor a keresztényekről, 
hogy a forum, a tanácsterem, a császári palotában is talál-
hatók voltak. 

A különbség e kettő között a mysteriumokban áll ; 
emezek, t. i. keresztény ősapáink szintén éjjel jöttek össze 
a katakombákban ; ott olvashatók még most is titkos jel-
vényük, a X és P betűk, a hal, páva, szőlő sat. amint a 
mostani titkos társulatoknak is megvannak öltözéke és egyéb 
jelvényeik : ámde mig ősapáink a kereszt áldozatának vér-
ontás nélküli mysteriumát ünnepelték: addig emezek a 
bombák, a tőr mysteriumaival vérzik be a világot. 

Róma keresztény vértanúinak unokái, a hű rómaiak a 
szabadkőműves templom felavatásának execrálásaul és az 
Ur Jézus irgalmának kieszközlésére a Scala Santa-hoz j á -
rulnak, térden állva baladva fel ama lépcsőkön, melyen 
egykor Üdvözitőnk véres nyomokkal jött le Pilatus törvény-
terméből. 

Ugy a jubilaeumi exercitiumokat is kiváló buzgalommal 
látogatják. Egykor emez exercitiumok a köztéreken tartat-
tak, mint p. o. XIV. Benedek pápa alatt is, mindig a Na-
vona piaczon S. Leonardo da Porto Maurizio tartotta rend-
kívüli megtérésekkel, ma azonban ez a templomba szőri tva 
történik ; dicséretére legyen mondva Róma népének, hogy 
minden templom telve van. Bár fordítanák el eme töredelmi 
ajtatosságok ama csapásokat, melyet Isten igazsága a vi-
lágra mér. 

A keresztény tudomány és művészet is feltartóztatla-
nul folytatja működését... Mig a szabadelvűek a törvény-
termekben, közhelyeken lármáznak : addig az igazi felvilá-
gosodás bajnokai sem mulasztják el észre nem vett e's a kor-
társaktól ritkán méltányolt munkálkodásukat. A pápai tu-
dományos akadémia, az archeológiai társulat, a Tiberina, 
Arcadia s a t . társulatok folyton felolvasásokat tartanak. Egy 
társulatot azonban, a pápák által alapított zeneegyletet, 
most akarják a királyiak elhoditaui, valamint szépszerével 
elhóditák intézeteinket,alapítványainkat is —poco alla volta. 

A keresztény nők is ott vannak mindenütt társula-
taikkal, hol a hitélet fentartása működésűket megkiváuja, a 
szegények, a cselédek, a megtérő nők, s mindnyájan a szen-
vedők tárgyai gondozásuknak". 

Jézus szent szive kétszazados ünnepének megszentelé-
sére is ők vállalkoztak, élükön az áhítat és keresztény eré-
nyekben fénylő Antici-Mattei Clara őrgrófnő áll. 

Mint látható : verbum Dei non est alligatum. Az él, az 
működik ; mig ott amazok a holdvilággal nőnek és elfogy-
nak, hiába szitják a tüzet a Capitale, Libertà, Opinione. sat. 
rég megmondta a bölcs : „Opinionum commenta delet dies 
naturae vocem confirmât" és megmondta az Ur: „Az ég és 
föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak. B. 

Bécsből a következő felhívás kiadására kérettünk 
fel : Reverendissime Domine ! Omnis catholieo nomine gau-

dens, cui salus et incrementum vitae catholicae in magna 
Celsissimi Imperatoris et Regis Apostoliéi ditione cordi est, 
perspectum habebit, mediorum ad prosperum finein condu-
centium non ultimum esse fundationem domus in usum soda-
litiorum catholicorum Viennae, (katholisches Vereinshaus 
in Wien.) 

Si de necessitate eiusmodi fundationis Viennae loqui-
rnur, minime asserere volumus, incrementum vitae catholi-
cae unice in urbe capitali Vienna esse exoptandum ; verum 
quia haec urbs de facto est centrum totius monarchiae, exspe-
ctandum quoque est, fundationem domus nominatae Viennae 
potentem impulsum fore, ut vita catholica per totum impé-
rium Austriaco-hungaricum novos flores proférât. 

Uberiori huius rei expositioni, ad quam nec libellus 
sufficeret, supersedere nos posse arbitramur, quum praesen-
tes litteras damus ad clerum parochialem, utpote ad eruditis-
simam et sagacissimam societatis christianae partem. Bre-
vitati itaque studere possumus. 

Iterato et ante plures abhinc annos iam consilium de 
fundatione domus in usum sodalitiorum catholicorum (Ka-
tholisches Vereinsbaus) Viennae captum fuerat ; verumta-
men licet virorum ingenuorum intentio non cessaret, res 
ipsa stadium merae consultationis non excessit. Anno demum 
praeterito viri, religioni catholicae addictissimi, quibus per-
suasum fuerat, hodierno potissimum tempore vitam catholi-
cam quam maxime consolidari debere, operam suam coniun-
xerunt, qua desideratissimam illam fundationem auxi liante 
Deo viribus unitis perficerent. — In hunc finem mense De-
cembris 1873 statuta provisoria composuerunt, quae haec 
quoque puncta continent. „Domus fundanda complecti deberet: 

1. magnam aulam pro congregationibus, 
2. plures ubicationes pro conferentiis, praelectionibus, 

expositionibus vitam et artes catholicas spectantibus, 
3. loca necessaria pro cancellaria omnium sodalitiorum 

catholicorum Viennae, 
4. loca necessaria pro amicabili membrorum conver-

satione, 
5. cubilia pro lionesto diversorio principum ecclesia-

sticorum et clericorum tum saecularium tum regularium, qui 
litteris commendationis superiorum muniti Viennam visitant". 

Ultimum liocee momentum imprimis Vestra, Rev.Dom. 
attentione dignum esse iudicamus, quippe quo, s' in effectum 
deducitur, malo saepius discusso mederi posset, quum clerus, 
Viennam visitans, habitaculum sacerdotali dignitate omnino 
dignum inveniret. Habita diligenti deliberatione ad finem pro-
po3Ítum assequendum summa 200.000 fl. necessaria visa est. 

Qui passus quodam modo praeparatorios fecerant, lit-
teras encyclicas ddo 7. Jan. 1874. ad illos viros catholicos 
totius imperii Austriaco-hungarici miserunt, quorum condi-
tio pecuniaria fortiorem operis promotionem permittere posse 
videbatur, additis expressis verbis, quod, quamprimum sub-
scriptio summám 100.000 fl. attigerit, ulterior et plena exe-
cutio iis demandanda esset, quos munificentissimi subscri-
bentes dignos elegerint. 

Divinum auxilium non defuit ; in supremâ huiua tem-
poris angustia intra vix quatuor mensium spatium felix sub-
scriptionis successus apparuit. Jam 20. Maj. 1874 constitu-
tiva congregatio subscribentium convocari poterat. 
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Rebus omnibus rite perpensis et quaestione de iure pro-
prietarii domus fundandae accurate exposita, decretum est, 
ut amicabile sodalitium catbolicum (katholischer geselliger 
Verein,) quod iure proprietarii gauderet, nomine „Wiener 
Ressource" constitueretur. 

Viri, quorum nomina in fine leguntur, in eadem con-
gregatione tanquam Directores electi et statuta proposita a 
C. R. gubernio sub 5. Jun Nr. 15427 accepta ta sunt. 

Horum statutoriim exemplaria si petuntur, libenter 
transmittemus ; nihilominus primos paragraphos hie alle-
gare iuvabit : 

1. Sodalitium virorum catholicorum, nomine „Wie-
ner Ressource" insignitum, intendit, ut membra ope proposi-
torum diurnalium, librorum etc. opportunam habeant occa-
sionem, qua de causis vitae civilis et ecclesiasticae omnibus 
sese rite instruere et desideratam cum aliis eiusdem indolis 
catholicae sociis conversationem habere possint. 

Ad finem hunc felicius assequendum sodalitium, simul 
ac media sufficientia id permittunt, propriam domum in usum 
catholicorum sodalitiorum (katholisches Vereinshaus) aut 
exstruet aut emtione comparabit. 

Sodalitium fixam sedem Viennae habet. 
§. 2. Sodalitium constat membris ordinariis et honorariis. 
§. 3. Membra ordinaria sunt: 1. benefactores i. e. qui 

dono gratuito ad minimum 500 fl. praestito tanquam mem-
bra ad dies vitae sodalitio accedunt; 2. conditores (Stifter) 
i. e. qui mutuo dato ad minimum 1000 fl. tanquam membra 
ad dies vitae sodalitio accedunt: mutuum hoc quidem resti-
tuetur, a creditore autem retrahi nequit ; 3. fundatores (Grün-
der) i. e. qui dono gratuito ad minimum 200 fl. soluto tan-
quam membra ad dies vitae sodalitio accedunt ; 4. membra 
temporaria i. e. qui soluta taxa pro susceptione et contribu-
tione annua tanquam membra accedunt. Taxam et contri-
butionem congregatio generalis determinabit. 

Modo taxa susceptionis 2 fl. et contributio annua 12 fl. 
statuta est. 

Quincunque praesentes rerum circumstantias imperii 
Austriaco-hungarici attentius considérât, non negabit, suc-
cessum splendidissimum, quo intra breve quatuor mensium 
spatium summa 100.000 fl. colligebatur, nonnisi Deo opitu-
lanti in acceptis referendum esse. — Vitio igitur gravissimo 
nobis vertendum esset, si, quod sub praesidio divino felicis-
sime coeptum est, nostra segnitie misere dilaberetur; qua-
propter omnes intendamus vires, ut ad exoptatum finem per-
veniamus, nunc illos quoque precibus nostri s adeuntes, qui 
minus opulenti eleemosyna sua causam adiuvare possunt, 
qua, uti firmiter speramus, vita catholica per totum impé-
rium Austriaco-hungaricum pulcherrime efflorescet. 

Patriae non minus quam religioni servire arbitramur, 
si omnes, cuiuscunque nationis sunt, invitamus, ut pro sua 
facultate aliquod saltern munusculum ad egregium opus per-
ficiendum conférant. 

Imperium Austriaco-hungaricum numerát ultra 10.000 
parochias, quarum quaelibet si exiguum tantum subsidium 
praestabit, omne de prosperrimo successu dubium disparebit. 

In manibus igitur 10.000 parochorum imperii Austri-
aco-hungarici complementum operis summa confidentia po-
nimus atque precamur, Reverendissimus Dominus pro zelo 

suo apostolico dignetur, ut sodalitio nominato catholico „Wie-
ner Ressource" vel membrum accedat, vel ad domum fun-
dandam aliquod etsi exiguum munus ex sua aut paroehiano-
rum parte conférât. — Munera autem ipsa benignissime 
transmittantur ad: VB. D. Dr. Benedictum Gsell, I. Ileili-
genkreuzerhof Viennae." Collectione finita benefactoribus 
index RR. DD. parochorum, qui opus benignitate sua adiu-
verint, demandabitur, simulque in votis habemus, eundem 
indicem, in quo uti speramus vix una parochia non nomina-
bitur, SS. Patri Nostro liumillime praesentare. 

Viennae, 10. Decembris 1874. Directio catholici soda-
litii „Wiener Ressource". Josephus Landgraf Fürstenberg, 
Praesidens. Antonius Comes Fergen, Vice-Praesidens. Dr. 
Benedictus Gsell, Vice-Praesidens. Franciscus Comes Fal-
kenhayn, Dr. Friedericus Harant, Aloisius Princeps Liech-
tenstein, Mathias Poppenberger, Benedictus Forstex-, Jaco-
bus Lang, Josephus Marschall, Dr. Josephus Porzer, Dr. 
Victor Fuchs, Alfredus Princeps Liechtenstein, Joséphus de 
Pilat, Franciscus Schuch. 

Németország. A német egyházpolitikai viszályko-
dásoknak irodalma ismét egy fontos, nagyhorderejű okmány-
nyal szaporodott, melyet a következőben egész terjedelmé-
ben adunk. 

Literae Apostolicae ad Germaniae Archiepiscopos, Epi-
scopos etc. 

Venerabiiibus Fratribus Paulo Archiepiscopo Colo-
niensi, Gregorio Archiepiscopo Monacensi et Frisingensi ce-
terisque Germaniae Episcopis, nec non Administrator! Ful-
densi et Vicario Capitulari Bambergensi. 

Pius P.P. IX. Venerabiles Fratres, Salutem et Apo-
stolicam Benedictionem. 

Mirabilis illa constantia, quae pro veritatis, iustitiae 
sacrorumque iurium assertione et tutela nec iram veretur 
potentum, nec eorum minas, nec honorum iacturam, exilium, 
carceres, mortem, sicuti per priora saecula Chi-isti Eccle-
siam illustravit, sic postea semper adornare perrexit ; aperte 
docens, in ea sola splendescere veram illam et nobilem liber-
tatém, quae inani quidem nomine reboat ubique, sed re ipsa 
nullibi apparet. Hanc certe glóriám Ecclesiae vos continu-
astis, Venerabiles Fratres, dum germanum Vaticani Conci-
lii definitionum sensum a vulgata quadam circulari epistola 
captiosa commentatione detortum restituendum suscepistis, 
ne fideles deciperet, et, in invidiam conversus, ansam prae-
bere videretur machinationibus obiieiendis libertati electio-
nis novi Pontificis. Equidem ea est perspicuitas et soliditaa 
declarationis vestrae, ut, cum nihil desiderandum relinquat, 
amplissimis tantum gratulationibus Nostri s occasionem süp-
pedi tare deberet ; nisi gravius etiam testimonium expose e-
ret a Nobis versuta quarundam ephemeridum vox, quae, ad 
restituendam í-efutatae a vobis epistolae vim, conata est lu-
cubrationi vestrae fidem derogare, suadendo, emollitam, et 
minime propterea respondentem huiusce Sedis Apostolicae 
menti probatam a vobis fuisse conciliarium definitionum 
doctrinam. Nos itaque vafram hanc et ealumniosam insi-
nuationem ac suggestionem reiieimus; cum declaratio vestra 
nativam reforat catholicam, ac propterea Sacri Concilii et 
huius Sanctae Sedis sententiam luculentis et ineluctabilibus 
rationum momentis scitissime munitam et nitide sic explica-
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tarn, ut honesto cuilibet osteudere valeat, nihil prorsus esse 
in impetitis definitionibus, quod novum sit, aut quidquam 
immutet in veteribus relationibus, quodque obtentum ali-
quem praebere possit urgendae vexationi Ecclesiae et mo-
liendis novi Pontificis electioui difficultatibus. Quoad liane 
vero prudentissime vos fecisse censemus, dum, omni discep-
tatione seposita, diserte protestati estis, damnari iam nunc a 
vobis quidquid impedimenti obiici velit liberae Capitis Ec-
clesiae electioni ; ac firmiter declarastis, solius sacrae aucto-
ritatis esse iudicium de electione rite peracta. Non alii certe 
causae tribuenda est saeva procella, qua Ecclesia veritatis 
magistra iactatur ubique et totus quatitur Orbis, quam erro-
ribus a perpetuo Dei et hominum hoste diffusis ad omnia 
perturbanda. Cum igitur in errorem, malorum omnium fon-
téin, arma sint convertenda, pergite, Venerabiles Fratres, 
illum, quacuuque obductum larva, detegere ac insectari, si-
cuti fecistis per egregiam banc declaratiouem vestram. Ne-
quibunt pi-ofecto quotquot sunt honesti veritatis fulgore non 
perceili, potissimum cum a nobilissima constantia vestra 
splendidior ipsa fiat ; error vero in lucem adductus tantaque 
vi pressus nequibit tandem non cadere. Id laborantibus Ec-
clesiae et orbi cito concédât divina misericordia, et interim 
favoris eius auspex sit vobis Apostolica Benedictio, quam 
praecipuae benevolentiae Nostrae pignus ex imo corde de-
pro niptain, unicuique vestrum, Venerabiles Fratres, vestris-
que Dioecesibus universis peramanter impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 11. Mártii Anno 
187 5. Pontificatus Nostri Anno Vicesimonono. Pius PP. XI. 

Svttjcz. A z i t t e n i v a l l á s ü g y i h e l y z e t e t 
egy nagytekintélyű német folyóiratnak, a ,Hist.-pol. Bl. 
egyik levelezője nem régen a következó, igen érdekes czikk-
ben ekként ismertette: 

Ha azt kérdik tőlem, minő jelenleg Svajcznak hely-
zete, állapota, mily stadiumban vannak különféle belviszá-
lyai, ugy erre egyetlenegy szóval válaszolhatok : „Svajcz 
szervezési lázban (Organisations-Fieber) fekszik betegen ! 
Mindenfelül organizálnak, re- s desorganizálnak, politikai 
nem kevésbbé mint egyházi téren. 

Az 1874-1 uj alkotmány, ruganyos értelmezésű, de 
mindenben centralizáló czikkelyeivel tág kaput nyitott ezen 
üzelmek számára ; sőt az által, hogy ezen alkotmányt a sza 
vazatképes polgároknak teljes két harmada fogadta el, a 
mindig felforgató radicalismust tetemesen megerősité. Pedig 
a radicalisok nem szoktak diplomatizálui, nem bibelődnek 
ők gyengéd tekintetekkel, a már eddig nyert előnyöket tud-
ják, de akarják is kizsákmányolni, s hogy teszik ezt manap 
Svajczban, arra levelem következő sorai nem egy világos 
példát fognak, ugyhiszem, nyújtani. 

A svajczi bureaukraták jól tudták, mit cselekesznek, 
ha legelső sorban a polgárállományi jegyzőkönyvek körüli 
törvényhozást választák buzgó tevékenységük szinteréül. A 
mai ,culturállam'-ban az ember mint ember és keresztény 
semmi, csak mint az államnak tagja ér valamit, amiért is 
legott születése alkalmával s aztán későbben megliázasodása 
s eltemettetésekor mindannyiszor a nagy állami pecsét sü-
tendő rá. Ennélfogva a szövetségtanács oly törvényfélével 
boldogitá a svajczi világot, mely megtiltja az egyes kanto-
noknak, a polgárállományi jegyzőkönyvek vezetésével bár-
mily felekezetű papokat bizni meg, mely továbbá az obli-
gatorius polgári házasságot decretálja, s az egyházi bírás-
kodást házassági ügyekben végképen megszünteti. Igv a 
házassági bíráskodás még a kath. kantonokban is világi ke-
zekbe került, s az elválások, az elvált felek másokkali 
összekélésének, sőt még a kath. papok mogházasodhatásá-
nak is tág kapu nyitatott. „Nincs szándékunk keresztény 
törvényt csinálnimondá Frey államtanácsos nyilt ülésben, 

s igaza volt, s a radicalismus e törvénynyel nagyot nyert. 
Először a kantonokat nem csak alakilag, de anyagilag is 
megfosztá a törvénykezés jogától s másodszor lehetlenné 
teszi, hogy az egyház az embernek születése-, megházaso-
dása- vagy halálakor hivatalból fellépjen. Megteheti ugyan 
a szabad polgár, hogy a polgári actus után az egyházit is 
végezze el ; de már nem köteles rá, sőt az egyházinak a pol-
gári előtt való elvégzése kemény büntetések terhe alatt tilos. 

Minő következményeket fog a dolgoknak ezen uj 
rendje maga után vonni? A katholikusokra vonatkozólag 
meg vagyunk győződve róla, hogy azoknak túlnyomó több-
sége a polgári törvényeknek teljesítése mellett az egyhá-
ziakat is tartandja még annyival lelkismeretesben szem 
előtt, mennyivel inkább kötelezők azok magokban véve, 
minden állami kényszer nélkül is, s mennyivel szorosban 
ragaszkodik az ember hitéhez s egyházához, ha az állam 
mindkettőtől megfosztani akarja. Mások s szomoruabbak lesz-
nek a következmények a protestánsoknál ! Ezek közül sokan 
már most sem járnak soha templomba, ha csak az emiitett 
családi események valamelyike nem — kényszeríti rá. Fog-
nak-e ezek ezentúl még csak egyszer is menni éltökben, 
midőn sem a házasságra, sem a keresztelésre, sem a teme-
tésre nem kell többé pap, s az államhivatalnok mindezt szé-
pen elvégezheti ? . . . Aligha ! (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Hogy Ausztriának is megvan a maga csendes ,cul-

turkampf'-ja — a Lajtán tuli részeket értjük ; mert az azon 
innenieket illetőleg e tekintetben kétség sem lehet, mutatja a 
linczi püspöknek legújabb esete. Ott a kormány egy pár év 
óta a katholikus vallásalapból évenkinti 500,000 ftot szo-
kott szegényebb javadalmu kath. papoknak esetről esetre 
való segélyezésére forditani, miből a linczi megyére körül-
belül 1300U ft esik. Ennek mikénti felosztására nézve a püs-
pök kijelentette, hogy kész a valóban szegényebbeknek név-
sorának megállapitására azon feltétel alatt közreműködni, 
minden tekintet nélkül az illetőknek egyházi magatartására 
(— melynél nagyobb engedményt katholikus püspök ugyan-
csak nem tehet,) ha a kormány a maga részéről kész az 
illetőknek politikai magatartásától eltekinteni. De a kor-
mány erre azt felelte, hogy — e feltételt el nem fogad-
hatja . . . ! A katholikus vallásalapból nyújtott segély tehát 
itt is csak az akar lenni, mit egy kitűnő tagja a berlini alsó-
háznak e névvel jelzett : „Eine Prämie auf die Apostasie 

— A boszniai missio növendékpapjai, számra harmincz-
ketten, kik eddig Strossmayer püspök ur diakovári semina-
riumában végezték a theologiát, Trefort közoktatásügyér 
által, mint az ,Esztergom1-ban olvassuk, a jövő évre tanulás 
végett, az esztergomi papnöveldébe rendeltettek. 

— Tény, hogy Bismarck a legujabbi pápai encyclica 
folytán az u. n. ,garantia'-törvénynek .módosítását' köve-
telte az olasz kormánytól, mire ez azonban rá nem állhatott. 
Ertjük e szegény mindenható államférfinak dühét a Pápaság 
ellen, midőn minden diplomatiai vereséget ez szerzi meg 
neki ; — azonban ki tehet róla, hogy az Úristen mégis csak 
hatalmasabb, mint a porosz kanczellár ! 

— A franczia nemzetgyűlés egyetértve a szentszékkel 
elhatározta, hogy a tábori lelkészek, kiknek eddig még há-
ború idejében is azon helynek püspökétől kellett misézésre, a 
szentségek kiszolgáltatására sat. engedélyt, illetőleg felha-
talmazást kérniök, a kinek megyéjében esetleg tartózkod-
tak, ezentúl, pápai breve alapján háború idején e ténykedé-
seket bárhol fogják, akadálytalanul végezhetni, miután az 
eddigi szokás számos nehézséget s gyakran kellemetlen súr-
lódásokat szült. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 l't. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
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Pesten, márczius 27. 25. I. Félév, 1875. 

Tartalom. A Megváltó utolsó husvétje. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. — Szent-
István-Társulat. — Egyházi tudósitások : Pest. A feltámadás ünnepe. Németország. Okmányok az egyház-politikai viszály 

történetéhez. Svajcz. Az itteni vallásügyi helyzet. — Vegyesek. 

A legváltó utolsó husvétje. 
(Folytatás.) 

Szemben a három Synopticussal ugylátszik, 
mintha János külön helyet foglalna el, olyképen 
adván elő a dolgot, mintha a Megváltó utolsó szent 
vacsoráját Nizán 13-a estéjén tartot ta , maga pedig 
14-én, nem húsvét napján, hanem az ünnep előnap-
j á n halt volt meg, mely ünnep akkor nem pén-
tekre, hanem szombati napra esett. 

L á t j u k ebből, hogy ahány a mozzanat, anny i 
az ellenmondás, ha J ános szavai ugyancsak ekként 
értelmezendők. 

Rotli, ebbeli törekvésében, e látszólagos ellen-
mondásokat kiegyenliteni, azon igen helyes eljárást 
követi, hogy elsőben azon pontoka t megállapítja? 
melyekben J ános a Synopticusokkal minden két-
ségen kivül megegyez. Ide tartozik (9. 1.), hogy a 
Megváltó szerinte is a szombat u tán következő éjjel, 
illetőleg a mi számitásunk szerint vasárnap, reggel 
felé támadt fel halottaiból ; hogy pénteken halt meg, 
s még a szombat beállta előtt tétetett sirba, miután 
ugyanaz nap reggelén Pilatus előtt állott, s az azt 
megelőzött éjjel Júdás által elárulva befogatott, 
Annás s Kaifás elé vezetett, Péter által megta-
gadtatot t volna, mit mindent ünnepélyes vacsora 
előzött meg, melynek alkalmával az U r Júdásnak 
árulását , valamint Péternek tagadását megjósolta 
volna. (1. Ján. 18. fej.) 

De ezekkel szemben Jánosnak négy más he-
lyére hivatkoznak, melyekben a fentjelzett ellen-
mondások rejleni látszanak. E helyek a követ-
kezők : 

1) XI I I , 1, hol a végvacsora alkalmával tar-
tott megható búcsúbeszédnek ideje e szavakkal je-
leztetik : „A húsvét ünnepe előtt, tudván Jézus" sat. ; 

— a húsvéti ünnepek, mondják, 14-kén kezdődvén 
az elöttök való nap nem lehet más, mint Nizán 13-a. 

/ 

2) XVIII , 28, mely igy hangz ik : „Es Jézust 
Kaifástól a törvényházba vezeték. Reggel vala 
pedig; és ők (Jézus zsidó vádlói) nem mennének be 
a tanácsházba, hogy meg ne fertőztessenek, lianem 
megehessék a húsvétét" ; — mely alatt, ha a húsvéti 
b á r á n y t kell érteni, mondják, következik, hogy 
ezek 14-én reggel történtek, mely nap estéjén e bá-
r á n y t megenniök kellett. 

3) XIX, 14: „Vala pedig a húsvét készület-
napja" (midőn Krisztus Pi latus előtt állott); ugyané 
napon pedig, mondják, keresztre is feszíttetett s 
meg is ha l t ; tehát nem Húsvét napján, hanem ké-
születnapján, nem 15-én, hanem, ha a „készületnap" 
alatt Húsvét előnapja értendő, 14-én ; — végre 

4) XIX. 31 : ,,A zsidók pedig, — mivel készü-
letnap vala. — hogy ne maradjanak a kereszten a tes-
tek szombaton, >/>' /«(> us/álij >) >)túgct éxeívt] rov aaßßarov 

kérék Pilátust , hogy töressenek meg azok szárai, és 
vétessenek le" — és ez a legtöbb zavarra s vi tára 
a lkalmat adott h e l y ; mert ha a görögül idézett sza-
vakban a » o d ß ß a T o v " szót „szombat" által fordi t juk 
— mint a fentidézett magyar kiadás is teszi — 
akkor J á n o s ezen versben ezt látszik mondani : „A 
zsidók nem akar ták , hogy a testek a következő 
szombaton át a kereszteken marad janak ; anná l ke-
vésbbé aka r t ák ezt, mert az különösen nagy, ünne-
pélyes szombatnap volt ", de miáltal lett volna 
oly különösen nagy ? az által, hogy ezen évben 
Húsvét ünnepe rá esett; Jézus tehát nem Húsvét 
napján, hanem annak előestején halt meg, nem Ni-
zán 15-én, hanem 14-én. 

Felhoztuk tehát az ellenvetéseket, illetőleg 
azoknak érvelését, kik e négy helyből az ellenmon-
dást J ános és a Synopticusok közt megállapitani 

25 
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iparkodnak ; a czáfolatban elmellőzendjük az e te-
kintetben katholikus, úgymint protestáns részről 
tett, többé kevésbbé szerencsés kisérleteknek előso-
rolását, hanem arra fogunk szoritkozni, hogy csak 
oly positiv tételeket hozzunk fel, melyek a látszó-
lagos ellenmondásokat, következőleg az innen szár-
mazható kételyeket eloszlatni képesek. 

Kezdjük a negyedik helyen, mint legneliezeb-
biken, melyben a főakadályt épen azon szavak ké-
pezik, melyeket görögül idéztünk ; mert a magyar 
forditás : ..mert az ama nagyszombat vala" épen ugy, 
mint az Allioli-féle német : „Denn jener Sabbat war 
ein grosses Fest*, vagy semmit sem jelentenek, vagy 
egyenesen azoknak kedveznek, kik ugy vélekednek, 
hogy akkor a Húsvét szombatra esett, mely azért 
„nagy"-nak mondatik Jánosnál , ki szerint, ennél 
fogva, Jézus e „ n a g y " lxusvétszombat előestéjén 
halt volna meg s nem magán Húsvét napján, mint 
a Synopticusok mondják. 

Mielőtt azonban a görögül idézett szavaknak 
helyesebb forditását jelezhetnők, még a „készület-
nap"-ra kell egy pár megjegyzést t ennünk ; mert e 
szónak helyes értelmezése a többinek megmagya-
rázhatására okvetlenül szükséges. 

„ tTtíl nccQccaxevi) >jV" — olvassuk ugyané vers-
ben, — „mivel készületnap vala", fordítja szentirá-
sunk ; már most mit jelent ez a : ,Paraskevel ? . . tüze-
tesen előkészületi napot-e a következő Husvétre ? . . . 
vagy talán egy bizonyos, meghatározott hetinap-
nak állandó neve volt-e ez? s ha igen, — melyiknek? 

A felelet az első kérdésre tagadó, a másodikra 
igenlő ; ÂZBIZ I Â „Paraskeve" szó soha sem jelentett 
„előkészületi napot" valamely ünnepre á l ta lában, 
ugy hogy minden ünnepnek meg lett volna a maga 
paraskeve-napja ; hanem e szó mindig csak a szom-
batnak készületnapját jelentette, más szóval : ,paraskeve' 
mindig s egyedül csak a péntek-nek neve. 

A V7taçaaxevti" szónak ezen értelmezése, mely-
nek okadatolására Roth egy egész sereg ujabbkori 
iróra hivatkozott, hiven követve amaz ismeretes 
szokást, melynél fogva épen azt nem szoktuk idézni, 
kit leginkább ki i runk ; — ezen értelmezés annyi ra 
nem uj, hogy a derék Wouters épen száz évvel ez-
előtt megirta, 1773-ban megjelent „Dilucidationis 
selectarum S. Scripturae Quaestionum Pars Quin-
tá" - j ának 350. lapján, hol ezeket mondja : 

„ Obiiciunt 3-io : „Diespassionis Christi erat dies, 
quo praeparabant cibos pro festo Paschatis : dicit 
enim Joannes c. 19, v. 14, ,Pirat autem Parasceve Pa-
schae1, id est dies praeparationis ad Pascha. Ergo 

Christus pridie Paschatis Judaeorum crucifixus est, 
et consequenter non manducavit Agnum Pascha-
lem eodem die, quo ipsi eum comederunt" ; — mely 
ellenvetést aztán következőképen megczáfol: 

„Respondeo : Neg. ant. Nam non debebant prae-
parare cibos pro Paschate, quia in ipso festo pote-
rant coquere, iuxta illud Exod. 12. v. 16. Dies prima 
erit sancta atque solemnis, et dies septima eadem festi-
vitate venerabilis. Nihil operis facietis in eis, exceptis 
his, quae ad vescendumpertinent. I taque ad verba Joan-
nis dico, eum per Parasceven significasse diem Yene-
ris, quae apud Judaeos semper est Parasceve, seu 
praeparatio ad sabbathum. Patet hoc ex versu 31. 
ubi dici tur: Judaei ergo (quoniam parasceve erat) utnon 
remanerent in cruce corpora sabbatho, rogaverunt Pila-
tum etc. E t clarius adhuc Marci 15. v. 42. Erat pa-
rasceve, quod est ante sabbathum. Vocatur igitur Pa-
rasceve Paschae, quia erat dies praeparatorius Sabba-
th i Paschalis. Vel etiam diei potest quod ita voce-
tur, quia isto anno Pascha incidebat in diem Para-
sceves: Nam ut testatur Samuel Bochartus part. I. 
Hierozoicon, seu de animalïbus Scripturae Sacrae cap. 
50. ubi de Agno Paschali agit, dies hebdomadae in 
Beresith Rabba cap. 11. sic numeran tu r : Pr ima 
hebdomadae dies, sccunda, tertia, quarta, quinta, 
Parasceve, Sabbathum. Cum igitur dies Veneris sem-
per ab Hebraeis Parasceve vocaretur, non mirum est 
quod dies Veneris, qua Christus mortuus est, et in 
quam tunc Pascha incidebat, fuerit a S. Joanne 
Parasceve Paschae appellata, non secus quam modo a 
Christianis Dominica Paschae, vel Pentecostesea appel-
lari solet, in quam incidit festum Paschae vel Pen-
tecostes". 

A naQuoxevt'i tehát pénteket jelent, és János fent-
idézett szavaiban, XIX, 31 egyszerűen ezt akar ja 
mondani : „Mivel Jézus a két latorral együtt pénteki 
napon feszíttetett fel, azért, hogy a testeket még a 
közelgő szombatnak beállta előtt eltávolitani lehes-
sen, minek elmulasztása nagy bot rányt keltett vol-
na, kérék a zsidók Pilátust, hogy eltöretvén a má-
sik kettőnek szárai, kimulásuk siettessék s ők még 
a pénteki napon a keresztről levétethessenek ;" — s 
igy tehát János szerint is tény, hogy Jézus pénteki napon 
feszíttetett fel s halt meg — amint a Synopticusok 
mondják. 

De mit jelentenek akkor a fentebb görögül idé-
zett e szavak : n'iv V*Q gsyùb; íj >;«£(>« èxsivtj xov ocefißarov"? 

Hogy a oäßßaxov szó, héberszerü szólásmódnál 
fogva nem csak szombat napját jelenti, hanem a hetet 

(hebdomas) is, az ismeretes dolog; hasonlólag,ugyané 
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"kettős értelemben használja a Yulgata latinsága a ,sabba-
tum' szót is. Igy például olvassuk Máténál, XXVIII , 1 : 
„Vespere autem sabbati, quae lucescit in prima sabbati ; ve-
nit Maria Magdalene et altera Maria videre sepulchrum") 

mit magyar szentirásunk igen helyesen ekként fordit : 
„Szombat elmultával szürkületkor pedig, mely a hét első 
napjáva virad, eljőve Mária Magdolna és a másik Mária, 
megnézni a sirt", s ezt az igen helyes jegyzetet csatolja 
hozzá: „A szombat szó a zsidóknál nem csak a hétnek he-
tedik napját, hanem magát a hetet is jelentette. E kettős j e -
lentésben vétetik itt is". Lukács-ná\ — XVIII , 12, — igy 
szól a farizeus : „ieiuno bis in sabbato", mit szentirásunk 
igen helyesen ekként fordit : „Kétszer böjtölök hetenkint".. . 
hasonló helyek, hol a adßßarov — sabbatum a „hét" érte-
ményével fordul elő, még Márk XVI, 2 ; Luk. XXIV, 15 
Ján. XX, 1 ; Ap. Csel XX, 7 és Kor. I, XVI, 2, melyeket 
nem talán, e szót azonban mindenütt helyesen „hét" által 
forditó magyar szentirásunk, hanem annak nyomán idézünk, 
honnan Both is kiirta, t. i. Schleusnernek újszövetségi szent-
írási görög szótára nyomán, hol a ,acißßccTOv' szó alatt e he-
lyek mind elősoroltatnak mi-.t olyanok, melyeken az per 
Synekdochen a hetet, — soptimanam — jelenti; csak hogy, 
ha idézete végén hozzá teszi, mint szokta: „Saepiusin N. T. 
non legitur", ne ijedjünk meg, mintha ez csakugyan igy 
volna; mert czélunk az idézett helyeknek analógiájából azt 
következtetni, hogy a adßßarov itt is, Ján. XIX, 31 a he-
tet jelzi. 

Ezen analógiának meg erősebb támogatására s ennél 
fogva annál könnyebb bevitatására egyediratunk három he-
lyet hoz fel az Ószövetségből is. 

A 23. zsoltár a Vulgatában e feliratot mutatja : „Prima 
sabbati, Psalmus David", mit magyar szentirásunk igy for-
dit ugyan : „A szombat első napján" ; de jegyzékben hozzá 
teszi : „A szombat után első napon, vagyis, a hét első napjáni 

a mi vasárnapunkon éneklendő". Ugyanezt találjuk a 47-
zsoltárnál is s a 93.-nál, mely a Vulgatában ezen feliratot 
viseli: „Psalmus, ipsi David; Quarta sabbati", mit már 
sz. Ágoston is (Enarr. in psalm. 93. n. 3) ekként magyaráz : 
„Psalmus hune titulum habet, id est hanc inseriptionem : 
Psalmus ipsi David, quarta sabbatorum. Quare ergo talem 
habet titulum : in quarta sabbati ? Una Sabbati dies Domi-
nicus est, secunda Sabbati secunda feria, quem saeculares 
diem Lunae vocant ; tertia Sabbati, tertia feria, quem diem 
illi Mártis vocant. Quarta ergo sabbatorum quarta feria, qui 
Mercurii dies dicitur a paganis". 

Igv tehát mindenképen eléggé ki lévén mutatva, hogy 
a aäßßarov, sabbatum a ,hetet' is jelenti, épen nem nagy 
merénylet azt állítani, hogy a kérdésben forgó helyen — 
Jaw.XIX, 31 — is azt, tüzetesen a húsvéti hetet jelenti, ugy 
hogy e verset ekként fordíthatjuk, illetőleg magyarázólag 
írhatjuk körül: „A zsidók tehát, mert péntek volt, ama hét-
nek (a húsvéti hétnek) nagy napja, kérék Pilátust, hogy 
töressenek meg azok szárai, és vétessenek le" 

Ezen értelmezés szerint a zsidók csak a következő 
szombatra való tekintetből kérék a testeknek eltávolittatá-
sát, mely pénteken, ha ez mindjárt Húsvét első napja volt 
is, csak ugy történhetett, mint történhetett a felfeszittetés. 
S ép azért, mert e péntekre akkor Ilusvét ünnepe esett, azért 

nevezi azt János „a hét nagy napjá"-nak, s igy értelmezve 
szavait, nem csak hogy ellenmondás nincs közte és a Synop-
ticusok közt, mint inkább igen nyomatékosan megerősíti 
azoknak állításait, hangsúlyozván, miszerint ama nap, me-
lyen Jézus felfeszittetett 

1) pénteki nap volt, s 
2) a húsvéti hétnek per eminentiam „nagy", azaz leg-

nagyobb napja, más szóval : a zsidóknak első húsvéti ünnep-
napja. (Vége köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
( F o l y t a t á s . ) 

Alig épitették fel a szegény szerzetesek a templomot, 
kolostort és iskolát, a kálvinisták — megfeledkezve egye-
bek között azon püspöki kegyelésről is, melynél fogva saját 
prédikátoraik épen ugy részesittettek a papi tizenhatodban, 
mint a katholikus áldozárok, jóllehet ez már a törvény sze-
rént is kizárólagosan a róm. kath. lelkészek illetménye lett 
volna — már erélyesebb, de mindenesetre udvariatlan, sőt 
törvénytelen követelésekkel léptek fel. Ezen ügy Lipót k i -
rály hü embere, a szeptudományu és buzgó róm. kath. Ko-
háry István füleki várkapitány, és mint Kecskemét földes 
ura elé kerülvén, mindkét vallásfelekezetből előkelő polgá-
rokat rendelt maga elé, kiktől az ügy mibenlétét megértvén 
a következőképen intézkedett : 

Áldjon Isten sok jókkal benneteket ! Parancsolatom 
szerint hozzám felküldött Embereteiknek akaratomat és 
szándékomat megjelentettem, hogy tudni illik az Városnak 
megmaradását örülvén, kívánnám szép edgyességben s edgv-
mással való értelemben meg megmaradástokat ; sőt holmi 
alkalmatlanságokra s következő egyenetlenségekre, hogy 
még semmi méltó ok se maradgyon fent, volnék azon ; akar-
nám azért ha ezen írásomat oly jó értelemmel vennétek s 
ismernétek, az melly jó szándékkal s tsendes megmaradás-
tokat kívánó igyekezettel irom, s adom előtökben. Tudni 
való dolog, az Pápista és Kálvinista rend közzül némellyek-
nek nyughatatlan elméjekre s tett cselekedetekre nézve, ha 
az közönséges igazságot szerető s az Városnak szép edgyes-
ségét s megmaradását vigyázó becsületes mind két renden 
lévő emberek nem kormányozták volna a dolgokat, gya-
korta nem kevés egyenetlenség s alkalmatlanságok követ-
kezhetnek vala, legkiváltképpen az két Templomnak egy 
kerítésben léte miatt; most már az égés által látogatván 
Isten az Várost, s mind a két egyházak porrá égvén, ugy 
itélöm, sok következhető egyenetlenségnek alkalmatossága 
gátolódik s füstben mégyen, ha hogy mind két résznek na-
gyobb és jobb s illendőbb alkalmatosságával éppülhetnek 
meg az szentegyházak, a minthogy sem edgy sem más fél-
nek nem akarván praejudiciumját, j á r ott elmém, az Kálvi-
nista Edgyháznak és kerítésének edgy oly alkalmatos he-
lyét talállyátok fel, az hol annyi darabon éppithetné fel az 
Kálvinista Ecclesia maga Egyházát, az mennyi helyen va-
gyon kerítésével edgyiitt az Pápista Templom, az minémü 
Privilégiummal, szabadsággal légyen az az ujjontá éppi-
tendő Edgyház is, mind kerítésével edgyütt ; mivel mint 
irám, ebben egyebet semmit nem nézek, csupán mind két 
félnek nagyobb alkalmatosságát s maradandóbb edgyessé-
gét ; akarván : sem edgy sem más részrül edgy kerítésben 
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tovább való járás miatt, olykor történt, s jövendőben követ-
kezhető egyenetlenség és visszavonások alkalmatossága ne 
lehessen, és mint fellyebb irám, távoztatódgyék. Ez iránt fel 
jüt t Emberséges Ember Atyátokfiai előtt szóval is világo-
sítottam meg irt szándékomat, intvén mind két renden való-
kat, sem ugy mint Pápisták, sem mint Kálvinisták, hanem 
mint Város javára, meg maradására, jövendöbéli alkalmat-
lanságoknak eltávoztatására igyekező becsületes értelmes 
Emberek, az egész Tanácsot informállják, s élvén az T a -
nácsnak Tanácsával is, intézzék s alkalmaztassák meg irt 
akaratom s mind két rendnek nagyobb alkalmatossága sze-
rint az dolgot, mindenekkel elhitetvén, sem edgy sem más 
félnek rövidsége gondolatban sincs, hanem inkább mind két 
rendnek praejudiciumja nélkül nagyobb s által látható al-
kalmatossága, és az akkori edgyességnek ezen úttal s mód-
dal való meg erősítése minden igyekezetem és szándékom. 
Melyet ha hogy jóvá nem hagynátok (kit nem remélhetek) 
s magatoknak s megmaradástoknak is szép egyenlő értelem-
ben s edgyességben létét nem örülitek, Isten s Világ előtt 
oka ne légyek, ha mi alkalmatlanság követi az egész Vá-
rost. Azonban, hogy az Pápisták vagy Kálvinisták edgy-
mással ez iránt szóbeli versengésre ne merészeilyenek fa-
kadni parancsolom ezer Arany bírság alatt, mind egy, mind 
más renden lévők edgymással ne versengjenek, vagy edgy-
más ellen való fenyegetedtzésekkel ne légyenek, Kuruczot s 
Törököt akár ki is ugy emlitsen vagy fordítson elő ezen 
dologban, fejével s jószágával fog fizetni. Ugy hiszem mind 
az által nem lészen, sem találtatik oly értetlen ember köz-
zületek, az ki az megirt okokra nézve egyenlő értelemmel 
az közönséges edgyességet, meg irt szándékom, s tellyes te-
hetsége szerint, ne kiványa, s annak végben vitelében ne 
fáradozzon. Ezzel Isten veletek. Datum in arce Szitnya Die 
13-a Januarii Anno D.1679.Földes uratok Koháry István mp. 

A kecskeméti Kálvinisták ezzel nem elégedtek meg, 
hanem mint aféle jó magyarok majd a budai basához for-
dultak kegyelésért, majd még ugyanazon évben 1679-ben a 
király ellenségéhoz, Vesselényi Pálhoz folyamodtak, és Pa -
tai Andrást, kigondolt mesterséggel Vesselényihez hivatták. 
Ezen — Kecskeméthez just tartozó, kemény nyakú kálvi-
nista ur előtt, sz. Iván (junius) havának 1-ső napján 1679-
ben lett akármicsodás végzés a katholikusok és kálvinisták 
között, hogy kiki, hol, mit birt, azt szabadon bírhassa, épít-
hesse. (Blahó.) 

Urunk 1677-dik esztendejében — mondja V. Blahó — 
a Tisza melléken nagyon emelkedő pártosok fejedelmévé 
Erdélyből kijött Tököli Imre választatott. Ez nagy számú 
katonáival, hogy 1677-ben Kecskeméten volt légyen, ugyan 
a kecskeméti jegyzések között olvasható. Akkori kóborlás, 
ölés, pusztitás, mondatott jobbára Tököli járásnak, ki is a 
törökkel szövetségre lépett. Erdélyben Hadadon lakó, Vesse-
ényi Pál, 1677-ben pártos vezéreivel Magyarországra üt-

vén Nagy Bányán a szent házakkal és személyekkel, mily 
istentelenül bánt, leirja Pater Kazi, Jézus-társasági atya. 
Már a mi papunkon elkövetett méltatlanságot igy magya-
rázta előttem egy öreg becsületes kecskeméti gazda, a ty já-
tól való hallomásból : Vesselényi Pálnak háborító katonái 
Csuda István hadnagygyal csaté-patét inditván Klastro-
munkban, erőszakkal rohantak egy öregedett, György nevü 

atyára, hogy mint foglyot elvigyék. A praesidens, az is 
György nevü Pater Kulcsár, megszánván az öreget, magát 
fogatta meg inkább, csak hogy szerzetes alattvalói marad-
janak békével. Ragadák tehát a praesidenst és lóra ültet-
vén, lábait együvé kötözték. Igy vezettetett Erdélybe Ves-
selényihez. A tanácsnak, legálább a katholikus részről, visz-
szatetszett ezen szentségtöréssel való ragadomány. Utána 
ment : Patai András és Tót György ; ezekkel pedig más két 
kálvinista tanácsbeli : Kamarás János és Kalocsa István. 
Ezek által váltatott vissza P. György, száznál több lefize-
tett aranyon. Fides penes authorem. Ez lehetett ama kigon-
dolt mesterség, melyet előbb emlitetett Koháry Imre. Ha 
ugy történt tehát ezen dolog 1679-ben hihető azon okból, 
hogy a kálvinista atyafiaknak, szent Miklós temploma ke-
rítésében megégett imaháza felépítését a kath. rend, amint 
nem rég hallánk, határozottan ellenezte, s mind eddig gá-
tolta. (Blahó.) (Folyt, köv.) 

Szent-István-Társulat. 
Gróf Cziráky János elnöklete alatt tartatott meg e hó 

18-án a Szent-István-Társulat választmányi ülése, melyben 
a mult haviüles jegyzökönyvének megtörtént hitelesítése 
bejelentetvén, ezután felolvastatott a bibornok-herczegprimás 
ő eminentiájának Tarkányi Béla alelnökhöz intézett követ-
kező levele : 

„Főtiszt. Apát-kanonok és Alelnök ur ! A Sz.-István-
Társulatnak f. é. február 11-i üléséből hozzám intézett ké-
relme folytán válaszolom ft. Uraságodnak, hogy az évi nagy-
gyűlés napját, melyen azt megtartatni óhajtom, ft. urasá-
goddal tudatni fogom". 

„Addig is a társulat kebelében felmerült mozgalmak 
alkalmából fővédnöki kötelességemnek tartom ft. Uraságo-
dat figyelmeztetni, hogy éber gondja legyen minden oly ter-
vekre és ujitásokra nézve, melyeknek foganatosítása külön-
ben is a nagygyűlés körébe tartozik ; s igyekezzék elhárí-
tani minden oly lépéseket, melyek a társulat eredeti czéljá-
tól eltérve, annak szellemi irányát megingathatnák, vagyo-
nát bármi részben koczkáztathatnák, s eddigi rendes ügy-
folvamát megakadályozhatnák. Erre nézve ft. Uraságodat az 
alatta levő igazgatóval együtt felelőssé teszem, mely felelős-
ségre különben mindkettőjüket az alapszabályok értelme 
is kötelezi". 

„Egyébiránt a társulat ügyeiről időnkint értesítését 
elvárva, őszinte tisztelettel maradok Esztergomban 1875. 
márczius 2-án, bibornok Simor János, esztergomi érsek". 

A bibornok ő Emja levelét a beszterczebányai püspök, 
Ipolyi Arnold ő méltóságának a gróf-elnökhöz intézett levele 
követte, melynek kíséretében bemutatta az általa 1871-ben 
indítványozott s a közgyűlés által közhelyesléssel fogadott 
,Bégi magyar egyházi irók' gyűjteményének (Corpus Scri-
ptorum Ecclesiae Hungaricorum) I. kötetét, mely Pázmány 
Péter kortársának, Veresmarty Mihály XVII. századi egy-
házi irónak a beszterczebányai püspöki könyvtárban létezett 
s eddig kiadatlan nevezetes „Megtérése históriáját" tartal-
mazza 23 iven; melyhez „bevezetésül" Ipolyi püspök ur 
„ Veresmarti Mihály X VII. századi magyar iró élete és mun-
kái" czim alatt 32 ivnyi „Korrajzot irt a hitújítás idejéből 
s az igy összesen 55 ivnyi díszes 8-rét kiadású nagy müvet 



a Szent-István-Társulatnak ajándékozá azon kikötéssel, 
hogy annak bejövendő ára folytatólag a „Régi magyar egy-
házi irók" kiadására fordittassék. A választmány élénk há-
lával fogadta a nagybecsű ajándékot, melynek első része, 
t. i. a Veresmarti élte- és munkáiról irt jeles körrajz kis 8. 
rétben a „Házi Könyvtár" XVIII. és XIX. köteteiben tagil-
letményül osztatik ki a társulat tagjai között (és pedig a 
XIX-ik már 1875. évre.) Erről az igazgatóság már a mult 
nagygyűlésen is jelentést tett, mikor a nagy mű még készü-
lőben volt — s mint akkor a tervnek, ugy most a valóság-
nak örvendve, a választmány háláját külön levélben is ren-
delte kifejeztetni ez érdekes ajándékért. Addig is, mig alkal-
munk lesz lapunkban bővebben ismertetni azt, — helyes-
lésünket kifejezzük nemcsak azért, hogy az igazgatóság ily 
müvet adott tagilletményül, — hanem azért is, hogy azt nem 
tagok által is megszerezhetővé tette az ügynökség és könyv-
kereskedelem utján — és pedig a kisebb alakú korrajzot 2 
ftert, — a nagy 8-rét kiadást, mely az Ipolyi által irt kor-
rajzzal együtt Veresmarti Mihály „Megtérése históriáját" is 
tartalmazza, 4 ftért. 

Az alelnök továbbá bemutatá Cantu Caesar „Világtör-
ténelméből" a sajtó alól kikerült XVII. könyv első felét, 
melyet a második nem sokára követni fog; s kilátást nyúj-
tott az alelnök ahhoz, hogy e nagy mű még az év végéig tel-
jesen elkészülend. 

Ezután következett a nyomdaügyi bizottság jelentése a 
nyomdai viszonyok rendezéséről. Mint lapunkból is tudva 
van : az eddigi hivatalos jelentésekből kitűnt, hogy a társ. 
igazgatóság azon függő adósságot, mely a kath. népiskolai 
tankönyveknek nagymérvű kiadása által támadott, a be-
folyt jövedelemből folytonosan törleszteni iparkodott, ugy 
hogy e függő tartozás, mely három év előtt a 45.000 ftot 
meghaladta, 1874. év végéig 13.000 ftra apadt le. A bizott-
ság, — melyből mindjárt kezdetben Roder Alajos kanonok, 
most pedig Szilágyi Virgil ur kiléptek — szintén a fokozatos 
törlesztést hozta javaslatba, tehát ugyanazt ajánlja, mit az 
igazgatóság kezdettől kötelességének tartott teljesiteni, s 
készséggel is teljesitett, hogy a társulatot az „Athenaeum"-
tói mielőbb függetlenné tegye ; s az igazgatóságnak e sza-
bályszerű eljárását többször helyeslő tudomásul vette a vá-
lasztmány, most pedig a bizottság javaslatának elfogadása 
mellett azon óhaját fejezé ki, hogy a mennnyire csak esz-
közölhető, a törlesztés lehetőleg ez év végéig teljesítessék... 
A kiviteli modozatok további megállapítására a bizottságot 
utasitván, mely eljárása eredményéről, ha lehet, april hó-
ban jelentést teend. 

A számvizsgáló bizottság jelentése szerint, az 1874-ik 
évről adott számadás kifogástalannak találtatván, ft. Nová-
kovics János pénztárnok urnák elismerő köszönet szavazta-
tik s részére a fölmentvény kiadatni rendeltetett. 

Czvikkélsdorfer János néhai korodi plébánosnak a tár-
sulat részére tett 10 frtnyi hagyománya kegyeletes tudomá-
sul vétetvén, a pénztárba áttétetett. 

A beérkezett folyamodványokra ajándékkönyvek adatni 
rendeltettek, mivel az igazgatóság megbizatott. 

A pénztárnoki jelentés szerint a társulat bevétele f. é. 
január 1-től a jelen ülés napjáig 15.286 frt. 72 kr., kiadása 
14.376 frt. 39 kr., maradvány 910 frt. 33 kr. 

Az ügynökségnél elkelt februárhóban 21.943 példány 
könyv, 576 szentkép, melyekért a bevétel 3104 ft. 62 kr. 

Ezek után a jegyzőkönyv hitelesítésére bizottság ne-
veztetvén, az ülés befejeztetett. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márczius 25. A f e l t á m a d á s ü n n e p e . A 

keresztény világ, melyet máskép jogosan katholikus világnak 
is nevezhetünk, egy nappal azután üli Üdvözítőnknek, az em-
beri nem Megváltójának, a keresztény társadalom alapesz-
méi és elvei megalapítójának, kihirdetőjének feltámadását, 
hogy e sorok napvilágot fognak látni. Ha van valami ese-
mény az emberiség történetében, mely a társadalmi átala-
kulásnak kiinduló pontját képezte, arra befolyással volt, szó-
val, melyben a mi társadalmi átalakulásunkra nézve kimond-
hatatlan horderő rejlett, és igy megemlitésre méltó, annak 
évfordulati napján, ugy mind ez hasonlithatlan mérvben 
áll az Istenember feltámadására nézve, mely amint egy-
rész befejezését, mintegy megpecsételését képezte a Meg-
váltó küldetésének, a megváltás müvének és tanitványa 
igazságának : ugy másrészt kiindulási pontját képezte a 
társadalmi átalakulásnak, arra 19. századon keresztül döntő 
befolyást gyakorolt és igy végtelen horderejéről, daczára a 
hitetlenség minden tagadásának, még ma is élő bizonysá-
got szolgáltat. 

Valóban, ha tekintetbe veszszük a következményeket, 
melyek a feltámadást társadalmi téren követték, ugy igen 
nagy oka van az emberiségnek, hogy ez ünnepen .alleluját', 
örömhangokat zengedezzen. A pogány eszmék, melyek a 
feltámadás előtt elmozdithatlan kövét képezték a sötétség 
sírjának, melyben eltemetve volt az emberiség, a feltámadás 
után, a Feltámadott tanitmányának behatása alatt megmoz-
dultak, alapjuk inogni kezdett, a sir nyílása, daczára a ha-
talmi ellenszegülésnek mind tágasabb lett, mig végre egy ha-
talmas lökés által a födő kő végkép feldöntetett és az em-
beriség sírjából megszabadult — ő is feltámadott azon ha-
lálállapotból, melyben négy ezredéven keresztül szunyadott. 

A feltámadás nagy napja az emberiség ünnepe lett, 
mert belátta, hogy ez mily üdvöt alkotott az ő részére, be-
látta, hogy a Feltámadott tanitmánya az embert emberi 
méltóságának vissza adja, részrehajlatlanságával párt és 
személyi különbség nélkül mindenkinek igazságot szolgál-
tat, mindenkit saját jogkörére, kötelességének teljesítésére 
utasít, a visszaélésektől óv, az alattvalót védi ugyan a hata-
lom visszaélései ellen, de figyelmezteti is kötelességének lelk-
ismeretes teljesítésére és minden jogos törvény iránti enge-
delmességre ; átlátta, hogy azok szabadságának, biztos hala-
dásának alapját és emeltyűjét képezik, hogy garantiát 
nyújtanak a társadalmi béke és rend fenntartására a né-
pek ée nemzetek közt és mindazon külviszonyok biztos 
rendezésére, melyek az eddig rendezetlen jog alapján kéte-
sek, ingadozók, megbizhatlanok voltak, mert nem lévén er-
kölcsi, a lelkismeretet kötelező és szabályzó törvény a na-
gyon is elhalványult természeti törvény mellett, a szerző-
dések szentsége is ismeretlen volt, a hatalmasnak épen jó -
kedvétől függvén azok megtartása, vagy meg nem tartása. 

Hogy a társadalmi élet csakugyan a tanok foly-
tán regeneráltatott, minek egyedüli oka Krisztus, ez tör-
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ténelmi tény, melyet az elfogult, vagy hitetlen tagadhat 
ugyan, de azért a történelmi tények nem szűnnek meg tör-
ténelmi tények lenni, azért a rabszolgaság eltörlését, a nő-
nek viszahelyezését eredeti méltóságába, a jogok és köte-
lességek helyes szabályozását, az előljáró és alattvaló, a férj 
és nő, szülők és gyermekek közti viszony rendezését, az ál-
lamok beléletének rendesebb kerékvágásban mozgását, az 
államok egymásközti békésebb viszonyának kezdetét, a 
szerződések különös tiszteletben tartását, a civilisatiót, a 
finomabb, mert erkölesösebb művészetet és tudományt, a 
mindennemű téren tett baladást, szóval a társadalom üdvös 
átalakulását az emberiség mindiga Feltámadott tanitmányá-
nak fogja köszönni. Igaz, hogy ez nem egy perez müve ; de 
mindig ugyanazon tanitmány következménye volt, igaz hogy 
voltak, kik a társadalmi átalakulás elé akadályokat gördí-
tettek időközönkint, de hogy az átalakulás, daczára az aka-
dályoknak mégis sikerült, az épen azon isteni erőről tész ta-
núságot, moly a Feltámadott tanitmányában rejlik, mely 
végre a legvadabb kebleket legyőzte, s a ki összehasonlítja 
a társadalmi viszonyokat, melyek a feltámadás előtt voltak, 
azokkal, melyeknek szülő anyja lett, aki szemügyre veszi, 
hogy ott, hova a Feltámadott tanitmánya elhatott, miként 
emelkedett minden,az lehetetlen,hogy fel ne kiáltson : Alleluja ! 

Alleluja ! mondjuk mi is, mondjuk még ma is, mert 
társadalmi viszonyaink, a mennyiben még rendezettek, a 
mennyiben a forradalmi szellem még fel nem forgatta a ke-
reszténység által alkotott helyzetet, életerejüket akarva, 
nem akarva a Feltámadott tanitmánya szellemének, hatásá-
nak köszönhetik, valamint megvagyunk győződve, hogy az 
ő erejének gyümölcse lesz, ha a társadalom azon intézmé-
nyeiben, fogalmaiban, elveiben és meggyőződésében, hala-
dásában és irányában meg fog halni, melyekben most élés 
fel fog támadni azokban, melyekre nézve most halott. 

Vagy ki az, aki tagadhatná, hogy7 társadalmunk ismét 
mélyen sülyedt a pogányságba és hogy sülyedéséből feltá-
madásra van szüksége? Ki az, aki kétségbe merné vonni, 
hogy az újkor liberalismusa által szellemi békók vannak az 
elmére verve, melyek nem engedik a népszerűtlenség súlyos 
büntetésének terhe alatt, hogy valaki máskép bátorkodjék 
gondolkozni, mint a hogy azt a hitetlenség fészkében, a pá-
holyokban elhatározták? Ki az, aki nem tudná, hogy az új-
kori bölcsészet kiforgatta az erkölcsösség, a jog, az igazság 
fogalmát? aki nem látná, hogy a tyrranismus, az ököljog 
napjai óriási léptekkel sietnek isméti megvalósulásuk elé? 
Ki az, aki félreismerné, mily veszedelem rejlik az újkori ta-
nokban a társadalom békéjére, nyugalmára, midőn egyrészt 
a felső, másrészt az alsó körökben a forradalmi eszmék táp-
láltatnak, ott az isteni jogok confiscálása, itt az engedelmes-
ség felmondása által ? Ki az, ki azon retrograd iránytól, me-
lyet a liberalismus haladásnak nevez, vissza ne ijedne, mely 
a tudományos téren a keresztény elvek kizárásában, a mű-
vészet terén a frivolitás minél szemérmetlenebb kifejezésé-
ben nyilatkozik? Váljon nincsen-e tehát szükségünk a 
feltámadásra ? 

Igen ! vau szükségünk feltámadásra, de előbb másra 
van szükségünk. Mig Krisztus a sirban feküdt, az elálélt 
pogány társadalom nem volt képes uj életre ébredni; mig 
sirja le volt pecsételve, minden a régi állapotban maradt ; 

mig a kő einem hengerült sírjáról, nem változtattak a régi 
viszonyok ; mig az őrzésro rendelt katonák az elhengerült 
kő zajától maguk is meg nem ijedtek, a pogány eszmék ha-
talmukat fentartották. Igy vagyunk ma a katholicismus-
sal ; az uralkodó liberalismus a katholicismust, a feltáma-
dottnak tauitmányát minden térről leszorítja, működése elé 
hatalmával akadályokat gördit stb. és a feltámadás után 
vágyó emberiséget mind mélyebben sülyeszti a liberalismus 
iszapjába. Pedig mig a katholicismus mintegy eltemetve 
marad ; mig tanitmánya a ministeri bureaukban lepecsétel-
tetik, mig maguk, kik most fegyveres erővel állanak őrt a 
feltámadott tanitmánya hirdetőinek börtöne előtt, fel nem 
ébrednek és meg nem ijednek saját tetteiktől ; mig ők azon 
öntudatra nem ébrednek, hogy a helyett, hogy a katholicis-
must ellenőrizzék, inkább őrizni volna kötelességük azt és 
hatását előmozditaniok, addig nem csak nem lehet szó a feltá-
madásról, hanem az emberiség mind mélyebben fog sülyedni 
a pogányságba, mig abban el nem merül, és ha ugy folynak 
a dolgok sokáig, amint folynak, el is fog merülni. 

De higyjünk egy jobb jövőben, higyjük, hogy az em-
beriség belátva most is, mint már máskor történt, tévedé-
sét; vissza fogja adni a szabadságot a katholicismusnak, ő 
maga fogja mind azokat a köveket elhordani és pedig gyor-
san, melyeket útjába hengerítettek és evvel meg fogja adni a 
lehetőséget a társadalom feltámadására ; mihez csak azt 
adjuk hozzá, bárcsak a jelen húsvét hozná meg ez örvende-
tes eseményt és akkor kétszeres örömmel zengenénk ez év-
ben alleluját ; de hát ? no, de majd eljön ez is, — csak 
imádkozzunk. A 

Németország. Okmányok az egyház-politikai v i -
szály történetéhez : A német püspökök beadványa a porosz 
alsóházhoz. Az ismeretes, legújabban a porosz alsóház elé 
került törvényjavaslat alkalmával, mely a papi jövedékek 
lefoglalását kimondja, a porosz püspökök a következő bead-
ványt intézték az alsóházhoz : 

Tisztelt képviselőház ! A katholikus egyházközségi 
vagyon kezelésére vonatkozó, épen most az alsóház elé ke-
rült törvényjavaslat hoszu sorát tartalmazza az oly határoza-
toknak, melyek a kath. egyház jogaival nem csak semmiké-
pen sem egyeztethetők meg, hanem melyek egyúttal az ezen 
egyházat isteni rendelésnél fogva megillető, isteni alapitta-
tásából s szervezetéből folyó, s különös állami szerződések, 
fejedelmi Ígéretek, valamint az alkotmányi alapokmány 
által — még ez utóbbi 15-dik §-ának mai fogalmazása sze-
rint is biztosított szabadságát súlyosan veszélyeztetik, sőt 
tényleg megcsorbitják is. 

A vagyonkezelés körül az egyháznak szabadsága ezen 
törvényjavaslat által merőben megsemmisíttetik ; mert ezál-
tal az egyház törvényes képviselői eljárásukban gátoltat-
nak, részint a községi képviselettől, részint a kormánytól 
tétetvén függőkké ; mig azonfelül az egyházi vagyon keze-
lésére egészen uj közegek létesíttetnek, melyek a kath. egy-
házi jog szempontjából törvényeseknek nem tekinthetők. 

A szóban forgó tvjavaslat bizonyos tekintetben az 
összes egyházvagyonnak saecularisatióját tartalmazza az 
által, hogy azt az illető községek tulajdonának tünteti 
fel, s mint ilyen rendelkezik felette, holott, a köz- s egy-
házi jognak felfogása szerint, melylyel e tekintetben a po-
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rosz s franczia törvény is megegyez, e vagyon nem az egyes 
községeket, hanem az illető egyházakat megilleti. 

A szóban forgó tvjavaslat egyáltalában számos lénye-
ges s elidegenithetlen jogait sérti meg a kath. egyháznak, 
ugy hogy jogi szempontból az állami törvényhozás egyes 
tényezői ily törvénynek hozatalára illetékeseknek nem te-
kinthetők. 

A poroszországi római katholikus egyháznak püspöki 
kara ennél fogva nem csak indittatva, de kötelezve is érzi 
magát, hogy a kath. egyházközségek vagyonának kezelé-
sére vonatkozó ezen tvjavaslat ellen felszólaljon, minél fogva 
a tiszteletteljesen alulírott, midőn hivataltársainak nevében s 
.megbízásából a poroszhoni kath. egyház jogainak s szabad-
ságának e tvjavaslatban fenyegető megsértése ellen ünne-
pélyes óvást tenné, a magas képviselőházat époly tisztelet-
teljesen mint sürgősen kéri, miszerint az előtte fekvő tör-
vényjavaslattól hozzájárulását megtagadni méltóztassék. 

Kitűnő tisztelettel, Kölnben, 1875. márczius 10. Pál, 
kölni érsek. 

Svapcz. Az i t t e n i v a l l á s ü g y i h e l y z e t . 
(Folyt.) Érzik is ezt a protestáns pásztorok, amiért is nem 
mindig udvariasan fogalmazott, számos aláirással megrakott 
feliratokkal ostromolták a szövetségi hatóságokat ; azonban 
ezek az aargaui Kellernek ama hires, Döllingerröl mondott 
szavát ismételve : „Pfaff ist P f a f f " a feliratokat csak ugy 
dobták a papirkosárba mintha csak katholikus papok irták 
volna alá. Ezek a protestáns papok tehát nem fogják a ma-
gok .bárányait' megmenthetni, hanem azok egy két nemze-
dék alatt tökéletes pogányokká válandanak; mert a nem 
keresztelt gyermekek száma már most is roppant nagy, mely 
az uj alkotmány következtében még csak növekedni fog. A 
modern államelvnek szempontjából ez különben nem is le-
het másként ; mert ha az államnak, mint ilyennek nem sza-
bad többé kereszténynek lennie ; akkor annak tagjai, pol-
gárai sem lehetnek többé keresztények. 

Hogy tettleg lassankint megszűnjenek keresztények-
nek lenni, arról az uj alkotmány már az által gondoskodott, 
hogy a kantonoknak meghagyja, miszerint az iskolák ve-
zetését világi kezekre bízzák. Ez előkészület mélyenható 
.organizátiókra' az iskola terén is ; mert ez által a katholi-
kus kantonoknak még keresztény iskoláit megsemmisíthetni, 
mi minden bizonynyal nem sokára megtörténik is. 

A ,szervezésnek'-nek egy különös módját Solothurn 
kantonja fedezte fel. A felfedezésnek neme nem uj ugyan, 
de uj a kiviteli módozat, mely mai alakjában bizonyára cul-
turállami kizárólagos privilégiumot érdemelne. E kanton-
nak kormánya ugyanis már régen azon tervvel viselkedett 
a solothurni ősi káptalannak, a schőnenwerdi apátságnak s a 
mariensteini zárdának vagyonát, mely három intézet a 
kanton határain belül fekszik, annectálni. Egyszerű határo-
zat által eltörölni azokat, tekintve a nép hangulatát, kényes 
sőt veszélyes vállalatnak látszott, ép ezért u. n. népszava-
zástól sem lehetett igen sokat reményleni, az ,állam' tehát 
azon furfangos ötletre jutván, az említett egyházi intézeteket 
.újjászervezni', most ezen divatos czim alatt egész nyugodt-
sággal elsőben kizsebeli, aztán pedig elnyomja azokat. Ki-
bocsáttatott egy számos czikkelyii határozat, mely e testü-
leteket nem talán ,saecularizálja' s javaikat elkobozza — 

oh nem ! — csak egyszerűen ,reorganizálja', amennyiben 
1-őr : ez idő szerinti tagjaikat nyugdíjazza, 2-or javaikat 
.liquidálja' s azokat 3-or iskolai czélokra fordítja *) — meg-
van ! s mi a liberális philisterre nézve a legmegnyugtatóbb: 
.törvényes uton'. 

Nagy tevékenységű .organizátorok' a vallási téren a 
mi jó barátaink s különös jóakaróink, az ókatholikusok is. 
Egyházatyáik először Bernben és azután Oltenben gyüle-
keztenek s ott az egész újjászervezésnek ép oly terjedelmes, 
mint alapos tervét dolgozák ki. Legelőször is az .okatholi-
kus' elnevezés vetetett el, melyet a franczia nyelvű liberá-
lisok a ,liberal-katholikus', a németek pedig a ,keresztény-
katholikus' szó által helyettesíteni kivántak. Az utóbbi né-
zet győzvén a nemes frequentia e czimet vette fel: „Christ-
katholische Kirche", minek megtörténte után az elnök, Brosi, 
solothurni kormánytanácsos a következő, figyelemreméltó 
programmot hirdeté ki : 

a) Nem ismerünk el semmiféle különbséget u. n. tanitó 
s tanuló egyház közt ; az egyháznak tagjai mindnyájan 
egyenjogúak; nem létezik privilegiált papi rend, melynek 
a világi köteles volna magát alávetni ; — b) az egyháznak 
democraticus alapon kell szerveztetnie, s az egyházi hitélet-
nek súlypontja a községben keresendő ; — c) a dogmákat 
illetőleg nagyszerű épületet, oly magas dómot akanink 
emelni, melyben elég világosság s hely legyen mindazok 
számára, kik az igazságot tiszta szivvel keresik ; — d) az 
államhozi viszonyunkat illetőleg constatáljuk, hogy csak 
annyi függetlenséget követelünk magunknak, a mennyire 
minden egyéb felekezet is igényt tart, s hogy az állami tör-
vényeknek alávetjük magunkat". 

Az ezután következett szervezkedési tanácskozás ter-
mészetesen ezen elnöki beszédnek értelme- s szellemében 
folyt le. Ez leginkább ott mutatkozott, hol a nemzeti püs-
pöknek megválasztása s annak jogai szóba jutottak. Már a 
berni gyűlésben emelkedtek hangok, melyek egy püspök-
nek szükségességét sót hasznos voltát is kétségbe vonták s 
azon veszélyre utaltak, hogy olyannak megválasztása által 
„ismét csak uj s tág kapu nyittatnék holmi hierarchia szá-
mára". E hangok azt is mondják, hogy „kár lesz az eddigi 
vívmányokat csak oly könnyedén ismét veszélyeztetni az 
által, hogy ismét csak püspököt választunk, ki ha eleinte 
egyideig minden autocraticus eljárástól tartózkodik is, előbb 
utóbb mégis csak ezen régi ösvényre térend vissza. Az ős-
egyházban a joghatóság nem a püspök, hanem a község ke-
zében volt". 

Igy beszéltek Jolissaint, Berni, Gassman, Gareis és 
mások, s szavaik nagyonis erős visszhangra találtak az érte-
kezletben, oly annyira, hogy a püspökválasztás több mint 
kétessé lőn, s Loyson s Herzog, állami papok — amaz a 
püspök jelölt a franczia, ez a német Svajcz számára, rettene-
tes indignatióval elhagyák a termet s csak akkor tértek 
vissza oda, midőn formális biztosítást nyertek aziránt, hogy 
a püspökválasztás elvben kimondatott. 

De bizony csak ,elvben' ám ! mert midőn az illető §. 
Oltenban ismét tanácskozás alá került, oly annyira megnyir-
báltatott, hogy a leendő püspök oly alakot képez end, mely-
ről az ember nem tudja : nevessen-e vagy szánakozzék rajta. 

•) cf. nagyváradi literarium stallum. Szerk. 
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Meg kell Vallani, hogy a svajczi liberalismus e tekin-
tetben jóval .haladottabb', mint a német. Mig a német óka-
tholicismus szervezkedési okmányának 5. §-a mindazon jo-
gokat tulajdonítja a püspöknek, melyek a ,közjog' szerint a 
püspököt megilletik, addig a svajczi egyházszervezet csak 
azokat ruházza a püspökre, melyek a ,keresztény katholi-
kus' tanfogalommal megegyeznek, s ezt még különösebben 
magyarázza, illetőleg megszoritja az által, hogy hozzáteszi: 
„A püspök csak azon jogokat s kötelességeket gyakorol-
hatja, melyeket a zsinat ruház rá". Ezen fogalmazásnak 
czélja az, mint az ölteni értekezletben nyiltan kimondatott, 
hogy egyrészt a canoni jog kizárassék, másrészt pedig a püs-
pök a zsinatnak rendeltessék alá, — mely szándéklatokat a 
német ókatliolicismusnak szervezete nem ismer, vagy leg-
alább eddig még nem fejezett ki. 

De a svajczi telivér ókatholikusok még ezzel sem ér-
ték be, banem azt követelték, hogy a püspök csak bizonyos 
időtartamra választassék meg, vagy legalább, hogy lete-
hető legyen ; s ebbeli követelésökhez oly nyakasan ragasz-
kodtak, hogy az ő kedvökért a következő határozati indít-
ványt kellett az értekezletnek elfogadnia: „A püspök köte-
lességmulasztás miatt a zs'nat által kérdőre vonható, s a 
szavazatok két harmadával le is tehető" 

Még a plébániai választásokra nézve is a svajcziakra-
dikalisabbak, mint a németek. A német szervezet 55. s 56. 
§-a életbosziglan alkalmazza a plébánosokat, s a püspök-
nek csak annyi jogot enged, hogy azokat szükség esetében 
bizonyos meghatározott időre, de ne örökre felfüggeszthesse. 
E helyett a svajczi szervezetnek 28. §-a a plébánosok meg-
választása s letevése érdemében az ,állami törvény'-re hi-
vatkozik, mely viszont azt rendeli a legtöbb kantonba, hogy 
a lelkészek csak bizonyos, meghatározott időtartamra vá-
lasztassanak meg, s hogy mindenkor letehetők legyenek. 
Végre pedig, hogy még ezen ekként megnyomorított egy-
ház, vagy annak bármely szolgája vagy hivatalnoka soha-
sem lehessen, bármiféle tekintetben ,államveszélyessé', elha-
tároztatott, hogy a zsinat e szervezetet bármikor revide-
álhassa. 

Igy építtetett, Brosi elnök szava szerint, a .svajczi ke-
reszténykatholikus egyház' nem ugyan kősziklára, hanem 
— democraticus alapra ; igy emeltetett ama dóm, melyben 
elég világosság és hely van, bárki számára is ; mert az 
egész szervezetben szó sincs dogmáról, vagy hitvallásról, 
hanem tág kapu nyitva áll minden ember s minden asszony 
számára, tetszés szerint ki- és besétálhatni, amint szeszélye 
s kedve tartja. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Az öreg Toldynak e napokban az az ötlete volt in-

dítványozni, hogy az akadémiánál időközönkint a Teleki-
pályázat eldöntése végett tartatni szokott rendkívüli összes 
ülés ezentúl mindig e szavakkal nyittassék meg: „Áldott 
legyen a nagy elnök, Teleki József gróf emlékezete most és 
minden időben" ; — az indítvány természetesen megbukott ; 
de szeretnők tudni, minő képet vágna ugyanezen tudós öreg 
ur, ha az akadémiánál valaki indítványozná, hogy ezentúl 
minden ülésezen szavakkal nyittassék meg: „Dicsérik a 
Jézust, most s mindörökké ! . . . " — no, csak hogy az aka-
démia az ilyen inditvány ellen kellőleg biztosítva van. 

— A porosz alsóházban nagy feltűnést okozott azon 
körülmény, hogy Bonnban tizennégy ,ókatholikus' tanuló 
számára három rendes tanár van alkalmazva. De ez még 
csak semmi ahhoz képest, mi Heidelbergben történik. Ott 
van summa summararn nyolcz prot. hittanuló, kiknek tudo-
mányos kiképeztetésére összesen öt rendes s hét segédtanár 
szenteli éjjel- nappali fáradalmait. E sokat igénybe vett 

tanári collegium együttvéve évenkint 20000 tallérba kerül 
az államnak. Ezen protestans-theologiai kar, mely tudvale-
vőleg a hittudomány legszélsőbb baloldalán áll, még egyéb 
tekintetben is nevezetes; ott ugyanis még a hallgatók is di-
jaztatnak ; van ki évenkint 300 ftot kap s még többet is, s 
mind ennek daczára csak nyolczan vaunak; — pedig ott a 
mindenképeni liberalismus csakugyan uralkodik! 

— A legújabb porosz ,pap-kiéheztető' törvény kelet-
kezésére vonatkozólag a ,Magdeb. Ztg.' ezeket beszéli: „Az 
udvarnál igen befolyásos személyiségek abban fáradoztak, 
hogy a császárt arra bírják, miszerint kiáltványt bocsásson 
népeihez, melyben kijelenti, hogy katholikus alattvalóinak 
loyalitásában bízva, tartózkodik a pápai encyclica elleni 
rendszabályoktól, ámbár abban a katholikus papsághoz in-
tézett harczi riadót lát. Ha ezen császári kiáltvány megje-
lent volna, akkor a fentérintett törvényjavaslat természe-
tesen elmarad. Azok azonban, kik a ,cuÍturkampf'-ot veze-
tik, oly ertelemben nyilatkoztak, „hogy a papnak tarisz-
nyáját a templom csúcsára kell kötni" ; mert mindén lova-
gias tett csak gúnyt és visszautasítást aratna a jezsuitapárt 
részéről. 

— Vogt Károly, az ismeretes materialista igy nyilat-
kozik a ,Franhf. Ztg.'-ban arról, a mit .culturkampf-nak 
neveznek: „Ha szemeimet ezen u. n. culturharczra fordi-
tom, s azon hatást szemlélem, melyet az az emberek szelle-
mére, kedélyére s a közéletre gyakorolt ; — ha azokat a 
culturharczosokat nézem, mily ajtatosakká lettek egyszerre, 
hogy szaladnak, ima- s zsoltáros könyvvel kezökben a tem-
plomba; nem saját magok miatt, mint a genfi ókatholicis-
musnak egyik feje mondá nekem, hanem a többiek miatt ; ha 
látom, mint ostromolják vakdühökben, dobszó s kardcsörte-
tés mellett a templomokat, melyekben nincs semmi dolguk, 
hogy ragadják magokhoz, midőn képtelenek, azokat csak fé-
lig is betölteni ; midőn látom, miképen kavarnak fel mindig uj 
bűzt,hogy régebbi undokságaikat elfeledtessék ; szóval, midőn 
a butaság, esztelenség s őrültség amaz óriási halmazát látom, 
melyet a vad szélvész most végig hord az egész világon, 
akkor gyakran is azt kérdem saját magamtól : ugyan volta-
képen miért s minek beszéltél, irtál, vitatkoztál te" ? . . . . 

— A stuttgarti városi tanács azon indítványt tette a 
képviselőtestület előtt, hogy az újonnan szervezett katholi-
kus leánynevelde iskolanénék vezetésére bizassék ; a képvi-
selőtestület pedig az indítványt helyeslőleg elfogadta. 

— A jubilaeum ügyében. A brixeni ft. püspök ur a kö-
vetkező kérdést intézvén a római S. Poenitentiariához : 

„1°. An Communitatibus parochialibus, ecclesias desi-
gnatas processionaliter ita visitantibus prout in Jubilaeo anni 
1826 in hac dioecesi factum est, visitationes easdem, pariter 
uti Capitulis etc. ad minorem numerum reducere possim 
et valeam ? 

Et si negative: 
2°. An saltern in casu, quo sodales alicuius Confrater-

nitatis in parochia existentis has processiones frequentant, 
id possim et valeam pro omnibus Christifidelibus easdem 
processiones simul frequentantibus ? 

Erre a következő választ vette : 
Sacra Poenitentiaria de speciali, expressa Apostolica 

auctoritate Venerabiii in Christo Patri Episcopo Brixinen. 
respondet, fidelibus cum Capitulis, Confratemitatibus, Colle-
giis etc. seu etiam cum proprio parocho aut alio sacerdoteâb 
eo deputato ecclesias pro lucrando Jubilaeo processionaliter 
visitantibus applicari posse ab Ordinariis Indultum Litteris 
Apostolicis iisdem Capitulis, Confratemitatibus, Collegiis etc. 
concessum. 

Datum Romae die 8. Februarii 1875. A. Pellegrini 
S. P. Regens. L. Can. Peirano S. P. Secret. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A legvál tó utolsó husvétje. 
f(Vége.) 

Azt mondhatná valaki eddigi fejtegetéseinkre: 
Ebből csak az következik, hogy »oüßßarov" a szó-
ban forgó helyen a ,hetet' is jelent heti, de nem az, 
hogy azt jelentenie kell De nem is erről van itt 
szó, hanem arról, hogy van mód s lehetőség János t 
a Synopticusokkal kiegyeztetni, mely mód nyelv-
tani lag helyes s többféle analógia által támogat ta-
tik, ugy hogy az egyeztető magyaráza tnak ezen 
módja legalább is anny i figyelmet s mél tánylás t 
igényelhet, mint aká r h á n y más, mely vagy nagyon 
erőltetett, vagy épen összefüggéstelen, vagy végre, 
mig valamely közelebb fekvő nehézséget elodáz, a 
távolabbiakat még csak növeszti.A ki egyébiránt még 
azt is bebizonyítva k ivánja látni, hogy a „aäßßarovu  

e helyen mást nem'is jelenthet, az Rothnak többször 
idézett egyediratában bővebb felvilágosítást ta lálhat 
eziránt. E lő t tünk hasonló esetekben döntő sulylyal 
bir az, hogy ilyképen a látszólagos ellenmondások 
az egyes szentirók közt legkönnyebben eloszlatha-
tók, s hogy, már csak a szentiratok inspirált volta 
miat t is, kötelességünk, de jogunk is van követelni, 
hogy minden oly értelmezési mód méltattassák tel-
jes figyelemre, mely sem a dogmába, sem egyál talán 
a józan tudományos értelmezés szabályaiba nem 
ütközvén, az efféle nehézséget eltávolitani segiti. 

Ezek után Jánosnak egy másik, az eddig tár-
gyal t ta l némileg rokon helyére megyünk át, mely 
az elébb elősorolt négy közt a harmadik,t.i. a XIX,14. 
Ott ugyanis elmondja szentirónk, mint tesz Pilatus 
egy utolsó kísérletet Jézus megmentésére az által, 
hogy az Ítélőszékben ülve emberi érzületökre s ta-
lán némileg nemzeti h iuságukra is hivatkozva, amint 
előbb a töviskoronás és biborruhás szenvedőt e sza-

vakkal muta t ta volt be nekik : „ jEcce homo !" : u g y 
most ismételten rá mutatva igy szólt a vad tömeg-
hez : „ íme a ti k i rá ly tok ! . . — talán azon gúnyos 
mellékczélzással is : „Ti azt mondjátok, hogy mind-
az, ki magát k i rá ly lyá teszi, ellenmond a császár-
nak, — váljon ily ,király ' veszélyes lehet-e a hatal-
mas császárra n é z v e . . . ?" 

Mindezek idejét pedig az evangelista aç érvül 
felhozott helyen — XIX, 14 — ekként határozza 
meg : „Vala pedig a húsvét készületnapja'4 — erat 
autem parasceve Paschae — nagctoxev/} tov nccoxa" 
— s ez az, mire némelyek okoskodásukat a lapi t ják, 
ekként érvelvén, hogy miután ez a Húsvét készület-
nüpja volt, tehát nem volt még Húsvét, — János te-
há t ellenmond a Synopticusoknak 

Ezen ellenvetés megczáfolására elég arra hi-
vatkoznunk, mit, fentebb a ,.Parasceve1, szónak jelen-
téséről mondtunk, hogy az t. i. pénteket jelent, mint 
a szombatnak, s csakis a szombatnak előkészületi 
napját , más ünnepeknek nem lévén ily napjok, kö-
vetkezőleg a Húsvétnak sem ; ugy hogy a „para-
sceve Paschae" sem jelentheti a Húsvétnak előkészü-
leti napját ,hanem más valamit kell jelentenie. Es mit ? 
— Azt már Wouters mondá meg fentidézett végsza-
va iban: „Cum igitur dies Veneris semper ab He-
braeis Parasceve vocaretur, non mirum est quod dies 
Veneris, qua Christus mortuus est, et in quam tunc 
Pascha incidebat, fuerit a S. Joanne Parasceve Pa-
schae appellata, non secus quam modo a Christianis 
Dominica Paschae, vel Pentecostes ea appellari solet, 
in quam incidit festum Paschae vel Pentecostes". 

Ezen helynek magyaráza ta tehát voltaképen már 
az elsőében bennfoglaltatik slegkevésbbé sem akadá-
lyozza, hogy a Parasceve Paschae a lat t ne ér tsünk 
pénteki napot, melyre akkor Húsvét ünnepe esett ; 
nem akadályozza tehát Jánosnak a Synopticusok-

2G 
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kai való megegyeztethetőségét sem, kik, mint Botli 
igen lielyesen megjegyzi, különösen hangsúlyoz-
zák, hogy Jézus pénteki napon halt meg s temette-
tett el. Igy Máté, ki — XXVII , 62 — az ezután kö 
vetkezett napot ekként jelzi : „Másnap pedig, mely 
az ünnepi készület után esik. . ." ; de itt is a jegyzék 
helyre üti azt, mit a forditás elmulaszt, a mennyi-
ben értésünkre adja, hogy ezen „másnap" alatt 
szombatot kell ugyan, de korántsem a húsvéti ün-
nepet érteni, melyet megemliteni Máté bizonyosan 
el nem mulaszt vala, hahogy e „másnap" az leen-
dett, a minthogy kellene is lennie, ha azt a „Paras-
ceve Paschae", a husvétre való előkészületi napról 
értjük, s nem péntekről, melyre akkor Húsvét esett. 
I lyen hely Márk XV, 42, hol a keresztlevétel ideje 
ekként jeleztetik : „Es mikor már esteledett, (mivel-
hogy készület vala, azaz szombat előtti nap,) eljőve 
arimateai József . . . sat." — Levétetett pedig Krisz-
tus U r u n k a keresztről ugyanazon a napon, melyen 
felfeszittetett, t.i. in parasceve, azaz, Mark szerint is : 
szombat előtti napon, vagyis pénteken ; mig ugyan-
ezt Lukács — XXVII , 54 — ekként fejezi ki : „És 
vala az ünnepi készület napja (mely kifejezés min-
dig a görög naçaoxev/i szót adja vissza) és szombatra 
virada" — hozzá pedig a jegyzék: „Előkészületi 
nap volt a szombathoz — a mi péntekünk — és a 
szombat mármár kezdődött", amiértis a levétellel 
sietni kellett. Sehol sincs még pedig csak egy szó-
nyi emlités sem, hogy e közelgő nap a nagyHusvé t -
napja lett volna ! 

Átmegyünk a kétes helyek harmadikára — 
Ján. XVIII , 28; — mely igy haugzik: „És Jézust 
Kaifástól a törvényházba vezeték. Reggel vala pe-
dig; s ők (a zsidók) nem mennének be a tanács-
házba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy 
megehessék a húsvétét". 

Ebből, ugylátszik, azt lehet következtetni, hogy 
mindezek Nizán 14 én reggel történtek, mely nap 
estéjén a húsvéti bárányt kellett enni ; ez pedig 
akkor csakugyan a nagy Husvétnapnak előnapja 
lenne, s mivel Jézus még ugyanaz napon felfeszit-
tetett s meghalt, csakugyan Húsvét előnapján halt 
volna meg. 

Both e nehézséget akként véli eloszlathatni, 
hogy csinos olvasottsággal s idézési ügyességgel 
kitüntetni iparkodik, miszerint a húsvéti bárányt 
nem kellett épen Nizán 14-én este, hanem lehetett 
15-én reggel a napkeltéig is megenni, csak 16-ára 
nem volt szabad eltenni belőle. Aztán igy érvel : — 
Krisztusnak Pilatus előtti vádlói 14-én este nem 

értek rá a húsvéti bárányból enni, mert a gethse-
mani befogatás s az arra való előkészület őket na-
gyon elfoglalta, ugy hogy a bá rány lakomáját 
15-ének kora reggeléig halasztották, remélvén, hogy 
Pilatus előtt még jókor végzendik el dolgukat, s 
hogy még napkelte előtt fognának időt találni a 
bá rány elköltésére. 

E magyarázat mégis csak kissé erőltetettnek 
látszik, okadatolása pedig túlságosan gyenge. Azok, 
kik Pilatus előtt a fővádló szerepét játszották, bizo-
nyosan nem voltak a Gethsemani kertben, hanem 
addig, mig embereik Júdás vezetése alatt ott jár tak, 
bizonyára elég időt találtak a húsvéti bárány elköl-
tésére. Hozzá járul, hogy reggel alig remélhették a 
szándékba vett zendtilésfélét a praetorium előtt 
eléggé jókor elvégezhetni, hogy még napkelte előtt 
asztalhoz ülhessenek, s tudjuk is, hogy az egész ügy 
délig húzódott; s azért ugylátszik nekünk, hogy 
jobb lesz, itt a alatt az u. n. Chagiga-t ér-
teni ; ha mindjárt Botli ebbeli elméletében arany-
szájú sz. Jánost — Hom. 85. és Theopliylactust — 
in c. 26. Matth. — követi is. Mi legyen pedig az a 
„Cliagiga", azt legjobban azon jegyzéknek szavai-
val magyarázandjuk meg, melyet magyar szentirá-
sunk e helyhez tett : „A húsvéti bárányt már az 
ünnep előestéjén, csütörtökön este ették. Magán az 
ünnepnapon, Nizán hava 15-én, és a többi húsvéti 
napokon át, még más áldozatok tétettek (s ezek a : 
,Chagiga'), melyek szintén húsvéti áldozatoknak — 
Pascha — neveztettek, s közvendégségben költettek 
el. Hogy ezeknél tiszták legyenek (Jézus vádlói), 
nem volt szabad a pogány s ennyiben tisztátalan 
helytartónak házába bemenniök". 

E jegyzék eléggé deriti ki a helyzetet, s e 
„iiáoxuu szónak itt szélesebb értelembeni alkalmaz-
tatásából indulva ki, az állitólagos ellenmondást 
János és a Synopticusok közt győzedelmesen el-
oszlatja. 

Hátra van még János XIII , 1 kk. vv. ahol eze-
ket olvassuk : „ A húsvét ünnepe előtt, tudván Jézus, 
hogy eljött órája, hogy e világból az Atyához men-
jen, mivel szerette öveit, (àyccmjoccç TOD'S iSíovg) kik e 
világon valának, mindvégig szerette őket (/lyámjoev 
avrovq). És a vacsora véghezmenvén, midőn az ör-
dög Júdásnak , az iskarioti Simon fiának szivét 
már megvesztegette, hogy ez elárulja őt, tudván, 
hogy mindent kezébe adott neki az Atya, és hogy 
az Istentől jött ki, és az Istenhez megyen. fölkele a 
vacsorától és letevé az ő ruháit és vévén a kendőt, 
átövezé magát. Azután vizet önte a medenczébe és 
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kezdé mosni a tanitványok lábait, és megtörleni a kendövei, 
melylyel átövezve vala". 

Kérdés, váljon a kezdő szavak : „A húsvét ünnepe előtt" 
azt bizonyitják-e, hogy a vacsora Nizán 13-án, tehát a ren-
desnél egy nappal előbb ment végbe? 

A mit Both, természetesen tagadó válaszának támo-
gatására felhoz, kissé nagyon mesterkélt s a kérdést sem 
oldja meg végképen. Mert hivatkozván arra, hogy XII, 1. az 
mondatik, miszerint Jézus hat nappal Húsvét előtt Bethauiába 
ment, s hogy ayunav, miben igaza van annyit is tesz, mint va-
lakinek szeretetemnek bizonyságát adni, az előbb idézett ver-
set — XIII, 1, igy akarja értelmezni: „Közvetlenül az ün-
nep előtt — azaz 14-én reggel, mely nap estéjén az kezdődött 
— Jézus, hogy tanítványai iránt hozzájok való szeretetének 
ujabb bizonyságát adja, megbizta Pétert s engem, e sorok 
iróját, Jánost, hogy előre menvén a szentvárosba, ott elké-
szítsük számára a végvacsorát" . . . . 

Azt hiszsziik azonban, hogy szeretetének azon bizony-
sága, melyet a Megváltó akkor adni kivánt, nem abban 
állott, hogy tanítványai ketteje által a végvacsorát készí-
tesse el, hanem hogy ezen végvacsora alkalmával a legma-
gasztosabb Oltári Szentséget szerezze, s ezért e helyen is né-
zetünket röviden, de jól, magyar szentirásuuk jegyzékében 
találjuk kifejezve, mely e szavakat: „A húsvét ünnepe előtt" 
ekként magyarázza: „János a 14-dik nap estéjét nem szá-
mítja a 15-ikhez, az ünnep napjához, mint a zsidóknál szo-
kás volt, hanem az ünnep előtti naphoz, mint a görögök szá-
mították" ; — mert hogy szentiróink a társadalmi élet s 
annak szokásaira vonatkozó kifejezéseiben gyakran olva-
sóinak szólásmódjához alkalmazkodtak, arra a szentiratok 
egyéb helyein is számos bizonyitékot s példát találunk. 

Bevégezvén czikksorozatunkat, visszatérhetünk oda, a 
honnan kiindultunk. A Synopticusok összhangzó jelentése 
szerint a Megváltó Nizán 14-kén este, csütörtökön tartotta 
utolsó húsvéti vacsoráját, a következő éjjel elfogatott ; 15-én, 
a mi számitásunk szerint pénteken, mint szombat előnap-
ján, de egyúttal Húsvét nagynapján keresztre feszíttetett, 
meghalt s eltemettetett, szombaton át a sírban nyugodott, s 
vasárnap viradóra feltámadt ; s mindezekben János a leg-
szebben megegyez velők, ugy hogy a Passió történetében 
legkisebb ellenmondás sincs Evangélistáink között. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás.) 

Ez alatt gróf Koháry István füleki várkapitány és 
kecskeméti földes ur a két templomnak egy kerítésben való 
léte miatt származott viszálkodások elkeriiléso tekintetéből, 
megerősíti a katholikusok és kálvinisták közötti egyességet ; 
mely szerént a mostani cinterem, a kálvinista templom he-
lyével együtt a 'katholikusoknak hagyatik birtokában, a 
kálvinistáknak ellenben — az eredeti okirat szerént — a 
földes ur kegyelése folytán templom helyül Császár Gergely 
boltjától és a prédikátorok házaitól fogva a város pincéjéig 
való hely és föld engedtetik, ugy hogy az emiitett helyen a 
kálvinista templom és annak kerítése mind szélességre, mind 
hosszúságra a katholikus templom térfogatával megegyez-
zék. A kálvinista templom helyén létező boltok és egyéb 
épületek pedig a város közpénztára terhére sajátíttattak ki. 

Ez alkalommal a földes ur ezer tallér birság alatt megpa-
rancsolta a katholikusoknak, hogy a kálvinisták cinterme 
keritésén a reájok eső munkát végezzék. 

Találkoztak mégis nyugtalan vérű emberek, mint 
„Kecskemét város története" irója is jelzi, különösen a re-
formált egyház hívei közül, kik a katholikus földes ur köz-
bejöttével és jóváhagyásával keletkezett egyességet protes-
táns védnök pártfogásával is biztosítani szükségesnek tar-
tották, ugyanazért még ezen 1679-dik évi nov. 1. a két fe-
lekezet között Vesselényi Pál földes ur közbejöttével ujabb 
egyesség köttetett. 

A szükséges intézkedések után a katholikusok részint 
főpapjaik kegyelése, részint a hívek áldozatkészsége foly-
tán szent Miklós templomát már fölépítették, mit a kálvi-
nisták, minthogy nekik templomuk még nem volt, kancsal 
szemmel néztek. A kezdettől rankoncátlanlcodók, ellenséges 
leiköket féken tartani képesek nem lévén, miután jogtalan 
igényeiknek kedvező fordulatot adni képesek nem voltak, 
elvégre gyermekies pajkosságból, vagy inkább sátáni go-
noszságból mindent megtettek, ami csak kigondolható volt, • 
a katholikusok infestálására. Hogy egyebeket hallgatással 
mellőzzünk, gróf Koháry István békés intézkedései ellenére, 
a harangozási rendet botrányosan megzavarták, majd pe-
dig a katholikus templom elé jővén, ördögi visitással a j ta-
toskodták el zsoltáraikat. Ezen, és egyéb kihágásoknak 
az lön elmaradhatlan következménye, hogy a földes ur, a 
policialis rend föntartása végett, a rakoncátlankodókat, il-
domtalan merényleteik, nemtelen boszuik miatt szigorúan 
rendre utasítani kénytelenittetett. (Hist. D. P. Franc.) 

Gróf Koháry Istvánnak Füleken 1680. januar 26. kelt 
intézkedései alapján a katholikusok a kálvinisták építkezési 
költségei födözésére Ttét ezer tallért fizettek ; a kálvinisták 
pedig a katholikus templom cinterméből „a die inhibitionis 
praesentium computando intra terminum ter quindenae" 
végleg kiköltözni tartoztak. 

Mindezek után a kálvinisták, gróf Koháry István 
nyilt tilalma ellenére az építkezési ügyben a törököt is föl-
keresték ; amire szigorú fegyelmi eljárás a biztos következ-
mény, hacsak a katholikusok a földes urnái a kálvinisták 
érdekében közbenjárói szerepre nem vállalkoznak ; miként 
ez a földes urnák Füleken 1680. decemb. 9-dikéről kelt le-
veléből teljesen világos, midőn benne egyebek között ezeket 
olvassuk : Mindazonáltal megtekintvén Pater Kecslceméthi Ge-
rard Urnák az Tisztelendő Franciscanus Páterek edgyik 
Diffinitorának kérését, és az ott lakós Pápista hiten lévők-
nek eő kegyelme által előttem tett suplicatiójokat, azon do-
lognak revisioját s büntetését függőben hagyván, a praefigált 
terminusnak cédáltam, és abban hattam 

A sok viszontagság után, gróf Koháry erélyes támo-
gatása mellett csak 1680-dik évben kezdhették meg a re-
formátusok a templom építést és a következő három évben 
a véres háborúk alatt be is fejezték. A torony sudara jóval 
későbbi építmény. 

A vallási súrlódások okozta véres jelenetek, ahová a 
protestánsoknak csak beférközniök sikerült, napi renden 
voltak. Es hogy valaki gyűlöltté váljék, elegendő volt arra, 
hogy neve hatholihus. Ahol csak a protestánsok túlsúlyban 
voltak, katholikusoknak hivatalbani alkalmazását, ha egyéb-

26* 
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ként azok a legalkalmasabbak voltak legyen is, semmi kö-
r ü l m é n y között sem engedték meg. A katholikusokat nyiltan 
bálványozóknak hirdették, és sírjaikat megszentségtelení-
tették ; többet közülök elevenen megnyúztak. (Prot.Udvardy) 

1682-ben sept. 11. a pogány törökkel cimboráló Tö-
köly Imre urnák lutheránus kalóz vitézei, miután magyar 
hazánkat csupa hazaszeretetből oly sok helyen sírkertté ala-
kították Fülek várát is ostrom alá vették, és ezt a törökök 
segítségével szeptember 11-dikén elfoglalván, Koháry Ist-
ván kecskeméti földes urat is bilincsekbe verve, rabszolga-
ságba hurcolták, amely jelenség kedvező alkalmul szolgált 
ujabb kálvin-féle kihágásokra. — Ugyanezen évben ismét 
kiütött a pestis. Ez időben — mondja Blahó — a mi éltes pa-
punk Sutth Joakim, a klastromon kivül, egy puszta kápol-
nában vonta meg magát, hogy éjjel és nappal szabadabban 
látogathatná a betegeket. Oly szorgalmat fejtett ki, hogy 
senki — hacsak mások gondatlanságából nem — szentségek 
vétele és lelki erősítés nélkül nem költözött az örökvalóságba. 

Ha már ugyanazon hazának fiai annyira kegyetlenek 
egymás iránt, csodálkozhatunk-e akkor, ha egy egészen 
idegen néptömeg ellensége nemzetünknek; csudálkozha-
tunk-e, ha szép hazánkat sírkertté alakítja, lakóit undorító 
hullákká elékteleníti? Alig sziint meg a Tölcöli-járás, a 
protestánsok szövetségese, a török újult erővel pusztitott és 
gyilkolt. Ahol csak megjelent, mindenütt véres nyomo-
kat hagyott maga után. 

1685-dik évben a szegedi kolostornak Nagy János 
volt a főnöke. 0 — miként P. Kilit írja — nem csak név-
szerént volt Nagy, hanem mind testi mind lelki tulajdonai-
nál fogva nagy ember volt, mint ki feltűnő szép magas ter-
metével nemes önviseletet, kiváló tudományos készültséget 
és az emberekkeli kedves társalgási modort párosított ; és e 
jeles tulajdonainál fogva nem csak a keresztény hívektől, 
de a különben bárdolatlan törökök részéről is kiváló tiszte-
letben részesült. Fölötte nagy szüksége is volt főkép már 
azon ismét szorongatott időkben mind a népnek, mind a 
szentegyház — és kolostornak, ily ügyes közvetitőre, mi-
után megrenditve volt már az ozmán hatalom és végéhez 
sietni látszott. E mélyen belátó szerzetes ily kétes és csik-
landós körülmények között oly ügyesen érvényesítette fel-
adatát, hogy a királyi udvar és a fényes porta között, mint-
egy közbenjárói tisztet éles előrelátással tudta fentartani. 

Ily kedvező helyzetét — folytatja P. Kilit — hazája 
érdekében fel is tudta használni. A törökök hadi terveit ki-
tanidván, ezeket kéz alatt a már elszánt erélylyel működő 
keresztény hadsereg fővezéreivel hiven és pontosan közölte ; 
és közelismerés szerint az európai fontosságú hadjáratok si-
kere nagyban ezen szerzetes atya szerencsés fölfödözéseinek 
köszönhető. 

Azonban a törökök gyakori veszteségeik után eszmélni 
kezdettek ; és erős gyanujok volt, hogy a meghitt társalgás 
folytán, a szerzetes házból lőn müködésök elárulva. Ezek 
folytán a vad csorda a kolostorra rontott, és Nagy János 
házfőnököt, szerzetes társával, hátrakötözött kezekkel a 
várba hurcolták, útközben kegyetlen csapásokkal annyira 
elverék, hogy a vár előtti hidról aléltan rogyának le. Elvégre 
beértek a várba, és a legrondább tömlöczbe lőnnek aárva. 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, márcz. 28. A s z a b a d e l v ü p á r t é s a k a t h . 

p a p s á g . A párt-fusió, e fából csinált vaskarika, ha a lapok 
híreinek hinni lehet, oly gyors léptekkel közeledik megva-
lósulása felé, és ami fő, oly tömörültté teszi az eddig külön-
vált pártokat, hogy immár az egész ország maholnap egy 
,szabadelvű párt'-tá alakul, mely nagyságanál, valamint ebből 
folyó erejénél fogva, felül fog múlni minden eddig létezett 
és ugyancsak a lapok kireiből következtetve, valószínűleg 
minden még ezután létezendő pártot is. Valóban, ha a lapok 
azon tudósitásai szerint lehetne és kellene egyedül megítél-
nünk a helyzetet és következtetnünk a jövőre, — melyekből 
kitűnik, hogy mennyire szomjaztak már pártjaink oly orszá-
gos ünnepélyességek után, melyek alkalmával országos szom-
jaikat megenyhíthetik közös akarattal, — ugy csakugyan azt 
kellene hinnünk, hogy a szabadelvű párt nem cserép lábon 
áll, és j a j mindazoknak, kik a liberalismuson kivül más va-
lamire még csak gondolni is merészelnek. 

Hanem hát csak vigasztalódjunk meg. Nem mind arany 
a mi fénylik; nem mind igaz, a mit liberális lapjaink iraak, 
hanem humbug, a mit űznek; érzik gyengeségüket, és azért 
kiabálnak, hogy ők mily erősek, hogy másokat elijeszsze-
nek, magukat pedig biztassák ; sőt világosan elárulják azt is, 
hogy mennyire gyengéknek érzik magukat, az által, mert a 
kath. papságot, különösen a főpapságot minden áron távol 
akarják tartani az actiótól a következő követválasztások 
alkalmával. Ez a mi vigasztalásunk és megerősítése azon 
nézetünknek, hogy a szabadelvű párt csakugyan cserép lá-
bon áll, melyet, ha a kath. papság csak megérint is, össze 
kell törnie és vele együtt összedűlni az egész alkotványnak, 
melyet a törékeny lábak egy ideig hordanak. 

Volt idő, t. i. midőn a már megboldogult Deák-párt 
még létezett, midőn a kath. fő- és alpapság dynasticus ér-
zelmeinél és azon hitnél fogva, hogy a deákpárt a kiegyezés 
alapján a nemzetet a józan haladás utján vezérelve, azt 
anyagi, ugy mint szellemi téren emelni fogja, hogy a kath. 
papság, mondjuk, a deákpárt iránt érdekeltséggel viseltetett ; 
s tudjuk is mindnyájan, hogy mennyire magasztaltatott a 
kath. papság hazafiúi érzelme, mivel a kiegyezési párthoz 
állott és azt szavazatával támogatta. Ezt az actiót az időben 
nevezetesen a ,Pesti Napló' is nagyon helyeselte és nem félt, 
hogy az „egyház a politikai küzdelmek zajából megfogyat-
kozva emelkedik ki". Ez volt az első stadium. Azonban kö-
vetkezett a második, a midőn t. i. a kath. papság belátni 
kezdte, mily tévúton járt akkor, midőn a deákpárti követek 
megválasztására adta szavazatát ; minek következtében meg-
indult a mozgalom, természetesen a kiegyezési alap fentar-
tása mellett, egy kath. párt alakítására. És mi történt ? Li-
berális lapjaink, hogy a papságot saját pártjuknak meg-
nyerjék, hirdetni kezdték, hogy a főpapság nem helyesli 
egy külön kath. párt alakulását. Jól tudták ugyanis, hogy a 
deákpárt győzelme vagy bukása attól függ, hogy a főpap-
ság az alpapsággal együtt, a pártot támogatja-e vagy sem. 
Ugy látszik tehát, hogy ez alkalommal sem féltették az egy-
házat, nem tudjuk minő megfogyatkozástól, ha a deákpárt 
mellett actióba lép. — Jött a harmadik stadium, a fusió az ő 
szabadelvű kormányával és pártjával, nem különben a jobb-
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oldali ellenzék, és ime amaz aggodalmas szeretet az egyház 
iránt, mely a liberalismust jellemzi, óvásként jelenik meg és 
a főpapsághoz intézve, figyelmezteti a kath. papságot, hogy 
„csak magas egyházi hivatását teljesitené, ha nem vesz 
részt a választások alkalmával a politikai küzdelmek za-
jában, melyekből az egyház mindig csak megfogyat-
kozva emelkedhetik ki". Mily lényeges különbség a múlt-
tal szemben ! 

Ki ne látná be, e harmadik stadium alkalmával hoz-
zánk intézett figyelmeztetésből, mennyire óhajtja a libera-
lismus, hogy meg ne fogyatkozzunk, azaz hogy, ki nem ol-
vasná ki e figyelmeztetésből azon szavakat : kath. fő- és 
alpapok, könyörüljetek rajtunk, szabadelvű párton, ne csat-
lakozzatok a jobboldali ellenzékhez, mert akkor mi elve-
szünk; igy majd megküzdünk mi az ellenféllel, de ha ti is az 
actióba léptek ellenünk, ugy még az sem tart fel bennünket, 
hogy magunkat szabadelvűeknek neveztük. Igen is, az újon-
nan alakult szabadelvű párt jól tudja, mit nyert ö akkor a 
kath. papságban, midőn még deákpárt volt ; jól tudja azon-
ban lehetlenségét annak is, hogy a kath. papság a szabad-
elvű párttal szövetkezzék ; tudja, hogy a kath. papság, ha 
actióba lép, azt csak a jobboldali ellenzék mellett teheti, 
mint olyan mellett, melynek eddig ismeretes nézetei nem 
fenyegetik az egyházat üldözéssel ; tudja, hogy ekkor ö 
veszve van : azért vissza kell a kath. papságot tartani min-
den actiótól, lelkére kell beszélni és a szabadelvű párt bu-
kásának megmenthetése végett az egyház jóléte iránti ér-
deklődést kell színlelni, gyengeségét az egyház jólétére való 
hivatkozással kell befedni. 

A syrén hangok tehát mint látjuk, mint máskor, ugy a 
közel jövőben előttünk levő választást megelőzőleg legújab-
ban is megjelentek, hogy a kath. fő- és alpapságot, ha nem 
sikerül is a liberális pártnak megnyerni, sikerüljön legalább 
is tétlenségben ringatni és az egyház javára történt hivat-
kozással elaltatni ; de mi azt hiszszük, hogy a magyar kath. 
papság tanult már addig is annyit, hogy megértse önmagá-
tól, mi szolgál az egyház javára, mi nem, anélkül, hogy erre 
épen liberális oldalról figyelmeztetésre szorulna, és igy tudni 
fogja a kath. papság mind liberális, mind részünkről jövő 
minden figyelmeztetés nélkül is, hogy belépjen-e az actióba 
a választás alkalmával vagy sem. Annyit azonban előlege-
sen is megsúghatunk a szabadelvű pártnak és hirlapi orgá-
numának, hogy az actióba belépés esetében is csak becsüle-
tes eszközökkel fog küzdeni a kath. papság a szabadelvű 
párt ellen, fog küzdeni egyházának és hazájának jóléteért 
és semmi más nem fog irányadójául szolgálni, mint hogy 
múltjához, állásához képest oly képviselők megválasztatá-
sához jái'uljon szavazatával, kik jellemükre nézve feddhe-
tetlenek, tiszta kezüek, kik a nemzet szellemi és anyagi 
jólétének előmozditását fogják szem előtt tartani. Mire 
nézve csak azt kivánjuk, hogy a küzdelem a túlsó részről 
is hasonló becsületességgel folyjon, és az eddig felhasznál-
tatni szokott nemtelen eszközökkel, minők a gyanúsítás, rá-
galom, hazugság és guny felhagyjanak, mert ily eszközök-
kel csak azok szoktak élni, kik maguk sincsenek meggyő-
ződve ügyük igazságáról, — de ezek ezután nem is becsüle-
tes emberek. 

Pest, márcz 31. . M á j u s i ' t ö r v é n y e k M a g y a r -

o r s z á g o n . Mai római tudósításunk különös gondolatokat 
keltett fejünkben. Nagy botránykozással tekintünk Német-
országra, mely a szerzeteseket elűzi, a világi papokat pedig 
bebörtönözi, mely az egyházi szószéket rendőri felügyelet 
alá állította, moly egy sereg §§. által a katholikus papot 
azon jogtól fosztotta meg, melylyel minden zsidó gyerek, és 
pedig mint az újkori állameszmének privilegiált hordnoka, 
kitűnő mérvekben bír s kitűnő szemtelenséggel él is : min-
den a politikai közélet terén előforduló mozzanatról nézetét 
nyiltan megmondhatni ; — nagy botránykozással tekintünk 
ezen Németországra, mely miután papjait páriákká tette, 
most éhhalálra kárhoztatná őket — ha rajta állana; s nem 
csekélyebb botránykozással tekintendünk ezentúl Olaszor-
szágra, mely mindebben német szövetségesét lassan, de eléggé 
ügyesen utánozni készül, s elfeledjük, hogy — époly lassan 
s époly ügyesen hasonló dolgok nálunk is készülnek — ! 

Avagy ki ne emlékeznék azon egyházügyi törvényja-
vaslatokra, melyek a guillotine jpatronusának, Nasch-Cse-
meghi urnák tollából származva, egyszerre s csak egyperczre 
feltünedeztek parlamentünkben, s liberális lapjainkban, 
hogy aztán jól kiszámított tartózkodással agyonhallgattas-
sanak — ? Ki ne emlékeznék arra, hogy e törvényjavasla-
tok szolgai leforditását képozék mindannak, mit addig Bis-
marck a katholikus papok ellen összehordott volt ; ki ne em-
lékeznék, hogy e javaslatokban mindez mind ama fanaticus 
szorgalommal össze volt állitva, mely Israel fiait, bármelyik 
metamorphosisban jellemzi, valahányszor a katholicismus 
megkárosítása képezi tevékenységök tárgyát? 

Miért botránykozunk tehát a német, olasz, brazíliai, 
mexikói vagy akár japáni viszonyokon s állapotokon, mi-
dőn mind ez a mi számunkra is készül, s minden bizonynyal 
legott érvényesíttetni fog, mihelyt a legközelebbi választá-
sok a, páholy -pártot — olvasóink jól tudják, hogy melyiket 
értjük itt — székeiken megerősitendették ; hiszen Nasch -
Csemeghi ur is egyike azoknaknak, kiket a legujabbi rend-
szer a közelmúltnak inventariumából köszönettel átvett ; — s 
mekkora vala valamennyi zsidólapnak kétségbeesése, midőn 
a válság tartama alatt néhány napig az a hir keringett Pes-
ten, hogy ő neki talán az u. n. parlamenti decorumnak ál-
dozatul keilend esnie ! De ő megmentetett, s vele törvényja-
vaslatai is, melyekről azonban egyelőre jó lesz hallgatni ; 
mert a pártnak nem sokára ismét szüksége lesz a pápista 
papoknak tevékenységére, hogy néhány hétig korteskedvén 
holmi mézesszájuak számára, magok köszörüljék a kést, 
melylyel torkukat majd szépen elmetszendik. 

Mert csak ne higyjük, hogy a z o n feltűnő hallgatagság, 
melylyel liberális lapjaink e törvényjavaslatokat mindeddig 
elmellőzték, egyéb lenne ügyes számitásnál. Ezen urak 
,néhai' Deák Ferencz ur .amerikai' velleitásai alkalmából 
sokkal keserűbb tapasztalatokat tettek, semhogy ezentuli 
terveiket is hasonló vigyázatlansággal a nagy harangra 
kötnék. Épen azért kétszerte szükséges,hogy mi ébren marad-
junk, s a választások alatt ne aludjunk, mert azután csak-
ugyan későn lesz majd eszmélni. = 

Kalocsa, márczius 25. L e l k i g y a k o r l a t o k . A 
húsvétét előző hétben rendszerint lelkigyakorlatokkal szok-
tak világszerte a katholikus intézetek és társulatok foglal-
kozni. Nálunk is megtartattak szokott alakban a lelki-
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gyakorlatok, az elemi fiosztályok és a fiképezde tanonczai-
val ; — a tanárok és tanitók jó példaadása mellett. — A 
loánynövendékek, nöképezdei tanulóié, leány-külosztályi ta -
nonezok szép renddel végezték ajtatosságukat. A t. jezsuiták 
növendékei már előre alaposan megtartották ebbeli felada-
tukat. — A növendékpapok a papnöveldei ízletes kápolná-
ban, a helybeli papság meleg részvéte mellett végzették 
ezen ajtatosságukat. A főpásztor szintén köztünk volt szel-
lemben, kit az örök városba kisértek imáink, a kire a ke-
reszténység atyjának környezetében kértük az áldást. Isten 
vezérelje őt mihamarább öveinek körébe vissza. 

Időközben szokott emelkedett hangú és fényes irályu 
főpásztori körlevelével örvendeztetett minket, mely a j ub i -
laeumi dispositióit tartalmazva annak értelmét, hasznát és 
szükségesvoltát époly tudományosan, mint szivhez szólólag 
fejtegeti, s a papság s világi hiveket egyaránt hathatósan 
arra serkenti, hogy annak kegyelmeiben buzgón s ajtatosan 
részesülni iparkodjanak. E körlevélnek szövege imitt követ-
kezik. (Legközelebbi számunk hozandja ; előlegesen pedig is 
annak szives beküldéseért őszinte köszönetet mondunk. Sz.) 

Znyovüralja. E g y p á r s z ó a J u b i l a e u m r ó l . 
Jubilaeum örömnapot vagy évet jelent, és pedig azért, mert 
a jubilaeum alkalmával nagyszerű kegyelmeket nyerünk 
az Ur Istentől. Mik azok a kegyelmek, melyeket a jubi-
laeum alkalmával nyerünk, s van-e rájok szükségünk ? Azon 
kegyelmek, melyeket kaphatunk, kimondhatatlan kincsek, a 
melyek bennünket nem csak ideiglenesen, de örök időkre 
boldogokká tehetnek. S hogy van-e rájok szükségünk? 
Valamint a hal nem élhet viz nélkül, ugy az ember nem le-
het isteni kegyelem nélkül : tehát az isteni kegyelemre oly 
szükségünk van, mint a halnak a vizre. Igaz ugyan, hogy 
ezen kegyelmeket szüntelenül kapjuk az Ur Istentől ; de 
ezen kegyelmek sokakra nézve, hogy hasonlatban szoljak 
csak olyanok, a melyek a legszükségesebbek, mint a halakra, 
nézve a csekély mennyiségű viz, a melyben kénytelenek 
csak egy helyen lenni s nem képesek kényök kedvök szerint 
úszkálni ; mig ellenbén a jubilaeum alkalmával ránk oly 
mennyiségű viz árad, isteni kegyelem, hogy benne, mint a hal, 
uszhatunk idestova, egyik erénytől a másikig. 

Hogy ezt jobban megérthessük, ismerkedjünk meg 
mindenek előtt a mostani világ erkölcsi állapotával. Hogy 
pedig annak valódi ismeretéhez jöhessünk, le kell tennünk 
minden világias előitéletet ; komolyan kell gondolkoznunk 
arról, hogy valóban Isten által teremtett emberek vagyunk, 
a kiknek nem csak testök, de lelkök is van, a mely lélek 
halhatatlan; hinnünk kell, hogy ez élet megszűntével nem 
megyünk át, mint az oktalan állatok, a semmiségbe, hanem 
jobb létre szenderülünk el s örök életbe megyünk át. A ki 
ezen tudatra nem akarna jönni ; a ki sokakkal azt gondolja, 
hogy az ember nem egyéb mint egy kiképzett majom ; a ki 
az egész örök életet csak mesemondának tart ja : az a jubi-
laeum szóra gúnyosan nevet, talán. Ellenben a ki tudja azt, 
hogy valóban ember, hogy Isten képe s hasonlatoságára te-
remtett ember, hogy örök élet s boldogságra teremtett em-
ber : az olyan tárt karokkal fogja a jubilaeumot fogadni s 
egész szivvel s lélekkel azon lesz, hogy benne minél nagyobb 
része legyen. 

Miért vagyunk e földön ? Loyolai sz.Ignácz ezt mondja: 

„Az ember teremtve van, hogy az Istent megismerje, sze-
resse, neki szolgáljon és üdvözüljön". Tehát végczélunk az 
örök élet, melybe csak Istennek tett kellő szolgálat általjöhe-
tünk. A szent jubilaeum bennünket ezen végczélra hatha-
tósan segit. Azért Krisztus Jézus jegyese, a katholikus 
szentegyház ily jubilaeumi alkalommal kettőztetett szor-
galommal igyekszik hiveit az Isten ismeretére vezetni, ő 
szeretetére főlgyulasztani és az ő szolgálatába bevezetni. 
Ha ez megtörténik, Isten, a legjobb kegyúr, mind azoknak, 
a kik neki liiven szolgálnak, bőven megadja az igazságos 
dijt, ugy hogy azzal az egész örökségen át el lesznek látva. 

A tanitó egyház megteszi ezt ugyan mindenkoron, de 
fájdalom ! sokan a tanuló vagy máskép hallgató egyházból 
egészen elhidegültek a közönséges tanitás i rán t , sokan 
igen könnyen túladnak az ilyféle kötelességeken, hallgatni 
tudniillik az egyház tanítását. Mások az efféle tanításokat, 
lia hallgatják is, csak kigúnyolják; kikből azután megala-
kul egy oly szellemű világ, mint a minő épen a mostani, 
melyben sokan jó katholikusoknak mondják magukat, de 
azért névnél egyéb nincs rajtok a mi katholikus volna, de 
igen is van elég, ami őket a pogányoknál roszabbakká teszi. 
O nekik nincs szükségök imára, böjtre, gyónásra, prédiká-
czióra s misére; ők már mindezt régen elhagyták: de azért 
ők mégis jó katbolikusok.(?) Mások szégyenlik magukat, ki-
vált más hitfelekezeti társaságban, hogy még névleg katholi-
kusok, s ha nem félnének szülőiktől vagy rokonaiktól, minden 
órában készek volnának letenni a kath. nevet ; minthogy 
azonban még ezt nem tehetik, legalább megkettőztetik a 
kath. vallás elleni gyűlöletet ; a hol csak lehet, a legdurváb-
ban beszélnek róla, mint legnagyobb ostobaságról ; a papokat 
az elsőtől az utolsóig rágalmazzák s a hol lehet, mindig ellenök 
dolgoznak ; az Isten és egyház parancsait konokul lábbal 
tiporják, egy szóval: sokkal ellenségesebbek, mint bármely 
más hitű ellenség ; csak hogy megmutassák, hogy ők nem 
pápisták, nem bigottok, — de egykor szeretnének majd lenni 
„bei Gotta ! Kicsodák ezek? Fájdalom ! Katholikusok, a k i -
ket Jézus Krisztus saját teste- s vérével táplált gyermek-
korukban. Most már megvetvén ezen angyali eledelt fu t -
nak tőle, mint az ördög a szentelt viztől, akik talán az 
egyház pénzén neveltettek föl s jöttek valamihez, s igy csak 
is az egyháznak, s a papoknak köszönhetik, hogy van egy 
darab kenyerök. És ezek azok a Brutusok, a kik készek az 
első döfést megadni, ha lehetne, magának Jézus Krisztus-
nak ; minthogy azonban ezt nem tehetik meg, megadják azt 
az ő jegyesének, a katholikus egyháznak. 

Valamint azonban Jézus Krisztus a keresztfán, hal-
dokolva már, imádkozott ellenségeiért, ugyan ezt teszi az ő 
jegyese a katholikus szentegyház is, a mely habár vérzik 
is hálátlan fiáktól nyert sebeiben, mégis minden 25-ik évben 
fölhívja hü gyermekeit általános imákra, melyekben, ha va-
laki ugy bizonyára ily megrögzött ellenségeire különös 
figyelmet fordit s érettök a legtöbbet imádkozik. 

Nem elégszik meg ö csak puszta egyszerű imával, a 
mely úgyis mindennapi eledele, hanem ezen imát ünne-
pélyessé s nyilvánossá is teszi az által, hogy nyilvános kör-
meneteket rendel, a melyeken maga a tanitó egyház, a pa-
pok karolják fel híveik imáit, azokat bemutatják a kenyér 
szinben elrejtett Mindenhatónak, s mint jó pásztorok legel-
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tetik nyájaikat bő legelőkön. Majd fellépnek a szószékre, a 
hol feltárják a hivek lelki fekélyeit, a bűnöket, s azokat 
mégutáltatják velők ; majd ott ülnek a gyontatószékben, a 
hol ezen utálatos fekélyeket felvagdossák, mosogatják, tisz-
títgatják s be kötözgetik; majd végre oda lépnek az oltárhoz, 
felnyitják a mennyei gyógyszertárt s kiveszik a valódi gyógy-
szert, mely nem egyéb, mint maga a mennyei orvos, tudni-
illik Jézus Krisztus, a ki ily megsebzett szivekbe azért tél-
be, hogy meggyógyíthassa azokat. 

A kíváncsiság nagy vonzerővel bir, oda vonja nem 
csak az elbutult (?) népet, az igazi ultramontánokat (!) a kik 
ugy is szoktak járulni ezen szentségekhez, hanem itt-ott a 
fölvilágosult (?), a müveit embereket is, a kik elejénte csak 
kiváncsiságból jönnak, hogy legyen alkalmok nevethetni s 
újságokba irkálhatni ; de lassan fölébred bennök is a lelkis-
ineret szava, a mely kiáltja : „Te is katholikus vagy ! Mái-
nem voltál annyi esztendeje szent gyónásnál, ki tudja meg-
éred-e a jövő jubilaeumot ; legalább most menj a sz. gyónás-
hoz, hisz most a papoknak nagyobb hatalmok van,— ha van 
is nagyobb bűnöd, elengedik ; pajtásod is volt már sz. gyó-
násnál, mért nem mehetnél te is stb." A lelkismeret nem 
nyugszik. El kell azt nyomni itallal s mulatságokkal. Csak 
ne látnám s ne hallanám azt a sok ajtatoskodót ; csak ne 
ismernének annyian, hogy katholikus vagyok. Már ez is, 
az is volt. Megkérdezem tőlök, hogy mit mond az a pap, ha 
ily féle ember jön hozzá, aki már 20—30 évig nem volt 
gyónásnál?. . Micsoda? Igazán atyailag fogadott? Tehát 
megyek én is. Es ime, a ki ez előtt csak tréfából jött hall-
gatni és látni, most ott térdel a pap lábainál, végzi a sz. 
gvónását s lesz megint igazi hive az egyháznak. Hány ily 
eset adta már elő magát ? ! Minden egyes jubilaeum szint-
annyi tanúbizonyság. 

Tehát mit kapunk a jubilaeum alkalmával ? Kapunk 
uj életet, uj szivet, sok megtérőt, sok kegyelmet ; kapunk 
amnestiát, mely által leszünk ismét Isten gyermekei, Isten 
pedig lesz jó atyánk, aki többé nem fog bánni velünk mint 
ellenségeivel, hacsak megint azokká nem válunk, hanem 
mint gyermekeivel. Nincs-e erre szükségünk ? Oh ! ha Isten 
kegyelmében lennénk, nem folyna annyi ártatlan vér, nem 
annyi köny, nem volna oly nagy a nyomorúság. 

Fogjunk tehát hozzá, karoljuk fel a sz. jubilaeumot, 
hallgassunk az isteni igére, járuljunk a szentségekhez, imád-
kozzunk az egyház fejéért, a királyokért s fejedelmekért, 
imádkozzunk különösen a megrögzött bűnösökért, imádkoz-
zunk a megholt lelkekért, —- mert ezáltal leszünk gazda-
gokká örökre ! Gregorovics. 

Svajcz. A v a l l á s ü g y i h e l y z e t . (Folyt.) Min-
den zsinatolás s egyéb szédélgés daczára az itteni ókatholicis-
mus még sem tudott volna csak némileg is zöld ágra ver-
gődni, hahogy az ,állam' segédkezet nem nyújt neki, minek 
kinyerésére a kitelhetöt el is követte. E czélból az uj egy-
házszervezet mind azon kantonokkal közöltetett, melyek-
nek kormányainál rokonszenvet tapasztalhatni vélt, s meg-
kérdeztettek, akarnak-e s mily mértékben a püspök díjazá-
sára közreműködni, illetőleg conferálni, minek fejében a 
legfeltétlenebb alávetésről s engedelmességről biztosíttattak 
„az állam törvényei iránt". A kormányok e felett még 1874 
végén külön értekezletet tartottak Bernben, s 1875 előrelát-

hatólag svajczi nemzetipüspökkel fogják a világot meglepni, 
talán kettővel is, sőt, ha az ,ókatholikus' papságtól függne, 
talán annyival, ahány tagot e diszes testület csak számit. 

Időközben nagy sebtiben ,ókatholikus hittani kar' szer-
veztetett a berni egyetem mellett, 5 tanárral és 10 hallga-
tóval. Ez a kar egy a maga nevében, hozzáfogható nincs is 
Európában ; mert először itt nemcsak a tanárok, hanem a 
tanulók is dijaztatnak, — az utóbbiak közül egyegy 1000— 
1000 frankot kap évenkint; s másodszor atiz hittanhallgató 
közül egyik sem tud, sem latinul, sem görögül, hogy a zsi-
dót ne is említsük. Ezen ókatholikus hittani kar továbbá 
pénteken nyittatott meg, nagyszerű lakomával, melyen az 
uj ókatholikus tanárok egyebet sem ettek, mint huseledele-
ket s a protestáns tanárokkal ,örökkévaló barátságot' ittak. 
A hittanulók többnyire kiszolgált iskolamesterek, kiket men-
nél hamarabb ,papok'-ká akarnak csinálni : hogy legyen 
végre valahára belföldi ókatholikus ,pap' is az országban, 
miután a kivülról behozottakkal szegény Svajcz ugyancsak 
pórul járt. 

Mert a külföldön összeszedett, vagy ide szökött f ran-
czia- német- olasz- lengyel- amerikai de azért hivatalosan 
„svajczi s nemzeti"-nek csúfolt papság oly életképeket mutat 
a bámuló publicum előtt, melyeken ja legvadabb culturhar-
czosoknak is, ha nem pirulniok ugy legalább nevetniök kell. 
íme néhány példa. Halottak napján, midőn a katholikus 
ember drága halottjainak kegyeletes emlékén elmereng s 
érettök bánattelt s mégis reménylő sziv vel imádkozik, a 
mincourti állampap házában vigan s jól mulattak. A tiszte-
letes zongorázott, asszonyi hangok énekeltek s a dinom-dá-
nom csak késő éjjel érte végét, nem kis botrányára a hí-
veknek. 

Máskor Pipy s Langlois állampapok egy oly ,kisasz-
szonynyal' kocsiztak ki ; a ki a község lakosságának számát 
már négy törvénytelen gyermekkel szaporította, s estére 
nála maradtak theára. Lièvre, bieli állampap protestáns nőt 
vett el, s eljegyzési jegyét még a pápának is elküldte, mely 
szemtelenségért aztán a liberális svajczi lapokban maga ma-
gát dicsérte meg. Naudot állampap leányt szöktetett'el ; befo-
gatván a csendőrség által börtönbe került. Demsky állam-
pap vasárnapon dolgoztatott házánál, s midőn este a mun-
kások béröket kérték, összeverekedett velők, minek követ-
keztében az állampapi egyenruha egyes alkatrészeire /osz-
ladozott, illetőleg verekedés közben letépetett róla. Lagar-
delle installatiója utáni napon megszökött Amerikába ; — 
m :ért? — erről jobb hallgatni. Manima, montfauconi állam-
pap egyszerre csak csendőrökért küld, egész házat kívülről 
körülvéteti s belülről a padlástól le a pinczéig "felkutat-
tatja váljon miért? orgyilkost, gyujtogatót vagy épen-
séggel ,államveszélyes ultramontánt' kerestetett-e ? . . . . de-
hogy ! csak szakácsnőjét, illetőleg annak kedvesét, mert 
azt mondják, hogy Manima urban nagy a — féltékenység. 
Vonthron mindig életveszélyben képzeli magát. Eleinte, mi-
kor Svajczba jött, szeretett gyalog kirándulásokat tenni, da 
mindezt zsandár kíséretében ; most már kocsin jár, soha sincs 
otthon, vagy ha mégis, akkor őröket kíván háza elé, s ab-
lakdeszkáit zárva tartja. 

Ezek az állampapok egyáltalában nagyon féltik drága 
bőrüket, de nagyon erélyesek is annak vádelmében amiértis 
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a revolver nagy szerepet játszik náluk. Pipy, purntruti ál-
lampap nem régen az utczán egy ismeretlen emberrel talál-
kozott, kinek kis kutyája nagyon megugatta. Erre a plé-
bános ur revolverét búzza ki, de nem a kutyára, banem 
annak tulajdonosára szegzi azt. Bissey, courledouri, állam-
pap nem régen a nagymise alatt egyszerre csak felemeli az 
albát s reverendáját, s nadrág zsebéből revolvert húzván ki, 
azt maga elé az oltárra teszi. 

Ez az ur Amerikából jött, s mindenesetre a legkitű-
nőbb egyén — a maga nemében. Egyszer történt, hogy a 
romoi-katholikus, ideiglenes templom mellett elhaladván, 
ott néhány gyermeket látott, melyekről, igen alaposan gya-
nította, hogy nem ,ókatholikus' szülők gyermekei. Rájok 
förmedt tehát, s a kisdedeket mindjárt csak felakasztatással 
fenyegette: a gyermekek nem feleltek neki, hanem csak ne-
vettek. Néhány nappal későbben a rendőrség a templomot 
bezáratta, s mindazokat, kik bemenni akartak 48 órára 
börtönbe vetette — hogy igy többi közt a nevető gyerme-
keknek szülei is oda kerüljenek . . . . ! 

Hogy ilyetén állampapokkal a svajezi ,ókatholikus' 
államegyház nem sokra megy, az magától értetődik; de ki-
szolgált iskolamestereivel sem fog többre menni ; mert a 
nyomorúságos állapotoknak oka az, hogy az egész ókatho-
licismus merő szédelgés ; — nincs ott becsületes meggyőző-
dés, hanem csak oly indokok, melyekről tisztességes embe-
rek legszívesebben hallgatnak. (Vége köv.) 

VECYESEK. 

f 
Az esztergomi főkáptalan maga, s az illető rokonok ne-

vében, szomorodott szívvel jelenti 

NAGYSÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ 

R E N D E K J Ó Z S E F , 
apát és esztergomi kanonoknak 

pár heti betegeskedés folytán, a szentségek ajtatos fel-
vétele után, életének 65-dik évében, 1875. márczius 
25-kén esti 7\L! órakor, szélhüdésben történt gyászos 
kimultát. 

Az elhunyt tetemeinek beszentelése és a Basilika 
sirboltjába leendő eltemetése f. hó 28-án délutáni 4^2 
órakor fog teljesíttetni; lelke nyugalmáért pedig az en-
gesztelő sz. mise ugyan e hó 31-kén reggeli 9 órakor 
a várbeli székesegyházban a Mindenhatónak bemu-
tattatni. 

Esztergomban, 1875. márczius 26. 
Áldás emlékének ! 

— Kalocsai Érsek ő Exjának legutóbbi, a jubilaeum 
alkalmából kiadott főpásztori körlevele nyomán emiitjük, 
hogy a Szent-István-Társulatféle „Keresztény imádságos 
könyv, szerzette Pázmány Péter" (Pest, 1851) 513—518 lap-
ján igen ajánlható, alkalomszerű bucsuimákat tartalmaz. 

— A porosz kormánynak legújabban azon hivatalno-
kok irányában érvényesített szigora, kik polgárilag megkö-
tött házasságukat nem áldatják meg egyházilag is, ugy lát-
szik, legközelebbi tőszomszédságában sem termi az óhajtott 
gyümölcsöket ; mert Berlin városa szerencsésen már odáig 
vitte a dolgot, hogy a benne küldött prot. házasságoknak 15 

percentje áldatik meg egyházilag, mig a prot. újszülöttek 
közül 59 percent részesül a keresztség szentségében. 

— A porosz kormány egyházpolitikai legutolsó czél-
zataira nézve ritka őszintességgel nyilatkozik a bécsi ,Mon-
tagsrevué egyik berlini levelezője, midőn igy szól: „Elér-
kezett immár a pillanat, melyben az önfentartás törvénye 
hatályába lép, kényszeritőleg, minden melléktekintet nélkül, 
mely a jelen perezben azonos lenne a gyávasággal. A katho-
likus egyháznak püspöki szervezete össze nem egyezhető a mo-
narchia fenállásával. A hitkérdéseket, melyekről nincs is 
szó (mindig a régi hazugság!) az állam ezentúl sem fogja 
bolygatni, de azt fogja követelni, hogy a poroszhoni kath. 
egyház külszervezetében ezentúl az államnak sziikségletei-
s létfeltételeihez alkalmazkodjék, s ne valamely ellenséges 
hatalomnak óhajai- s szükségleteihez. A kath. egyházköz-
ségi vagyon kezelésére vonatkozó törvény uj elvet pendit 
meg ; azt, hogy az egyházi ügyek szemben az állammal ezen-
túl világiak által képviseltessenek; ezt nem csak az egyhá-
zaknak paritása (!) követeli, hanem az államnak fenállha-
tása is, hogy a kath. egyháznak szervezetében a világi 
elem is foglalja el az öt megillető helyet, azon elem, mely 
nem ismer más törvényt, mint a poroszt. 

Ja j de ismerős hangok ezek — csakhogy ottan egy 
szabadkőmüves-protestans kormány használja e szólamokat, 
fegyverekül az általa üldözött kath. egyház ellen ! 

— A porosz alsóház f. hó 19—i ülésében igen zajos, de 
egyúttal mulattató s mindenek felett jellemző jelenetnek 
volt színhelye. A ,pap-éheztető' törvényjavaslat ugyanis min-
den egyes szakaszában ő szentségének legujabbi encyclicájá-
ra hivatkozik, anélkül, hogy annak szövegét eddig bárki is 
Poroszországban authentice ismerte volna; mert minden lap, 
mely azt hozta irgalom nélkül lefoglaltatott. Épezért a fent-
emlitett ülésben a centrumnak egyik tagja, Wendt báró arra 
vállalkozott, hogy az encyclicát, mint beszéde kiegészítő ré-
szét a szószékről elolvassa, a fontosabb helyeken nem csak 
németül, de latinul is. Az elnök ezt az ügyrendnél fogva meg 
nem akadályozhatta ; de a ,magas' ház, azaz annak liberális 
része kocsmai vad lármával igyekezett a bátor szónokot arra 
bírni, hogy a szótol elálljon. Azonban hiába, a pápai ency-
clica a porosz alsóházban szóról szóra olvastatott fel, oly 
tag által, kinek testvéröcscse (szintén Wendt báró) mint a 
, Westph. Mercur' szerkesztője ugyan ama napon, ugyanazon 
encyclica közlése miatt egy évi fogságra Ítéltetett. 

— Kisült, hogy Garibaldinak legújabb eszméje, a Ti -
ber folyót Róma mellett szabályozni, kivihetetlen. Ha kivi-
hető leendett, a pápák már régen kivitték volna. Nem is 
azért jött a vén kalóz Rómába, hanem azért, hogy a forra-
dalom utolsó félvonásánál ott legyen. — Nevezetes, hogy 
mindazon olasz lapok, melyek tudvalevőleg a porosz rendel-
kezési alapból dijaztatnak, az újonnan kinevezett biborno-
kok sorozatából Ledochowskyt kihagyták. 

— Május 13-án a katholikus világ szentatyánk 83-dik 
születés napját s junius 16-áu trónraléptének évfordulóját 
üli: Ez alkalomból az ,Unità Cattolica' inditványozza, hogy 
a katholikus lapok nyomatott, egyforma alakú irlapokat 
oszszanak szét olvasói közt, melyekre mindenki a maga rövid 
szerencsekivánatát felírhatná, s mely irlapok aztán egybe-
gyűjtve a szentatyának mint tömeges üdvözleti felirat, az 
addig összegyűlendő péterfillérrel együtt nyújtatnának át. 
Kétséget sem szenved, hogy e roppant befolyású lapnak ezen 
eszméje élénk viszliangra találand olvasói közt. 

— A franczia katholikus egyletek ez évi közgyűlésü-
ket márcz. 30-ától april 4-ig tartandják Párisban Chesne-
long képviselőnek elnöklete alatt. A gyűlésnek tárgyai kö-
zül emiitjük azon indítványt Francziaország nevezetesebb 
bucsáhelyein nagyszerű fogadó házakat építeni az ott össze • 
sereglő zarándokok számára. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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kint kétszer : 
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Vegyesek. 

SANCTISSIMI DOMINI NOSTRI 

DIVINA PROVIDENTIA 

PAPAE IX. 
ALLOCUTIO 

HABITA DIE XV MÁRTII MDCCCLXXV 
AD S. R. E. CARDINALES IN AEDIBUS VATICANIS. 

VENERABILES FRATRES ! 
Curarum nostrarum partem esse agnoscentes 

his praesertim miserrimis temporibus Vestrum Or-
dinem amplissimum praestantibus augere viris, qui 
Nobis auxilio sint in universae Ecclesiae procu-
ratione, ad hoc implendum munus animum no-
strum convertendum existimavimus. Vellemus qui-
dem hoc exequi veteri et solemni ritu, quem Eccle-
siae dignitas postulat, sed id non pati tur acerbitas 
temporum, quae tan ta iam est, ut ne deplorandi qui-
dem Ecclesiae mala facultatem liberam Nobis esse 
velle demonstret. Non miramur quod qui veteri er-
rore et odio ab Ecclesia dissident id assequi prae-
sumant, sed quod in hac misera Italia, in qua su-
prema veritatis Cathedra divina dispensatione est 
constituta, ii qui filii erant, in Plcclesiae hostes con-
versi perniciem Ecclesiae ipsius, quae a ruina hu-
manae societatis seiungi non potest, tum voluntate 
sua tum externo impulsu permoti moliantur ac 
s t ruant , id quidem dolenter et imo ex corde inge-
miscimus. Ex hac molitione profluxere tot illi de-
plorabiles ausus, qui iura, libertatem, res et mini-
stros Ecclesiae inique laeserunt, et quorum diuturno 
iam ex tempore spectatores, ad vim propulsandam 
impares, esse cogimur : profluit etiam et promovetur 
in dies malum illud longe gravissimum, quo nihil 
tot animabus et humanae societati funestius, cor-

ruptio scilicet iuventutis, qua corruptione ad prae-
sentia mala in fu turas etiam generationes propa-
ganda contenditur. Omnibus enim institutis, quae 
ad iuvenes erudiendos spectant, ab Ecclesiae vigi-
lantia in hoc Catholici Orbis centro subductis, iu-
venes a prima aetate qua virtutis aut vitii semina 
tenaciter haerent, scholas civili potestati subiectas 
celebrare expresse coguntur, ubi eorum mentes et 
corda nulla fidei et religionis ratione habita, iuxta 
huius saeculi placita et sapientiam informantur , cu-
ius amarissimos fructus omnis nunc terra experitur. 

Cum porro ipsa pariter institutio eorum, qui in 
sortent Domini vocati sunt, tot regulis de ratione 
studiorum ad arbi tr ium impositis implicetur, magis 
magisque in dies arduum illis efficitur hoc curricu-
lum emetiri ; ideoque perpauci iam existunt, maxime 
post infaustam de militari delectu legem, qui incle-
rum possint adscribi. 

Quo autem luculentius pateant hostium nostro-
l'um cons ilia, quaedam etiam nuper documenta pro-
diere, quibus animus additur presbyteris et inferio-
ribus clericis, qui Episcopis aliisque Praesulibus 
contumace obsistant ; iisque praesidii spes et tutelae 
proponitur adversus sententias, et décréta, quae in 
eos forte la tura sit episcopalis auctori tas . 

Quid p lu ra? Ipsa divini verbi praedicatio et 
sermonum Nostrorum evulgatio infestis actibus po-
liticae potestatis percellitur: leges exhinc poenales 
denunciantur adversus eos, qui, sive typis, sive aliter 
verba a Nobis prolata, et acta huius Apostolicae 
Sedis in vulgus ediderint, quoties in hisce eorum 
sententia qui talia minitantur, aliquid inesse videa-
tur adversum civilibus institutis ac legibus. Scilicet 
per eiusmodi minas in aperto ponitur, quaenam 
mens et vis fueri t quibusdam legibus, quae simulata 
obsequii specie ad fucum faciendum fidelibus no-
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stram libertatem et dignitatem tueri videbantur, et 
magis magisque ostenditur quam necessaria sit No-
bis suprema ac plena potestas, nullius ditioni aut 
arbitrio obnoxia, qualem divina Providentia Roma-
nis Pontificibus contulit, ad spirituálé ministerium 
in universo orbe expedite ac libere exercendum. 

Interim comminatio ilia eo intendit, ut su-
premi veritatis Magistri vox ipsa comprimatur ac 
late manare non possit, vox quae divino iure ad 
commune societatis bonuni in universum orbem 
emittitur, quaeque circumscribi aut cohiberi non 
potest quin etiam omnium fidelium iura violentur. 
Cogitent qui Ecclesiam tantae huic servituti subii-
ciunt, sese divini iudicii severitatem in se ipsos pro-
vocare, eoque duriores vicissim experturos Domi-
nos, et graviora tyrannidis iuga, quo benignior erat 
Matris auctoritas, quam iniectis vinculis reiecerunt. 

Nec vero satis est Ecclesiae oppugnatoribus 
earum rerum acerbitas, quas memoravimus, sed ad 
novas etiam parandas causas dissidiorum, et per-
turbationum in ipsa Fidelium conscientia eorum 
conatus conversi fuere. Nuper enim in extera ré-
gióné quibusdam scriptis in publicam lucem vul-
gatis, quibus Yaticani Concilii décréta in laevam 
partem detdïquebantur, id spectabatur, ut in suc-
cessoribus nostris eligendis Senatus vestri libertás 
violaretur, atque ut in ea re, quae tota ordinis ec-
clesiastic! est, magna pars civili potestati tribuere-
tur. At Deus misericors, qui praeest et consulit Ec-
clesiae suae, provide effecit ut fortissimi ac specta-
tissimi Grermanici Imperii Episcopi illustri declara-
t i o n édita, quae in Ecclesiae fastis memorabilia erit, 
erroneas doctrinas et cavillationes hac occasione 
prolatas sapientissime refellerent, et nobilissimo 
trophaeo veritati erecto Nos et universam Ecclesiam 
laetificarent. 

Dum autem amplissimas laudes coram vobis et 
Catholico orbe praedictis Episcopis universis ac 
singulis tribuimus, praeclaras eas declarationes et 
protestationes, ipsorum virtute, gradu ac religione 
dignas, ratas habemus, easque Apostolicae auctori-
tatis plenitudine confirmamus. Dissipet Divina d e -
mentia consilia inimicorum, et mitigans Nobis a 
diebus malis, haereditatis suae recordetur, ostendat-
que, non esse sapientiam, non consilium contra Do-
minum. Hoc ut ex votis feliciter contingat, sacrifice-
mus in bumilitate et fervida deprecationC sacrificia 
iustitiae. „Deus noster iustus et pius est et sicut 
perseverantibus in pravitate districtus ita conver-
sis misericors. Ad ipsum ergo tota mente contriti 

cordis eiulatione curramus, ab ipso ereptionis no-
strae solatia postulemus, qui quoniam benignus et 
mitis est, si nos a malis nostris emendatos sua vi-
derit mandata diligere, et hic potens est nos ab 
hoste defendere, et in futuro aeterna nobis gaudia 
praeparare". ') 

In his vero tantis tribulationibus, quoniam 
quo saevior est dimicatio, eo maior ductorum ac mi-
litum cooperatio yirtusque in acie requiritur, con-
stituimus, Venerabiles Fratres, in nostrum Sanctae-
que Romanae Ecclesiae Senatum hodierna die ad 
Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem sex praestantis-
simos viros cooptare, scilicet Venerabiles Fratres 
Petrum Griannelli Archiepiscopum Sardianum, Con-
gregationis Concilii Secretarium, Miecislaum Le-
dochowski Archiepiscopum Grnesnensem et Pos-
naniensem, Iohannem Mac- Closkey Archiepisco-
pum Neo-Eboracensem, Enricum Eduardum Man-
ning Archiepiscopum Westmonasteriensem,Victorem 
Augustum Deschamps Archiepiscopum Mechlinien-
sem, et Dilectum Filium Dominicum Bartolini Proto-
notarium Apostolicum Congregationis Sacrorum Ri-
tuum Secretarium, qui omnes profecto, sive Episcopali 
munere magna cum laude zeli,fortitudinis, prudentiae 
doctrinaeque gesto, sive gravissimis in tuenda Ec-
clesiae causa persecutionibus singulari virtutis et 
invicti animi exemplo toleratis, sive in hac Urbe 
sedula diuturna probatissima opera Sedi Apostoli-
cae navata, honoris amplitudine sese dignos exhi-
buerunt. Qua in re illud Nobis incundissimum est, 
quod nobilissimis etiam Ecclesiis ex quibus sacro-
rum Autistites elegimus, et exornamus, certum ac 
sincerum amoris ac studii testimonium praebere 
possimus. 

Praeter autem hos sex memoratos Cardinales, 
ad Omnipotentis Dei gloriam creare intendimus 
alios quinque Cardinales, quos tarnen iustis ex cau-
sis in pectore reservamus, arbitrio nostro quando-
cumque evulgandos ; ac si Sanctam hanc Sedem Deo 
disponente viduari coutigerit antequam ipsi evul-
gentur, litteris Nostro Testamente adiectis ii decla-
rabuntur, eosdemque ins activae ac passivae electio-
nis in Successore Nostro eligendo Vobiscum habere 
Apostolicae Nostrae auctoritatis plenitudine volu-
mus, statuimus atque decernimus. 

Quid Vobis videtur? 
Auctoritate Omnipotentis Dei, Sanctorum Apo-

stolorum Petri et Pauli ac Nostra creamus Sanctae 
Romanae Ecclesiae Presbyteros Cardinales Petrum 

S. Gregorius M. 
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G-iannelli, Miecislaum Ledochowski, Johannem Mac-Closkey, 
Henricum Manning, Victorem Dechamps 

Diaconum vero: Dominicum Bartolini 
cum dispensationibus, derogationibus et clausulis neces-

sariis et opportunis. 
Alios autem quinque in pectore reservamus, prout 

supra expressimus evulgandos, eosque iure supramemorato 
gaudere edicimus et confirmamus. 

In nomine Patris f e t Filii f et Spiritus f San-
cti. Amen. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás .) 

A sokat szenvedett szerzeteseket utóbb a börtönből 
felhozták, nevezetesen a gvardiánt lóhoz kötözték, és a ke-
mény hidegben ruháitól megfosztva a tábor egyik részéből 
a másikba vonszolták, hogy a keresztény hadak terveiről és 
állapotáról tőle tudósitást csikarhassanak ki. De mind hiába. 
A vallásos és hazáját oly szenvedélyesen szerető szerzetes 
a kinok minden nemét, a halált egész borzasztó alakjában 
is kész volt elszenvedni, semmint hite-, hazája- és nyá já -
nak veszedelmére titkait elárulni rávehető lett volna. E l -
végre a sebekkel rakott férfiút szabadon bocsátották. De 
rövid idő elteltével ismét foglyul hurczoltatott, mignem szá-
nakozó liivei ezúttal tetemes összeg pénzért megváltották. 
(A szeged-alsóvárosi fejedelmi templom és kolostor törté-
nelmi vázlata.) 

Lotharingi Károly, miután a törököket Párkánynál 
másodizben megverte, több vár és város visszavétele után, 
1686-ban Miksával egyesülvén, Budát, mely 145 évig nyö-
gött a török iga alatt, egy véres ostrom után visszafoglalta. 
A törökök ezután Kecskemét felé futamodtak, melynek la-
kóit a legembertelenebb bánásmódban részesítették. Sokat 
szenvedtek ez alkalommal a sz. Ferencz-rendü atyák is. 
Nevezetesen Lithei János, házfőnökről a következőket ol-
vassuk : „Hic Pater Praesidens post primam obsessionem 
Budensem a Turcis Pesthiensibus captus, vario Supplicii gé-
néré, postquam barbara imma itate afficiebatur, tandem 
flagris atque verberibus sauciatus, per Oppidanos Kecske-
methienses, ne ad durissimam captivitatem abducatur, ma-
gnis impensis redemptus est". 

A vad csorda még Buda elvesztése után is különösen 
az alvidéket égetve, pusztítva szerte barangolta ; és a szer-
telen boszunak egyebek között ismét Nagy János, a szegedi 
plébánia lelkipásztora, és vele az egész városi tanács lőnek 
áldozati. Mindannyian karóba vonatásra lettek kárhoztatva. 
A karok már kinek-kinek vállaira rakattak. Szivrepesztö 
látvány volt ez — irja P. Kilit — a szegény zaklatott ke -
resztény lakosokra nézve. Még néhány pillanat, és a sze-
gény szerzetes és az elitélt tanácsnokok a legégbekiáltóbb 
kinokat szenvedik, ha csak az isteni Gondviselés meg nem 
k ö n y ö r ü l . . . . 

1687-dik évről nevezeteseu Sera György gvárdián ide-
jéből a következők vannak a szerzetes a tyák háztörténeté-
ben feljegyezve : „Ilic Pater Praesidens vidit desolationem 
desolationum Kecskemethini. Nam sub eius regimine im-
proba Tököliana cohors, tota colluvies calviniana, in oppi-

dum eífusa, atque in statum Catholicum implacabili odio 
armata, stragem edidit, toti latae viciniae formidabilem. Mi-
lites equidem Tököliani barbaris ipsis, quibus admixti prae-
liabantur, ferociores, postquam Hungáriám undique diris 
motibus concussam, foede convulsam, ac misere eífectam fu-
nestassent — postquam Stephanum Kohari Oppidi huius 
Dominum arctissimo carceri mancipassent — non amplius 
Kecskemethini cum Catholicis decertabant convitiis, sed a 
verborum altercationibus, ad arma, ad verbera, ad immanes 
persecutiones sese converterunt. Verum nihil tristius miseris 
Catholicis accidit, quam dum insolens acatholicorum agmen 
in Residentiam Patrum Franciscanorum irruit, caellulas re-
ligiosas caedibus, rapinis ac aliis inhumanis módis con-
tamina vit". 

1691-dik évben a tatárok is rémületbe hozták Kecs-
kemétet, a lakósok nagyrészét legyilkolták, vagy rabszol-
gaságba liurczolták. 1692-ben Búzás Gellért gvardiánsága 
idejében, még a já rvány is sok embert pusztított. 1693-ban 
az erősebb pogány a keresztény hadakat Nándorfehérvár 
alól visszaverte. Akkor — igy ir Blahó — a győzedelmes 
török vezér Mustafa es a tatár fejedelem Gralga onnét Tisza-
vidéke égetésére s rablására tizenkét ezer tatárt küldött sz. 
Máté táján, kik is iszonyú gyújtogatás, fosztogatás és öldök-
lés után két ezer keresztény rabot hajtottak Nándorfehér-
várra. Ez alkalommal Kecskemétet és környékét kegyet-
lenül feldúlták és megrabolták ; a szerzetes atyákat ugy, 
mint híveiket, hol fegyverekkel, hol fejszékkel kergették, 
hajigálták. 

Kecskemét városa a szerzetes atyák iránt erényeik, ön-
feláldozó tevékenységeik miatt mindenkor a legünnepélye-
sebb tisztelettel és elismeréssel viseltetett. Hogy hálaérze-
töknek kifejezést adjanak, és az alig mult években viselt 
szenvedéseik után mintegy vigasztalásukra legyenek, a kö-
vetkező iratot állították ki : „Nos in oppido Kecskemét de-
gentes incolae, in Romano Catholica Fide constituti, bona 
fide testamur, et omnibus, quibus decet notificamus, quod 
tempore Turcarum, nunquam hic apud nos, vel alicubi in his 
partibus Patres conventuales, vel alicuius alterius Ordinis 
animabus fuerint inservientes, imo nec unquam visi ; sed 
soli Reverendi Patres Franciscani Reformati, bonum et ma-
lum, diversasque temporum iniurias, nobiscum perpessi sunt, 
et sustinuerunt ; animabusque fidelissime diu noctuque infa-
tigabiliter Sacrameuta administrarunt, Consilio, Doctrina 
nos foverunt et erudierunt. In cuius fidem, has propria manu 
subscriptas et usuali sigillo nostro roboratas dandas duximus 
in Oppido Kecskemeth. 1896. die 5. Januarii". 

1698-ik év május havában DvorniJcovich Mihály, váczi 
püspök Kecskemétre jővén, ugyanazon hó 17-dik napján 
három oltárkövet consecrált ; úgymint nagy oltárnak kö-
vét szent Miklós tiszteletére, egyik mellékoltárnak kövét 
szűz Mária tiszteletére, és a másik mellékoltár kövét szent 
Ferencz tiszteletére. A következő napon pedig, mely pün-
kösd napja volt, a templom nyugoti oldalához épitett k á -
polnát sz. Mihály tiszteletére consecrálta. 

Ugyancsak 1698-ik évben halt meg P . Joachim, ki 
előbb oly feláldozólag fáradozott a betegek látogatásában. 

A megejtett látogatás után alig hagyta el nevezett 
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püspök Kecskemétet, minden erejét oda irányozta, hogy 
székhelyén a Capitulumot, mely a gyászos emlékű 1541-ik 
évtől nem létezett, visszaállíthassa. Es buzgó óhaja teljesült 
is. „Et profecto idmodi votis suis faventem expertus est Au-
gusti Terrae Principis, Leopoldi I. animum, qui erga inter-
positas, a Dvornikovichio preces, Capitulum Vaciense post 
lugubre 159. annorum exilium, avitis sedibus restituit, iuri-
bus ac privilegiis ornavit, inque locum sigilli antiqui, sub 
intestinis turbis deperditi, medio Altissimae sub 23. Junii 
1700. emanatae Resolutionis, novum eidem clementer imper-
tivit. Quia vero Bona Capituli per tempus Turcicae tyran-
nidis ad aliénas manus devenerunt, illaque recuperandi spes 
nulla affulgebat, Praesul munificentissimus eidem Capitulo, 
quod tune e ternis solum membris, videlicet Praeposito, Le-
ctore et Custode constabat, necessaria etiam vitae media re-
solvit, deque plurimis locis intégras Décimas, secus ad se 
spectantes, hunc in finem assignavit". (Schem. Cl. D. Vac.) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
/'est, april 2. G e s c h ä f t és n é p s z e r ü s é g h a j -

h á s z á t a v a l l á s j i t é r e n . A gründolás és népszerüség-
liajhászat korszaka, mint látszik, napról napra nagyobb 
mérvekben tünteti fel előttünk a pusztitást, melyet már eddig 
is, minden néven nevezendő téren véghez vitt. A ,Geschäft' 
neve ma már nem csak a becsületes foglalkozás, nem csak az 
anyagi haszonra, de már a csalásra számitó üzérkedésre vite-
tett át, sőt átültettetett .az, és pedig a legnemtelenebb érte-
lemben a szellemi, nevezetesen pedig a vallási térre is, oda 
t. i., hol már nem arról van szó, hogy mi a ,divat', hogy 
mennyivel drágábban lehet ennélfogva a kelmét adni, hanem 
arról, hogy mi üdvözit ; hasonlóképén a népszerüséghajhá-
szat nem csak politikai téren, nem csak kortesfogásokkal, 
hanem a vallási téren is, és pedig oly cynismussal iizetik, 
mely aggodalommal, hogy ne mondjuk, undorral tölt el és 
kell, hogy eltöltsön mindenkit, aki még csak némi tiszteletet 
is hord kebelében a vallás fensége iránt, és azt nem tekinti 
oly tárgynak, melylyel az ember kényekedve szerint elbán-
hatik, mint oly valamivel, mit semmire sem becsül. 

Azt mondtuk, hogy a ,geschäft' és ,népszerüségliajhá-
szat' a vallási térre is átvitetett. Igenis, valamint a liberális 
aera kezdetén, ugy ma, a ,szabadelvű párt' megalakulásá-
nak csecsemő korszakában is oly jelenségeknek voltunk ta-
núi, melyek állításunkat teljesen igazolják és arra hívnak fel, 
hogy e, minden fogalmat felülhaladó cynismus, vallási sér-
tés és megvetés ellen, a nemzet keresztény érzületének ne-
vében tiltakozzunk. Vagy ki nem botránkozott volna meg 
azon híreken, melyek legközelebb forgalomba jöttek, me-
lyek mai nap'g még meg nem czáfoltattak, hogy országos 
nevü férfiak, mint Deák Ferencz, Tisza Kálmán, Perczel 
Béla nem emlékezve keresztény méltóságukra és az avval 
járó kötelmekre, teljes készséggel elfogadták zsidó csalá-
doknál az úgynevezett keresztapai tisztet ? Hogy zsidók ha-
sonló kérelmekkel készek keresztény emberekhez fordulni, 
különösen pedig bizonyos kilátások tekintetéből országos 
nevü férfiakhoz, azt, ismeretes szerény (?) természetüknél 
fogva, meg tudjuk magunknak fejteni; de meg tudjuk fej-

teni abból is, hogy a zsidóság czélja, a keresztényeket va-
lamint minden térről leszorítani, ugy őket saját vallások 
iránt közönyösekké tenni, vagy épen azt velük megvettetni, 
hogy igy saját hitetlen eszméik annál könnyebben vissz-
hangra találjanak kebleiken és a kath. családokban minél 
nagyobb rombolást vigyenek végbe; hogy azonban keresz-
tény emberek hasonló kérelmeknek megfeleljenek, és ily 
biinös cselekményekhez hozzájáruljanak, ezt már meg nem 
tudnók magunknak fejteni, ha csak figyelemmel nem kisér-
tük volna eddig is, és igy tapasztalatból ne tudnók, hogy 
a liberális embernél a népszerüséghajhászat mindent meg-
előz — meg keresztény meggyőződését, hitét, vallását, egy-
házának törvényét stb. is, minélfogva készebb a világ előtt 
tetteivel nyíltan bevallani, hogy ö a kereszténységet a ju -
daismussal egy szinvonalra helyezi, hogy sem népszerűségét 
feláldozná, pedig ez nem jelent mást, mint a kereszténység 
lealacsonyitását, megvetését. 

Kitűnik ez abból, ha figyelembe veszszült, hogy mi 
jelentősége van ma a judaismusnak ? A zsidó nép t. i. az 
ó-szövetségben Isten kiválasztott népe volt, ő nyerte Isten-
től az ígéretet, hogy az ő nemzetéből fog a világ Megvál-
tója születni. Mig a világ Megváltója, az Istenember meg 
nem született, mig az ó-szövetség jóslatai ő benne be nem 
teljesedtek, a zsidók vallási szertartásaiknak volt értelmük, 
mert azok részben az Isten és a zsidó nemzet közt létezett 
szövetség megerősítésére, részben a jövendő Megváltóra vo-
natkoztak. A Megváltó eljövetele után azonban többé a zsidó 
vallási szertartásoknak nincsen értelmök, és ha mégis létez-
nek, ha valamit jelentenek, ugy az értemény nem más, mint 
tagadása a történeti ténynek, hogy a Megváltó eljött, hogy 
a kereszténységet alapitotta ; nem más, mint azt mondani, 
hogy hazugság a Megváltó eljötte, hazugság mind ciZj cl mit 
a keresztények igaznak vallanak, hazugság, hogy Krisztus 
Istenfia, hazugság a kereszténységnek minden dogmája, 
dogmáiból kifolyó minden erkölcsi törvényei, hazugság maga 
az egyház, jogtalanok minden törvényei, nem más mint pro-
testálás a kereszténység igazsága ellen. 

De mindennek meg vannak következményei is. Vala-
mint t. i. mindazon katholikusok, kik más vallásfelekeze-
tüek vallási szertartásaiban, isteni tiszteletében részt vesz-
nek, azáltal kinyilvánitják, hogy ők más vallásfelekezetüek 
vallási nézeteit osztják, és igy tetteikből joggal következ-
tethető, hogy a kath. vallást megvetik, ami másokat is ha-
sonló tettekre buzdit, az illető vallásfelekezet hívéit pedig 
abbeli tévhitükben megerősíti, mintha ők a Krisztus által 
hirdetett hitet vallanák, mely veszedelem elhárítása tekin-
tetéből az egyház a communicatio in sacris-t más vallásbe-
liekkel hiveinek szigorúan megtiltja ; ugy áll ez minden ke-
resztényre általában, különösen pedig a katholikusokra, ha 
részt vesznek a zsidók vallásos szertartásaiban. E részvétel 
tehát osztja a zsidók nézetét a kereszténységről, vagyis ta -
gadja a zsidósággal mindazt, mit a zsidóság mainap a ke-
reszténységgel szemben tagad — tagadása a kereszténység 
igazságainak, megerősitése ama zsidó tévhitnek, hogy a 
Megváltó még nem jött el, szóval ez a kereszténység meg-
vetése, vagy a legjobb esetben a kereszténységnek a zsidó 
vallással egy szinvonalra helyezése ; de ha ez utóbbi állana 
is, váljon kevesebb lesz-e ez a megvetésnél ? Váljon nem 



215 

megvetése-e, a kereszténységnek azt mondani, hogy az örök 
életre nézve épen annyit ér, mint a zsidó vallás ? 

[Es minő bün ! Nem nem-keresztény embert, ki a ke-
teszténység áldásait nem ismeri, ki annak boldogító befo-
lyását a lélekre nézve nem érezte, nem olyant veszszünk itt 
tekintetbe, hanem keresztényt, aki képes a bűnnek nagy-
ságát mérlegelni, aki a keresztség szentségében Krisz-
tus tagjává lett, aki élvezte önmagán a kegyelem üd-
vös működését, annak áldásait ! Igen, minő bün az, ha ker. 
katholikus ember ama vallás vallásos szertartásaiban részt 
vesz, mely tagadja Krisztust, tagadja az összes keresztény-
séget ! Váljon ez nem apostasia, sőt több, mert különösen, 
mint a jelen esetben, ha a communicatiót in sacris tekinté-
lyes, országos hirü férfiak követik el, kiknek minden moz-
dulatát az egész országnak, sőt az egész világnak hirdeti a 
sajtó, ez mintegy felszólitás az ország polgáraihoz : kövesse-
tek minket, vessétek meg a kereszténységet, tagadjátok meg 
Krisztust. Ez nem csak egyéni apostasia, hanem bűnrészes-
ség is, ha az adott példát mások követik és miért? a nép-
szerűségért. 

Valóban, lia a vallási közöny, ha a hitetlenség hazánk-
ban még nagyobb mérvben is fog pusztitani, annak a zsidó-
kon kivül, kiknél csak ez van még hátra, ha ugyan már 
meg nem történt, hogy valamely kath. püspököt kérjenek 
fel tanuul a circumcisióhoz, nagy részben épen a nemzet ve-
zérférfiai lesznek okai, kiknek példájukkal oda kellene hat-
niok, hogy a nemzet fiait ker. vallásos érzelmeikben megerő-
sitsék. De a tény megvan, a példa megadatott nagynak ne-
vezett honfiaink által, melylyel szemben nekünk, mint a 
nemzet vallás-erkölcsös érzelmei védőinek azon kötelessé-
günk jutott, hogy óvjuk különösen kath. testvéreinket a 
bűnös példa követésétől, és figyelmeztessük őket a bün nagy-
ságára, melyet elkövetnének, ha az adott példák után in-
dulnának, mert nem minden utánzásra méltó, amit úgy-
nevezett ,nagy férfiak' tesznek, a népszerűséget fel lehet, fel 
kell áldozni a hitért ; de a hitet feláldozni semmiért sem 
szabad. O 

Esztergom. A nagyhét ajtatosságai és ünnepélyességei. 
O Redemtor sume carmen temet concinontium ! 

Az egyházi év legfenségesebb, legmagasztosabb hete 
ritka kegyelet, fény s keresztény épületes buzgalommal lőn 
megünnepelve Esztergomban, az ország bíboros Primásának 
székhelyén. Az egész emberiséget ujjászülő nagy és meg-
ható dráma emléke fönséges és lélekemelő szertartásaival 
mint egy a borús láthatáron elcsillámló fény ama boldog 
napokra ragyogtatta vissza sugarait, melyekbon a keresz-
ténység forróbb szeretettel volt egymáshoz fűzve, egyetértő, 
közös czélra törekvő, szerető családot képeze, mely együtt 
tudott gyászolni és együtt Örvendeni. A küszöbnél elalszik 
a testvérgyülölet, önérdek, haszonlesés, a világ divatos bű-
nei ; kell, hogy a kiszenvedi s meghalt Üdvözitő sirjánál 
összegyűlt népek ma is elfeledjék átkos viszályaikat, me-
lyek a sziveket szélylyel tépték s a Megváltó hűlt totemei-
nél, a kiengesztelőde's nagy napján, midőn a bukott emberisé-
get a Teremtő ismét kebelére fogadta, testvéri jobbot nyújt-
sanak egymásnak. A nagy hét most is visszhangozza az 
isteni Mester egész fönséges tanítását, melyet e néhány szó-
ban kifejezett ; „Szeressétek egymást, valamint én szerettelek 

titeketA nagyhét komoly megható jeleneteivel évenkint 
visszakerülő intő szózat az egész emberiséghez, hogy ezen 
örök törvényt, melyen a természet s társadalom ronde alap-
szik, ne feledjék. 

Ott láttuk a hivők buzgó seregét a pálmák vasárnap-
ján élethiven visszavarázsolva ama jelenetet, midőn az örök 
bölcseség kútfeje egy megvetett kigúnyolt állat hátán tartá 
ünnepélyes bevonulását Jerusalem falai közé. Az óriási ba-
silika hatalmas ivei visszhangozák a „hozsannát", mely a 
királyok királyának tiszteletére a hivők ajkain elzenge. 
Hosszú évszázadok előtt a nép, mely először üdvözlé e sza-
vakkal Dávid fiát néhány napra rá „Feszitsd meg"-et ki-
áltozott. E két szó szerepe máig is fönáll. E két szó fölött 
mondott az ország biboros-főpapja szivet, lelket rázó meg-
ható beszédet, kifejtve a mai olcsó népszerűség értékét s az 
okokat, miért s hogyan leszen mai nap is hozsannából — 
feszitsd meg ! Egy kép volt ez a mai életből, a mai társada-
lomból, melynek hatalmas színezete előtt megdöbbent a gon-
dolkozó elme, önmagába tért a törődött szív. Oh ha a meg-
hatottság e szont pillanata nem maradna pillanat, hanem 
évek hosszú lánczolata, melynek csak az utolsó küzdelem-
ben szakad vége ! 

Nagycsütörtökön festői kép tárult szemeink elé. E 
nap volt az, melyen Üdvözítőnk két, egész erkölcsi s társa-
dalmi életünkre kiható nagy rendeletét hozta; e napon ala-
pitá az oltári szentségot, az élet kenyeréül önmagát adván, 
s az azt kiszolgáltató papságot. A főtemplom sanctuariumá-
ban a bibornok-herczegprimás, körülvéve káptalanja tag-
jaitól s az érseki város összes papságától, megszentelő az egy-
házban használatos olajokat. Felhangzott a szivemelő dal : 
„Oh Üdvözitő, vedd e dalt a téged magasztalóktól!" Majd 
követte ezt a lábmosás, e fönséges cselekménye az alázat-
nak, melynél isteni mesterünk példát adva mondá : „Paran-
csolatot adok nektek, hogy ugy szeressétek egymást, mint 
én szerettelek titeket". A tizenkét szegény ember azután az 
érseki lakban fényesen megvendégeltetett. Az étkező szegé-
nyeket ősi szép szokás szerint maga ő Eminentiája szolgálta 
ki, teljes uj öltözetben s több ajándékban részesítvén őket. A 
primási asztalnál pedig, miután ma mindnyájan a bibornok-
primás kezeiből vették az élet kenyerét, az összes városi 
papság, a káptalani tagok, lelkészek, tanárok, káplányok 
voltak együtt. Régi szokás ez is, hogy azon napon, midőn az 
isteni Mester az ő tanítványaival a húsvétét megevé, a pap-
ság az ö feje s mestere köré gyül, hogy vele együtt közösen 
agapét tartson. 

Eljön az Ur halálának napja is. A templom belseje el-
árulá a gyászt, melyet az egyház a holt Üdvözitő emlékére 
magára öltött. A szétdúlt oltárok, a kioltott gyertyák, 
Urunk felállított ravatala jelenték, hogy e napon az ég és 
föld világa alvék ki. A feltakart kereszt alól előtűnt a ki-
szenvedt Megváltó alakja s az óriási egyház boltozati alatt 
átzúgott a komoly ének : „Ecce lignum crucis, in quo salus 
mundi pependit". Hosszú sorban járult, élén a bíboros-fő-
pappal, a kereszt imádásához a papság és a nép. Azután 
megindult a csendes menet az Ur temetésére. Fájdalmasan 
reszkete át a légen a „Vexilla regis prodeunt, fulget crucis 
mysterium" bus dallama s a hivő kebele elszorult a gondo-
latnál, hogy az, kit most itt sirjába fektetnek, érettünk, az 
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egész biinös emberiségért halt meg. Utána a szószékre lépett 
bíboros-főpap fényes egyházi beszédet tartott, a mi Urunk 
halálából s annak körülményeiből kifejtvén Jézus Krisztus 
istenségét. „Mi a megfeszített Krisztust hirdet jük; a zsidók-
nak ugyan botrányt, a pogányoknak esztelenséget, de a hi-
vatott zsidók s görögöknek Krisztust, Istennek erejét, Isten-
nek bölcsességét" ! mondá sz. Pállal, kimutatván, hogy 
Krisztus meghalt, mert akart meghalni s ugy halt meg; 

amint akart. S ezt csak Isten teheti. E nagyszerű, fönséges 
egyházi beszéd fejezé be a délelőtti szertartásokat. Délután 
a sz. sir látogatásának kegyeletes szokását az érseki város 
minden rendű lakója hagyományszerüleg hi ven követé. 
A nap nyugtáig folyton hemzsegtek az utczákon járó-
kelők seregei. E nap, mely legszomorúbb az évben, leg-
vigasztalóbb a ker. katholikus életben. Jézus sirjálioz 
még a hidegebb kebel is jár. E nap képe, a régi buzgó 
s vallásos keresztény társadalomnak képe, melyben min-
denki egy eszmétől látszik áthatva lenni, egy gondolatnak 
hatását érezni. Ez Üdvözítőnk sírjának varázshatása az 
emberi keblekre. 

Nagyszombat napján szokás az egyházban tüzet s vi-
zet szentelni. E tűz az, mely az egész éven át a templomok-
ban ápoltatik; e viz az, melyben az újjászületés forrása re j -
lik. A keresztkutat az ország bibornok-primása szentelé 
meg. Mily meghatóan zengett el ajkiról e rövid, égbe röp-
penő ima: „Descendat in hanc plenitudinem fontis, virtus 
Spiritus Sancti". Az ünnepélyes sz. misénél már felcsillám-
lék a jövendő dicsőség hajnala ; az eddig néma, most meg-
szólalt harangok mint egy Zakariás megoldott nyelve hir-
dették előre az Üdvözítő újbóli megjelenését. Az Alleluja 
örömhangjai elhatának a szendergő Megváltó sirjához, hol 
enyészetben élet, s rut halálban az örök dicsőség magva van 
elrejtve. Az, ki ott szendereg, immár bevégezte müvét, még 
egy következik, isteni tanításának csalhatlan pecsétje, az, 
hogy a szétrontott templomot harmadnapra fölépítse. 

Eljött az est. Hétórakor a székesegyház zsúfolva volt 
az ájtatoskodók tömegétől. A bibornok-herczegprimás fé-
nyes segédlettel Urunk sirjához indula. Ki képes leirni amaz 
érzelmeket, melyek keresztény hivő ember szivét á t jár ják, 
midőn a sírbolt a j ta jánál először hangzanak el e szavak: 
„Feltámadt Krisztus e napon ! Alleluja" ! A gyönyör és öröm 
melege fut át minden idegeinken, midőn a harangok zúgása, 
ágyuk dörgése, s ezer a jk lelkesült kitörő éneke mellett a 
dicsőségesen feltámadt Megváltó ünnepélyes körmenetben kö-
rül hordoztatik. E jelenet a porfiában Istent engedi érezni. 
0 feltámadt! Legyőzte a halált. Győzelméből fakadt édes, 
biztató reménye a mi föltámadásunknak. E dicsőséget is ránk 
hagyta, mert miként ő föltámadott, ugy mi is föltámadunk. 

E fenséges, nagyszerű hétnek, mely a szív gyászából 
fokonkint készít elő annak túláradó örömére, mely megható 
jeleneteiben földi életünk változatos viszontagságait, örök 
czélunkat e rövid vándorlás után oly hiven visszatükrözi, 
befejezi a húsvét magasztos ünnepe. E nagy ünnep fenségét 
emeli a pápai áldás, melyben s evvel összekapcsolva teljes 
búcsúban a töredelmesen meggyónt s megáldozott hi veket az 
ország főpapja részesité. Utána harmadszor hallók a biboros 
főpap nagyszerű egyházi beszédét, melyben Urunk feltáma-
dását mint hitünk legfőbb igazságát, confessiónk isteni pe-

csétjét oly tűz- és lélekkel, annyi szivetrázó apostoli ihlett-
séggel fejtegeté, hogy a templom minden zugát megtöltő 
hallgatóságon a legnagyobb megindulás jelei valának ész-
lelhetők. (E beszédet is hozzuk.) 

Igy végződött a nagyhét az érseki városban épületes 
keresztényi buzgalom- s kegyelettel. Mindenütt ott volt az 
élen országunk bibornok-primása, példája s szavaival buz-
dítva, lelkesítve. Adjon a Mindenható Isten neki tovább is 
testi erőt s égi malasztot, hogy mint balsorstól annyiszor lá-
togatott hazánk nagyszivü főpásztorra, évek hosszú során át 
kormányozza a magyar egyházat s vezesse azt vissza disz-
teljes napjaira. 

Róma. N é m e t -p o r o s z m i n t a s z e r i n t i t ö r -
v é n y e k — ez ama húsvéti vörös tojás, melyet törvény-
hozásunk az országnak adott. Az illető törvény, mely már-
czius 15-e óta az olasz büntető codexben helyt foglal, követ-
kezőleg hangzik : 

216. czikk. Oly cultusszolga (legújabb, hitfelekezetnél-
küli kifejezés e szó helyett : pap), ki szolgálata körén belül 
elkövetett visszaélés által a lelkismeret vagy a család béké-
jét megzavarja, 4 hónaptól 3 esztendeig terjedhető fogság-
gal s 100 líráig terjedhető pénzbüntetéssel sujtatik. 

217. czikk. Oly cultusszolga, ki az állam intézményeit 
s törvényeit, a király határozmányáit, vagy bármiféle más 
nyilvános hatóságnak eljárásait hivatalos teendői közepette 
avagy nyilvános gyűlésekben valamely előadás vagy felol-
vasás által megbírálja (!) vagy más, nyilvánosan véghez 
vitt cselekedet által gyalázza, 3 hónapig terjedhető fogság-
gal s 100 liráig terjedhető pénzbirsággal büntettetik. 

2. §. Ha a fentemiitett beszéd, irat vagy cselekedet oda 
irányul, hogy általa az államtörvények vagy a közhatósá-
gok rendeletei iránti engedetlenség szitassék, akkor a bűnös 
4 hónaptól 2 esztendeig terjedhető fogsággal büntettetik. 

3. §. IIa ilyetén provocatióra tényleges, erőszakos lá-
zadás következik az állami hatalom ellen, akkor annak 
szerzője legalább kétévi börtönnel s 2000 lirányi pénzbir-
sággal sújtandó. 

218. §. Minden egyéb vétség, melyet valamely cultus-
szolga hivatala gyakorlatában vagy a sajtó utján elkövet, 
egy fokkal magasabb büntetéssel sujtatik, miutha más kö-
vette volna el. (Ez már kitűnően igazságos egy rendelet !) 

219. §. Oly cultusszolga, ki külső istentiszteleti tény-
kedéseket az állam törvényei ellenére végez, 3 hónapi bör-
tönnel s 3000 liráig terjedő pénzbüntetéssel sujtatik. 

Most már talán csak meg lesz elégedve Bismarck az 
ő olasz utánzóival ! A törvény már a senatusban is letár-
gyaltatott s elfogadtatott. A viták meglehetősen élesek s 
élénkek voltak. Imbriani senator akként vélekedett, hogy 
nem kell a papok számára külön törvényeket hozni, midőn 
a meglevők is elégségesek. Arrivabene kijelenté: „Sohasem 
fogok oly törvényre szavazni, mely püspökeinket a börtönbe 
viszi" ! Pescatore azt mondá, a püspököket bebörtönözni s 
aztán ismét szabadon bocsátani, oly eljárás, mely csak arra 
való, hogy a népet botránykoztassa ; ennél sokkal jobb s 
eredményesebb a száműzetés. A kormánybiztos nagy böl-
csen kijelenté, hogy a theocratia olyan mint a mesebeli 
oroszlán, mely csak teteti magát, miutha aludnék, hogy az-
tán közrémületre egyszerre felébredjen. Azért jó s szüksé-
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ges ellenőrizni azt, s előforduló alkalommal a törvény szi-
gorát éreztetni vele, liogy ekként minden lehető, gondolható 
s előfordulható következményeknek eleje vétessék. A sza-
vazás előtt előadó még egy hoszabb tiltakozást olvasott fel, 
melyet a piemonti püspökök nyújtottak be a kérdéses tvja-
vaslat ellen, s épen ezzel okadatolta annak elfogadását, mi 
aztán meg is történt, ugy hogy most már Olaszországnak is 
megvannak a maga ,májusi' törvényei. 

Svajcz. A v a l l á s ü g y i h e l y z e t . (Vége.) Az óka-
tholicismusnak eme gyengéit még a felekezetnek vezérfér-
fiai sem képesek, de szándékuk sincs eltagadni. „Mi liberáli-
sok az ókatholikus papot csak ugy szeretjük, mint a római 
katholikust. Mi nekünk semmiféle pap sem kell. Ha jelenleg 
oda megyünk is a templomba, csak azért teszszük azt, hogy 
a feketéket haragítsuk, s az állampapokat csak arra hasz-
náljuk fel, hogy segitségökkel mindenféle papot s papságot 
eltöröljünk". Igy szólt egy jurai liberális Camerle, ókatho-
likus lelkészhez, minek következtében ez utóbbi, midőn ké-
sőbben az ókatholicismust odahagyta, ekként nyilatkozott : 
„Ha nem akarunk mint a hitetlenség szekere elé fogott sza-
marak szerepelni, nincs egyéb hátra, mint vagy Rómával 
békülnünk ki, vagy magánalkalmazást keresnünk". 

Az utóbbit tudvalevőleg Loyson is tette, a genfi óka-
tholicismusnak egyik volt fővezére, ki miután egy ideig azt 
hitte, hogy majd genfi szószékéről sikerülend neki a katho-
likus világegyházat sarkaiból kiemelni, midőn ottani bará-
tait kellőleg kiismerte volna, e szószéket ily szavakkal 
hagyta oda : „Önök sem nem liberálisok, sem nem katholi-
kusok !" — mondá, s saját szakállára valami magán-egyhá-
zocskát alapitott Kálvin volt városában, melynek most plé-
bánosa, püspöke, pápája, de — hive is. 

Naudot volt állampap saját neve teljes aláirása mel-
lett a következő nyilatkozatot tette közé : „Jobban ismerem 
az uj cultusnak vezérférfiait mint bárki, s ennélfogva kije-
lentem, miszerint vállalatuknak egyedüli czélja minden val-
lásnak megsemmisítése. Nyomorult épületök nem sokára 
romba fog dűlni, hisz' eddig is csak gyűlöletes, szabad nem-
zethez méltatlan erőszakoskodások tartják fenn azt". Ugyan-
azon Naudot ez, ki későbben leánvszöktetés miatt börtönbe 
kerülve, a fogság magányában józanabb eszmékre tért. s az 
egyházzal ismét kibékült. 

Glant állampap ekként nyilatkozott a ,Progrés'-ban : 
„Nem tudom, lesz-e s minő az ókatholicismusnak jövője. Ezen 
mozgalom oly nyomorultan vezettetik s igazgattatik, hogy 
alig hihetem, miszerint annak a Jurában egyáltalán jövője 
legyen. Fogalma sem lehet az embernek, hogy minők az 
itteni viszonyok, mily kellemetlenek s ziláltak, s mennyi 
jellemtelenséggel kell itt minden lépten nyomon megküz-
deni: — fogalma sincs minderről, mondom, az embernek, ha 
csak itt nem volt. A liberális párt gyenge s gyáva, össze-
függés, összetartás s okszerű vezetés nélküli, amiért is czél-
szerü rendszabályok alkalmazása, vagy az igazán liberális 
papoknak hathatós támogatása tőle nem várható". Ez is ott 
hagyta a svajczi ókatholicismust. 

Legmélyebb bepillantást az ókatholikus színfalak mögé 
azonban maga az egész mozgalomnak főfőintézője, Boden-
heimer kormánytanácsos engedett, a következő alkalommal. 
Meghallotta, hogy még Pipy állampap is megunta már a 

dolgot, sőt, hogy nagy titokban arról értesitette egyik isme-
rősét, valamely általánosan ismert .hölgyet', miszerint po-
gyásza már utkészen áll, Purntrutba sietett ; ott az állam-
papokat és a felekezetnek főbb embereit titkos értekezletre 
hivta össze, melynek jegyzőkönyve azonban későbben, bizo-
nyos dicséretre méltó indiscretio folytán profán kezekbe is 
jutott, s ezen értekezleten többi közt ezeket mondá: „Az 
államilag alkalmazott lelkészek iparkodjanak a dolgok tény-
leges állapotához alkalmazkodni, s tegyék le azt a reményt, 
hogy követőik száma valaha szaporodni fog. A népnek, mint 
a kormány előtt igen jól tudva van, nem kellenek, sőt a kor-
mány előbb utóbb kénytelen lesz, a katholikus papokat visz-
szahivni, s a kath. isteni tiszteletet ismét megengedni. Ezért 
pedig az uj állami papok iparkodjanak ildomosán viselni 
magokat, no kezdjenek miudjárt becsületsértési pört, vala-
hányszor egyegy vén asszony ferdén végig nézi; mert ez-
által máris annyira vitték a dolgot, hogy a nép azt mondja: 
Ezek az állampapok soha sem mennek ki az utczára, ha 
csak zsandárt nem visznek magokkal". Ezen kormány ta-
nácsosi rendreutasitást Thürmann tanár a következő meg-
jegyzés által egészítette ki : „Az állampapok tudatlan em-
berek, jó lenne állami költségen könyveket venni nekik, ha-
hogy tudná az ember, hogy olvasni fognak azokban". Az 
államtiszteletesok mindezt alázatosan zsebre rakták s meg-
igérték, hogy mindenképen javulni fognak. 

Azonban ugy látszik, hogy sem a kormánytanácsosi 
intelem, sem a tanári megjegyzés sem hozá meg a kivánt 
gyümölcsöket. Következtetjük ezt azon kétségbeesett esz-
közből, melyhez a „liberális katholikusoknak központi iro-
dája" nem régen nyúlt a végből, hogy már csak ugy 
a decorum megóvása végett egypár embert csődítsen az 
ókatholikus imolákba. Körlevelet bocsátott ugyanis az egyes 
községekhez, melyben arra figyelmeztet, miszerint a kelle-
metlen, hideg, téli időjárás bizonyára igen megnehezítvén a 
római-katholikusoknak a templomba járást, tekintve, hogy 
helyi templomaik mind elkoboztattak tőlök, s ideiglenes 
imaházak eddig is csak igen kevés helyen rendeztethettek 
be, a hitrokonok, (már mint az ókatholikus ügynökök) hasz-
nálják fel az alkalmat, hogy a .rómaiakat' rábirják, hogy 
tél idején az ókatholikus templomokat látogassák ; ez — igy 
végződött a körlevél — „az élet vagy halál kérdése az óka-
tholikusokra nézve". Tehát az ókatholicismus csak ugy te-
hetne szert hivekre, ha egyszer örökös tél állna be, mely 
a svajczi utakat örökre elhavazná, ugy hogy a római-ka-
tholikusok, kiktől itthoni templomukat elvették, soha sem 
mehetnének a szomszéd faluba, ahol még katholikus tem-
plom van. De kérdés, váljon még akkor is, mennének-e oda, 
az ókatholikus imaházba? 

E körlevél Pipy állampapot egy vigyázatlan expec-
toratióra ragadta el, mely a svajczi ,liberális' katholikusok-
nak hitéletét gyönyörűen éles vonásokban ecseteli : „A li-
berálisok — mondá — nem mennek templomba ; mert azt 
állítják, hogy még a mi isteni tiszteletünkben is mindig 
csak a régi szokások, szertartások s bolondságok divnak. 
De hát miért nem mondták nekünk a liberális urak ezt egy 
évvel ezelőtt, midőn az országba jöttünk ? Akkor azt mond-
ták nekünk : Csak uj dolgokat ne hozzatok be, ne nyugta-
lanítsátok a tömeget, várjatok, mig a zsinat határoz. Akkor 
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igy kellett volna szólni hozzánk: Törüljétek el a misét, 
dobjátok tűzbe papi ruháitókat... de ezt nem mondta akkor 
senki ! miért nem?" Igy beszélt Pipy ur nyilvános lapok-
ban, s senki sem mert ellentmondani, jeléül, hogy igaza van. 

Már hadd gördüljön le a függöny ezen ókatholikus 
mysteriumok felett ; a mit felhoztunk, elégséges e nyomorult 
felekezet belső s külső bajainak megvilágítására. Néhány 
nap még, s az undok üzelmek vagy megszűnnek, vagy oly 
irányban erőszakolják a végmegoldást, melyről lelkismeret-
len indítói s intézői nem is álmodtak. Végre legutolsó újsá-
goknak jelenthetjük, hugy a szövetségtanács az uri kanton-
nak felszólalását azon erőszak ellen, melyet Bern a jurai 
katholikusokon elkövet, visszautasította ; ellenben az uj al-
kotmány alapján felszólította ez utóbbit : mikor szándékozik 
a száműzött jura vidéki kath. papokat visszahívni? mert az 
uj alkotmány nem ismeri a száműzést mint svajczi polgár 
ellen foganatosítható büntetést. 

VEGYESEK. 
— Néhai Rendek József, esztergomi székesegyházi ka-

nonok s apát urnák kült tetemei, húsvétvasárnap délután 
temettettek a főtemplom kryptájába. A boldogult koporsó-
ját közelebbi rokonain s kartársain kivül beláthatlan nép-
sokaság kisérte; mert a kimúlt, mint derék pap, feddlietlen 
jellemű magyar hazafi s a szegényeknek, jótéteményekben 
kifogyhatlan jó atyja, közbecsülés s szeretetben állott. Nyu-
godjék békében ! 

— f A vasvár-szombathelyi székés-káptalan tagjai 
szomorodott szivvel jelentik felejthetetlen kartársuknak 
Lipovies István bold, szűz Máriáról czimzett dombói apát, 
olvasó-kanonok, német újvári főesperes, és aranymisés áldo-
zárnak a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után vég-
elgyengülésben, életének 76-ik, áldozárságának 51—ik évé-
ben, folyó hó 23-án esti 9 órakor történt gyászos kimul-
tát. Hűlt tetemei f. hó 25-én délutáni 5 órakor a székesegy-
házi sirboltba tétetnek le; az engesztelő szent mise-áldoza-
tok pedig ugyan e hó 31. reggeli 9 órakor a székesegyház-
ban tartatnak. Szombathelyen, 1875 martius hó 24-én. Béke 
hamvaira ! 

— A Münchenben megjelenő ,Bayr. Vtld' nem régen azon 
hírrel lepte meg olvasóit, hogy Döllinger az ókatholikus tár-
sulatból kilépett. E hírt a bécsi , Vtld' átvette, mig az ottani 
birodalmi tanácsnak egyik tagja, Pfliigl esperes azt az ^ k a -
tholikus' tvjavaslat feletti vitákban annak bebizonyítására 
hozta fel, hogy ez az egész u. n. ,ókath. mozgalom' amúgy 
sem életképes. Erre aztán ókatholikus s egyáltalában libe-
rális részről hoszu sora következett az oly meghazudtolás-
féléknek, melyek a kérdéses hírt épen nem hazudtolják meg. 
Az ágostai ,Allg. Ztg.' nagyon szerényen igy nyilatkozik: 
„ Ugy halljuk, hogy azon bir, mely szerint Döllinger az óka-
tholikusoktól elvált volna, légből kapott koholmány". A bé-
csi ,Presse' külön táviratot intézett Döllingerhez, melyre a 
következő választ kapta: „Hazugság, hogy a vaticáni egy-
házba léptem ; e hazugságra semmi alkalmat sem szolgál-
tattam". Táviratozó elfeledte, hogy nem arról van szó, hogy 
hova lépett ő be, hanem honnan lépett ki.... Hasonló kása-
kerülgető hangzású ama másik távirat, melyet a bécsi birod. 
tanácsnak egyik liberális tagja kapott Döllingertől, miután 
Pflügl megjegyzése folytán kérdő táviratot intézett hozzá. 
Döllinger ezt válaszolta neki : „Nem vetettem alá magamat 
a vaticáni határozatoknak, s nem is fogom magamat alá-
vetni soha". Végre jön a felekezetnek hivatalos lapja a kö-
vetkező szárnyaszegett dementival : „Az ultramontán lapok 
minden évben kétszer, sz. György s sz. Mihály napjakor 
azon hirrel lepik meg olvasóikat, hogy Döllinger prépost (?) 

ügyünktől elfordult, s a vaticáni határozatoknak alávetette 
volna magát. A prépost ur felhatalmaz minket, ezt egyszer 
mindenkorra, s a jövő Mihálynapjára vonatkozólag már most 
is meghazudtolni, s kijelenteni, miszerint minden, meg-, át-, 
s visszatéréséről szóló hir merőben légből kapott". 

Ez a sok ügyetlen s rosz élez összevéve sem hazud-
tolja meg azt, amit meghazudtolnia kellene, hogy t. i. Döl-
linger az ókatholikus társulatból kilépett ; — abban tehát 
mégis csak lehet valami. Meglehet, hogy egyenesen a janse-
nista egyházba lépett ; meglehet, hogy ,hitfelekezetnélkü-
livé' lett ; nem volna abban semmi különös, s telnék tőle. 

— Poroszország most már komolyan valamennyi ka-
tholikus rend s szerzet ellen készül. Az u. n. jezsuita-tör-
vény ott, hol a „rokon szerzetekről" szól, oly tág értelmű, 
hogy annak segítségével valamennyi szerzetet kiűzhetni, 
vagy az által, hogy az ujonezok felvétele megtiltatik nekik, 
legalább porosz területen megsemmisithetni. Legvalószínűbb 
az utóbbi eljárás. Kivételt csak a betegápoló szerzetekkel 
akarnak tenni, — de csak ugy, hogy ezek is rendeletileg 
bármikor kiutasíthatók legyenek. Ledochowski érseknek bi-
bornokká való kineveztetése nagy örömet keltett kettős me-
gyéje hivei közt. E napokban számos aláirásu üdvözlő fel-
irat fog neki ostrowói börtönében átnyujtatni. Ledochowski 
a tizennegyedik lengyel bibornok. Martin Konrád, pader-
borni püspök Wesel várában belebbeztetett, hol Dorsema-
gen kereskedőnél lakik, s máris a kölni érseknek látogatá-
sát fogadta. 

— Hessenben az uj iskolatörvény az szerzetesrende-
ket kizárja az iskolákból. Ennélfogva országszerte fel-
mondanak az angol szüzeknek, iskolanénéknek s hason irá-
nyú, tanitással foglalkozó katholikus testületeknek. — A 
bambergi érseki széket a bajor kormány nekány lap tudó-
sítása szerint Hohenlohe bibornoknak szánta. Más lapok e 
hirt meghazudtolják. Ellenben lászik, hogy Bismarck s 
Döllinger közt alkudozások folynak, melyeknek czélja lenni, 
az utóbbit ókatholikus érsekké tenni. Bismarck azon esetre, 
lia Döllinger a neki szánt szerepet elvállalná, az ókatholi-
cismusnak leghathatósabb, külső, hivatalos támogatását 
igérte volna meg. No de ez sem fog segiteni rajta. 

— Minő a papi olvasóközönség — Francziaországban. 
A , Journal de Florence' e napokban egész egy vezérczikket 
irt magának a következő, jellemző adomáról : 

Történt, hogy nem régen a párisi voltairianus ,Siècle' 
azzal dicsekedett, hogy mennyi olvasója van neki a katholi-
kus papság közt. Ezen a kath. , Univers' megbotránykozott, 
s a ,Siècle' állítását kétségbe vonta. Itt aztán a ,Journ. de 
Florence1, szólott bele a vitába, melynek szerkesztője a fent-
emlitett vezérczikkben elmondá,miszerint ő nem régen könyv-
küldeményt kapván Párisból, a könyvek oly ivekbe voltak 
becsomagolva, melyek a ,Siècle'-nék fel nem vágott posta-
szalagjaiból állottak.E szalagok mind Francziaország ugyan-
azon egy departementjába szóltak s feltünőleg sok papi ne-
vet tartalmaztak. E körülmény volt az, meséli tovább a 
,J. de FI.' szerkesztője, mely őt arra birta, hogy e szalago-
kat elsőben eltegye, s most, midőn a ,Siècle- Univers1 -féle vita 
támadt, azokat lemásoltatva, az ott elősorolt papoknak egy 
hétig küldesse a ,Journ. de FI.'-1, hogy lássa, váljon ki fog 
azok közül, kik a ,Siècle'-1 tartják, data occasione katholi-
kus lapra előfizetni ? S íme kisült, hogy — egyik sem fize-
tett elő ! 

Ezen mindazok botránykozhatnak, kik katholikus la-
pokat hozatnak, antikatholikusokat pedig, péld. holmi Nap-
lókat, Reformokat, Lloydokat nem ; — a kik pedig ezeket 
olvassák s a katholikusokat kerülik, azok boldoguljanak 
azon öntudatban, hpgy legalább ebben hasonlítanak a fran-
czia papság — egy részéhez. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Excjának jubilaeumi körlevele. Róma. Bismarcknak tervei. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Miért ne kezdenők havi szemlénket egyszer 

egy hires socialista szavaival is? Mikor e szavak 
oly igazságot tar ta lmaznak, a szellemek mai álla-
potát oly találóan rajzol ják, hogy ra j tok vál toztatni 
semmit sem, hozzájok tenni alig tudnánk valamit ! 

Ki ne hallotta Leroux Péter, az észbeli tehet-
ségei s szónoki ügyessége által kiváló socialista hi-
rét, ki a párisi felkelés alatt is n a g y szerepet já t -
szott, mignem a véres utczai harcz közepette ha-
lálthozó golyó érte? Leroux Péter egyike azoknak, 
kiket joggal a korszellem áldozatainak nevezhe-
tünk ; mert e téves, romlott korszellemnek hatása 
okozza, hogy a különben ta lán nagyra termett el-
mék elérhetlen utópiák u táni forradalmi törekvé-
seikben elvesznek. 

E férfinak irataiban, egy kíilönczködő irályu, 
de eléggé érdekes helyet találunk, hol egy munkás 
embert beszéltet ak i sé r te t a lakjában bevezetet t ,Tár-
sadalom' szellemével. Hal l juk csak, hogy rajzol ják 
mindketten helyzetünket s annak okait. 

„Miután e földön nincs többé, semmi kivánni 
s keresni való — igy szól a munkás a kisértethez, 
— mint csak az anyag, anyagi javak, a rany vagy 
szemét (,de Vor et du furnier') ; add meg osztályré-
szemet ezen a r a n y s ezen szemétből; igy szólhat, 
igy van joga hozzád szólni az elő, húsból, testből 
álló embernek". 

„Az osztás már megtörtént — feleli a kisértet, 
— megtörtént azon társadalomban, melyben ma-
nap mindnyá jan l akunk" . 

„De ugy találom, mondja viszont a munkás, 
hogy ezen osztás roszul történt meg" . . . 

„Hajdanta azonban, régebben, mégis kielégí-
tőnek talál tad" ! 

„Hajdanta — feleli a munkás — egy Isten 
volt az égben, volt egy paradicsom, melyet elnyerni 
lehetett, pokol, melytől féltem. Volt a földön való • 
ságos, igazi társadalom, s abban magamnak is he-
lye ; mert ha alárendelt egyén, ha alattvaló is vol-
tam , mégis legalább az alat tvalónak azon jo-
gát élveztem, mely abban áll, hogy engedelmes-
kedhettem. anélkül, hogy ez gya láza tnak tekintes- . 
sék. Uram, elöljáróm nem jog s ok nélkül paran-
csolt velem ; erre való joga Istentől származott, azon 
legbölcsebb Istentől, ki megengedte, hogy a földön 
egyenlőtlenség legyen az emberek közt O s én, 
mi ugyanaz t a vallást vallottuk, ugyanaz t az er-
kölcstant követ tük ; s e vallás, ezen erkölcstan ne-
vében az ő feladata s osztályrésze volt parancsolni, 
az enyim pedig neki szolgálni. Szolgálni pedig ak-
kor annyi t tett, mint engedelmeskedni Istennek, s 
egyút ta l földi védőmnek is há lám adóját leróni". 

„Továbbá, ha a világi társadalomban aláren-
delt egyéniség voltam is; de bárkivel is egyenlő 
rangú voltam azon szellemi társadalomban, melyet 
E g y h á z n a k hivtak S még ezen egyház is csak 
egy másiknak, még sokkal magasztosabb, a meny-
nyei E g y h á z n a k vala előképe s előcsarnoka, mely 
felé tekintetem, vágyaim, törekvéseim szüntelenül 
i rányul tak . Akkor szivesen tűrtem, hogy ekként 
érdemeket szerezzek ezen mennyei Egyházba jut-
hatni ; szivesen szenvedtem e földön, hogy annál 
nagyobb örömöket élvezzek majdan a mennyor-
szágban. Imádkozha t t am, templomba j á rha t t am, 
misét hal lgathat tam ; rendelkezésemre állottak a 
szentségek ; ha vétkeztem, a bánat édes kinjai által 
megtisztulhattam,s biinfeledést nyerhet tem Istentől". 

„Mindezt ma elvesztettem. Nincs többé menny-
ország, melyet remélhetnem, — nincs többé egy-
ház, melyben arra készülnem lehetne. Arra tani-
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tottatok, hogy Krisztus csaló volt. Nem tudom már, 
vau-e Is ten; de annyi t tudok, hogy azok,kik a tör-
vényeket csinálják, nem hiszik, hogy van, s azért 
ugy is csinálják a törvényeket, mintha nem hinnék, 
hogy volna Isten. Ennélfogva tehát már itt a földön 
kivánom, követelem osztályrészemet ; a ranyra s sze-
métre vittetek vissza mindent, adjátok tehát osz-
tályrészemet ezen aranyból s ezen szemétből". 

„Minek még engedelmességről, minek urakról, 
elöljárókról beszélni? Ezek ma már értelem nélküli 
szavak. Azt hirdettétek, hogy az emberek mind 
egyenlők; következőleg nincs többé uram vagy 
elöljáróm az emberek közt. Azonban ti ezen, szóval 
hirdetett egyenlőséget gyakorlatilag korántsem lép-
tettétek életbe, miből következik, hogy még azon 
elvont fogalmu legfőbb urat sem vagyok köteles 
elismerni, kit hazudva majd ,törvény'-nek, majd, 
egy másik hazugság altal ,a nemzet'-nek hivtak. 
Miután tehát most már sem királyok, sem nemesek, 
sem papok nem léteznek többé; s miután mind 
ennek daczára az emberek még sem lettek egyen-
lők egymás közt ; én magam vagyok királyom és 
papom ; magam, amint itt elszigetelve állok vala-
mennyi, hozzám hasonló embertől, amint egyenlő 
vagyok mindezekkel, egyenlőrangu az egész társa-
dalommal, mely voltaképen nem is társadalom, ha-
nem számtalan egyes önzéseknek óriási halmaza, 
amint magam is egy ilyen egyéni önzés vagyok". 

S valamivel alább, mintha a Commune rém-
napjait előresejtette volna, ekként folytat ja : „Bor-
zasztó csatazajt hallok, s látom, mint ütik s ölik 
egymást a küzdők: egyszerre csak halvány, resz-
kető kisértet jelen meg a harczolók közt, igy szól-
ván hozzájok a kétségbeesés hang ján : Megállja-
tok ! Legyetek csendesek, én vagyok a társadalom'! 
S a hadakozók egy perezre megállanak, mig szám-
talan hangon ekként felel a tömeg: „xVzt mondod, 
hogy a társadalom v a g y ? ! Tehát szolgáltass ne-
künk igazságot ; mi nélkülözünk, s ime, vannak, 
kik bőségesen élveznek, adj nekünk is annyit , vagy 
mondd meg nekünk, miért kell nélkülöznünk" ! — 
A kisértet mozdulatlanul áll, leeresztett fővel s hall-
gat Akkor az emberek, látva, hogy csak fé-
lénk, erőtlen álomkép, ami előttök áll, ismét a fegy-
verhez nyúlnak, s e vad kiáltással folytat ják küz-
delmöket : ,Le mindenkivel, aki el akar nyomni'. 
Az alsóbbranguak, miért ne buktassák meg azokat, 
kik fölül vannak ? ! A szegények, miért ne ülnének 
a gazdagok helyébe? Egyál talán, miért is vannak 
alsóbbrendiiek, — miért is vannak szegények?" . . . 

Lehet-e társadalmi ba jaink okát találóbban jel-
lemezni, mint ezt e socialista bölcsész tevé ? Nem 
onnan erednek-e mind, mert Istent s az egyházat 
kiküszöbölték az államból, mely államnak nincs 
joga létezni, ha nem akar keresztény, vallásos ala-
pon nyugodni. 

Ha van az újkor eseményei közt, min méltán 
csudálkozhatunk, ugy azon oktalan vakdüh az, 
melylyel a társadalom elvallástalanitásának ádáz 
munkájá t épen azok végzik legserényebben, kik 
még anyagilag véve is legtöbbet veszthetnek mel-
lette. Mert eltekintve a mindnyájával közös szel-
lemi veszteségtől, mely iránt azonban, mint fellé-
pésökből s modorukból látjuk, az e téren szereplők-
nek, többnyire tudatlanságból, amúgy sincs fogé-
konyságuk — mégis azt várhatnók meg tőlök, s mél-
tán,hogy legalább jó pénzszámolók legyenek s ennél-
fogva ki tudják szamitani, hogy a Commune eszméi-
nekközvetet tvagy közvetlen előmozdítása utóvégre 
is csak az ő pénzszekrényeiket fogja veszélyeztetni. 

Hogy a társadalomnak elvallástalanitása mind-
inkább közelebb hozza azt azon chaoticus állapot 
felé, melyet a legújabb párisi események óta a 
,Commune' nevével jelezni szoktunk; midőn tudni-
illik a részint igazi, részint képzelt, számos okok-
ból elégedetlen néposztályok, eldobva minden féket, 
szabad menetet engednek felizgatott szenvedélyeik-
nek azok ellen, kikben elnyomóit tudják, vagy hi-
szik — ez kétséget sem szenved, ugy hogy csak az 
a kérdés van há t ra : kik azok, kikre nézve ilyen 
állapotok legveszélyesebbek lehetnek? 

Talán a katholicismus s a katholikus papokra 
nézve? mert eddig mindig e kettő ellen szokott 
a vérszemet kapott tömegnek dühe legelső sorban 
is fordulni. 

Nevetséges ! A katholicismust, ez isteni eszmét 
lehet ugyan helyileg s bizonyos időkre elnyomni, 
békóba verni, de általánosságban kiirtani azt lehe-
tetlen, s minden oda irányuló törekvés csak az ille-
tők oktalanságáról tesz tanúbizonyságot ; mert bár-
mily kecsegtető legyen is a Jul iánok szerepe, mégis 
mindegyiknek végén ott van a „ Vicisti Galilaee ! — 
annál bizonyosban; mert a 19-dik század még sem 
rendelkezik már mindazon üldözési s kiirtási eszkö-
zökkel, melyeket egyegy hajdankori imperátor épen 
az akkori idők szellemében habozás nélkül alkalmaz-
hatott, s mert azóta az egyéni öntudat, a jóirányu sub-
jectivismus épen a kereszténység jellemképző befo-
lyása alatt véghetlenül megerősödött, s müveitek né-
peknél annál biztosabb reactiót képez,mennél erősebb 
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a kívülről érkező actio. A katholicismus, mondjuk, helyileg 
s bizonyos időkben eltompulhat egész nemzetek szivében, 
olyannyira, hogy ma a legundokabb pogányság vastag kö-
dét szemléljük oly vidékeken, hol hajdanta a kereszténység 
virágzott; de ez localis kár, az illetőknek kára s veszedelme, 
de nem a katholicismusé, mely annak daczára is folytono-
san halad, s az egyfelül rajta ütött sebeket más felül tett 
fényes foglalások által több mint elegendőképen helyreüti. 
Avagy azon mélyenható befolyás, melyet a katholicismus, 
Voltaire iskolájának legmegfeszitettebb működése daczára 
is még mindig Európa latinfaju népeire gyakorol, s melynek 
következménye, hogy az ottani kormányoknak, még a leg-
nyomorultabbnak, az olasznak, is folytonosan számolni kell 
vele, mint hatalmas tényezővel ; vagy a német katholiku-
soknak tiszteletet, sőt bámulatot parancsoló magatartása, 
vagy azon óriási haladás, melyet a katholicismus épen most 
az anglo-saxon népfaj közt tész, a tengeren innen és tul, — 
váljon mindezek nem a mi állitásaink mellett bizonyita-
nak-e; nem azt bizonyitják-e, hogy minden, a katholicis-
mus ellen irányuló törekvés csak szellemi öngyilkosság 
azok részéről, a kik benne fáradnak ; de semmi egyéb — ? 

Vagy talán leginkább a katholikus papságra nézve 
veszélyes a társadalomnak el vállá stalanitása ? Talán, mert 
ha nem lesz többé vallás, nem fog kelleni papság sem ?, mint 
azok okoskodnak, kik mindent csak az ,üzlet' szempontjából 
tekintenek — ?, hiszen, ha azoknak álláspontjára leeresz-
kedni akarnánk, azt mondhatnók, hogy utóvégre anyagilag 
akkor is meg fog élhetni az ember; a legtöbb országban 
bármelyik életpályán sokkal jobban s kényelmesben, minta 
papin ; de hogy különben az ellentállhatlan hivatás módot 
találjon a kielégittetésre, arról majd gondoskodik az Ur, — 
ez a szempont tehát tekintetbe sem jöhet. 

Vagy talán, mert a párisi communard-ok a maga ide-
jén egy pár világi papot s néhány jezsuitát agyonlőttek ? 
Ez aztán a nagy semmi ! Csak olvassa valaki a ,Missions 
catholiques' jelentéseit, s csudálkozó megilletődéssel látandja, 
hány vértanút szolgáltat a katholikus papi rend esztendőn-
kint a jó, a legjobb ügyért, saját magának nem hátrányára, 
hanem igenis és mindenütt előnyére, előmozdítására, felvi-
rágoztatására. 

De ne is hivatkozzunk eme tritum adagiumra: „San-
guis martyrum semen Christianornm" — hanem kérdezzük, 
egyszerűen s szárazon : „tehát mi lesz, ha majd az utolsó 
pap felakasztva lesz, vagy agyonlőve, — el lesz-e akkor 
törölve a gazdag s szegény, az ur és szolga közti különb-
ség? fel lesznek-e fedezve azon kincsek, melyeket a pénz-
sovár tömeg keres ? ? . . . . " 

Dehogy lesznek! s akkor tehát e tömeg tovább fog ku-
tatni, s mivel addig, mig katholikus papokról volt szó, arra 
tanították, hogy a kutatásnak legczélravezetőbb neme a vélt 
birtokosnak agyonütése ; azért tehát majd akkor másokra 
kerülend a sor, mikor már nem lesz pap, kire a buta tömeg-
nek figyelmét irányozni lehessen ; s akkor a sor azokra ke-
rülend, kik most a legserényebbek az efféle eszmék terjeszté-
sében : azon semmirevaló, mivel mindennap egyegy zsidóla-
pot végig tud betűzni, magát műveltnek tartó, korunk sze-
rencsétlen népgazdászati viszonyainak lelkismeretlen kizsák-
mányolása által meggazdagodott, ösztöneiben — egyéb szel-

lemi működése nem lévén — félig zsidó s félig pogány kö-
zéposztályra, mely addig, mig jó dolga van, buta gyűlölettel 
viseltetik minden ellen, mi rendetlenkedő szeszélyei s szen-
vedélyeivel szemben némi gátot emelni akar, tehát legelső 
sorban az egyház, a vallás s annak szolgái, illetőleg hirde-
tői ellen. „A hierarchia hatalmát megtörni" — ezt tartja a 
liberális bourgeois az újkor egyedüli feladatának, mert zsi-
dólapjaiból mindennap csak ezt betűzi ki — „a középkori 
babonát megsemmisíteni, az iskolát felszabaditani a papi be-
folyás alól" sat., sat., ezek képezik éjjeli álmai, nappali con-
versatiói tárgyát, s mennyire örül a bolond, ha hasonszőrű 
társaival a páholyban összebújva a demoralisatiónak egyre 
fokozódó haladását, mint a .világosság terjedését' magasz-
talhatja, azon üres phrázisokban, melyeket a ,Rituale' ad 
hoc a tudatlan szajkók szájába ad ; — nyomorultak, nem 
érzik, hogy a magok torkára köszörülik a kést ! 

De még másokra is kerülend a sor, kik manap szintén 
vajmi okosan s eszélyesen cselekedni vélnek, ha mindenek 
előtt .liberálisok' . . . . Azon felületes, sekély észjárású 
urakra, kik bizonyos tekintetben még roszabbak, mint az 
előbb emiitettek, mert az atyáktól öröklött nevet beszennye-
zik, a rájok szállt örökséget haszontalanságokra fecsérlik ; 
kik elfeledik, hogy „noblesse oblige", hogy a társadalmi állás 
becsületbeli kötelezettséget foglal magában a társadalom 
iránt, nem pedig csupán csak egyszerű jogczimet bizonyos 
kiváltságokra ; — ezekre az urakra is kerülend a soi-, kik, 
kevés kivétellel, önmagukat árulva el, nyomorult compro-
missumok által kiengesztelhetni vélik esküdt ellenségeiket, 
kiket arra tanítottak nem csak, de kényszeritettek is, hogy 
kinevessék, megvessék őket. Ezek azok, kik a papban ne-
mét szeretik látni a ,domestique'-nek, ki bizonyos alkal-
makkor egyes szolgálatokra felfogadtatik, hogy aztán, lehe-
tőleg roszul honorálva, ismét tovább bocsáttassék ; kik azt 
hiszik, hogy veszély idején majd bizonyos nevek rég elkop-
tatott varázsa fogja őket megmenteni egy oly tömegnek kör-
mei közül, melyet sokkal magasabb, magasztosabb eszmék s 
nevek kigunyolására tanítottak, mint a minők holmi czimek, 
melyeket magok azoknak viselői régen minden jelentőségtől 
fosztottak meg; — mintha bizony holmi képzelt koronák 
előtt hátrálna az, ki az ég s föld Urának égi koronáját nem 
tiszteli többé ! 

E két osztályra kerülend a sor, s ime ők azok, kik 
bárgyú magokviselete által a veszedelmet még csak sietették. 
Ok veszthetnek csak; mert a kit gúnyolnak, megvetnek, 
üldöznek, kit zsákmányul oda szeretnek vetni a felbőszült 
vadállatnak, melynek neve : lázongó nép — a pap — utó-
végre is felülkerekedik ; mert mégannyi forradalom s vé-
rengzés, megannyi gyilkolás s irtó küzdelem után, a halá-
lig kifáradt emberi nem hol fog fájdalmaiban enyhítést, f á -
radtvoltában uj erőt keresni, ha nem az Egyház kebelén, 
mely már százszorta nagyobb sebeket gyógyított be, mint a 
minőket az újkornak, ebben is nyomorék epigonjai ütni 
tudnak ! (Vége köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás .) 

1700-dik és a következő évben Palásti András gvar-
dián feladatául tiizte ki a kolostor és melléképületeinek a 
szükségletekhez képest nagyobbitását. Ide vonatkozólag a 
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szerzet háztörténelmében a következők vannak feljegyezve : 
„Hoc anno (1700) in Congregatione intermedia Gyöngyösini 
celebrata, sub Provincialatu Adm. R. D. Patris Athanasii 
Móra, Residentia Kecskemethensis erigitur in formalem Con-
ventum, Protogvardiano, et diurno iuxta ac nocturno Cho-
rali cantu illustrator. Item in eadem Congregatione iustitu-
tum est, ut in boc Conventu Kecskemethensi erigatur Congre-
gatio S. P. N. Francisci, prout etiam cum summo Populi so-
latio feliciter erecta est. No tan dum bic venit, quod liic gvar-
dianus, anno 1700.,ut e lib. Rat. patet, infra sacristiam Cry-
ptam fieri fecit". 

„Praeteraa praememoratus A. R. P. Protogvardianus, 
cum antiquum ex ligno exstructum conventum pro futura 
Fratrum habitatione tenuem admodum et minus sufficientem 
conspiceret, provido conatu inchoavit lapideam structuram 
tractus illius, qui a cella Patris Provinciális usque ad Gvar-
dianatum pertingit, ac versus hyemalem occasum Statuam 
SSmae Trinitatis respicit. Quia vero incolae Kecskemethen-
ses, temporis aliquantula felicitate abrepti, in comportandis 
materialibus iuvamen ferre renuerunt, monuit eos P. Gvar-
dianus semel, iterum, ac tandem memóriám etiam priorum 
calamitatum, atque beneficiorum a sacro Seraphico Ordine 
eisdem collatorum, sincero sermone refricavit. Verum his 
solum surdis fabulam occinuit : Eapropter vir ceteroquin re-
ligiosissimus, fertùr eximio fervore anathema in insensatos 
sparsisse, ut nimirum Dens inmittat ob ingratitudinem cala-
mitatem aliquam, qua deinceps discerent debitam pro bonis 
gratitudinem. Inde in hoc oppido emersit vulgi ilia opinio, 
qua anni 1707. funestam Rascianorum crudelitatem arbi-
trabatur Deo vindice fuisse super ingratam plcbem immis-
sam ob praevie denunciatum anathema". 

1703-ik évben, Nagy János gvárdiánsága alatt Kecs-
kemét lakói a királytól elpártoltak és Rákóczy Ferenczhez 
szegődtek, aki e miatti örömében a kecskeméti szerzeteseket 
pártfogásába is Ígérkezett venni ; miként ezt Rákóczy levele 
tanusitja. „Nos — igy hangzik a fejedelem irata — Francis-
cus II. Sacri Romani Imperii, et Electus Transylvaniae 
Princeps Rákóczy, Partium Regni Hungáriáé Dominus et 
Siculorum Comes, pro libertate Regni Hungáriáé Confoede-
ratorum Statuum, nec non Munkacsiensis Dux, Perpetuus 
Comes de Sáros etc. Az Kecskeméti Pater Franciskánusok 
klastromát, ugy magukat is személlyek szerint Kegyelmesen 
protectiónk alá vettük. Azért etc". 

IX. 

Lipótot nem kisérhette a vigasztalás a sirba, hogy 
országát békében hagyja örökösének. Folytonos háború és 
vallási súrlódások emésztették a nyugalom után sóvárgó 
hazát. Azonban a jobbérzelmü és önzetlen hazafiak szivét 
mégis táplálta a remény, hogy I. József (1705—1711.) sze-
rencsésen bevégzendi a háborúkat és s:kerülend neki a val-
lási súrlódásokat is beszüntetni. József nagyobb erélylyel és 
kitűnőbb szerencsével folytatta bár a háborúkat, melyeket 
atyja megkezdett, de a vallási kérdések elintézése nem cse-
kély fáradságba került, mivel a protestánsok követelései fe-
lette túlhajtottak valának ; és annál is inkább nehézséggel 
jár t a vallási viszonyok rendezése, minthogy egyes protes-
táns főurak, mint azelőtt, ugy most is, a vallási kérdé-

seket csak ürügyül tekintették biatonyos politikai czélok 
elérése végett. 

Rákóczy, a kuruczok fejedelme, sürgetve az önzetlen 
honpolgárok által, aug. 11-dikére Széesénybe országgyűlést 
hirdetett, melyen a királynak biztosai is megjelentek. Elég 
sajnálatra méltó, hogy a protestánsok üzelmei folytán, ezen 
gyűlés is nem annyira a haza zilált ügyeinek rendezésével, 
mint inkább vallási kérdésekkel foglalkozott — épen azért 
kiele'gitő eredményhez nem jutott. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 5. M i t s z ó l n a k a t é n y e k ? A keresz-

ténység megsemmisithetésére erőszakosan létrehozott össze-
ütközés az egyház és állam közt, az egész világon foly majd 
kisebb, nagyobb dühvel szitva az állam részéről, és csak 
fehér hollóként tűnik fel a földgömbön egyegy állam, hol az 
egyház az őt megillető pártolásban részesülne, szabadságát 
az emberi nem jólétének előmozditása érdekében minden 
akadály nélkül élvezhetné. Az összeütközés szerzője, kez-
deményezője, valamint végczélja iránt a hoszas küzdelem 
lefolyása alatt bizonyára mindenki tájékozta már magát és 
csakugyan vaknak, vagy épen gonosznak kellene annak 
lenni, ki még ma sem ismerné el azt, mit fentebb mondtunk, 
hogy e küzdelem kezdeményezője a szabadkőművesség ke-
zébe került állam, végczélja pedig a kereszténység kiirtása. 
De váljon nem látjuk, nem halljuk, kezünkkel mintegy nem 
tapogathatjuk-e, hogy a szabadkőművesség még ma is, ma, 
midőn gondosan takargatott czéljairól a lepel már lehullotti 
tévútra akarja vezetni a közvéleményt és el akarja hitetni, 
hogy az egyház az államra nézve veszélyes, amennyiben 
tulkapásai által az állam jogaiba avatkozik, azokat magá-
nak tulajdonítani akarja, s hogy a modern jogállam nem 
más czélt tart szeme előtt e küzdelemben, mint hogy az állam 
jogait megvédje, az egyházat pedig saját jogkörére szo-
rítsa vissza? 

Igen, e vádak még mai nap is ismételtetnek, a szabad-
kőművesség saját bűnét még ma is az egyházra akarja 
kenni, hogy az egyház jogainak confiscálásában annál há-
borittatlanabbul járhasson el, mert ma a szabadkőművesség 
által uralt állam akar a lélek és test, a szellem és anyag fe-
lett uralkodni. Az egyház élete ugyan folytonos czáfolata a 
fennen hangoztatott és naponkint ismételtetni szokott vá-
daknak, de az emiitett hazugságokat mi sem képes fénye-
sebben és csattanóbban megczáfolni, mint ő szentségének 
amaz apostoli constitutíója, melyet épen az egyház és állam 
közt létező heves harcz közepette, a délamerikai perui köz-
társaság elnökéhez intézett, melyben neki és utódjainak 
megengedni kegyeskedett, hogy a köztársaság egész terje-
delmére ugyanazon patronatusi jogot élvezhessék, melyet az 
apostoli szentszék jóvoltából Spanyolország kath. királyai, 
Perunak a spanyol uralomtól való elszakadása előtt ugyan-
ott gyakoroltak. 

íme a vád, és a vádnak a tény általi megczáfolása. 
A szabadkőművesség phrázisokat használ, hogy velők va-
kítson ; Róma szokott bölcseségében csendesen működik, 
hogy ténynyel felvilágosítson ; a szabadkőművesség hazu-
dik, hogy tévútra vezessen, Róma mint az igazság hirde-
tője, a hazugságot ténynyel czáfolja, hogy a tévedteket az 
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igaz útra visszavezesse, a benne hivőket megerösitse ; a sza-
badkőművesség felbivja a közönséget, bogy az ö szavaira 
esküdjék, Róma ellenben a tényt mutatja fel, bogy a vilá-
got a szavak csalfaságára figyelmeztesse és az igaz ügy vé-
delme köré sorakoztassa ; a szabadkőművesség a világot a 
szavak hálójával saját rabszolgaságába akarja hajtani, 
Róma pedig a világot e rabszolgaságtól megmenti, szabad-
ságát megőrzi, mert tettével a szavak hálóját széttépi ; a 
szabadkőművesség vádjaival az egyház ellen a testvérek 
közti gyűlöletet akarja felkelteni és fentartani, Róma tet-
teivel a testvéri szeretet kötelékeit szorosabbra fiizi ; a sza-
badkőművesség szavaival a harcz tüzét akarja feléleszteni és 
táplálni, Róma tetteivel a béke olajágát a nemzetek közé 
beülteti, és igy a társadalom jólétét előmozditja. 

Nem, nekünk nincsen szükségünk phrázisokra, nincsen 
szükségünk szólamokra, nincsen szükségünk hoszas dik-
tiókra, hogy a szabadkőművességnek az egyházra szórt rá-
galmait czáfolgassuk, nekünk tény áll rendelkezésünkre 
mely minden fényes beszédnél ékesebben czáfolja meg azt 
a hazugságot, hogy az egyház veszélyes az államra, hogy 
annak jogait confiscálni akarná a maga részére. Tény, két-
ségbevonhatlan tény, hogy az egyház nem csak nem fog-
lalja le az államok jogait, hanem ellenkezőleg saját jogaiban 
is részesiti az államot, ha arra érdemes. Vagy, a szabadkő-
műves vád mellett feltehető volna-e, hogy ő szentsege a 
szóban forgó jogokkal ruházta volna fel a perui köztársa-
ság elnökét, ha az egyház még az államok jogait is magá-
hoz akarná ragadni '? vagy ellenkezőleg nem épen eclatans 
czáfolata-e e tény ama vádnak, hogy ö szentsége épen most> 
a jelen körülmények közt, midőn az államok az egyház 
elidegenithetlen jogait magokhoz ragadják, midőn tehát a 
bizalmatlanság az egyház részéről az államok iránt eléggé 
indokolt, mégis jogokat oszt az államnak. Itt valóban nincsen 
helye egy perezre sem a kételkedésnek a felett, váljon a 
szabadkőművesség vádjának, vagy pedig az egyház azon 
állításának adjunk-e igazat, hogy ő nem veszélyes semmi 
tekintetben, nem különösen pedig azon tekintetben az ál-
lamra, mintha annak jogait magához akarná ragadni, mert 
ő ezt soha sem akarta és most sem akarja. 

E nagy horderejű ténye a pápának, meg vagyunk győ-
ződve, hogy a mily lelkes örömmel fogadtatik az egyház hü 
fiai részéről, ugy épen oly megdöbbenést fog okozni a sza-
badkőműves páholyokban, mit azonban szokott módon az 
egyház elleni ujabb támadással fognak igyekezni eltakarni ; 
de nem kételkedünk a felett sem, hogy lesznek sokan az 
ingadozók közül, kik ez ujabb pápai tény által meg fognak 
nyeretni az egyház részére, a mi szerintünk kétségtelen bi-
zonyítéka lenne annak, hogy IX. Pius korszakot alkotó kor-
mányozásához a kiadott constitutio által ismét oly fénypont 
csatlakozik, mely egy jobb jövőnek, t. i. az egyház és állam 
közti békének kezdetét jelzi, és igy ismét bebizonyulna 
az egyház üdvös befolyása a társadalomra. Kétszeresen ör-
vendenénk pedig a pápa e nagy horderejű tényének, melylyel 
bebizonyította, hogy az egyház nem veszélyes az államra, 
mert hisz veszély abban rejlenék, lia nem uj jogokkal azt 
megerősíteni, hanem jogfosztással meggyengíteni akarná; 
igen kétszeresen örvendenénk akkor, ha épen hazánkban 
győződnének meg a nagy számmal létező közönyösök a 

szabadkőművesek hazugságáról és az egyház állításának 
igazságáról, és e meggyőződésből merített erélylyel fellépve 
megakadályoznák a kitörő küzdelmet az egyház és állam 
közt, mely már a küszöbön áll. A pápa ez ujabb tényének 
gyakori erélyes hangsúlyozása elegendő fegyvert szolgál-
tatna kezükbe, hogy tömörülve vele az ellenfeleket leverjék 
és pedig annál inkább, mert a jelen eset mellett hivatkozhat-
nának azon jogokra is, melyekkel az egyház apostoli királya-
inkat felruházta, melyeket ma is gyakorolnak ; nem tudjuk 
azonban lesznek-e, akik szavunkat meghallják, akik a phrá-
zisok ellen a tényt fogják megszólaltatni ; de arról meg va-
gyunk győződve, hogy nem értelmetlen phrázisok, nem gyűlö-
letes vallásüldöző törvények által, hanem és csak egyedül 
akkor fog hazánk ismét virágzásnak indulni, ha szavaink 
meghallgattatnak és érvényesíttetnek. Adja Isten, hogy 
ugy legyen. $ 

Esztergom. B i b o r n o k h g p r i m á s ő E m j á -
n a k , H ú s v é t v a s á r n a p j á n t a r t o t t s z e n t b e -
s z é d e . Tökéletlen képét adnók a húsvéti ajtatosságok 3 
ünnepélyességeknek, lia azoknak mintegy zárkövéről, azon, 
nemes népszerűségében is remek beszédről feledkeznénk 
meg ; melylyel az apostoli működésében fáradhatlan főpap, 
hazánk bíboros herczegprimása Húsvétvasárnap délelőttjén, 
fényes segédlet mellett tartott, isteni tisztelet után, ajtatos 
nyáját megörvendeztette, mely tudva, hogy ma is kegyes 
föpásztora intézendi hozzá buzgó, apostoli szavát, az óriási 
székesegyháznak belsejét sűrű tömegben ellepte. 

Midőn e beszédet egyszeri hallás s néhány futólagos 
jegyzet után adnók, előre is bocsánatot kérünk olvasóinktól, 
hahogy annak nem egy szépsége, nem egy meglepő fordu-
lata, megható érvelése, emlékező tehetségünk s tollunk 
gyengeségénél fogva elvész ; másrészt azonban felbátorít a 
remény, hogy saját fogyatkozásunk képes sem leend annyit 
rontani azon, hogy t. olvasóink a netaláni romokból is rá ne 
ismerjenek az egésznek fenkölt szellemű szerzőjére, Eszter-
gomnak mély tudományu és ékesen szóló, bíboros főpapjára! 

Jelszóul előrebocsátva Izaiás, — XI, 10 — eme sza-
vait éa az ö sir ja dicsőséges leszenbevezetésül a tör-
ténelem fonalán röviden fejtegeté, mennyire teljesedett be s 
mily tökéletesen az ihletett látnoknak eme szava. Ezerki-
lenczszáz esztendeje lesz nem sokára, hogy azon sir, mely-
ről Izaiás ezeket mondá, fenáll, s a földkerekség népei által 
tiszteltetik; s valamint ő maga még ma is változatlanul 
ugyanaz, mely volt, midőn a Megváltónak szent testét ma-
gába fogadni szerencsés vala, ugy a népek ajtatos, buzgó 
tisztelete sem csökkent, melyek ma is épannyi buzgósággal 
tódulnak oda, mint századokkal, majd azt mondhatnók : év-
ezredekkel ezelőtt. 

Pedig mennyi nem történt, mennyi nem változett meg 
azóta e földön. Róma, mely akkor, midőn a Megváltó emberi 
alakban a halandók közt járt, a világura volt, rég lelépett a 
politikai hatalom fényes polczáról, vele s mellette hány bi-
rodalom, ország, nép s nemzet nem tiint — hány nevezetes 
város nem pusztult el annyira, hogy ma helyét sem talál-
juk többé ! Hajdanta fényes templomok, fejedelmi pompá-
ban ragyogó paloták romokban hevernek, állatok legelnek 
a roskadozó, büszke ivezet alatt. 

S ha ez igy van a mi földrészünkben, Európában, 



224 
r 

még sokkal több joggal mondhatjuk ugyanezt Ázsiáról, azon 
földrészről, bol a Megváltó élt, hol Jeruzsálem városa is 
van, azon város, melyben szenvedett, felfeszittetett, meg-
halt s eltemettetett. Azt mondhatjuk, hogy talán nincs is 
Ázsiában város, mely ma még ugyanazon a helyen állana, 
melyen Krisztus Unink idejében állott, ugyanazt az alakot 
őrizte volna meg, melylyel akkor birt. Maga Jeruzsálem 
ötször dulatott fel azóta ; minden, de minden megváltozott 
benne, Sión hegyén ma török mecset áll, csak — Krisztus 
sirja maradt érintetlenül ; mert az Ur megigéré vala Izaiás ál-
tal : „ . . . és az ö sirja dicsőséges leszen ! S ez annál feltűnőbb, 
annál csudásabb ; mert Jeruzsálem városa hatszáz esztendő 
óta török uralom alatt áll, azon törökök uralma alatt, kik 
másutt mindent feldúltak, mindent, mi utjukat állotta, romba 
döntöttek ; de ezt a sirt meghagyták sértetlenül, sőt a török 
sultán czimében e szavak is fordulnak elő : „A jeruzsálemi 
szent sir őre és védője" ; — s a török, ha e sir felé közeledik, 
saruit leoldja; — váljon ki súgta meg ezt nekik? ki súgta 
meg ezt e vad embereknek, kiknek mindent pusztitó ke-
gyetlensége annyi nyomort s Ínséget hozott a mi szegény, 
magyar hazánkra is? ki cseppegtette sziveikbe ezt a kegye-
letes érzetet Krisztus sirja iránt, bár istenségét nem hiszik? 
Ezt az Ur tette, ki Izaiás által megjöveudőlé : „és az ő sirja 
dicsőséges leszen" ! s hogy e jövendölés csudás beteljesedése 
még feltűnőbb legyen előttünk, gondoljuk meg, hogy 400 év 
óta nem taláu félelmes katonák, hanem szentferenczrendü 
szegény barátok azok, kik e sirt őrzik ; kik liuszan ott lakva, 
ámbár számtalanszor már az utolsó emberig kiirtva, mégis 
mindig visszatérnek, hogy a szent sir körüli, jámbor szol-
gálatukat folytassák, kik testeikkel ugyan, ha kell födik, 
imáikkal védik e szentsirt; de nem a kar hatalmával: ezt 
as Ur teszi, mindenható karjával, s igy lőn, mint Izaiás 
mondá : dicsőséges Krisztus sirja, most és az idők végéig ! 

Ha mindezekért dicsőséges Krisztus sirja, sokkal di-
csőségesebb azért, mert szinhelye lőn azon eseménynek, 
melynek emlékét ma üljük, melynek roppant jelentősége fe-
lett elmélkedni, mai szentbeszédünknek tárgya ; — sokkal 
dicsőségesebb ; mert szinhelye volt Krisztus feltámadásának. 

Krisztusnak feltámadása ! — ez hitünknek összetartó 
éke, szögletköve ; ez az, mi küldetését, tanitását, működését 
isteni erőből folyónak jelzi, megpecsételi ; oly annyira alapja 
ez összes hitbeli meggyőződésünknek, hogy sz. Pál joggal 
mondhatta; — I. Kor, 15, 4 : „Ha Krisztus fel nem táma-
dott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, hiábavaló a ti 
hitetek is!" Mindannak, amit hiszünk, remélünk, szeretünk ; 
amit Jézus szent nevében cselekszünk, amit érte szenve-
dünk, — mindannak inditó oka s alapja a feltámadás ! 

Ha ily roppant jelentőségű s horderejű ezen esemény, 
kettős kötelességünk, de érdekünkben is áll azt gondosan 
megvizsgálni, s alapos, biztos tudomást s megyőződést sze-
rezni róla ; de ez a zsidóknak s pogányoknak is érdekökben 
állott ; mert ha igaz, hogy Krisztus feltámadt halottaiból, ak-
kor ő Isten s akkor ők Isten gyilkosai ; akkor el kellett is-
merniök, hogy Krisztus Isten, ha keresztje mindjárt botrány-
kozás vagy bolondság is előttök — I. Kor. 1, 23. — akkor el 
kellett készülniök arra is, hogy kihivó szavuk : „Az ő vére 
mi rajtunk és a mi fiainkon !" — Máté, 27, 25. — teljese-
désbe is menjen rajtok. 

Meg is szerezhetjük e biztos tudomást, ez alapos meg-
győződést ; mert nincs tény, nincs esemény a világtörténe-
lemben, mely oly biztos s megdönthetlen érvek által támo-
gattatnék, mint Krisztus feltámadása. 

Hogy, miután érettünk s bűneinkért meghalt, fel fog 
ismét támadni, az meg volt jósolva a próféták által; azt 
maga Krisztus Urunk is jósolta volt meg, évekkel előbb ; 
nem csak az apostolok, az ő szerető s szeretett tanítványai, 
hanem elleségei, a zsidók előtt is. Megjósolta s hivatkozott 
rá, mint tanításának legerősebb bizonyítékára, nem egyszer, 
de ismételten. S joggal; mert csak Isten az, ki az élet és 
halál ura; ö adja, ő el is veheti; s ennél fogva csak ő maga 
támadhat fel, vagy az, a kit ő feltámaszt. Ez értelemben 
mondá Jézus a maga testének templomáról: — Ján. 2, 19. 
— „Bontsátok el e templomot, és harmadnapra felállítom 
azt" ; s midőn a farizeusok egyizben különös csudát kérné-
nek tőié, — Máté 12, 39 ekként szóla hozzájok: „A gonosz 
s parázna nemzedék jelt kiván, de nem adatik neki jel, ha-
nem csak Jónás próféta jele. Mert valamint Jónás a czet-
hal gyomrában három nap és három éjjel volt, ugy leszen az 
emberfia a föld szivében, három nap és három éjjel". (Vége k.) 

Kalocsa. É r s e k ő E x j á n a k j u b i l a e u m i k ö r -
levele. Főtisztelendő és tisztelendő papságunknak és szere-
tett híveinknek üdvözlet és áldás az Úrtól ! 

Mint egy hatalmas folyó majd zavartalanul haladván 
medrében nyugodt méltóságának kedves képével megörven-
deztet, majd a felzudult elemektől csapkodott hullámaiban 
megháborodván az egymásba ütközött természeterők pusz-
titó harczát tünteti fel előttünk : 

Ugy az egyes emberek s az egész emberiség testi s er-
kölcsi életfolyamának is jóban, roszban megvannak nyugal-
mas napjai, de nem hiányzanak az egyéni és társadalmi 
téren időről időre jelentkező háborgások időszakai sem ; — 
megvannak az önmagában bizó embernek — az egyeseknek 
mint nemzeteknek — nyugodtan élvezett örömperczei, de 
ismét be-bekövetkeznek a képességökben szintúgy, mint re-
ményeikben megcsalatkozottaknak erőszakos kiábrándulá-
saik, midőn leikökben megháborodva látják, hogy a körülmé-
nyek hatalmánál,elméjök korlátoltságánál, akaratjuk gyarló-
ságánál fogva magukra hagyatva czélt nem érnek, képzelt 
boldogságuk álomképei a rideg valóság elől elenyésznek. 

S boldogok ők, ha ilyenkor belső sugallatuk ahhoz fo-
hászkodtatja fel őket, ki, miután teremtette az embert s 
egyéni és társadalmi feladatokat tűzött elébe, czélhoz is 
óhajtja juttatni őt; látva szükségeit, eszközöket nyújt kielé-
gitésökre; szemlélvén tehetetlenségét, erőt ad az üdvös mű-
ködésre; tévedései és gyarlóságai közepette orvosságot ké-
szít, hogy kiépüljön, boldoguljon. „Az igazak kiáltottak", 
mondja méltán a zsoltárnak, „és az Ur meghallgatta őket és 
minden szorongásukból kiszabadította őket, közel van az 
Ur azokhoz, kik töredelmes szivüek és az alázatos lelküeket 
megsegiti". 33-ik Zsolt. 18. 19. 

A mennyei segélyért való folyamodás szükségét érzik 
mindenkor azok, kiket Istennel szorosb összeköttetésben tart 
élő hitök, gyöngéd lelkiismeretök ; — de érzik időről időre 
ellenállhatatlanul a világ gondjai és örömei által inkább le-
bilincselt lelkek is. 

Mert ha egy időre megfeledkeznének is arról, kitő 
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minden „jó adomány, minden tökéletes „ajándék" jön, Jak. 
I, 17. reá fordítja szemeiket a testnek fájdalma, a halan-
dókra ezer alakokban nehezedő földi nyomor, a teljes bol-
dogság utáni vágyakodásnak kielégithetlensége, a vagyoni 
károsodások, családi keserűségek, a kedvesek halála, mél-
tatlan üldöztetések, becsületes munkásságunk sikertelensége 
és a kedély-életnek azon üressége, melyet, ha Isten szere-
tete nem tölti ki azt, maga után hagy a föld bármennyi örö-
meinek élvezete, javainak birtoka. Oh igen is! az, mi bel-
sőnkben Istenre és élvezetére teremtetett, az a közéje és 
Isten közé állott mulandóságok fölé emelkedve fölfölsoliajt 
Istenéhez : Könyörülj rajtam. 

S ha egy időre jól is érzi magát az Istentől elfordult 
ember bűnös üzelmében ; ha a kedves érzés, melyet a világ 
dolgainak szeretete, hatalmának gyakorlata, dicsősége, ké-
nyelmei, kedvezései nyújtanak neki, elfojthatja is egy időre 
az Istenre és szent akaratjára, Ígéreteire s fenyegetéseire 
való gondolatot ; ha egy ideig mi sem is látszik őt megté-
veszthetni Istentől elfordult földi utjain ; vannak a hiterköl-
csi ébredésnek áldásos perczei, melyekben élénken megra-
gad minket a kérdés : hová vezet e bűnös törekvés '? ez Isten 
nélküli lét ? ez állandó ellenkezés szent törvényeivel ? hová 
ezen pártütés az ő szellemi országának rendje, fegyelme 
ellen ? mily czéltalan életed ? mily szörnyű lesz annak vége ? 
mily rettenetes örök eredménye ? — S a kábitó örömek, a 
vétkesen lebüvölő javak, a kárhozatos társaságok, a bűnös 
szokások bilincseiből kibontakozni vágyván a lélek, felfel-
kiált irgalmas Urához : Könyörülj rajtam ! 

Megesik ugyan, hogy vannak idők, midőn a nemzetek 
s országok, fényes multjok egész dicsőségében, önszerzette 
nagyságuk megvédett jogaik öntudatában, nagynevű fiaik 
jelessége érzetében talán arra, kitől jön minden javuk, nagy-
ságuk, dicsőségök, önhitten nem is gondolnak, törvényeik-
ben, közéletökben tőle mindinkább távoznak, szent akarat-
ját a ferde haladás csalóka követelményeinek alá rendelik. 

De ha végkép szem elől nem tévesztik létök czélját, 
boldogságukat, kell, hogy előbb-utóbb visszaforduljanak 
hozzá; mert a népek életében sem szoktak elmaradni a meg-
próbáltatásnak perczei, melyek azon hatalmas Isten ma-
lasztjaira s gondviselésszerű szellemi segélyére utalják őket, 
ki minden emberi törekvés termékenyítője, minden hatalom 
kútfeje, minden emberi tekintély támasza, s bármely társu-
latban is soha boszulatlanul meg nem tagadható örök erköl-
csi rendnek és szelleméleti törvényeknek isteni szerzője. 

Igenis ! 0 rá és szent akaratjára utaltatnak üdvösen a 
népek is, és kormányaik tapasztalván, hogy az emberi dol-
gok elintézésében, a földi jólét s biztonság eszközlésében 
meghiúsul gyakran a legjelesb emberi ész és akarat is, hogy 
a vezetők becsületes gondossága, a nemzet választottjainak 
kétségtelen jóakarata, emberi okossága és szorgalma sem 
képes mindenkor elhárítani a nagy bajokat, melyek az or-
szágok jóllétét, sőt fenállását fenyegetik, a nemzetéletnek 
üdvös fejlődését, kivánatos előlialadását megakasztják, szel-
lemi fő javait veszélyeztetik. 

De valamint az egyesek szenvedése, a családi élet ba-
jai, a népek közéletének sokféle nyomora, melyek időről 
időre rendkivüli sulylyal nehezkodnek reánk : ugy azon 
lelki bajoknak és erkölcsi nyomornak látása is Istenhez, a 

szenvedők biztos menedékéhez fordítja lelkünket, melyek az 
emberiség életén ragályos betegségekként vonulván keresz-
tül, a világ megváltására hozott keresztény tanok és ma-
lasztok hatását megbágyasztani, az emberinem művelődését 
messze visszataszítani, boldogságát aláásni sietnek. 

Kétségtelen ugyan az emberi elme tudományos mive-
lődésének, a kedély-élet finomulásának haszna, dicsősége, 
a teremtett világ tárgyainak szépségét és csodaszerkezetét 
fürkésző ember méltán csügg érdekeltséggel, bámulattal és 
szeretettel Isten földi teremtményein. De abban téved is meg 
gyakran, hogy ez anyagi világba egészen betapad, abból ki-
emelkedni nem tud, — az élet magasabb czéljáról, önnön vég-
rendeltetéséről megfeledkezik, e földi élet színhelyére szo-
rítja létének czélját, hatását, e föld örömei és élvezete s 
azok megszerzésének eszköze, a földi vagyonosság után tör 
szerfeletti vágyakodással, s igy minél inkább elfoglalja ész-
szel, kedélylyel, birtoklással Isten földi müveit, annál inkább 
elveszti azok szellemi teremtőjének ismeretét, birását, ma-
lasztjait. A szellemi világ diszes és nagyra hivatott tagja 
ki honosul szellemi hazájából és földi zarándoklása ideigle-
nes szálló helyébe helyezkedik be szivével, lelkével, vágyai-
val véglegesen. (Vége köv.) 

Róma. B i s m a r c k n a k t e r v e i bármily nagy 
zajjal szokta is egyes eljárásait foganatosítani, mindaddig 
meglehetős sötétségbe burkolvák, minek egyik oka azonban 
az, hogy a német kanczellár, a legutóbbi, épen az egyház-
politikai téren a szentszékkel szemben szenvedett vereségei 
által óvatosságra intve, legújabban még ugyan lármáz, tett-
leg azonban kissé nagyon is bizonytalanul ide s tova tapo-
gat ; mert érzi, hogy elhatározó pillanatban nem egy hagyná 
cserben azon hatalmak közül, melyek eddig még, a szent-
béke miatt, terveire ráállani látszanak. 

Annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy szándéka 
van, otthon az üldözést a végletekig vinni, itt pedig, Olasz-
országban, amennyire lehet arra törekedni, hogy a pápaság 
tönkretétessék. Innen származik azon követelése is, hogy 
azon hatalmak, melyek szerinte Veto-joggal birnak, a jövő 
conclavéra vonatkozólag egyezkedjenek vele olyképen, hogy 
mindegyik tudassa a többivel, melyik bibornok ellen szán-
dékoznék tiltakozni, hogy ekként elkeriiltessék azon,sajnos' 
eset, hogy ketten is ugyanannak adják az u. n. Exclusivát, 
hanem, hogy inkább öt különbözött zárjanak ki a passiv 
választási jogból ; — természetes, hogy a kanczellárnak 
ebbeli terve azon nevetséges praetensión alapszik, hogy az 
ő német birodalma a német nemzet hajdani szent római bi-
rodalmának jogutódja ; mi azonban csak egy picziny kis 
— tévedés ! 

Azután ugy számit tovább a hatalmas kanczellár: ha 
a conclave vonakodik az Exclusivákat tekintetbe venni, 
akkor mi, a magunk részéről nem ismerjük el a megválasz-
tandó pápát, s akkor megvan a schisma, a nemzeti egyház ; 
— csakhogy már megmutatta, amit e téren felmutatni tud s 
az ő egy Reikensével sem schismát,sem nemzeti egyházat nem 
fog létesíteni ö herczegsége ; s hogy különben itt sem egé-
szen biztosan áll a maga lábán, mutatja félhivatalos német, 
de itteni fizetett lapjainak is azon már huzamosb idő tartó 
jajveszéklése, hogy „valahonnan" nagyszerű fondorlatok szö-
vetnek azon czélból, hogy a conclavéra vonatkozólag az 
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„annyira szükséges egyetértés" megzavartassék. Ugy hisz-
sziik azonban, bogy Bismarck még jóval a conclavén innen 
észreveendi; miszerint a világ őt már nagyon is megunta; 
sőt azon sem csudálkoznánk, hahogy a conclave napján 
maga, a ki most egész Európát folytonos nyugtalanságban 
tartja, már élvezné azon nyugalmat, melyben a szentszék-
nek nem egy ellensége piheni már azon fáradalmakat, me-
lyeket az Isten müve elleni oktalan ostrom okozott nekik. 

Az isteni Gondviselés nem egy vétkes merényletet, 
nem egy bűnös tervet hiusitott már meg ezáltal, hogy IX. 
Piust virágzó, megdönthetlon egészséggel megáldotta. É hús-
véti napok alatt is a Vaticánnak látogatói, kiknek szeren-
cséjük volt a szentatyát sziliről szinre láthatni, egjThangu-
lag magasztalák friss egészségét, gyönyörű kinézésétés erő-
teljes féllépését; Bismarck tehát csak várjon még egy ki-
csinyt ! 

A mi egyébiránt legújabb pápaellenes követeléseit 
illeti, azokat itteni félhivatalos lapjaink a következő két 
pontban hozzák köztudomásra : 

1) A jelenre vonatkozólag: Ha az olasz kormány sza-
badulni akar azon kellemetlen helyzetből, melyet épen a 
pápaság teremtett számára, akkor erre nincs más mód, mint 
hogy a külhatalmakkal egy a pápa eljárásait szabályozó alkot-
mány iránt egyezkedésre lépjen. Ezen alkotmány (helyes-
ben : szabályzat) a pápa cselekvési függetlenségét okvetle-
nül tetemesen megszorítaná. Bismarck elvállalná a közben-
járást a többi nagyhatalomnál is oly értelemben, hogy azok 
ezt az .alkotmányt' elfogadják. 

2) A jövőre vonatkozólag ezen alkotmány egyúttal a 
pápaválasztás feltételeit s módozatait is határozza meg; to-
vábbá a hatalmak közös kötelezettséget vállalnának egy-
mást közt arra nézve, hogy bármely, ezen alkotmány elle-
nére megkisérlett pápai cselekményt közös erővel az ,alkot-
mányilag' kijelölt határok közé visszaszorítsanak. 

Különös figyelemre méltó a következő érv, melylyel 
Bismarck az olasz kormányra hatni iparkodik : „A kezde-
ményezés minden tekintetben az olasz kormánynak köteles-
sége; mert e kormány maga magát hozta azon helyzetbe, 
hogy most az egyes pápai cselekvényekért felelősségre von-
ható, mindaddig, mig a dolgok jelenlegi rendje fcntartatik". 

Ez igen kétértelmű érvelés ; Olaszország számára is 
ma holnap üt az óra, melyben eszébe jutand majd, hogy „be-
lelehal, a ki a pápából eszik !" 

VEGYESEK. 
4- Ö Eminentiája, Magyarország bibornok-lierczegpri-

mása adott ígérete értelmében a pesti angol kisasszonyok 
temploma homlokzatának létesítendő átalakításához 500 fttal 
kegyeskedett járulni. Ugyancsak ő Eminentiája a szürtlii 
iskola számára, mely nem is fekszik egyházmegyéje határai 
között 100 ftot, a szabadi, épitendő iskolaépületre pedig 
szintén 100 forintot adományozott. 

— A boroszlói hgpüspök a tartományi kormányzó ré-
széről lemondásra szólittatott fel : „hivatkozással általános 
államellenes magatartására, valamint különösen arra, hogy 
a legutóbbi pápai encyclicát hivatalosan közétette". E közzé-
tétel, mellesleg mondva, latin nyelven történt, a megyei papi 
lapban. — Dolsen, rendőrbiztos, ki a maga idején a münsteri 
püspököt befogni vonakodott, emiatt hivatalából elbocsáttat-
ván, Droste gróf által jószágigazgatóvá neveztetett ki. 

— Az olasz parlament legujabbi tárgyalásai a védtör-
vényjavaslat körül forogtak, melynek 10. §-a ekként hang-
zott: „A kath. papjelöltek, s a más hitfelekezetü cultusszolga-
jelöltek, melyek az illető korosztály sorshúzása előtt az 5. 
§-ban meghatározott összeget lefizették, s a 26. év betöltése 
előtt a magasabb rendeket felvették, illetőleg az illető cul-

tusnak szolgáivá avattattak fel, az egyéves önkénytes szol-
gálattól {elmenthetők, mely esetben arra kötelezik magokat, 
hogy háború esetén a rendes hadseregnél mint tábori káplá-
nok szolgálnak, vagy a kórházakban szolgálati idejök letel-
téig mint lelkészek működnek". Ezzel szemben az illető 
bizottság azt indítványozta, hogy mindezek különbség nél-
kül az egyéves önkénytes szolgálatot a kórodai szakaszok-
nál töltsék. Mindkét javaslat ellen Tommasi, Corte és Nico-
tera képviselők szólaltak fel, azt állítván, hogy ilyetén ki-
vételek az általános jogegyenlőséggel ellenkeznek. Berrone, 
San-Martino es Macearani a bizottság javaslatát védelmez-
ték ; végre pedig ugylátszott, mintha Crispi indítványa fo-
gadtatnék el, mely szerint minden, bármiféle cultusszolgára 
vonatkozó kiváltság eltöröltetnék. Mikor pedig szavazásra 
került a dolog, kisült, hogy a ház nem volt határozatképes. 
Az ügy tehát függőben maradt. Ugyancsak az olasz kor-
mány, semmiképen sem tudván segiteni magán, most már 
a világi ajtatos s jótékony társulatoknak javait is elkobozni 
készül. E vagyon összesen ezerkétszáz millióra rug, épen 
annyira, amennyire Mingbettiuek jelenleg szüksége lenne. 

— Szemben Bismarcknak az u. n. garantiatörvény 
,modositását' czélzó követeléseivel a római ,Libertà' ezeket 
mondja : „Különös, hogy a német lapoknak figyelmét mind-
eddig kikerülte azon körülmény, hogy az az egész garantia-
törvény, eltekintve némely személyes kiváltságtól, csak oly 
dolgokat tartalmaz, melyeket utóvégre el sem lehetett venni a 
pápától, ha csak arra nem akarjuk kényszeríteni, hol vala-
hol Rómán kivül üsse fel székhelyét". 

E szavak, ha egyebet nem, legalább azt bizonyítják, 
mennyire igaza volt ő szentségének, midőn az egész tör-
vényt egyszerű ,hypocrisis'-nek bélyegezte. 

— Az angol parlamentnek katholikus tagjai külön ér-
tekezletben elhatározták Manning ő Emját bibornokká való 
kineveztetése alkalmából testületileg üdvözölni A katholi-
kus főurak gyűjtést rendeztek avégből, hogy a bibornok-
nak, uj rangja által okozott nagyobb kiadásait s szintazon 
okból fényesebbé teendő háztartásának költségeit fedezzék. 
A gyűjtők élén Norfolk berezeg áll, 1000 font sterlinggel. 
Az angolhoni kath. püspökök april 4-én Mannig ő emja el-
nöklete alatt értekezletet tarttottak. 

— A porosz püspökök, t. i. azok, a kik nincsenek be-
zárva, aprilhó elején bizalmas értekezletre gyűltek össze 
Fuldában; jelen volt a mainzi püspök is; a Münchenben 
székelő pápai uuntius azonban, egynémely lap híreinek el-
lenére nem jött el. A tanácskozások a kölni érseknek, el-
nöklete alatt folynak, Kolb kanonok házánál. Az értekez-
letnek tárgyait s menetét mindeddig még hivatalos titok 
fedi, ugy hogy a lapok idevonatkozó tudósításai egyelőre 
csak nagy óvatossággal fogadandók. Hogy egyébiránt e 
tanácskozásokban az ujabb s legújabb egyházpolitikai tör-
vényekről is folyt az eszmecsere, ennek kitalálására nem 
kell épen valami nagy elmeél, s ha egynémely liberális lap 
„békülékeny szellemről" okoskodik, mely az egybegyűlt 
püspököket lelkesíti, akkor ezzel sem mond ujat. A püspö-
kök soha sem keresték a harezot, s a béke érdekében készek 
voltak minden lehető áldozatot meghozni. Csakhogy az állam-
nak nem kell a béke. 

S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
Az ,Erdélyi Prot. Közi.' t. szerkesztőségének elpanaszoljuk,hogy 

t. lapjából ebb.n az álló esztondöben még egyetlen egy számot som kap-
tunk. Kérnök tehát, azon különös észrevétel mellett, hogy a mellékletet 
se méltóztassanak kifeledni ! 

Zsolnára : Series episcoporum ecclesiae eath. quotquot innotue-
runt a S. Petro apostolo A multis adjutus ed. P. Pius Gams, o. s. B. 
Kegensburg, Manz, 1873. 4-o, XXIV, 963 lap, 9 tallér ; — ugyanott 
megjelent már 1868-bau ; Neher, Kirchl. Geographie und Statistik ; há-
rom kötet, ára 7 ' /2 tallér. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 10. 29. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Havi szemle. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. — Egyházi tudósítások: Pe \ 
pápa allocutiói és korunk. Esztergom. Bibornok hgprimás ő Emjának, Húsvét vasárnapján tartott szentbészéde. Kai a. 

Érsek ő Excjának jubilaeumi körlevele. Berlin. A kulturliarcz hatása a protestantismusra. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Még mindig a német püspöki kar az, mely-
felé az összes keresztény vi lágnak csudálkozó te-
kintete fordul. Nem, hogy a nehéz, a legálnokabb 
módon ráerőszakolt küzdelemben ellankadna, mint 
inkább napról napra tekintélyesb, imponálóbb ál-
lást foglal ; s ha nyi la tkozataiban a harcz kezdetén 
még — nem gyengébb, de — gyengédebb volt ; mi-
kor még képzelhető volt a lehetőség, hogy az 
i rány tadó körökben nem annyi ra a roszakarat, 
mint inkább az elfogultság, a tá jékozat lanság az 
ösztönző, inditó rugók ; mikor még remélhető volt, 
hogy bizalmas hangú felszólalások bizalommal ta-
lálkozandanak azoknál, a kikhez intézvék; — ad-
dig legujabbi enunciatiói e fényes testületnek, távol 
attól, hogy ridegek vagy épen durvák legyenek ; de 
mégis azon bizonyos nemes hidegséget, vagy talán 
jobban mondva kimértséget tüntet ik fel, melyet a 
jellemes ember akkor mutat, midőn a jellemtelen-
séggel szemben hangoztatnia kell ugyan az igazság 
szavát s a becsületesség törvényét, de anélkül, hogy 
reménye lenne, miszerint ez már most és itt meg-
hallgattatni , tiszteletben tar ta tni fog. A legfensége-
sebb : „Dixi et salvavi animant,u az, mi a német püs-
pököknek legújabb nyi la tkozványai t jellemzi, eme 
nagyszerű okmányokat , melyeket még a késő utó-
kor is nem csekélyebb, tiszteletteljes csudálattal ta-
nulmányozand, mint mi, a ra j tok s fenkölt szellemű 
szerzőiken lelkesülő kortársak. 

Hogy a liberális sajtó lapjai minden ily nyi lat-
kozványt rendesen egyhangú támadással fogadnak, 
azon nincs is mit csudálni ; de egyenesen nevetsége-
sekké tették magokat, midőn a pápaválasztásra vo-
natkozó, legújabb ilyen nyi la tkozványra vonatko-

zólag nagy fontoskodással ismételgették, miszerint 
az az „ i ránytadó körökre nem fog semmi befolyást 
sem gyakorolni " .Hogy a püspökök eziránt már régen 
t isztában vannak magokkal, mutat ja épen ezen ok-
m á n y n a k fogalmazása, melyben érdemesnek sem 
ta r to t ták , azon férfiúval, kitől a mai Európa remeg, 
pápaválasztási rögeszméi felett behatóbb eszmecse-
rébe, vagy polémiába ereszkedni. Egyszerűen tud-
tára adják, mik a kath. egyháznak e téreni jogai, s 
azt, hogy az egész világ, tehát Németországnak 
katholikusai is e jogokat nem csak magok ta r tandják 
tiszteletben, hanem módot is fognak találni arra, 
hogy mások is tiszteletben ta r t sák azokat. A ha-
talmas német majordomus megtanulhat ta ezen eré-
lyes felszólalásból, miszerint a katholikusok, min-
den tekintet nélkül ő rá, azt fogják elismerni s t isz-
telni pápául, kit, a bíbornoki kar a Szentlélek segít-
ségével megválasztaná, s hogy az ő hangja és szava 
e tekintetben semmit sem nyom. Ezt akar ta a püs-
pöki nyi la tkozat vele és az egész világgal tudatni, 
ezt tudat ta is, s ez elég. 

Nem sokkal szerencsésb a kanczellár Olaszor-
szágban sem. Az olasz k o r m á n y vonakodik a pá-
pával szemben a berlininek végrehajtói szolgálato-
kat tenni ; nem talán becsületes szégyenből, vagy 
bizonyos lelkismeretbeli aggályok miatt, hanem 
egyszerűen azért ; mert fél a forradalomnak ez 
utolsó áldozatot is meghozni ; mert jól tudja, hogy 
ezzel saját órája is ütött, s mert népét nem meri a 
végletekig felingerelni. Tanulságosak az olasz fél-
hivatalos zsidóknak ez íigybeni nyilatkozatai , me-
lyekkel k o r m á n y u k n a k habozását Berlinnel szem-
ben mentegetni s okadatolni iparkodnak ; s melyek-
nek sorai közül mindinkább világosabban kiolvas-
hatni, mennyire nyög e ko rmány máris a Porta 
Pia mellett elkövetett vétkének súlya alatt, melyet 

29 



228 

lerázni jelenleg már lehetetlen azért ; mert magát e 
bűnnel, úgyszólván azonositotta. I gy például a 
,Gaszeta cl'Italia1- ezeket mondja: „Hogyan tegyük 
meg azt, hogy a Vaticánban lakó Souveraintól 
elégtételt kér jünk és kapjunk. Civitavecchiának vi-
zein már nem ő az ur, s léghajón küldeni egy kis 
hadsereget a Yaticánba, már akkor is lehetetlen 
lenne, ha e Vaticán nem is állana az olasz király-
nak védelme alatt. Avagy talán engedélyt kérjen 
Poroszország az olasz külügyministertől, hogy en-
gedje meg, miszerint 200 német katona az olasz te-
rületen átvonuljon, s a Vaticánt megrohanva a pápa 
ablakai alatt csatát vivjon — ki ellen? testőrei 
vagy másfél svajczi gárdistája ellen?? És ha az 
olasz kormány vonakodnék, ezen engedélyt meg-
adni, mi történnék akkor? Vagy felelőssé akar ják 
tenni kormányunkat azon szavakért, melyeket a 
pápa ama falakon belül mond, melyek az olasz 
hadsereg védelme alatt állanak ? Szivesen elismer-
jük, hogy oly férfi, kinek a félvilág tömjénez, kel-
lemetlenül érintve érezheti magát, midőn oly Souve-
rain fenyegeti, kitől elégtételt kérni lehetetlen ; más-
részt azonban esztelenség lenne igy szólni az olasz 
kormányhoz : ,Téged teszlek felelőssé azért, mit a 
szentatya tesz, vagy mond ; ha törvényeid kedvez-
nek neki, semmisitsd meg azokat ' . . . Csakugyan 
nem tudunk eszközt e bajon segiteni, ha csak azt 
nem, hogy a szentatya ugyanazon helyzetbe ho-
zassák, melyben az olasz lapok s egyletek is van-
nak ; hogy t. i. mindannyiszor, valahányszor egy 
Victor Emanuel királynál hitelesített követnek ugy 
tetszik, „Olaszországgal barátságos lábon álló feje-
delemnek megsértése miatt" törvényszék elé állitható 
legyen. Azt hiszsztik azonban, hogy a német ultra-
montán pártot ez sem akadályozná abban, hogy fe-
jét még magasabbra ne emelje, vagy az államtör-
vényektől az engedelmességet ezentúl se tagadja 
meg ; sőt a reactio ezáltal még csak öregbednék". 

Az irónia e szavakban kézzelfogható. Bis-
marck érzi, hogy a ,culturkampf' már nyakára 
nőtt ; a kétségbeesés lázas ingerültségével minden 
követ megmozdítana, honnan segítséget remél, de 
hasztalanul, a félhivatalos lap szárazon szemébe 
mondja neki : a mit tőlünk követelsz, — az eszte-
lenség ; ha roszul érzed magad otthon, tégy róla, 
mi innen nem segithetünk rajtad. 

A még hivatalosabb , OpinioneL pedig ekként 
szólt : „Az emberi szellem hit dolgában legyőzhetlen ; 
fenyegetések e téren époly kevéssé hatnak rá, mint 
veszélyek sem, — nem nyomják el, nem inditják 

meg ; minden igazán hivő egyúttal hős is s a leg-
hatalmasabb állam sem képes a hitnek hajthatat-
lan ellentállását legyőzni". 

„A zsidók- s pogányoknak eme vallomása — 
mondja ezekre a ,Germania' — ékes világosságban 
tüntetik fel azon kényelmetlen helyzetet, melybe a 
,culturharczosok' a pápasággal szembe máris ke-
rültek. Nem lehetetlen, sőt talán már igen közel a 
pillanat, melyben a ,becsületes király ' kormánya, 
bizonyos hatalmas jóakarók s a forradalomnak 
nyomása alatt ujabb rablánczokat verend a szent-
a tyá ra ; de akkor a Bileam szamarának, £LZCLZ ÂZ 

lOpinione' jóslata annál fényesebben menend telje-
sedésbe, s itt lesz a győzelem s diadal percze". 

Ne is képzelje tehát Bismarck, mintha a pápát 
megfélemlíthetné ! 

Megfélemlíthet ő bizonyos kormányokat , pél-
dául Svajcz, Belgium s Spanyolország, talán, s itt-
ott Ausztria s Francziaország, s minden bizonynyal 
Olaszország kormányát ; de a pápát nem ! E kor-
mányok mindnyájan többé kevésbbé kellemetlen, 
kényes helyzetben vannak ; néhányan közülök 
végképen elvetették magokat, mint a svajczi, melyre 
a kanczellár ez ügyben, mint legalázatosb famulu-
sára hivatkozik is; mások bizonyos árt követel-
nek engedékenységökért, mint alighanem Olaszor-
szág ; csak a pápa áll erősen, mozdulatlanul, meg-
ingathatlanul ; nem alkudozik, nem enged, nem 
hátrál , mert nem fél. 

Vagy hallgat, vagy beszél. Hallgat, midőn 
nincs kötelessége beszélni ; de beszél, hangosan, 
nyomatékosan s általánosan érthetőleg, mihelyt 
kötelessége, mint a kereszténység közös a ty jának 
s az Egyház fejének magával hozza. Több izben 
ismétlé már, miszerint semmitől sem fél annyira, 
mint attól, hogy majdan Ítéletkor e szavakat kell-
jen a Megváltó ajkairól hallania : „Hallgattál ellen-
ségeimmel szemben!" — Vae mihi, quia tacui\ Nem 
a pápákról mondatott e szó, de legkevésbbé IX. Pius-
ról ; mint elődjei, ugy ő is felemelte intő s feddő sza-
vát, valahányszor szükséges volt ; soha sem hallga-
tott, mikor szólnia kellett, soha sem mondta béké-
nek, a mi nem volt az. 

I ly felszólalás azon körlevél is, melyet leg-
újabban a porosz püspökhez intézett, s melyben az 
utókor, ugy mint mi, a kortársak, egyikét tiszte-
lendi azon fényes emlékköveknek, melyek IX. 
Pius apostoli bátorságát minden jövő századokon 
keresztül magasztalandják. Mi több: kit Bismarck 
igazságtalanul fogva tart, Ledochowski érseket az 
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egyház legmagasabb testületébe választja, a biborral díszíti 
fel, s ugyanakkor Angliának s Amerikának is ad biborno-
kot, ez utóbbi helyen tetemesen szaporítja a hierarchiát s 
Délamerikában fényes kiváltságokkal díszít fel egy állam-
főt, mely azokat a maga kellő utján kereste. 

A megtörhetlen bátorságnak mindannyi fényes jele 
ez; azon bátorság jelei, mely csak a jó ügy öntudatából 
származhatik ; ránk nézve pedig a hálás öröm, az örömteljes 
diadalnak okai. 

Tehát csak ne is hízelegjen magának Bismarck azzal, 
hogy ö a pápát megfélemlíteni képes ! 

IX. Pius ismeri a dölyfösöknek czélzatait, ismeri esz-
közeit s modorukat ; saját eljárásában pedig fényes, meg-
ható példák után indul. Tudja, mily hajthatlanok voltak I. 
Napoleonnal szemben hasonnevű s majdnem hasonsorsu 
elődjei, VI. s VII. Pius. Amaz számkivetésben halt meg ; 
VII. Piust vad erőszak tevé foglylyá; de mindketten szen-
vedéseiknek árán csak uj diadalokat szereztek az egyháznak. 

IX. Piusnak helyzete nagyon hasonlit VI. s VII. Piusé-
hoz. Az idők néha ismétlődnek. IX. Pius lábai előtt is mély, 
tátongó, sötét örvény nyilt meg ; de ö nem lépend bele. A 
Mindenhatónak keze vezérli lépteit, s az örvény csak az ő 
ellenségeit temetendi el. 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Folytatás.) 

A háború a kuruczok és a király hivei között változó 
szerencsével folyt. Forró lázban szenvedett az egész haza. 
A községek majd egyik, majd másik félhez szegődtek, amint 
egyik, vagy másik féltől a nyugalomra nagyobb biztonság 
volt kilátásban. 

Kecskemét, mely előbb az Egerben mulató Rákóczy 
Ferencznek, a kuruczok fejedelmének oltalma alá adta ma-
gát, Tiszavidék lakóival együtt a király által emiatt meg-
intetett és hűségre szólittatott fel; és miután az elpártolt 
lakóság hajthatlannak nyilatkozott, a királyi katonák oda 
lettek utalva, hogy a királyhoz hűtlen Kecskemét és vidéke 
fegyverrel is kényszeríttessék a hűségre, rendre. 

A kecskeméti sz. ferenczrendü atyák háztörténeté-
ben ide vonatkozólag a következőket találjuk feljegyezve : 
„Anno 1705. R. P. Joannes Bárkány Deffinitor Habitua -
lis rexit annis tribus. Hoc tempore, anno videlicet 1707. 
offensus imperátor in eo, quod oppidum Kecskemét, cum 
tota fere Tybisco adiuncta plaga Rákóczio adhaeresceret, 
admonuit Praesidii Szegediensis Commendantem, ut medio 
fidelium suorum Rascianorum, populärem multitudinem Rá-
kóczio confederatam, ad fidelitatem coronati regis redire co-
geret. Commendans proin armatam Rascianorum gentem per 
desertas, vastasque solitudines Kecskemetinum direxit, in-
dulta eis libertate, qiüdquid crudelitatis est, in oppidanos pro 
libidine exercendi. Procella liaec fuit, quae Kecskemethien-
sibus somni caliginem discussit : nam Dominica Laetare, die 
3. Április concubia, nocte hora tertia Rasciani ferarum po-
tius, quam hominum instar in offidum effusi, caedem quan-
tam potuerunt maximam fecerunt, eatenus, ut vel ad lugubre 
belli signum, tubarum sonitum ac insontium caesorum eiu-
latum, plateae tectaque omnia resonuerint, vel magis inhor-
ruerint. Fuerant quidam audaciores, qui ne puerorum ritu 

contrucidati impune caderent, aut in vincula coniecti abdu-
cerentur, quasi necessitate fortitudinem sumentes, acriter 
repugnarunt, verum nihilo feliciores evasere siquidem prae-
valentibus agminibus Rascianis, miseri crudeliter aut truci-
dati, aut lethalibus affecti vulueribus inimicis succumbere 
coacti sunt. Rasciani praeda tandem — quam direptis domi-
bus, expilatis cistis, abactis pecoribus corraserant, una et 
hominibus truculenter caesis — recesserant, atque oppidum 
veluti tristissimum ultimae calamitatis theatrum, reliquerunt, 
desolatum. In communi postea luctu omnes deplorarunt, hi 
patrem, fratrem, ceterosque, quos quisque cognatione, affini-
tate, vel necessitudine aliqua attingebat: illae coniuges, filios, 
quos unice dilexerant, requirebant, lachrymis et gemitibus 
prosequebantur. Poenam nihilominus Szegediensis Commen-
dans tanti exilii author, ubertim luit, dum Caesare mandante 
in quadrifarium sectus peri it". 

Ezen gyászos jelenség alkalmából — miként P. Blahó 
mondja : a vadráczok 350 embert megöltek, 105-öt fogságba 
hurczoltak. A vérengzés után 187 özvegy, 444 árva és sú-
lyosan megsebesítve 120-au maradtak. 1060 darab szarvas-
marha elhajtva és 89 ház leégve. Kecskemét ekkor 230,812 
tallérnyi kárt szenvedett. 

Ugyanezen kurucz világban Rákóczy fejedelemsége 
alatt a kecskeméti kolostor gvardiánja, Bárhány János, 
nagyhirü hitszónok és társai, két esztendő alatt háromszor 
űzettek ki a városból. — A katholikusok ellenségeinek ezen 
jogtalan, sőt embertelen tettéről maga Bárkányi is megemlé-
kezik a kolostor számadókönyvében. 

Rákóczy, a kuruczok fejedelme 1707-ki május 1-jére 
Ónodra országgyűlést hirdetett, hol a protestáns urak ismét 
a vallás ügyeivel foglalkoztak s mindent, mi csak hatalmuk-
ban volt megtettek a kath. egyház rovására ; a jezsuiták 
kiűzetését, azon ürügy alatt, hogy azok külföldiek, elhatá-
rozták ; meg nem emlékezvén arról, hogy a protestáns tanok 
hirdetése végett a prédikátorok és tanitók nem kevésbbé kül-
földről özönlöttek be. 

Rákóczy, miután a töröktől segélyt nem kapott, protes-
táns barátaival a muszka czár hajlamait igyekezett meg-
nyerni. íme a protestáns hazaszeretet ! Nincs kiméivé az 
édes haza sem, mikor az önzés, személyes kérdések állnak 
előtérben ! (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 9. A p á p a a l l o c u t i ó i és k o r u n k . 

Rendszerint igen nagy bajt jelez a társadalomban, valahány-
szor a világ kormányzására hivatott két hatalom fejének 
bármelyike a társadalmi bajok orvoslására szavát felemelni 
és a megbomlott rend helyreállítására saját hatalmi tekin-
télyével közbelépni kénytelen, s ha tekintetbe veszsziik, 
hogy az erkölcsi rend sokkal fentebb áll a pusztán politikai 
rendnél, hogy ez utóbbi főleg az előbbitől függ, mert ott, hol 
az elme téves utakon nem jár, hol a sziv tiltott és bűnös haj-
lamokat nem követ, az utóbbit is könnyű dolog aránylag 
fentartani, mondjuk, ha ezt tekintetbe veszszük, ugyr két-
ségbevonliatlan igazságként áll előttünk, hogy a társadalmi 
baj sokkal nagyobb mértékben uralkodik, ha ellene a tár-
sadalom erkölcsi rendjének őre, a pápa kénytelen felszólalni, 
mint ha ugyanazt a világi fejedelem teszi ; minden ily fel-
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szólalása a pápának tehát azt tanúsítja, hogy a társadalom 
erkölcsileg beteg, beteg azon mértékben, a mig gyakoriak a 
pápa felszólalásai. 

S ha korunk erkölcsi bajának nagyságát azon mérték-
ben kell megítélnünk, amint kell is, a mily gyakoriak let-
tek napjainkban a pápai allocutiók, ugy kellőleg mérlegel-
hetjük az erkölcsi síilyedés, az erkölcsi rendetlenség nagy-
ságát, mert nem volt még kor, melyben a pápa oly gyakran, 
oly erélylyel és apostoli bátorsággal szólalt volna fel a min-
den téren elharapózott corruptio ellen, mint napjainkban. A 
pápák mint az erkölcsi rend legfőbb őrei csak ritkán és 
csakis nagyobbmérvii visszaélések ellen szokták szavukat 
felemelni, vagy akkor t. i., midőn egyes, főméltóságban léte-
zők rosz példái, épen a magas méltóság miatt az össztársada-
lomra vészteljesek lehetnének, vagy ha a gonosz már oly 
nagy terjedelmet nyert, hogy általa ismét az össztársada-
lomra vész háromolnék. Nem lehet tagadni, hogy a múltban 
is voltak esetek, midőn a pápák Istentől nyert küldetésük és 
hatalmuknál fogva felszólaltak a gonosz terjesztése ellen és 
óvták a társadalmat a téves nézetek, vélemények, vagy ha 
ugy tetszik, elvek ellen ; nem lehet tagadni, hogy a pápák a 
múltban is felszólaltak a megsértett jog és igazság, az üldö-
zött egyház érdekében ; de az is tagadhatatlan, hogy az 
ily allocutiók ritkábbak voltak, és igy a társadalom erkölcsi 
rendje sem távozott el annyira az örök igaz, jó és széptől, 
mint napjainkban. 

Mai napság allocutio allocutiót, tiltakozás tiltakozást 
követ, a pápa szava hangzik és visszhangzik az egész föld-
kerekségen, egész éven át. Mit jelentenek a pápa folytonos 
allocutiói? Mit jelentenek meg-megujuló tiltakozásai? ha 
nem azt, hogy korunk eltért az erkölcsi rend ösvényéről ? 
Ha nem azt, hogy korunk feladta a liberalizálás következ-
tében mind azt, ami a társadalom fentartására szükséges, 
hogy feladta a jog, az igazság iránti tiszteletet, hogy ezáltal 
megrendítette alapjában a társadalmat? Mit jelentenek e 
folytonos allocutiók mást, mint azt, hogy korunk rendszere-
sen a jogtalanság és igazságtalanság alapján áll, és csak ki-
vételesen a jog és igazság alapján? Ha ugyanis figyelem-
mel kisérjük a pápa alloeutióinak tartalmát, kitűnik azok-
ból, hogy korunk az isteni, ugy mint emberi jogok tapodásá-
ban túltesz még a pogány korszakon is, amennyiben a ke-
reszténység 19-ik századában, magok a keresztényeknek 
nevezett államok, melyektől joggal el lehetne várni és pedig 
nagyobbal, mint a pogány államoktól, hogy az egyháznak 
Istentől adott jogait tiszteletben fogják tartani s a vele kötött 
szerződéseket szentül és sérthetetlenül megörzendik, ugyan-
ezeket az összes társadalmi rend biztos veszélyeztetésével 
önkényüleg széttépik, az isteni jogokkal önmagokat önké-
nyüleg felruházzák és azokat jogos tulajdonosaiktól elconfis-
cálják; igen, a pápai allocutiókból kitűnik, hogy korunk 
nem csak a természetfeletti, de maga a természeti jog ellen 
is elkövetett bűnök és tévtanok tömkelegében, a legegysze-
rűbb igazságokat is már-már elvesztette, vagy jobb meg-
győződése ellenére is küzd ellenük, mintha erőszakkal el 
akarná veszíteni ; kitűnik, hogy az erkölcsi törvények láza-
sága mellett, már alig tudja megkülönböztetni, hogy hol van 
a határ, melyen tul a bün kezdődik. 

Midőn a pápa allocutióival a világ szine előtt fellép, 

midőn tiltakozik a jog és igazság sérelme ellen, midőn ki-
rívó színekben festi, hogy mennyire eltért a társadalom az 
emberi és isteni törvényektől, midőn tükörben mutatja fel a 
veszélyt, mely a társadalmat fenyegeti, azon magasztos és 
Isten előtt felelősséggel járó kötelmét teljesiti, melyet ma-
gára vállalt akkor, midőn elfogadta méltóságát. Nem önér-
dek, nem is világi érdek vezérli e kötelme teljesítésében, 
hanem egyszerűen a társadalom erkölcsi érdeke, melynek ő 
legfőbb látható öreül rendeltetett. Csakis e minden önérde-
ken felülálló kötelesség teljesítéséből fejthető meg, bogy a 
pápa minden üldöztetés, minden fenyegetés daczára sem 
szűnik meg szavát minden adandó alkalommal felemelni, 
hogy tiltakozásaival a társadalom erkölcsi érdekeit meg-
mentse, hogy az elméket a téves irányból a helyes irányba 
terelje, a sziveket pedig a tiltott hajlamok követésétől visz-
szatartsa. 

r 
Es mégis, daczára a társadalom érdekében tett annyi 

szolgálatnak, minő viszonzásra találnak emez allocutiók? 
Talán hála, talán köszönet az, mivel a liberalismus a pápá-
nak fizet ? ezt még gondolni is guny volna. Ma ez allocu-
tiókat megtámadják, a pápát, ki azokat tartja, guny tár -
gyává teszik, forradalmárnak nevezik, mintha csak egy 
Mazzini, vagy Garibaldiról lenne szó. Mit mondok ? ezeket 
a pápa rovására magasztalják, a pápát pedig legyalázzák. 
Igen, ez korunk és korunk jellemzése, de jellemzése annak 
is, hogy az már mennyire sülyedt, hogy nem képes szaba-
ditóját sírásójától megkülönböztetni. 

E körülmény ugyan leverőleg hat minden jobb érzü-
letű koresztény emberre; keresztény emberre mondjuk, mert 
elfogulatlan hivő protestánsok is elismerik, hogy egyedül a 
pápa allocutióiban kifejtett eszmék és elvek alapján rege-
nerálható romlott társadalmunk és hozható helyre az, a mit 
liberalizáló korunk rontott ; de nem mulaszthatjuk el kife-
jezni még sem azon reményünket, hogy közel, talán sokkal 
közelebb van az idő, midőn a világ hálás tekintetet fog vetni 
Rómára, hogy az általános hajótörés között ő nyújtotta és 
meg is tartotta az emberiség részére allocutióiban a mentő 
deszkát, az eszméket, melyen végre is ki fog vergődni ama 
mély sülyedéséből, hova a liberalismus által taszíttatott, ez 
lesz majd azon idő, melyben a most gúnyolt allocutiók be-
csüket visszanyerik és a történelemben szerzőjük ama he-
lyet fogja elfoglalni, melyet e században méltóbban senki ki 
nem érdemelt, s IX. Pius neve dicsénekektől fog visszhan-
gozni még a jövő századokban is, azon századokban, midőn a 
gunyolók nevei már feledve lesznek és a liberálisokat csak 
ugy fogják emlegetni, mint a társadalmi jólét sirásóit. Igen, 
IX. Pius emlékszobra a liberalismus sirján azt fogja hir-
detni, hogy a társadalomra nézve csak az egyház elveiben, 
a pápa allocutióiban kifejtett eszmékben van jólét, boldog-
ság és nyugalom, mert az igazságot és jogot csak azok vé-
dik meg. |~~| 

Esztergom. B i b o r n o k h g p r i m á s ő E m j á -
n a k , H ú s v é t v a s á r n a p j á n t a r t o t t s z e n t b e -
s z é d e . (Vége.) Ha a tanítványok el is felejtették volna 
Krisztus Urunknak eme jövendőléseit ; de a zsidók, a fari-
zeusok s Írástudók el nem felejtették, s éz is egyik igen hat-
hatós érv annak bebizonyítására, hogy itt csalásról szó sem 
lehet. De nem az egyedüli érv. Nézzük csak végig az egész 
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eseménynek lefolyásán, s ugyanazon meggyőződésre jutunk. 
A sir kősziklából volt kivágva, oda tették az Urat, nem ta -
lán saját meghitt tanítványai, hanem Nikodémus s arima-
theai József, kik magok a legfőbb zsidó törvényszéknek, a 
synedriumnak tagjai voltak. Miután eltemették, nagy követ 
tesznek a sir nyílására ; oda jőnek a zsidók, megvizsgálják 
a sírt, látják benne a holttestet, rajta a nehéz követ ; azon-
ban még ezzel sem érik be, hanem elmenve Pilátushoz, igy 
szólnak hozzá : — Máté 27, 63. — Uram, megemlékeztünk, 
hogy ama csábitó még életében mondotta : Harmad nap múlva 
feltámadok. Hagyd meg tehát, hogy őrizzék a sirt, harmad-
napig, netalán eljőjenek tanítványai, és ellopják őt, és azt 
mondják a köznépnek: Feltámadott halottaiból ! és az utóbbi 
tévedés roszabb lesz az elsőnél". Pilátus pedig ezt felelte 
nekik: „Van őrségetek, menjetek, őrizzétek, amint tudjá-
tok", azaz a sir megőrzését magokra a zsidókra bizta, kik is 
a szentirás szerint — i. h. — „elmenvén, megerősiték a sirt 
őrökkel, megpecsételvén a követ". Váljon azt hiszszük-e, 
hogy ezek a zsidók, Krisztusnak eme halálos ellenségei mind-
ebben talán hanyagul vagy felületesen jár tak el? Bizonyára 
nem ! hanem erős, megbízható legényeket állitottak oda a 
sirhoz, s mindenek felett még a nagy állampecsétet is ütöt-
ték rá, hogy lássák s tudják az oda állított őrök, miszerint 
nem csak valamely holttetomet, de a főtanács hivatalos pe-
csétjét is őrzik, tehát kettőztetett éberséggel jár janak el 
tisztökben. 

Pedig mind hiába ! Harmadnap megrendül a föld, el-
gördül a kő, megnyílik a sir, s feltámad az Emberfia, meny-
nyei dicsősége fénykoszorujával övezve ; feltámad, mint 
előre megjósolta volt. Az örök pedig rémületökben földre 
terülnek, s csak lassan-lassan felocsúdva beszaladnak Jeru-
zsálem városába, hogy megvigyék a hirt, miszerint nincs 
tanács Isten ellen. 

Most meggyült a gonoszoknak baja. Sokféle elővigyá-
zati rendszabályaik által épen ellenkezőjét érték el annak, 
a mit akartak. Nem gátolhatták meg Krisztus feltámadását, 
hanem még azon felül is számos tanút, szem- s fültanut sze-
reztek számára, ugy hogy teljességgel lehetetlen volt ma-
gát a feltámadást tagadniok. Mit tesznek már most ? Hisz-
nek-e Krisztusban ? Dehogy hisznek ! Ilyen a szenvedély, a 
megátalkodottság, mély az embert még a legtisztább, legta-
gadhatatlanabb igazság iránt is elvakítja ! 

Mit tesznek tehát már most a papi fejedelmek s fari-
zeusok ? Megemlékezvén a pénz szomorú hatalmáról, amint 
néhány nappal előbb Júdást, ugy most e katonákat veszte-
getik meg ; ugyanis azt olvassuk a szentírásban — Máté, 
28 ,12 ; — hogy ezen hirre „egybegyűlvén a vénekkel, s 
tanácsot tartván, sok pénzt adának a vitézeknek, mondván : 
Mondjátok, hogy az ő tanítványai éjjel eljöttek és ellopták 
őt mikor mi aludtunk. És ha ezt meghallja a helytartó, mi 
elhitetjük vele és titeket biztositunk. Azok pedig elvévén a 
pénzt, ugy cselekvének, amint tanitva voltak". 

Pénzzel vesztegetik meg tehát a katonákat, hogy ha-
mis tanúságot adjanak ; mert hogy liamis volt, ennek kide-
rítésére elég néhány rövid észrevétel. 

Kik azok, kik a testet állítólag ellopták ? Az apos-
tolok. De ezeket jól ismerjük ; tudjuk, hogy akkor még igen 
félénk emberek voltak. Midőn Krisztust a Grethsemani 

kertben elfogták, egytől egyig megszöktek s a legbátrabb 
közülök, Péter, egy szolgáló szavára annyira veszté minden 
bátorságát, hogy Urát nem egyszer, hanem egymásután 
háromszor is megtagadta ! S ezek a félénkek oda mertek 
volna jönni a sirhoz, melyet erős őrizet alatt állónak tud-
tak ? oda mertek volna nem csak jönni, hanem talán erő-
szakkal el is venni a t e s t e t . . . . ? 

De azt mondják. ,A katonák aludtak'. Nevetséges ! 
Először ha aludtak, mit tudnak a történtekről, hogy tud-
nak tanúságot tenni olyasmiről, minek megtörténtekor 
aludtak ? Aztán hallatlan eset, talán mióta a világ áll 
sem történt, hogy egy katonai őrhelyen valamennyien, az 
elsőtől az utolsóig elaludtak volna. De még ha ezt is el tud-
nók képzelni, hogy fejti meg nekünk valaki azt a csuda-
szerű dolgot, hogy ennyi alvó katona közül egyetlen egy sem 
ébredt fel a zörejre, midőn a tanítványok jöttek, a lepecsé-
telt sirt feltörték, a követ elmozdították s a testet elvitték ? 
Mert ezt mind meg kellett volna tenniök, mi talán csak nem 
volt könnyű munka ! sőt nem talán lepedőstől vitték el a tes-
tet, ha elvitték, hanem kigöngyölitették ; mert mint János-
nál olvassuk — 20, 5 — a lepedők s egyéb kendők szé-
pen összehajtva ott voltak a sirban. S mindebből semmit sem 
hallottak, semmit sem vettek volna észre a k a t o n á k . . . . ? 

Ha itt előttem állanának, igy szólnék hozzájok : „Hát 
ti erős, vitéz, fegyelmezett hadfiak, miért nem tartottátok 
vissza ama gyenge, félénk tanítványokat, midőn eljöttek 
Uruk testét ellopni ? . . . . Vagy talán azért szoktak titeket 
őrségre állítani, s azért küldtek volt oda is, a sirhoz, hogy 
ott aludjatok ?" 

S a főpapokhoz igy szólnék : „Ti, Istennek istentelen 
gonosz papjai ! Ha ezek a tanítványok nagy állami pecséte-
teket megsértették, miért nem állítjátok őket törvényszék 
elé ? Itt volt az alkalom, őket megsemmisíteni, miért nem 
éltetek vele ? S ha ellopták mesterük holt testét, miért nem 
viszitek el tőlök ? Miért engeditek emelt fővel járni s hir-
detni, hogy Uruk, mesterök feltámadt ?" 

Igy szolgálja a gonoszság az igazságot ! 
Ha ezek a főpapok őröket nem állítanak a sirhoz, ha 

le nem pecsételik annak kövét, a bizonyságtétel Krisztus 
feltámadása mellett korántsem volna oly érős, oly döntő, oly 
megczáfolhatlan, mint most, midőn magától az ellenségtől 
származik. 

Azonban nem csak az ellenség tesz tanúbizonyságot 
a Megváltónak feltámadása mellett ; teszik ezt magok az 
apostolok is. Nehogy pedig, ezekre hivatkozva, részrehaj-
lóságról vádoltassunk, kérdjük : még a leghitetlenebb em-
ber is, midőn valamely dolog körüli bizonyságtétel forog 
szóban, mit követel, minő tulajdonokat a tanuktól ? . . . . Azt 
követeli, hogy ne legyenek elfogultak, ne legyenek hiszé-
kenyek, érzékeik, szemök, fülök, jó karban legyenek, egész-
ségesek ; semmi haszon, semmi előny se háromoljék rájok, 
ha igy s nem máskép tanúskodnak ; végre legyenek becsü-
letes, vallásosan becsületes, lelkismeretes emberek. 

Pedig ilyenek voltak az apostolok. 
Elfogulva oly annyira nem voltak, hogy ámbár meg-

emlékezhettek volna, hogy Krisztus majdani feltámadását 
több ízben megjósolta nekik, mégis megfeledkezve erről, meg 
a feltámadás után is ott búslakodnak a nyitott üres sir szé-
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lén, magok is azt gondolván, hogy az Ur teste ellopatott. 
Nem is nekik jelent meg először, hanem a jámbor asszo-
nyoknak, s midőn ezek a tapasztaltakat elbeszélnék nekik, 
nem hiszik Azután pedig, midőn az Ur nekik is megje-
lent — Luk. 24, 36 ; — megrettentek s féltek, azt vélvén, 
hogy lelket látnak ; tehát nem hitték, hogy valósággal az Ur 
az, aki előttök áll, Ez pedig igy szólt hozzájok : „Miért há-
borodtatok meg, s miért támadnak ily gondolatok sziveitek-
ben? Lássátok kezeimet s lábaimat, hogy önnönmagam va-
gyok : tapintsatok meg és lássátok, mert a léleknek busa és 
csontjai nincsenek, a mint látjátok, hogy nekem vagyon. 
Es mikor ezt mondotta, megniutatá nekik kezeit és lábait". 
De midőn még sem hittek — folytatja a szentirás idézett he-
lye — és örömükben csodálkoztak, mondá nekik : Van-e 
itt valami enni valótok ? ők pedig liozának neki egy darab 
sült halat és lépesmézet" ; s csak most kezdtek nagy lassan 
hinni, s örvendeni, mint János beszéli — 20, 20 — lát-
ván az Urat. Azonban még most sem hittek mindnyájan: 
mert, ugyancsak János ev. szerint : „Tamás pedig, egy a 
tizenkettő közöl, ki kettősnek mondatik, nem volt velők, mi-
kor eljött Jézus. Mondák tehát neki a többi tanítványok : 
Láttuk az Urat. 0 pedig mondá nekik : Hacsak nem látom 
az ő kezein a szegek liggatását es ujjamat a szegek helyére 
nem bocsátom, és kezemet az ő oldalába nem bocsátom nem 
hiszem". S az Ur kegyesen teljesité óhaját, mert „nyolcz 
nap múlva ismét bennvalának az ő tanitványai és Tamás is 
velők. Eljőve Jézus a bezárt ajtón át, és megálla középen, 
és mondá : Békesség nektek ! Azután mondá Tamásnak : 
Ereszd ide be ujjadat és lásd kezeimet; és hozd ide kezedet, 
és bocsásd az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hivő. 
Feleié Tamás és mondá neki : En Uram és én Istenem", 
ekként vallomást tevén Krisztus feltámadásáról és isten-
ségéről. 

Ezenkivül a feltámadott Megváltó még többször je -
lent meg, hol tanítványainak egyedül, hol másoknak is, igy 
például egyizben több mint 500 tanítványnak egyszerre 
— I, Kor. 15, 6 — kik közül, mint sz. Pál e helyen mondja, 
még sokan éltek, midőn ezen levelét irta. Szóval Krisztus 
Urunk minden kitelhetőt tett, hogy apostolai határozottan s 
biztosan tudják, miszerint valósággal feltámadt, s az ekként 
szerzett biztos tudásra hivatkozva, mondja sz. János, — I. 
lev.1,3 — „A mit láttunk s hallottunk, azt hirdetjük nektek". 

Avagy talán valami haszon háromlott-e az aposto-
lokra, amiért ezeket h i rde t t ék? . . . Oh épen ellenkezőleg! 
Igen jól tudjuk, mennyire teljesedtek rajtok Krisztusnak 
eme szavai : — Máté, 10, 17 — „föladnak titeket a törvény-
székeknek, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Es a 
helytartókhoz és királyokhoz luirczoltattok majd én éret-
tem . . . . " s ismét : — 24. 9 — _ . . . . átadnak titeket zak-
latásra és megölnek titeket ; és gyűlöletben lesztek minden 
nemzetnél az én nevemér t . . . . " Mindez tehát nem szerzett 
nekik sem hasznot, sem kincseket, sem gazdagságot, sem 
hivatalt ; hanem csak gyűlöletet és üldöztetést, s mégis hir-
deték a feltámadást nem csak Palaestinában, hanem midőn 
onnan elszéledtek, mindenütt az egész világon ! Egyik sem 
hallgatta el, egyetlenegy sem lépett vissza, ámbár majd 
mindnyájan kinok közt lelték vértanúhalálukat ; hanem él-
tök utolsó pillanatáig hiven ragaszkodtak ezen tanhoz, me-

lyért véröket is örömest ontották; — s ily tanuknak ne 
hinnénk ? ! 

Avagy, hogy ne hinnénk ily tanuknak, kik minden-
ben mint az igazság tiszta kedélyű tisztelői s védői mutat-
j ák be magokat ? Ne hinnénk Péternek, ki Ananias s Sa-
pliira esetében a csalást s hazugságot oly keményen meg-
bünteté? Ne hinnénk Jánosnak, ki a ,Titk. Jel.' könyvében 
— 21, 8, ezeket mondja : „ . . . . a bálványzóknak és minden 
hazugoknak az ő részök a tűzzel és kénkővel égő tóban le-
szen, mi a második halál ;" — ne hinnénk ezeknek, kik nyel-
vűket nem arra használták, hogy elfödjék az igazságot, ha-
nem akik lelkök mélyéből gyűlölve minden képmutatást, 
mindenben az igazságról, s csakis az igazságról, a teljes, tö-
kéletes s csorbittatlan igazságról tanúbizonyságot tettek ; 
kik e dolgot nem talán olyanok előtt beszélték el, kik az 
ellenkezőről, ha volt volna, meg nem győződhetnek vala ; ha-
nem mindjárt kezdetben, ott, Jeruzsálemben, ama városban, 
a hol mindezek történtek, a hol tehát elegen találkozhattak 
volna, kik ellentmondjanak, ha mindez nem igy lett volna, 
a mint ők mondták ; — nem hirdeték mindezt titkon, ha-
nem a népsokaság előtt, ugy hogy az apostolok szavára 
egyszerre is 3000-en majd 5000-en tértek be Krisztus szent-
egyházába ; — nem hirdeték talán egyszerű, tudatlan em-
berek, hanem előkelők, főrangú urak és tudósok előtt, minő 
Manahem volt, ki Heródes fejedelemmel együtt neveltetett 
vala föl, Sergius Paulus, Cyprus helytartója, Dénes, a főtör-
vényszék tagja, vagy azok, kiknek részéről sz. Pál a filip-
piekhez irt levelében e város lakóit köszönteti e szavakkal : 
„Köszöntenek titeket a császár házából valók", kik 
alatt nem csak Nero császár főbb udvari embereit, de való-
színűleg egyes rokonait is érthetjük.1) 

Váljon nem mindannyi fényes bizonyságai ezek annak, 
hogy az apostolok tiszta, megtámadhatlan igazságot beszél-
tek, midőn Krisztus feltámadását hirdeték a világnak ? Hir-
deték nem csak szóval, hanem ténynyel, cselekedettel is. Mi-
dőn Péter, — Ap. Csel. 3. r. — a templom ékes kapujánál a 
születéstől fogva sántát meggyógyította volna, a bámuló s 
Istent magasztaló népsokaság előtt kijelenti, miszerint a 
názáreti Jézus nevében tevé ezt, ki az élet szerzője, kit a 
zsidók megöltek, de — 15. v. — „kit az Isten feltámasztott 
halottaiból, minek mi tanúi vagyunk" ; s midőn e dolog a 
főtanács tudomására esnék, nem ezért korholják az aposto-
lokat : „Hogy meritek azt feltámadottnak mondani, kinek 
holttestét ti magatok elraboltátok a sírból ? . . . " hanem meg-
tiltják nekik, hogy többé e névben — a feltámadott Jézus 
nevében egy embernek se szóljanak, világos jeléül annak, 
hogy magát a feltámadás tényét tagadni nem merték, nem 
tudták. 

Sokat tudnék még Krisztus feltámadásáról mondani 
nektek, de ezek is elégségesek annak bebizonyítására, misze-
rint a föld sem áll erősebben sarkaiban, mint a mily bizo-
nyos Krisztus feltámadásának ténye, melyet a legkülönfé-
lébb, válogatott s mindenképen kifogástalan tanuk bizo-
nyítanak. 

E bizonyságból származik azon lelkes örömünk is, 
melylyel e napon, Krisztus feltámadásának emlékünnepén 
a szent Alleluját elzengedezzük ; mert a feltámadás hitünk 

') Ap- Csel. 13, 1, 7 .' 17, 34 ; Fii. 4, 22 
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s üdvünk sarkpontja, nem adatván más név az ég alatt az 
embereknek, melyben nekünk üdvözülnünk kellene, mint a 
feltámadott Jézusnak neve, ki épen feltámadása által Isten 
fiának s Messiasnak mutatta be magát. A féltámadott Jézus-
ban való bit az, melyen kivül nincs üdv, ehbez ragaszkod-
junk, ezt őrizzük meg, e szerint éljünk, s szerinte élvén az 
oda fenn valókat keressük, oda fel törekedjünk, a hova a 
feltámadott Krisztus is ment, kinek szentneve dicsértessék, 
most és mindörökké, — Amen ! 

/ 
Kalocsa. É r s e k ö E x j á n a k j u b i l a e u m i k ö r -

l e v e l e . (Vége.) Innen azután azon kielégithetlen birvágy, 
azon munka és fáradság nélkül gyakran mások rovására 
való gazdagodási viszketeg, melynek merényeit, bűneit, ba-
jait, áldozatjait világra szóló perekben, a mult évek pénz-
zavarában, a rémitö bukásokban, százezer ártatlan, de kön-
nyen hivöknek elkoldusodásában szemlélhettük, — melynek 
társadalomrontó következményeiről boldog, boldogtalan ir, 
beszél, okoskodik, — de melynek csak egy orvossága va-
gyon : — Istennél ; s ezt a mennyei orvos Jézus Krisztus 
nyújtja, intvén : „Keressétek először az Isten országát s az 
ő igazságát, s ezek" — a földi dolgok — „mind hozzáadat-
nak nektek". Máté 6, 33; — szent Pál által pedig paran-
csolván a Korinthusiakhoz irt I. levelében VII., 31.: „hogy 
ugy éljünk e világgal, mintha nem élnénk". Igen, éljünk — 
ezt nem tiltja, mert ez földi létünknek és az örökkévaló élet 
előkészitésének feltétele; de ugy éljünk, kivánja, ne hogy 
szivünk hozzája kötődve elforduljon Istenétől ; ugy éljünk, 
hogy lelkünk keresse e mulandóságok között is szent vá-
gyakkal az örökkévalókat. 

A földi vagyon kielégithetlen szeretetével versenyt fut 
önnön hatalmi állásunknak félreismerése. Istent, az ő min-
deneken uralkodó tekintélyét, hatalmát elhomályositá, hát-
térbe szoritá egész valónknak a közvetlen földi viszonyok-
ban való elmerülése, mely képtelenné tesz teremtőnkhöz és 
szent akaratjához való viszonyunkat s ebből eredő kötele-
zettségeinket megismerni és készségesen meghódolni azon 
hatalom előtt, melyet ő az általa alkotott két társadalomban, 
az egyházban és polgári államban letett, s melylyel szente-
sitette az emberiség életének gondviselésszerű kifejlődésében 
képződött birtok- és jogállapotokat. 

Innen az erőszakoskodás a hatalom gyakorlatában ; 
innen az Istent jogaiban, intézeteiben tettleg el nem ismerő 
államhatalomnak európaszoite tapasztalt bitorlásai szent-
egyházunk ellenében, melyekkel ennek vagy kétségtelen 
jogos birtokát gonoszul megrabolja, — vagy isteni szerke-
zetébe és jogaiba ütköző törvényeket alkot és jogtalanul bű-
nöket teremt, hogy azokat megbüntethesse, vagy tettleg erő-
szakoskodik szolgáin és hivataloskodásukon, saját jogkö-
rükben való müködésöket megzsibbasztja. 

Innen az engedelmességhiány az alárendeltekben, kik 
Istentől és a társadalomnak általa rendelt szerkezetétől elte-
kintve, a merő földi hatalomviszonyokban nem találnak 
elegendő indokot akaratjuk megalázására ; ott, hol a hata-
lom és felsőbb tekintély államban vagy egyházban utjokat 
állja, neki rontanak mennyiro birnak, ellene áskálódnak, ha 
nem birnak ; legkevésbbé készek pedig azon engedelmes-
ségre, melyet vallásos kötelességkint követel az Istentől ha-

talommal ellátott felsőbbség, s melynek tagadása bűnös az 
Isten előtt, káros a társadalom czéljára, jóllétére. 

Mit eddigi szavaimban futólag érinték: tudjuk azt 
mindnyájan, kik önmagunk, szerettjeink, embertársaink 
földi javát, örök üdvösségét, nemzetünk haladását, fajunk 
dicsőségét szivünkön hordván, azok veszélyeit figyelmesen 
fürkészszük, és hol az emberi igyekezetek segíteni nem ké-
pesek, magasabb segély után kitekintvén, bűneink öntuda-
tában megalázódva a legszentebb előtt töredelmes szivvel 
felkiáltunk: Könyörülj rajtunk. 

Ez lebegett, Kedveseim ! Szentséges Atyánknak, az 
anyaszentegyházat apostoli buzgósággal kormányzó IX. Pius 
Pápának szemei előtt is, midőn a világot elözönlő bajokat, 
az egyház szorongattatását, a lelkek veszedelmét aggodal-
mas szemmel tekintvén atyai szavát felemelé, hogy, hol 
pusztitóan terjed a hitetlenségnek és bűnnek s a velők járó 
mindennemű nyomornak özöne, ott hathatósabb óvszerekkel 
is közeledjék népéhez és rendkivüli módon megnyitván az 
anyaszentegyház malasztjai gazdag kincstárát, módot nyújt-
son a megnyugvás és üdv után sóvárgó lelkeknek me-
nekülésre. 

Teszi pedig ezt az egész keresztény világnak hirdet-
vén a Jubilaeum rendkivüli ajtatosságát. 

Tudjátok ugyanis, Kedveseim ! hogy a gyermekei meg-
szentelésében és iidvözitésében találékony jó anya, Szent-
egyházunk, a mindennapi isteni szolgálatokon és üdvszere-* 
ken kivül különös ajtatoskodásokat és malasztnyerési alkal-
makat is szokott időről időre rendelni, melyek maguk rend-
kivüliségök által is keltsék fel a hivők figyelmét, forditsák 
azt az égi dolgokra, élesítsék buzgalmukat és a malasztnye-
rési változatosság által melegebb részvétet keltve, biztosab-
ban elvezessék a bűntől, odavezessék Istenhez a sziveket. 

Ily rendkivüli ajtatoskodás és malasztnyerés vala már 
a régibb időben is a Jubilaeum, mely eleinte minden száza-
dik, később minden ötvenedik, majd ismét minden huszon-
ötödik évre tűzetvén ki, a Rómába zarándokló és ott bizo-
nyos szentegyházakat meglátogató és megszabott ajtatossá-
gokat végző hiveket a legteljesebb bucsumalasztokban ré-
szesité, — az egyház Szentséges Pápáinak apostoli gondossá-
gánál fogva mindenkor kiterjesztvén azt az egész keresztény 
világra is, hogy, kik az örök városba zarándokolni nem ké-
pesek, otthon részesülhessenek szintoly malasztokban, mi-
lyeket a hivők millióinak ajtatossága Róma szent földjén 
nyerni szokott volt. 

S ezt teszi most Szentséges Atyánk IX. Pius Pápa, mi-
dőn 1874-dik évi karácsonhó 24-én kelt apostoli, levelében 
a mennyei malasztkincstárnak jubilaeumi kapuit nyitja meg 
számunkra. 

Mit mivel igy a keresztény nyájnak gondos apostoli 
Főlelkipásztora? mi birta öt erre? mivel kinál' meg tite-
ket? mit igér nektek? halljátok meg az egész világra szóló 
iratának czélszerü kivonatban ide iktatott szavaiból. 

(Következik a pápai, t. olvasóink előtt már ismeretes 
bullának magyar fordítása ; mely után a kegyelmes főpász-
tor hathatós szózatát ekként fejezi be :) 

Szentséges Atyánk ezen szeretetteljes felszólalásában 
hangzik Anyaszentegyházunknak malasztkincsei elfogadá-
sára gondosan meghívó szava előnkbe. 
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Hallgassuk meg azt és élve kegyelmével tisztítsuk, erő-
sítsük, szenteljük meg szellemi éltünket, szerezzünk zaklatott 
lelkünknek megnyugvást és üdvösséget. Avagy ki volna az, 
kinek nem háborgatja szivét bűneinek öntudata? „Ha azt 
mondjuk", int sz. Ján. apostol „hogy nincs vétkünk, magun-
kat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk". I. lev. 1, 8. v. 
„Ha pedig", folytatja ő buzditólag, „megvalljuk bűneinket, 
hiv ö és igaz, hogy megbocsássa nekünk vétkeinket és meg-
tisztítson minket minden gonosztól". 9. v. Mert az istenihlette 
látnók szerint is : „ha bűneitek pirosak leendnek is mint a 
bibor, lesznek mint a fehér gyapjú". Jez. 1.18. Vigyük tehát 
bünterhelt lelkiismeretünket az irgalmasan hívóhoz, hogy 
hallani szerencséltessünk: „bűneitek megvannak bocsátva". 

S midőn fajunk bünszülte gyászos örökségénél fogva 
egyéb nyomor, keserűségek és bántalmak háborgatják szi-
vünket, járuljunk ismét a jubilaeum malasztjai teljével 
megkínáló örök irgalomhoz : hallottátok mint hiv O egy-
házunk látható feje által minket : „Jöjjetek hozzám kik 
szenvedtek és terhelve vagytok és én megnyugtatlak tite-
ket". Ha Isten velünk: ki fog diadalmaskodni raj tunk? 0, 
ki a szeleknek és tengernek parancsolt, és lőn az evangé-
lista szerint nagy csendesség, ő fog parancsolni a minket 
környező, vagy bennünk duló vészes háborgásokuak is és 
lesz a töredelmesség és tevékeny szeretet által vele egyesült, 
benne bízó lelkekben a földi viharok és zaklatások köze-
pette is nagy nyugalom : mit adjon meg nekünk a mi Iste-
nünk és Megváltónk, kinek szent neve legyen áldott mind 
örökkén örökké. Amen. 

Kelt Kalocsán, az üdv ezernyolczszázhetvenötödik évé-
ben, bőjtmáshó kilenczedik napján. 

Lajos s. h. kalocsai és bácsi érsek. 
Berlin. A k u l t u r h a r c z h a t á s a a p r o t e s -

t a n t i s m u s r a . Sok irányban felmutattuk és bebizonyitott-
tuk már mi, hogy a kulturharcz a protestánsoknak többet 
árt, mint a katholicismusnak, illetőleg pedig, hogy az ideig-
lenes kár mellett is haszon háramlik végeredményében a 
katholicismusra, mig ugyanakkor a kár a protestantismusra 
nézve állandóan pusztitólíig fog hatni. Saját Ítéletünk igazo-
lására most nem csak feleslegesnek nem, hanem nagyon is 
helyén levőnek találjuk, ha megismertetjük szives olvasó-
inkat azon hangulattal, illetőleg Ítélettel, mely a kultur-
kampfra nézve, nevezetesen pedig annak lelkészválasztási 
pontjára, magok a protestánsok közt uralkodik. A „Allge-
meine Evangelisch-Lutherische Kirchenzeitung" -ban ugyanis 
a követketkezőket olvassuk : „mindazon csapások, melyek-
kel az állam a római-kath. egyházat, vagy ami ma egyre 
megy : az ultramontánokat sújtani akarta, az evangelikus 
egyházra hullottak vissza. Mig ugyanis ama csapások az 
államtól független kath. egyház szervezetéről lehullanak 
anélkül, hogy sérelmet okozhattak volna, sőt arra szolgál-
nak, hogy azt erősítsék ; az állam önkényének feláldozott 
evangelikus egyházat teljesen megsemmisítik. A polgári há-
zasság, a keresztség megszüntetése, a lelkészek szabad vá-
lasztása az államnak még keleti tartományaiban is; ez azon 
három seb, melyeket az állam az evangelicus egyházon ütött. 
A két első már oktober 1-től kezdve vérzik és megsemmi-
síti az evangelicus egyház jellegét, hogy t. i. népegyház 
legyen. Mi a lelkész szabad választását, azon helyzetnél 
fogva, melyben községeink átlagosan léteznek, igen aggasz-
tónak tartjuk, sőt még oly helyeken sem lesz a régi rendtől 
való eltávozás üdvös hatású, hol a községek még jóravalók. 
A westfaliai és rajnavidéki községek egészen mások és mégis 
ki nem hallott volna azon visszaélésekről, melyek a lelkész-
választás alkalmával, még e vallásos érzelmű községekben 
is elkövettetnek ? A jelöltek szaladgálása a választókhoz, a 
nepotismus befolyása, a választási actusnál elmondandó pre-
dikáczióknak a hallgatók ízléséhez való alkalmazása, azon 

uralkodó befolyás, melyet egyesek állásuk, vagy vagyonuk-
nál fogva a tőlük különféleképen függő választókra gyako-
rolnak ; mindez részint lealacsonyító a hivatalra és a sze-
mélyre, részben pedig megvetendő". 

„Ha a körültünk fekvő községekre tekintünk, ugy csak 
azt mondhatjuk, hogy azok lelkileg kihaltak. Hiányzik ná-
luk még a képesség is a lelki dolgok megítélésére. Alig ké-
pesek megítélni, váljon valamely jelölt hivő-e? annál ke-
vésbbé pedig, váljon hü-e hitéhez ? Es e szegény, a lelki dol-
gokban tudatlan, az Istennel való élettől oly távollevő em-
bereknek kellene egyszerre lelkészt választani ! E mellett a 
választási szabadság csak illusorius. Egy vezeti a többit 
mind. Ez az egy pedig a jelenlegi politikai községi szervezet 
mellett a közigazgatási főnök. Akit ez akar, azt választják a 
választók. A következménye pedig e törvénynek az lesz, 
hogy : hithű papok oly helyeket, melyek a közönségesnél 
becsületesebb jövedelemmel birnak, kapni nem fognak; az 
ilyen papok csak a legnyomorultabb állásokat fogják el-
nyerni. Ily kilátás mellett természetes, hogy a papi állás 
megvetett lesz, miből ismét az következik, hogy ismételten 
meg fog azok száma fogyni, kik magokat a papi állásra 
szentelik". Eddig a lutheránus lap. 

És csakugyan, hozzá tehetjük kiegészitőZeg, a protes-
táns theologus tanulók száma a 17 németországi evangeli-
cus hittani karnál e télen, a mult nyárhoz képest 135-el 
megkevesbedett. Igy 1862-ben a régibb porosz tartományok-
hoz tartozó theologiai tanulók száma volt 1180, e télen pe-
dig 580. Csak folytassák tehát a kulturkampfot, fáj, vérzik 
ugyan szivünk a sok igazságtalanság felett, melyet a kath. 
egyháznak tűrni kell, de végre is ez fel fog emelkedni az is-
teni erőnél fogva, mely benne létezik, de mint ezt a protes-
tánsok magok bevallják, a Protestantismus lesz, mely a kul-
turkampf által előidézett romok alá fog temetkezni. 

VEGYESEK. 
— Királyunk ő Fölség^nek olaszországi útját a német 

kath. lapok akként fogják fel, hogy annak főczélja közös 
megállapodásokat létesíteni Olaszország és Ausztria közt, 
azon magatartásra nézve, melyet a Berlin s Róma közt mind-
inkább súlyosbodó liarczczal szemben elfoglalniok kell. Hogy 
felséges urunknak fellépése nem fog a .culturkampf' előmoz-
dítására szolgálni, mint Berlinben kivánták s remélték, azt 
bizton feltehetjük — ha mindjárt talán Andrásy gróf mást 
tervezett is. Olaszországnak jelenleg, sem Ausztriától, sem 
Francziaországtól nincs mit félnie s szívesen odahagyná 
Rómát, ha a páholy megengedné ; igy nincs is oka Berlin ked-
veért a kath. világot még inkább fellázítani maga ellen, hogy 
ne is említsük, miszerint Európa összes fejedelmei szivök 
mélyében alighanem köszönetet szavaznak a pápának azért, 
hogy az őket már már elnyelni készülő molochchal szembe 
szállani s diadalmenetét megakasztani meri. Azért Berlinben 
meglehetős kaján szemmel nézik császár-királyunk utazá-
sát, melynek ellensúlyozására Bismarck eleinte az orosz 
czárt, s mikor az vonakodott, magát Vilmos királyt akarta 
Olaszországba utaztatni ; de csak ugy, hogy Rómában ta-
lálkozzék Victor Emanuellel, mely esetben ő maga is elkí-
sérte volna. De ugy látszik, hogy ez a terv sem sikerült ; 
mert a legújabb porosz tudósítások különös lehangoltsággai 
jelentik, hogy Vilmos király „egészségi tekintetekből" nem 
mehetend Rómába, helyette a koronaherczeg jön, de csak 
amúgy simpliciter, mint magán ember De még más 
oka is van Bismarcknak, roszkedvünek lennie. Hirlik ugyan-
is, hogy Francziaország nagyszerű erőfeszítéseket tesz a 
végből, hogy Olaszországot a pápai souverainitás ügyében 
engedményekre birja. A porosz nagyköveteknek Berlin-
beni közös értekezlete összefüggésben lenne e hírekkel. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza'221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

1IARMINCZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, április 14. 30. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Haladás a kath. egyházban. — Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. — Egyházi t u -
dósítások: Pest. Az áprilisi politikai jósok. Erdély. Püspök ő Exjának jubileumi körlevelei. Paris. A francziaországi kath. 

egyleteknek gyűlése. Svajcz. IX . Pius pápa ő szentségének encyclicája. — Vegyesek. 

Haladás a kath. egyházban. 
A felületesség- legbiztosabb kr i t é r iuma: álli-

tan i valamit, de nem bizonyitani. A történész ezt 
is korunk fő jellemvonásai közé fogja sorolni, s ta-
lán meg fogja emliteni azt is, hogy a felületesség a 
kath. egyház ellenében mutatkozot t a legkirivób-
ban. Nem is csuda ! csak materiával foglalkodni, 
a subtilis gondolkodást elöli, az érzést és érzelést 
pedig előtérbe tolja, és ez nem elég arra, hogy az 
egyház mibenlétét átértsük, s annak érdekeit igaz-
ságban méltányolni tudhassuk. „Az nem akar ha-
ladni", „annak nem egy t aná t az u j tudományosság 
már fölforgatá" , „alapjai korhad tak" , stb. e féle 
szép megtisztelések érik a kath. egyházat napról 
napra, ami mellett meg nem fontol ják az illetők, 
mennyire fölületes mondások azok akkor, midőn — 
a szerintük ingadozó épület összedöntésére, ha le-
hetne, a pokol összes erejét igénybe vennék. A kath. 
egyház ellen fenekedő állitások már meg vannak 
százszorosan czáfolva, a meg-megujuló téves fogal-
mak ellenében a kath. saj tónak egyéb tiszte nincs, 
csak meg-megujitani, illetőleg föleleveníteni a veri-
tast, quod est. Legyen szabad ez alkalommal fel-
tenni a kérdést : lehet-e haladásról az egyházban 
beszélni, s ha igen — mily értelemben? E kérdés 
felvetésére egyenesen a ,P. E. s I. LS szolgáltatott 
a lkalmat ily forma kifejezésével: a középkor óta a 
katholicismus több tantételét képtelenségnek bizo-
ny i t á be a tudomány ; a mi megjegyzendő — csak 
állitva de bizonyitva nincs, magán hordja tehát a 
fölületesség bélyegét. 

Macaulaytól egész a ,P. E. s I. LS-ig gyö-
nyörű nyi la tkozatokat lehet olvasni a kath. egy-
házat illetőleg, de csak bizonyos pontig. Kitör keb-

lükből az igazságérzelem, nem átal lanak hében-
hóban nyi lván tanúskodni a való mellett, de ismét 
csak bizonyos pontig. Mely katkol ikus nem olvasná 
a legnagyobb élvezettel Macaulay következő sza-
vait :- „Nincs a földön mtí és nem is volt soha, mely 
vizsgálódásunkat anny i ra megérdemelné, mint a 
római kath. egyház. Ez egyháznak története a civi-
lisatio két n a g y korá t köti össze, az ó- s az ú j -
kor t . . . ." „A legbüszkébb k i rá ly i családok össze-
hasonlitva a római pápák hoszu sorával, csak mint 
tegnapiak tűnnek fel . . . „Mig a kath. egyház-
zal hason régiségü birodalmak régen szétzüllöttek. 
a pápaság áll nem ingadozva, de élet-s erőteljesen". 
I g y mond még Macaulay igen sok szépet, mely sza-
vaival meg lehetünk elégedve addig, mig a követ-
kező kifejezést nem koczkázta t ja : „ Igazán a ka th . 
egyház az emberi bölcseség mesterműve". Hasonló-
kép szépen épit valaki a ,P. E. s I. LS 6. számában, 
midőn a tudományt , civilisatiót, népszabadságot 
há lá ra inti a katholikus intézmények iránt . Azon-
ban ő sem tagadhat ja meg magát , s lerontja összes 
elismerő nyi la tkozatai t az által, hogy azt mind csak 
középkorúnak bélyegezvén, azóta, mondja : — a tu-
domány sok tantételt képtelenségnek bizonyitott be. 

E felhozott példákból szembeötlik azonnal a 
protestánsok legnagyobb tévedése a kath. egyház 
mibenlétének megitélésében. Az emberi bölcseség 
remek művének ta r t j ák a kath. egyházat , majd di-
recte majd indirecte. Directe azok, kik azt ny i lván 
kimondják, indirecte azok, kik tőle mint valamely 
emberi műtől minden tekintetben haladást k iván-
nak. É s ugyan következetesen! Ember i és földi 
conditlóval biró műtől csakis haladást k ívánha tnak . 
Ami változó s esetékes, annak lényege is haladás-
nak, de egyszersmind bomlásnak is lehet alávetve. 
Ami lényegében változatlan s szükségképeni, a kö-
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rtil haladás vagy bomlásról szó sem lehet. Aminek 
egységes harmóniája emberi alkotvány, a minek 
fönmaradása vagy szétzüllése emberi igazgatástól 
függ, melybe motort, melybe delejt emberi kezek 
illesztenek, melynek tehát causa formalis-a nem vál-
tozhatlan, nem megdönthetlen, hanem az emberi 
bölcseség; az igenis haladásnak, s in natura lapsa és 
pedig post redemptionem sztikségképeni haladásnak 
van kitéve. De a melynek causa formalis-a maga az 
Isten, a melyben az egységes és harmonikus életet 
egy felsőbb hatalom tar t ja fenu, melynek motora 
és deleje nem e földről való, melynek lényeges je-
gyei Isten szavai szerint, még egy jot ta vagy apexig 
sem változhatók, az kérem, haladásnak, olyannak 
t. i., mely a mű benső mibenlétét egészen átalakító 
princípiumokat fogad és vet el, olyan haladásnak, 
mely egy nappal születik s azon nappal le is nyu-
godliatik, mely tehát az emberi bölcseség kifolyása 
— kitéve nincs. A protestánsok s velük sokan a 
katholikusok közül is következetesen tévednek ak-
kor, midőn a kath. egyház causa formálisának az 
emberi bölcseséget vévén fel, attól mint emberi mii-
től haladást kívánnak. Nem kell többet, csak azt 
kell kimutatni, hogy a kath. egyház causa formalis-a 
nem az emberi bölcseség, de az Isten maga, vagy 
konkrétabb kifejezéssel élve — Krisztus Urunk, s 
ez által be lesz bizonyítva:illetőleg kifejtve, lehet-e 
a kath. egyházban haladásról beszélni, s ha igen, 
mily értelemben. 

A kath. egyház mibenlétének megítélésére, arra, 
hogy az nem emberi de isteni mű, hogy az ő össze-
és föntartója nem emberi, de isteni bölcseség, elég 
lehetne a tapasztalás alá eső legközelebbi tények-
ből argumentálni. Mióta az egyház él, élete folyto-
nos küzdelem. Non veni pacem mitteresedgladium. 
A világi bölcseség fejlődésével ügyesebbekké vál-
nak az eszközök, melyekkel ellene föllépnek. Ül-
dözték mindig s fogják is. Talán győznek egyko-
ron ? Nequaquam ! Nec portae inferi praevalebunt 
adversus earn ! 

Alig hajtott ki a kis mustármag, már neki 
estek, csipdelték leggyöngébb hajlásait, ki akar ták 
már akkor gyökerestül tépni, de nem sikerült ; a 
balgák már ekkor megtudhatták volna, hogy a vi-
lágon ez az egyetlen növény, melynek gyökerei az 
égbe nyúlnak, táplálékot onnét kap, s féreg hozzá 
nem férkőzhetik. „Európában nincs intézmény 
mondja Macaulay, — mely minket vissza vezetne 
azon időkhöz, melyekben a Pantheonból az áldo-
zatok füst je előtör, s midőn zsiraífok és tigrisek az 

amphitheatrumban ugrándozának". ') Sajnos ! a 
kath. egyház az, miként az emiitett iró is kimondja. 
Máig is zokogva panaszolja az egyház : az én gyer-
mekeim fölemésztésére rakat tak azon tüzek legna-
gyobbjai, s azon vadállatok legtöbbször arra voltak 
kirendelve, hogy letépvén keblemről szülötteimet 
azokat széttépjék. Vérbe akar ták fojtani a kis egy-
házat, s a martyrok vére százszorosan termő mag 
volt. A pogányság roskadozó államai minden jog-
talanságot fölhasználtak, csakhogy élhessenek az 
áldást osztó kis forrás körül. Kiszárítani, nem si-
került a Néróknak, s annyi üldöző közül csak egy-
nek sem ötlött föl a gondolat : há tha abba mennyből 
hull a harmat, s azért nem szárad ki. Az ilyen vak-
ság tart még maiglan is. Oly igen nagy időköz 
nincs az 178J-as s az 1870-es évek között, s épen 
ezért majdnem megfoghatlan, hogy és mint lehet-
nek mai nap is olyanok, kik a kath. egyház meg-
semmisítésén fáradoznak. Mily férfiasan állott meg 
az egyház a legnagyobb megrázkódtatások köze-
pett, akár az ó-, akár az újkorban, a történelem ta-
núsítja. Mily diadallal győzött ellenein, Clió hango-
san hirdeti. Minélfogva joggal mondhatjuk, hogy 
vaksággal van az megverve, ki a századok s már-
már ezredek óriási betűkkel fölirt tanúságait ol-
vasni nem képes. 

„Az államok, mondja Paschal — széthullaná-
nak, ha néha a jogot szükségességért meg nem sér-
tenék". Az államistenités lábrakapott, jogot tiporni, 
az állam geniusa kényszerítve van, teszi ezt szük-
ségből, hisz a két absolut princípiumnak existálha-
tása az ő szemében is mint absurdum tűnik fel. 
Győzni fog? Nequaquam. Nec portae inferi prae-
valebunt adversus earn ! „Velencze köztársasága 
nem létezik többé, és a pápaság ma is fönnáll". 
O a jog és igazság oszlopa, föntartva attól, ki rá 
az egyházat épité, mely Pascal szerint — „a jog 
megsértését soha sem tűrte, soha sem használt ilyen 
eszközt" nem is használhat, amint a naptól is csak 
fény jöhet. S épen ezért „a kath. egyház még min-
dig küldi hírnökeit a föld legtávolabb határáig« s 
minden áskálódás daczára „hozzá tartozóinak 
száma nagyobb mint valaha volt".3) E tények, ké-
rem, miket józan elleneink is bevallani kénytelenek 
olyanok, mik, emberileg véve a dolgot — a hig-
gadt főt ugyancsak gondolkodásba mélyeszthetik, 
s ha ment az előítéletektől, s a történelem lapjaiból 
tudja, mivé lettek csak emberi intézmények, melyek 

') Hettinger: Apologie des Christenthiims. 2/a, 63. — 
2) Macoulay, idézett helyen. — 3) Macoulay, idéz. h. 
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megdönthotlensége mellett a fél világ kezeskedhetett volna, s 
melyek valami kül vagy belső okból származó rázkódásokra 
alapjukban megrendülve, rövid idő alatt össze is dűltek, s 
beismeri egyszersmind, hogy e földön semmiféle intézmény 
annyi külzaklatások, erőszakos megtámadásoknak kitéve 
nem volt, mint a kath. egyház, s mindannak daczára él és 
uralkodik — kénytelen vagy csudának deciaráim az egyház 
életében még a kisebb momentumokat is, vagy elismerni, 
hogy ez egyház föntartója, causa formalisa nem emberi böl-
cseség, de a jó Isten maga. 

Ez oldalról érvelni, t. i. a tényekre hivatkozni a leg-
könnyebb ; de ez argumentumnál meggyőzőbb nem lehet. 
Engem legalább bámulatra ragad a történelem az egyház 
iránt, midőn látom mily ellenekkel, s mily eredménynyel 
kellett annak küzdenie minden időben. A jelen üldözések 
bennem a hódolatot az egyház iránt csak növelik, a követ-
kező gyönyörű gondolatok alapján : 

„L'odio, che gli (al'papato) 4) portano gli empii in questi 
momenti è per noi una nuova prova délia divinità del pa-
pato. Se non fosse da Dio, la presento guerra, cho soffre, 
sarebbe il piu incomprensibile dei misteri".5) Igen, azok a 
harczok, miket századok, ezredek óta az egyház s ennek 
feje ellen vívattak, minden mysteriumnál megfoghatlanab-
bak volnának, ha az egyház az ő constitutiójával nem 
isteni eredetű, ha az ő causa formalisa nem az isteni 
bölcseség volna. A felhozott tapasztalati tények tehát, 
melyekhez még számtalanok járulhatnak, u. m. a hitküldé-
rek munkálkodásainak meglepő eredménye, a konstatált 
csudák, mik az egyházban még a jelen „felvilágosultság" 
daczára is fordulnak elő, az egység és szilárdság, mely benne 
van, szemben a folyton nagyobb Bábelbe keveredő protes-
táns sectákkal, stb., kézzel foghatólag bizonyítják, hogy a 
kath. egyház nem az emberi bölcseség remekmüve ; de 
olyasvalami, melyre a legszebben illenek sz. Irenaeus 6) kö-
vetkező szavai : „In ea (Ecclesia) deposita est communicatio 
Christi, i. e. Spiritus S., arrha incorruptelae et confîrmatio 
fidei nostrae et scala ascensionis ad Deum Ubi enim 
ecclesia, ibi et spiritus Dei" . . . . (Folyt, köv.) 

Kecskemét és Nagy-Kőrös hitélete a múltban és jelenben. 
(Vége.) 

Kecskemét városa elvégre megsokalva a sok kín-
zást, a folytonos zaklattatást, melyeket majd a kuruczok, 
majd a labanczok részéről szenvedett, a rég nélkülözött bé-
két és nyugodalmat bármily áldozaton is kész volt megsze-
rezni. Az óhajtott czél elérésében szép szolgálatokat tett 
Kecskemétnek az 1708-ik és következő évbeli gvardián, Kis 
Tamás, ki a város előkelőivel Nagy János, szegedi gvárdián 
közvetítésével a királynál kegyelemért esdeklett, melyet 
Kecskemét számára ki is nyert — miként ezt Szeged város 
főkapitánya, Horberstein Ernesztnek 1709-dik évi juliushó 
25-kéről kelt levele igazolja. 

Ezen események lefolyása a kecskeméti szerzetesek 
háztörténetében a következőleg van feljegyezve: „Utut res 

*) I t t megjegyzem, hogy a pápaság történelme az egyház törté-
nelmével azonos. Ha az egyiket üldözték, üldözték a másikat is, ha az 
egyik triumphált, igy te t t a másik is, azon egységes viszonynál fogva, 
melyben az épület az alappal van. — 5) L'Unità cattolica. 11. 91. 1874. 
— 6) Ado. haer. 1. 3. ep. 24. 

clam, secretoque agebatur, attamen Rakoczio ex suspicione 
saltem aliqua innotuit; unde princeps senatores Kecskeme-
tienses, tauquam sacramenti nuper sibi promissi violatores, 
Szolnokinum accersiri iubet, in vincula coniicit, omnesque 
palo affigendos denunciat, nisi nulla eis fuisse cum Germanis 
correspondentia, luculenter evenerit. Tristis, anxiaque t ra-
goedia haec animum Patris Gvardiani movit, ut cogitaret, 
qua larva fidelitatem Caesari secreto promissam, obtegere 
valeret : quapropter per litteras secreto ad Patrem Guardi-
anum Szegediensem translatas, implorât opem Commendan-
tís, quatenus is simulandó se inimicum, hostiliter per militem 
Germanum Kecskemetinum agrediatur, greges pecorum et 
ovium, in eum finem secus viam pascua tenentes, quasi vi et 
inimica potestate abigat. Cessit pro solamine innocens astu-
tia ; cum etenim germanicum agmen pecora Kecskemethien-
sia Szegedinum abigit et hostili strepitu quaqua versum gras-
satur, oppidanei ad principem Rákóczium catervatim accur-
rentes, ac effrenem germanici militis licentiam, iniuriosam-
que saevitiam accusantes, facile persvaserunt, nullam se cum 
germanis habere confederationem ; atque taliter pacato prin-
cipe salutem senatoribus vinctis obtinuerunt. Haec ex ore — 
dicit author II. D. — seniculi octogenarii Stephani Herke 
depromsi, qui qua fidelis tabellarius Patris Gvardiani, in 
fasciolis peronum reconditas epistolas deferebat Szegedinum 
ad P. Joannem Nagy, virum in aula magnae aestimationis, 
et eximiorum meritorum. Refertque venerandus hie senecioj  

ab alma provincia ob earn fidelitatem confraternitati adscri-
ptus, quod in tam aperto vitae periculo, in caligine solum 
noctis progressum feceret, diem vero totam in arundinetis 
insumpserit, ita quidem ut nocte 1111a ad Fehértó, secunda ad 
Mindszent, inde incolaruin Mindszentiensium ope, qui Cae-
sari fideles fuerant, navicula usque ad Szegediensem conven-
tum descendent. 

De 1709. és 10-ben Rákóczynak szerencsecsillaga 
lassankint halványulni kezdett. Jóllehet, csak az utóbbi hét 
év alatti harezokban mintegy nyolezvanezer honpolgár ha-
lálának lőn oka, még az orosz czár biztatásainak daczára is 
vérmes reményeiről csaknem végleg lemondott. 

A szathmái-i békekötés 1711-ben elvégre megadta a 
hazának az annyira óhajtott és valóban szükséges nyugo-
dalmat. 1709. és 10-ik esztendőben, különösen Borics Elek 
gvardiánsága alatt a kecskemétiek nyomorát még a nagy 
mérvben pusztitó pestis is, mely nagy halálnak nevezteték 
nagyobbította. Ez alkalommal a halálnak csak Kecskeméten 
öt ezer ember lőn áldozatává. Ennyit emlit P. Borics Elek 
1710-dik év junius 20-dik napján kelt, a provinciálishoz, P. 
Nagy7 Jánoshoz irt levelében. A szent ferenezrendü atyák 
közül csak kettő maradt életben, a többi azok után ment, 
kiket a jó halálra elkészittettek. 

Eme nyomorban a katholikus egyháztanács a Szakol-
czán tartózkodó P. Wiebra Zsigmond rendfőnöktől a pász-
tori hivatalra segítséget kér, miként ezt a következő okmány 
tanusitja . 

Mivel az Istennek haragja és ostora, oly hathatósan 
kiterjesztetett felettünk és ezen különféle Ínségben lévő vá-
rosunk felett, hogy nem csak hadi dühösségekkel legyünk 
megkörnyékeztetve, hanem, mely meghalad minden nyo-
moruságokat — mind eddig ragadó betegségtől is napról 
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napra szaggattattunk, nyomattattunk, gyötörtettünk. Ugy, 
hogy — ami mindenek fölött megsiratni való — ezen Isten-
ostora alatt árvák és megfosztottak lennének, nem csak a 
városbeli főbb Embereinktől, hanem Leikeinkre gondot vi-
selő Pásztorainktól is, és vigyázó lelki Orvosainktól, kivé-
vén két, még életben lévő becsületes Atyát, Tisztelendő Pa-
ter Vikáriust és Gáspár (Szentzi) Contzionatorunkat. Minek 
előtte tehát ezektől is megfosztassunk, és barom módra né-
pünk lelki orvos nélkül mullyék ki ez világból, arra nézve 
alázatosan kérjük Nagyontisztelendő Atyaságodat, méltóz-
tassék hozzánk segitséggel lenni, és a mi Lelkiatyáink min-
dennapi terhe könnyebbitésére, egy becsületes Lelkiatyát 
rendelni, mivel a Vének elfogytak a mi kapuinkról, és az ifiak 
az énekesek seregéből. (Thren. 5. v. 14.) Ugy hogy a musikás 
éneklők és tanítómesterek mindnyájan meghaltak az Urban. 
Ha pedig még az életben hagyatott, és érettünk éjjel-nappal 
munkálkodó becsületes Atyák is történetből elvégzik élete-
ket, kéntelenitetíink más szerzetesekhez, vagy Tisztelendő 
Papokhoz folyamodni. Azért is alázatosan könyörgünk mind 
a népnek védelmezéseért, mind a Conventusunknak és Mo-
nostorunknak megőrzéseért, ne talán másoknál elfoglaltas-
sék, és a Conventnek eggyemássa elszélesztessék, amint ez 
ezelőtt is történt a Tisztelendő Világi Papokkal — mind-
azonáltal fogytig igyekezünk védelmezni és megtartani sz. 
Ferencz Atyánk monostorát — halgattassék meg kérésünk 
és segittessünk a jelenvaló nyomorúságokban sat. Mi is 
ezekkel maradunk oltalma alatt lévő, igen tisztelő, legköte-
lesb szolgái, a katholikus Renden lévő Polgárok, Esküdtek 
és Birák. Kecskemét Városában szent Jakab havának 26. 
napján 1709. (Folytat juk.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 13. Az á p r i l i s i p o l i t i k a i j ó s o k . 

Vannak, kik, vagy ha ugy tetszik, mik az időváltozást előre 
megérzik, vagy legalább mondják, hogy megérzik, s hogy a 
világ előérzetükről meggyőződjék, hangok vagy más jelek 
által az időváltozást meg is jövendőlik, ezek az úgynevezett 
időjósok, kiknek hitelük épen olyan nagy, mint a százesz-
tendős kalendáriumé. Ezekkel ma semmi dolgunk. Vannak 
ismét mások, kik figyelmüket nem az időváltozás megjöven-
dölésére fordítják, hanem, kik megfigyelve bizonyos szele-
ket, melyek ismét bizonyos körökben fúnak, ama bizonyos 
szélfuvás irányához alkalmazkodva, hangjukkal oly esemé-
nyek bekövetkeztét jövendőigetik, és pedig olyformán, amint 
azokat az emiitett körök óhajtják, hogy megtörténjenek ; e 
második classisu visionariusokat a közéletben politikai jó-
soknak nevezik, minthogy pedig most történetesen épen 
április havában vagyunk, bátran elnevezhetjük őket áprilisi 
politikai jósoknak. 

Ami az ily modern áprilisi politikai jósoknak állását 
illeti, ennél kényelmesebb valami a világon alig képzelhető. 
Először is, ami pedig nem csekélység, az egész világ az övék, 
az ő rendelkezésükre áll, amit más közönséges halandó em-
berfia önmagáról nem mondhat; másodszor, minden meg-
vagy meg nem történt, vagy csak képzelhető, sőt még nem 
is képzelhető esemény, gazdag, söt kimerithetlen tárházul 
szolgál, hogy ők mindezekből jósoljanak és az olvasóközön-
séggel aprilist járassanak; harmadszor, ami szintén nem 

megvetendő előny, hallanak mindent, ott is, ahol nincsenek 
jelen, tudnak mindent, még pedig fokozat szerint, ,hitelesen', 
,hitelesebben' és ,leghitelesebben' még azt is, amit nem hal-
lottak, még azt is, hogy mikép gondolkozhatott volna va-
laki, ha máskép nem gondolkozott volna, vagy mit mondott 
volna, ha azt, amit mondott, máskép mondta volna; végül 
mind ehhez hozzájárul egy elmaradhatlan kellék, mely nél-
kül politikai jósok nem létezhetnének, t. i. hogy el nem pi-
rulnak, ha valaki szemünkbe mondja, hogy — ők hamis 
jósok voltak. 

Ennyi előnynyel más halandók felett felruházva ter-
mészetes, hogy nem létezhetik a nagy világban esemény» 
melyet fel nem használnának, hogy felemeljék az emberiség 
előtt a jövő titkának fátyolát és magokkal együtt a hivő 
publicumot is ne blamiroznák a gondolkozó közönség előtt. 
Hogy a politikai jövendőlgetések a terjedelmes politikai 
lapok hasábjain most a velenczei fejedelmi találkozás körül 
forognak, hogy főpontját a pápa halálozása esetében köve-
tendő eljárás képezi a kormányok részéről a conclave iránt, 
afelett nincsen halandó, aki kételkednék, ha pedig ilyen lé-
teznék mégis valahogy, az bizonyosan nem hallott még sem-
mit a 19-ik század politikai jósai felől. Hiszen, mit vár a 
mai politikai világ, és mégis mitől fél jobban, mint a pápa 
halálától? Mit óhajt inkább, mint hogy, a mint hiszi, I X . 
Pius helyett oly pápát ültethessen a római székre, aki visz-
szavonja a Syllabust, vissza a vatikáni zsinat decretumát? 
Mitől fél jobban, minthogy ez neki sikerülni nem fog, és igy 
a Syllabus által kárhoztatott hitetlen liberális szabadkőmű-
ves tanok jövőben is kárhoztatva maradnak ? 

A liberalismus hitelének legalább még egy időre fenn-
tartása végett, a politikai jósoknak tehát kötelességük a ve-
lenczei fejedelmi találkozásból is azt megjövendölni, hogy 
annak a barátságos látogatáson kivül, főczélját a kormá-
nyok magatartása képezi a pápa halála után, a conclave 
iránt, és pedig oly irányban, hogy az egyháznak oly pápa 
adassék, aki felforgassa a társadalom erkölcsi alapját, magát 
az egyházat pedig megsemmisítse. Mert hiszen, mi mást j e -
lentenének a politikai jósoknak azon jövendőlései, melyek 
szerint jövőben pápa csak az lehet, ki a Syllabust eltörli, ki 
a vatikáni decretumot visszavonja ? Mi mást foglal magá-
ban a Syllabus, mint kárhoztatását azon tévtanoknak, me-
lyek a társadalmat alapjában máris megingatták és keresz-
tény jellegéből kiforgatták? A Syllabus a jog, az igazság, a 
keresztény nevelés, a keresztény család stb. védelme, melye-
ken maga a keresztény társadalom felépült. És az infallibi-
litás tana? Visszavonható-e ez anélkül, hogy az egyház be 
ne ismerje, miszerint a tauitó-egyház a pápával egyesülve 
is nem tévmentes a hit és erkölcs dolgában ? De ekkor fen-
maradhatna-e az egyház ? Hitele nem menne-e tönkre épen 
ugy, mint bármely csalásra alapitott hitelintézeté ? 

A jövendőlés tehát megvan, a fejedelmi találkozás nem 
jelent mást (?), mint hogy IX. Pius halála után lesz társa-
dalmunk Syllabus nélkül, de a Syllabus által kárhoztatott 
elvekkel ; lesz pápa, de ez a pápa nem lesz tévmentes, vagyis 
a kath. egyház megszűnik kath. egyház lenni (?). Nem tud-
juk azéi't-e, mert liberális jóspajtásainak e jövendőlését 
maga a ,Napló' is igen gorombának tartja, vagy más, de 
azért könnyen érthető indokból, elég az hozzá, hogy a ,N.' 
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is elismeri ugyan, liogy a pápaválasztásra nézve megegye-
zés történt a fejedelmek közt, de finomabb akarván lenni 
a durva papiru többi társainál, csak azt jövendölgeti, hogy 
Magyarország ugyan nem fogja követni Bismarckot, de ott 
lesz, midőn arról lesz szó, hogy a jezsuitismus követelmé-
nyeit a modern állam és cultura nevében vissza kell utasítani, 
ami természetesen más szavakkal, de ugyanazt jelenti, amit 
többi pajtásai mondanak, hogy t. i. Magyarország is csak 
oly pápát fogna elismerni, aki a Syllabust eltörli, a vatikáni 
decretumokat, mint a jezsuitismus befolyásának gyümölcsét 
visszavonja, mely jövendőléssel tehát a ,Napló1 is belépett az 
áprilisi politikai jósok soraiba. 

Nagyon kevés az, amit mind e jövendölgetésekre meg-
jegyeznünk kell, hiszen mind ez nem más, mint csak pium 
desideriuma a liberalismusnak, másrészt pedig turpis lucri 
gratia a politikai jósok készek olyasmit is megjövendőlgetni, 
a minek épen az ellenkezőjéről vannak meggyőződve, és mi 
eme jövendőlgetéseket is ily módra származottaknak liisz-
sziik és pedig épen azon okból, melyre a liberálisok hivat-
koznak, saját áljóslataik megerősítése végett. Uralkodó há-
zunk t. i. és maga apostoli Királyunk sokkal vallásosabb, 
hogy sem az egyház ellenségeivel az egyház megdöntheté-
sére szövetkeznék ; azt is látjuk, habár még csak itt-ott 
tűnik fel, hogy a conservativ elemek sorakozni kezdenek ; 
sőt más jelek is oda mutatnak, hogy a szabadkőműves egy-
házüldözés minden országban kezdi eddig bitorolt nimbu-
sát elveszteni, ugy hogyha létre jött valamely megállapo-
dás a fejedelmek közt, a pápai trón megüresülésének esetére, 
az, és ezt bátran mondhatjuk: semmiképen sem fogja iga-
zolni a politikai jósok jövendölgetéseit, hanem ellenkezőleg 
azt fogja igazolni, hogy mind magok, a politikai jósok ápri-
list jártak, mind pedig azokkal, kik nekik hittek, aprilist 
járattak. Nekünk hivő katholikusoknak nincsen más teen-
dőnk e jubiláris évben, mint részben bizalommal bevárni a 
Gondviselés intézkedéseit az egyház körül, részben pedig a 
kegyelem napjai alatt buzgón imádkozni az egyház inten-
tiójára, a bűnösök megtéréseért, az egyház felmagasztalta-
tásaért, a keresztény fejedelmek közti békeért, mert meg-
győződésünk az, hogy a kegyelem ez éve meg fog semmi-
síteni minden az egyház ellen intézett támadást, megszé-
gyeniteni minden áljóslatot. A 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k j u b i l e u m i 
k ö r l e v e l e i . Kedves dolgot tenne a ,Religio' t. olvasókö-
zönségének, ha e lap hasábjain a mennyire lehet, összeállí-
taná azon szózatokat, melyek által Magyarország főpászto-
rai a folyó évnek nagy eseményét, a jubileumot, papságuk s 
híveik tudomására hozzák, s annak elnyerhetése körüli in-
tézkedéseiket megteszik ; ily összeállítás, mint egyrészt hű 
képét nyújtaná azon módnak, melyben nálunk a jubileum 
megünnepeltetett, másrészt egyházirodalmi tekintetben is 
felette érdekes lenne, amiért is azt hiszszük, hogy a ,Religio' 
egyik szép részét teljesitené feladatának, ha e szózatokat, 
a mennyire hozzá beküldetnek, részletesb ismermertetés 
tárgyává tenné. *) 

Előttem fekszik az erdélyi nmlgu Püspök urnák két 

') Az esztergomi s kalocsai főpásztori körleveleknek közlése mu-
tatja, hogy mi is ugy tartottuk. A mennyire e levelek kegyesen beküldet-
nek hozzánk, egymásután fogjuk ismertetni. Szerk. 

rendbeli körlevele. Az egyik, a latin, mely a a megye pap-
ságához szól, s melynek egyik részét a pápai bulla is képezi, 
a jubileumnak dogmatikai magyarázatát adja; (s ez azon 
rész, melyben, a dolog természeténél fogva, a hazai főpász-
torok jobbadán találkoznak) üdvös s tanulságos intelmeket 
intéz a papsághoz, s a jubileum elnyerhetése körüli disposi-
tiókat megteszi. Innen csak azt emiitjük, hogy Erdélyben a 
jubileumi időszak húsvét utáni 5. vasárnapon kezdődik, 
mig a néphez intézett magyar pásztorlevelet egészen ide 
csatoljuk, mely következőleg hangzik : 

Gyergyó-Szent-Miklósi Fogarasy Mihály, Isten s az 
Apostoli Szentszék kegyelméből erdélyi püspök sat., sat. Er-
délymegyei Kedves Híveinknek Kegyelem és Béheség as Isten-
től, a mi Atyáxiktól és az Ur Jézus Krisztustól ! 

„Intünk titeket, hogy az Isten malasztját hiába ne ve-
gyétek. Mert azt mondja : Kellemes időben meghallgatlak 
téged és az üdvösség napján megsegítlek téged. íme most 
van a kellemes idő, ime most van az üdvösség napja". Kor. 
2. 6, 1 — 2 . 

I. A nagy apostolnak, szent Pálnak ezen igéivel for-
dulunk hozzátok, Krisztusban Szeretett Hiveink ! midőn a 
jubileumi esztendőnek kegyelmét hirdetjük nektek. „Intünk 
titeket, hogy az Isten malasztját hiába ne vegyétek", szó-
lott ő korinthusi híveihez, kiket kevés idővel az előtt veze-
tett volt be Isten kegyelmébe. Intünk mi is titeket, hogy az 
Istent malasztját hiába ne vegyétek soha, de kivált most a 
kellemes időben, az üdvösség napjaiban, a kiengesztelés, a 
bocsánat, a vigasztalás, az öröm évében, melyről Isten re-
mélnünk engedte, hogy abban végetlen irgalmassága szerint 
meghallgat minket s igaz megtérésünket és megtörődésünket 
látva, bűneinkkel érdemlett csapásait elfordítván rólunk, 
megsegít minket. 

Nem ismeretlen ugyanis előttetek, Krisztusban Szere-
tett Hiveink ! mennyi nyomor terhe alatt görbed, mennyi 
csapás sujtása alatt nyög a mostani nemzedék köz- és ma-
gán életében egyaránt. A hit világa sokak lelkében elhal-
ványulván, az erkölcsök jótékony melege is hűlni kezdett, 
s e kettővel együtt a társadalmi és magános élet jog- és kö-
telességérzete is meggyengült. Ezekből aztán mélyen tá -
tongó és hosszú idő alatt is alig begyógyítható sebek kelet-
keztek a társadalom testén. Fájdalom ! látjuk már,mikép nincs 
tisztelet sem az Isten, sem anyaszentegyház törvényei iránt. 
Mikép fosztotta ki a jogtalan erőszak az anyaszentegyházat 
a világ különböző országaiban jogos birtokaiból ; szentség-
törőleg mikép ejtette foglyává Krisztus földi helytartóját, a 
szentséges római Pápát, a kereszténység atyját ; mikép hur-
czolta fogságba az egyháznak régi, hitvallói erényére és di-
csőségére méltó főpásztorait ; mikép száműzte hivatáshű 
papjait ; mikép nyomorgatja vallásos népét, s az idegen or-
szágokban isteni szent vallásunkon, és a századok viharaiban 
isteni ígéretnél fogva győzhetetlen sziklává edzett anya-
szentegyházunkon elkövetett méltatlan bántalmazások bot-
ránya mikép ingatta meg köztetek is sokakban azon kegye-
letet, melylyel anyaszentegyháztok és egyházi elöljáróitok 
iránt viseltetni tartoztok. 

De az isten országán elkövetett bűnök a földi orszá-
gokban is szükségkép ismétlődnek. Azért, fájdalom ! látjuk, 
hogy ingottak meg s dűltek össze napjainkban hatalmas 
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fejedelmi trónok ; mily bizonytalanokká és ingadozókká 
váltak a népek törvényhozóinak és kormányzóinak léptei ; 
hogyan nincs már biztos tanács azok ajakán, kik a jog és 
igazság állandó törvényeit kellene, hogy valósitsák; hogyan 
kisebbült meg ennek következtében a világi elöljáróknak 
nélkülözhetlenül szükséges tekintélye s hogyan terjed odább 
az engedetlenség, a törvények megvetése, a közterhek alóli 
kibúvás s ennélfogva a köznyomor, melynek igája alatt 
maga az ernyedetlen szorgalom is csaknem összeroskad. 

Azonban az egyházi és állami társadalom sebei el szok-
tak ragadni a családi társadalomra is. És ismét, fájdalom ! 
sajnosan észleljük, mikép tünedeznek a régi, feddhetlen ke-
resztény családi élet szép erényei. Az atyák tekintélye so-
kaknál megingott; hanyatlik már az anyák iránti kegye-
letes tisztelet és szeretet ; az ifjúság engedetlensége és szi-
lajsága napi renden van s ami a családi életnek egyedüli 
alapja és legszebb erénye : a szemérmetesség fogyatkozik. 
Az Isten és az anyaszentegyház törvényei által tiltott és 
érvénytelenitett házasságok kötése gyakorivá lett. Nemcsak 
negyed- és harmadizes atyafiak, hanem kiket második, sőt 
első fokú rokonság választ el egymástól, azok is már magá-
nak a természet törvényének föloldását kivánják anyagi 
érdekekből, tilos vágyak kielégítéséből. S midőn ezeknek 
távol kellene maradniok egymástól, más részről a törvény-
telen összeköttetések száma ijesztő mérvben szaporodik. A 
szerencsétlen törvénytelen szülöttek, kiknek tisztességes 
atyai hajlékot és a példás anyai nevelést teljes életökben 
nélkülözniök kell, évről évre sokasodnak. 

Ide járulnak a természet csapásai is az elemek dúlásai. 
Maga az éltető levegő öldöklő betegségekkel irtogatá a kis-
dedeket, a férfiakat, az öregeket egyaránt. A munkás alig 
találja meg néha kenyerét s a kenyér árát. Itt szárazság, 
ott áradás; itt tüz, ott viz foszta meg sokakat reményeiktől 
vagyonuktól. S noha atyáink előtt ismeretlen küzdelmet 
kell a jelen nemzedéknek a tisztes megélhetésért kifejtenie, 
mégis vajmi ritka az elöhaladás összehasonlítva a hanyat-
lás, a romlás iszonyú példáival. Már elmondhatjuk Izaiás 
prófétával : „Az egész fő beteg, az egész sziv keseredett, tető-
től talpig nincs benne épség, seb és kékség, földagadt kelés, 
be nem kötözve, sem orvossággal nem gyógyítva, sem olaj-
jal nem enyhítve". ') 

Mi lehet az oka ez egyetemes csapásoknak? Azok, 
Krisztusban szeretett Híveink ! kik az áldásos esőkből, ter-
mékeny időkből s boldog napok örömeiből nem akarják 
megismerni Azt, ki az őt keresőknek megjutalmazója ; nem 
csuda, ha be nem látják, hogy a bün s ezáltal megsértett 
isteni igazság teszi nyomorultakká a népeket. Ti azonban, 
Szeretett Híveink ! kik a hitből éltek, tudjátok, hogy ha va-
laha, ugy napjainkban méltán hangoztathatók a megvetett 
isteni jóság és kegyesség panaszos szavai : „Halljátok, egek ! 
és vedd füleidbe föld ! mert az Ur szól. Fiakat neveltem és 
fölmagasztaltam, ők pedig megvetettek engem. Megismeri 
az állat gazdáját és a barom ura jászolyát; Izrael pedig 
nem ismer engem és az én népem nem ért. Ja j a vétkes nem-
zetnek ; a gonoszsággal terhelt népnek, az elvetemült iva-
déknak, a biinbe rögzött fiaknak ! Elhagyták az Urat, ká -
romolták Izrael szentét, hátat fordítva elidegenedtek. Hová 

i) Iz. 1, 6. 

verjelek még titeket, kik a vétket halmozzátok" ! a) Minden 
csapásnak tehát s minden nyomornak, mely a jelen nemze-
teket sújtja, egyedüli oka a biinben található, moly bűnte-
lenül soha sem maradhat. 

Azonban az Ur Isten a mily szigorú az igazságban, 
épen oly gazdag az irgalmasságban, s midőn sújtó ostorával 
fenyiti a bűnösöket, nem akarja halálukat, hanem hogy meg-
térjenek és éljenek. Midőn azért Izaiás látnoknál eme ke-
serű szemrehányással reszketteti meg a bűneikben megrög-
zött izraelitákat s rámutat a csapásokra, melyeket sértett 
igazsága rájok mért, egyszersmind megmutatja az utat és 
módot, melyen irgalmát és kegyelmét visszanyerhetik. 
„Mosdjatok meg, ugy mond, legyetek tiszták, vegyétek el 
gondolataitok gonoszságát szinem elől ; szűnjetek meg go-
noszul cselekedni, tanuljatok jót cselekedni, keressétek az 
igazat, segitsétek az elnyomottat, tegyetek ítéletet az árvá-
nak, oltalmazzátok az özvegyTet : azután jőjetek és panasz-
kodjatok rám ! ugy mond az Ur. Ha bűneitek leendnek, 
mint a karmazsin, mint a hó megféhérednek ; és ha pirosak 
leendenek is, mint a bíbor, lesznek, mint a fehér gyapjú".3) 

Ez isteni biztosítás szavait hallva, Krisztusban Szere-
tett Híveink ! mily készséggel, mily egyenes elhatározott-
sággal, mily ernyedetlen buzgalommal kell megragadnunk 
az irgalom és kegyelem szent malasztját, melyet nekünk a 
jubilaeumi szent esztendő a legdusabban nyújt ! íme, most 
van a kellemes idő, íme, most van az üdvösségnek napja. 
Értsétek meg e kellemes időnek, az üdvösség ezen napjai-
nak kegyelmét, tegyétek tulajdonotokká és hasznosítsátok 
saját javatokra. (Folyt, köv.) 

Páris. A f r a n c z i a o r s z á g i k a t h . e g y l e t e k -
n e k k ö z g y ű l é s e , (mint a ,Rel.' már 26. sz. 210 1. jelen-
tette) márczius 30-án kezdetét vette. Ezen ,Oeuvre des comi-
tés catholiques' csak öt év óta létezik Francziaországban, de 
annak daczára, mint a párisi bib.-érsek megnyitó beszédé-
ben felemlité, már roppant elterjedésnek örvend, mit főleg 
annak köszön, hogy minden kiválóbb egyházi s társadalmi 
kérdést von tárgyalásai s működése körébe s ez által csak-
ugyan égető szellemi hiányt pótol oly országban, melyben 
az efféle kérdések rendesen még sokkal élesebb alakban fel-
tűnni szoktak, mint máshol. Mindazon előitéletek, melyek a 
katholikus egyletek első megalapittatása napjaiban azok 
ellen nyilvánultak, egyik a másik után elnémultak, az egy-
letek életképeseknek mutatkoztak, s saját szükséges voltakat 
s ez által azt is bizonyították be, hogy nagy szolgálatokat 
tenni hivatvák, nem csak az egyháznak, hanem a polgári 
társadalomnak is. 

A közgyűlés sz. Clotild templomában mondott ünne-
pélyes nagymisével vette kezdetét, mely után a bizottsági 
tanácskozásoknak meg kellett volna indulniok; de csak 
kellett volna ; mert azon, Francziaországban is divó rosz szo-
kásnál fogva, hogy a tagok csak az utolsó perczben érkez-
nek, az egyes bizottságok a megnyitás napján nem voltak 
határozatképesek. Ennek mindjárt kezdetben rosz követ-
kezménye volt, melyet azonban későbben meg szerencsésen 
helyreütni sikerült, amennyiben a dolog ismét az összülés 
elé hozatván, ott csakugyan helyesen megoldatott. Történt 
ugyanis, hogy a sajtóügyek feletti tanácskozásokra kikül-

2) Iz. 1, 2—5. - s) 1 , 1 6 - 1 8 . 
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dött bizottság eld többi közt azon inditvány is hozatott : 
Szólittassanak fel a kath. hírlapírók, hogy jövőre publicis-
tikai munkálataiban a Syllabust ne csak indirecte, azaz min-
den idézés nélkül kövessék, — (a kik követték), hanem hogy 
együttes nyilatkozat által ezt valamennyire kötelezővé te-
gyék, oly értelemben, hogy mindnyájan a Syllabust ne csak 
kövessék, hanem, a hol csak lehet idézzék is, s annyiszor 
ahányszor szükséges, nyilt, erélyes védelmére keljenek. 
Midőn ezen inditvány a bizottság elé került, a liberálisok 
abban 7 szavazatnyi többséggel birtak, melylyel keresztül-
vitték, hogy az elvetetett. Ez ugyan meglehetős rosz kezdet 
volt, csakhogy mint mondók, az összgyülés e bajon segitett, 
mert midőn az illető bizottság későbben teljes számmal, 
60-an, egybegyűlve volt, kisült, miszerint a liberálisok oly 
törpe minoritást képeznek, hogy lehetetlen az ő, ravaszul 
becsempészett határozatukat mint a bizottság nézetét a köz-
ülés elé vinni, a miért is az megsemmisittetvén, az eredeti 
inditvány vétetett fel, melyet a közgyűlés aztán, mint alább 
látandjuk, el is fogadott. 

Ugyancsak márczius 30-án, esteli 8 órakor tartatott, 
Guibert ő emja jelenléte s Chesnelong, nemzetgyűlési kép-
viselő elnöklete alatt az első összes gyűlés, melyet a bib.-
érsek imával s az elnök a szentatyának egy áldást mondó 
táviratának felolvasásával nyitott meg. Ez után követke-
zett az elnöknek, egy óránál tovább tartott megnyitó be-
széde, melyben a kath. egyletek keletkezését, feladatát s 
eddigi működését ecsetelte. Ezen megnyitó beszédből emiit-
jük még, hogy a politika mint ilyen, az egyletek tárgyalá-
saiból merőben s szigorúan ki van zárva, hogy azonban 
mind azon kérdések tárgyaltatnak, s pedig alaposan s kime-
ritően, melyek az egyházat s az erkölcstant bármely oldal-
ról is érintik, ilyenek az iskola, a nevelés, a sajtó, jótékony-
sági ügy, péterfillér, keresztény művészet, munkásegyletek, 
katonai olvasóegyletek, casinók sat., sat., melyek az egyleti 
működés rendes tárgyait képezik. Az elnök után még két 
tag szólt az iskolai kérdésről ; végül a bibornok-érsek inté-
zett néhány szót a gyűléshez, az elnök pedig viszont meg-
köszönte azon megtiszteltetést, melyben a bibornok jelen-
léte által a gyűlést részesité, s azon lelkes szavakat, me-
lyekkel középülésre a szentatyát emlité. 

A második összes ülésben Martigny jézustársasági tag, 
mint a sajtóügyi bizottságnak előadója jelentést tett az ott 
(a második tárgyalás alkalmával) elfogadott határozatokról, 
s azokat elfogadás végett a gyűlés elé terjesztette. E hatá-
rozatok a következők : 

„1) Nézeteink a modern szabadságok belső érteke fe-
lől az 1864. évi Encyclica s a Syllabus idevonatkozó nyi-
latkozataival teljesen megegyezők. Tüzetesen a sajtót ille-
tőleg azt tartjuk, hogy a tévelynek s az igazságnak, a go-
nosznak s a jónak egyenlőn juttatott szabadság a vallássza-
badságot s a társadalmat veszélyezteti. 

2) Anélkül, hogy elvi kérdésekben magunkból akar-
nánk döntő Ítéletet mondani, s minden szabadelvüsködő kép-
zelődéstől távol tartva magunkat, el vagyunk határozva, to-
vábbra is erélyesen alkalmazni mind azon eszközöket, me-
lyeket a közjog, s főleg a sajtó Isten, az egyház s saját ma-
gunk jogainak védelmére nyújt. E küzdelem szükséges lé-
vén, Krisztus helytartójának áldása mellett végig bátran 

küzdendjük azt ott, hol ellenünk megindittatott, s azon 
fegyvereknek törvényes alkalmazásával, melyekkel elle-
nünk is élnek. 

3) A katholikus Íróknak lefőbb kötelessége jelenleg 
abban áll, hogy az elmékben a keresztény jog fogalmát is-
mét helyreállítsák, a sajtónak pedig különösen feladata, 
hogy a szentszék csalatkozhatlan tanításának, annak a tár -
sadalmi életre való alkalmazásában visszhangja legyen. 

4) Az egyház által megállapitott tan alapján valljuk, 
hogy a hatóságoknak, melyek Isten szolgái a jóra, köteles-
ségeik vannak az igazság irányában is ; amiértis nem tehet-
jük, hogy tiltakozás nélkül engedjük azon veszedelmes el-
méletet érvényesíteni, különösen a készülőben levő sajtótör-
vényben, mely mindenkinek mindenre szabadságot ad. 

5) Minthogy a katholikus törekvések, hogy eredmé-
nyök legyen, valamennyi katholikusnak az elvek s eszközök 
körüli egyetértését mulhatlanul feltételezik: a katholikus 
egyletek tagjai kötelezik magokat, miszerint semmi tekin-
tetben sem fogják azon lapokat támogatni, melyek az egyház 
fejének iránytadó tanításával ellenkező elveket vallanak". 

A gyűlés e határozatokat nagy tetszéssel fogadta, sőt, 
névszerinti szavazás helyett közfelkiáltással magáéivá tette. 
Igy köszörültetett ki azon csorba, melyet a sajtóügyi bizott-
ság, jóirányu tagjainak kezdetbeni elkésése miatt, eleinte 
szenvedett. E határozatoknak elfogadása nagy horderejű 
tény; mert általok kimondatik, miszerint az egylet tagjai-
nak nem szabad semmiféle oly lapot támogatniok, mely a 
Syllabus elveit határozottan s nyíltan nem vallja s követi. 

Martigny után Madre a katonai könyvtárakról szólt ; 
Place pekingi érsek pedig a kath. mozgalomról s annak ör-
vendetes terjedéséről. De ezekről majd egy következő tu-
dósításban. 

Svajcz. IX. P ú u s p á p a ő s z e n t s é g e e n c y c l i -
c á j a Svajcz püspökeihez, papságához és hiveihez, kik a 
szentszékkel egyességben élnek. Tisztelendő Testvéreink, 
Svajcz püspökeinek és szeretett Fiaink, a papoknak és világi 
híveknek üdvöt és apostoli áldást ! 

A komoly és tartós üzelmek és erőlködések, melyeket 
a magokat ókatholikusoknak nevező uj eretnekek Svajcz-
ban mindinkább kifejtenek, hogy a hü népet rászedjék és 
ősei hitétől eltántorítsák, apostoli tisztünk terjedelméhez 
képest fiaink lelki érdekeinek megóvására különös gond-
jainkat veszik igénybe. Tudjuk, t. Testvérek, és szivünk 
keserűségében siratjuk, hogy e szakadárok és ezen eretne-
kek, hasznukra fordítván a szakadár törvényeket, melyek a 
bázeli egyházmegyében és az ország más részeiben a katho-
likusok vallásszabadságát elnyomják, a polg. hatóság oltal-
ma alatt kárhoztatott felekezetök egyházi szolgálatát gya-
korolják, hitökhagyott papok által erőszakosan elfoglaltat-
ják a plébániákat és templomokat, és nem riadnak vissza 
sem csalástól, sem semmiféle fondorkodástól, hogy a kath. 
egyház gyermekeit eléggé fájdalmasan a schismához ragad-
ják. De valamint az alattomosság és álnokság mindig sa-
játja vala az eretnekségnek és szakadárságnak, a sötétség e 
fiait azok sorába kell helyeznünk, kikhez a próféta igy szó-
lott : „Jaj nektek, pártos fiak, kik Egyptom árnyékába vet-
vén reménységteket, megvetettétek az igét és biztatok a 
rágalmazásban és háborgásban". 
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Azon vannak leginkább, bogy tettetésök és álnoksá-
gok által megcsalják és tévelybe hozzák azokat, kik szivük-
ben nem ápolnak bizalmatlanságot ; és ezért nyiltan kimond-
ják, miszerint távol vannak attól, hogy a kath. egyházat és 
annak látható fejét elvessék ; sőt azt állítják, hogy ragasz-
kodnak a kath. tan tisztaságához, s hogy ők a hit örökösei, 
egyedül valódi katholikusok ; mig valóságban nem akarják 
elismerni Krisztus Jézus helytartójának minden istenren-
delte kiváltságait, vonakodnak engedelmeskedni e legfőbb 
tanitói hivatalnak. Azt is tudjuk, hogy eretnek tanaik minél 
szélesebb elterjesztése czéljából többen közölök arra vállal-
koztak, hogy a sz. theologiát a berni egyetemen tanitsák, 
azon reményben, hogy ekként néhány fiatal katholikust 
kárhoztatott gyüldéjöknek meg fognak nyerni. 

Már elvetettük és kárhoztattuk e sajnálatos felekeze-
tet, mely a kath. hit fő elvei ellen a régi eretnekségek tár -
házaiból annyi tévelyt élesztett fel ; söt az a kath. vallásnak 
még alapjait is megtámadja: merészen elveti a vatikáni 
zsinat hittani határozatait és minden eszközzel a lelkek rom-
lására tör. 

1873. nov. 21. kelt levelünkben kihirdettük és nyiltan 
kijelentettük, hogy e nyomorult eretnekek, ugy mint párt-
fogóik és előmozdítóik, el vannak az egybáz közösségétől 
választva és jzakadároknak tekintendők. 

Mai napon nyiltan megujitjuk e kijelentésünket, és 
ugy hiszszük, miszerint kötelességünk, t. Testvérek, fel-
hívni benneteket, hogy érvényesítsétek annyira megpróbált 
buzgalmatokat, s azon bátorságtokat, melynek az Isten 
ügyében vivott küzdelmeteikben már oly fényes bizonyíté-
kait adtátok ; használjatok fel minden, reudelkezéstekre álló 
eszközt, hogy a gondjaitokra bízott hívek között fentartsá-
tok a hit egységét és szüntelen emlékeztessétek őket, hogy 
távol tartsák magokat Krisztus nyájának e veszélyes ellen-
ségeitől és megmérgezett legelőiktől. Kerüljék vallási szer-
tartásaikat, oktatásukat, vészes tauitószékeiket, melye-
ket felállítani merészeltek, hogy elárulják a sz. tanokat, ke-
rüljék irataikat, sőt a velők való érintkezést is. Ne legyen 
semmi összeköttetésök, semmi viszonyok a betolt és apostata 
papokkal, kik az egyházi szolgálatban merészkednek mű-
ködni, noha erre semmi joghatósággal, semmi törvényes kül-
detéssel nem birnak. Iszonyodjanak tőlük, mint idegenektől 
és rablóktól, kik csak azért jönnek, hogy őket megrabolják, 
meggyilkolják, elveszítsék. 

Az egyház fiai gondolják meg, miszerint e magatar-
tást azért kötjük szívökre, hogy megőriztessük velük a hit 
legbecsesebb kincsét, mely nélkül lehetetlen Istennek tet-
szeni, és hogy az igazság ez egyenes utján egykor a hit 
czélját elérjék, mely a jó lelkek üdvössége. 

Szintúgy tudjuk, miszerint e vidékeken a polgári ha-
tóság meg nem elégedve azzal, hogy az egybáz isteni alkot-
mányával és tekintélyével éllenkező törvényeket hozott, 
olyanokat is megszavazott, melyek a keresztény házasságra 
nézve a cánoni rendelményekkel ellenkeznek, s melyek az 
egyházi hatalmat és joghatóságot teljesen megszüntetik. 

(Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— f „A váczi székesegyházi káptalan, az összes ro-

konság nevében is, szomorodott szívvel jelenti tisztelt elnöke, 
és szeretett kai-társa, méltóságos és főtisztelendő Herrmann 
József, vál. ansariai püspök, székesegyházi nagy-prépost és 
kanonok, czimz. steinbachi prépost, a zsinati vizsgáló bizott-
ság al-elnöke, aranymisés, és az egyházmegye idősbjének, 
a haldoklók szentségeinek ajtatos felvétele után életének 
86-ik évében f. hó 7-én d. e. 81/4 órakor szélhüdésben tör-
tént gyászos kimultát. A boldogult földi maradványai f. áp-
rilhó 9-én reggeli 9'/2 órakor gyászmise megtartása mellett 

fognak a váczi székesegyházi sirboltba letétetni. Yácz, ápril 
hó 7-én 1875. Az örök világosság fényeskedjék neki! 

— A vallás- és közoktatási m. kir. miniszter a ma-
gyar nemzeti muzeumnál üresedésbe jött könyvtárőri állo-
másra, a gr. Széchenyi-család legidősbjének : gr. Széchenyi 
Kálmánnak kijelölése folytán, dr. Fraknói Vilmost nevezte ki. 

— Győri püspök Ur ő mlgáuak legújabb, VI. sz. kör-
leveléből látjuk, hogy az elaggott s kiérdemült papok se-
gélyalapja jelenleg 48571 ív. 87 krig áll miután a lefolyt 
évben 2662 fr. 84 kr. fizetetett ki különféle nyugdijakra 
vagy egyébként segélyképen, s pedig 19 egyénnek 50 s 200 
ft közt váltakozó összegekben. A körlevél ezenkivül a leg-
utóbbi pápai allocutiót, s a következő közérdekű figyelmez-
tetést tartalmazza : „Ope Litterarum Circularium anni prio-
oris Nr. XIV., pag. 82. in memóriám revocavi S. Rituum 
Congregationis decisionem, qua prohibetur, quominus SS.Via-
ticum ad mfirmos deferatur m vase, cui aliud vasculum pro 
Oleo infirmorum adnexum sit. Quo decisioni huic promptum 
una ac facilius in tota mea Dioecesi procurarem obsequium, 
propriis expensis centum unice pro recondendo SS. Viatico 
destinatas fieri curavi pyxides, quas a me iam benedictas 
una cum parvulis corporalibus benedictis proxime ad DD. 
V.-A.-Diaconos foraneos pro distributione inter pauperiores 
Ecclesias dimittam. Pyxides tales haberi possunt apud arti-
fices Viennenses Brix et Anders (Wien, Mariahilferstrasse 
Nr. 18.), quo Parochos, quorum Ecclesiae hoc respectu Ru-
bricarum praeseriptis conformiter provisae liaud essent, in-
viatos esse volo". 

— Nyitráról a ,Salzb. KBl.1 14. száma a következő 
„Fr. S. H h nyitramegyei pap" aláirásu levelet hozza : 
„A ,S. EBI.' ezidei 10. számában, 79.1. eredeti tudósítást 
hozott Magyarországból, mely szerint az itteni püspök ha-
ladott korával járó elgyengülése miatt nem sokára coadju-
tort fogna kapni, cum iure successionis. Kötelességemnek 
tartom ennek ellenében constatálni, hogy e hir minden ala-
pot nélkülöz : főpásztorunk haladott korú ugyan, de ennek 
daczára is még mindig fáradhatlan tevékenységet s megtör-
hetlen munkaképességet fejt ki. Erről tanúskodnak az ál-
tala még csak nem régen kibocsátott remek munkák, vala-
mint azon körülmény, hogy ő Méltósága a hozzá érkező le-
veleket s jelentéseket mindig személyesen s a leggyorsabban 
intézi el. A püspök ur kora reggeltől késő estéig dolgozik, 
s joggal mondhatni róla, hogy a hivatásszerű munka létele-
mét képezi. Ebből tehát következik, hogy a nyitrai püspök 
urnák épen nincs szüksége coadjutorra s hogy az emii-
tett álhír eszerint csak tudatlanságból vagy irigységből 
származhatott. O Méltósága általános tisztelet- s szeretet-
ben áll, tartsa meg Isten öt e szomorú időkben, egyházunk 
számára mint hatalmas bajnok s védő még számos éveken át ! 
A szónak teljes értelmében megfelel ama szók értelmének, 
melyeknek kezdőbetűi az ,Episcopus' szót adják, úgymint : 
„Est Praesul Indefesssus, Sapientisima Consilia Omnibus 
Praebens, Ut Sapiant". 

— Mint a ,N. T. St.' beszélik, ő szentsége e napokban 
valakinek, a ki nála tisztelgett egy kis papírdarabot muta-
tott, melyre irónnal néhány szó volt felírva : — s elmondta 
az illetőnek, Wülfling innsbrucki hittanulónak, miszerint e 
papírdarab azon hálafelirat, melyet Ledochowski érsek-bi-
bornokká való kineveztetésee'rt a börtönből intézett hozzá ! 

— Ugyancsak a ,Salzb. KBl.' egyik szerkesztői üze-
netéből azt látjuk, hogy már elhasznált levélbélyegek gyűj-
tése által még mindig jó szolgálatot tehetünk a hitküldéri 
ügynek. E bélyegek bérmentve — különben el nem fogad-
tatnak — beküldendők : „An Herrn Franz Brückner in Wien 
VI. Mariahilf, Millergasse, Nr. 46, III. Stock, Thür 14." 
Természetes, hogy nem csak levél-, hanem ujságbélyegek 
is gyűjthetők. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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kint kétszer : 
szerdán és szombaton. 

Előfizetési dij : 
! félévre helyben s posta-

küldéssel 5 ft. 
' Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 
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HARMINCZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 69-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók iuté-

zendök. 

Pesten, április 17. 31. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Haladás a kath. egyházban. — Una, indivisibilis, internationalis. — Egyházi tudósítások: Pest. A zsidókér-
dés társadalmunkban. Erdély. Püspök ő Exjának jubileumi körlevelei. Berlin. Német zarándoklat a pápához, Congregatio 
Mariana ; ujabb adalékok s okmányok a ,culturkampf'-hoz. Svajcz. IX. Pius pápa ö szentségének eneyclicája. — Vegyesek. 

Haladás a kath. egyházban. 
(Folytatás.) 

Az érvek, melyeket eddig- felhoztam, érvek vol-
tak ad captum ; de ha szerencsém van oly egyének-
hez szóllani, k ik a sz. Írásból vett bizonyi tékokat 
is megszivlelik, ugy jónak látom azokkal is meg-
világítani, illetőleg kétségtelenné tenni a tétel föl-
vetett részét. 

Krisztus U r u n k távozandó e földről sz. János -
nál *) következőkép imádkozik mennyei Atyjához 
tan í tványai - s minden jövendő híveiért : 

„Szenteld meg őket az igazságban. A te be-
széded igazságos". 

„Nem csak ő érettök könyörgök pedig, hanem 
azokért is, kik az őigéjök által hinni fognak bennem, 

hogy mindnyá jan egygyé legyenek, amint te, 
Atyám, én bennem és én tebenned, ugy ők is mi-
bennünk egygyé legyenek, s igy elliigye a világ, hogy 
te küldöttéi engemet". A nevezetes pontot, „ugy ők 
is mibennünk egygyé legyenek", Krisztus U r u n k 
imádságában vagy háromszor ismétli. Csak Krisz-
tus U r u n k láthatot t ugy be a jövőbe, hogy az ál-
tala létrehozott intézmény, a kath. egyház, külö-
nösen azon tekintetből leend leghevesebb megtáma-
dásoknak kitéve, mely lényege neki, mely nélkül 
nem lenne „societas, in qua redemptio infallibili 
modo generi humano applicatur". Ep azért Krisz-
tus U r u n k csak ez egy helyen háromszor hang-
súlyozza, hogy ő az egyházban az egység föntar-
tója, hogy ő az, ki a hivek egyesületét összetartja, 
s egyszóval e kifejezésekben : „ugy ők is miben-
n ü n k egygyé legyenek" ; „hogy egygyé legyenek, 
mint mi is egy vagyunk , én ő bennök és te énben-

») Sz. Ján. 17. fej. 

nem" ; „hogy tökéletesen egygyé legyenek" — — 
világosan kimondja Krisztus Urunk , hogy hivei 
egyesületének causa formalisa az Istenség. 

A polgári társadalmak csak egy-két század 
alatt is mily lényeges változásokon mennek ke-
resztül ; — ezt a történelem bizonyítja. Annak oka 
abban rejlik, mert azok az emberi bölcseségen ala-
pulnak. Bennök a törvényeket alkotó elem, az azo-
kat végrehajtó hatalom, az igazgatói egyesület 
vagyis a causa formális emberi, s épen ezért vál-
tozásoknak vannak kitéve; haladnak, ha egyrész-
ről intrinsece jó, s másrészről jónak elismert prin-
cípiumokra épitnek ; összedűlnek, ha az olyatén 
alapokat félre lökik maguktól. 

Vegyük például a protestantismust ; ebben a 
vál tozhat lanság nem lehet meg, mert emberi mfí ; 
az ő causa formalisa Lu the r , Kálvin, Melanthon 
stb. bizonyos szabályokban nyi lvánuló gondolko-
dásmódja. De a mi különös, daczára annak, hogy a 
Protestantismus emberi mű, nem haladhat, hanem 
folyton kell hanya t l an ia ezen princípiumnál fogva : 
„Vallási társulat bukik, ha emberi bölcseségre van 

rr 
épitve". Nem igy a kath. egyház. 0 Krisztusban 
van, s Krisztus őbenne ; egységet bele nem emberi 
bölcseség önt, de az, ki imádkozott érette, hogy egy 
legyen, hogy egy szivvel és egy lélekkel val l ják az 
ő tanait, hogy ne legyen tehát scliola hermeneutica, 
de oly hivek egyesülete, kik megkeresztelve, közös 
hit-, társas szeretet- s ugyanazon hi t t i tkokban ré-
szesüléssel, u g y együvé tar tozzanak, hogy egy-
szersmind az engedelmességből eredő kötelmek szá-
laival törvényes pásztoraik, s doktoraikhoz is leg-
szorosabban fíizessenek. I ly egység a protestantis-
musban nem volt soha, de nem is lehet : o lyan 
egység van a kath . egyházban, de más nem is lehet, 
mert Krisztus U r u n k a k a r j a , hogy „amint te, 
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Atyám, énbennem, és én te benned, ugy ők is mi-
bennünk egygyé legyenek". 

Több bely ide vág még a szent Írásból u. m. 
I. Cor. 12, 12., I. Cor. 3, 16. collat. 6, 19. II . Cor 6, 
16., Joan. 14, 20-3. Eph. 1, 22; 5. 23. 

Legvilágosabb argumentum azonban sz. Pál 
következő mondása: (Kolosz. 1, 18) „És ő (Krisztus) 
az anyaszentegyház testének feje, ő ki a kezdet". 
Hogy e szavakból megdönthetlen érvet vonhassunk 
le, figyelmünket csak a viszonyra kell forditanunk, 
melyben a fej a testtel van. Krisztus Urunk az idé-
zett hely szerint az Egyháznak, mint testnek feje 
lévén, közte és az egyház között oly viszony van, 
milyen van a fej és test között. Van tehát 1) leg-
szorosabb összefüggés ; 2) róla az egyházra, mint 
fejről a testre, a méltóságnak mintegy viszfénye há-
ramlik ; 3) amint a fejben székelnek vagy eredetö-
ket veszik az érzék-szellemi élet kifejlésére leg-
szükségesebb szervek, s igy a fejet bizonyos szem-
pontból a test vivificáló virtusa központjának te-
kinthetjük, ugy Krisztus U r u n k az egyháznak mint 
testének éltetője, össze- és föntartója. Sz. Pál a szo-
ros összefüggést, mely van tehát Krisztus Urunk s 
az egyház között, igen helyesen felfogta, midőn 
„mira quadam traiectione". az egyházat Krisztus-
nak nevezi mondván: 2 ) „Mert valamint a test egy, 
és sok tagja vagyon, a testnek pedig minden tagja, 
noha sok, mégis egy test: ugy van a Krisztus is". 
Sőt Krisztus Urunk maga hirdeté, hogy ő és az 
Egyház azonos fogalmak, midőn a keresztényeket 
üldözni menő Saulnak mondá : „Saul, Saul, miért 
üldözesz engem". Miért üldözöd t. i. a zsenge egy-
házat, melynek én feje, éltetője, föntartója, szóval 
causa formalisa vagyok. 

Mindezekből megérthetni, hogy a kath. egy-
ház nem az emberi bölcseség remek műve. És most, 
ha való az, hogy Krisztus Urunk az üdvösség el-
nyerhetésére oly médiumokat közlött az emberi-
séggel, melyek lényegükben változhatlanok ; s ha 
való az, hogy véghetetlen bölcseségénél fogva oly 
intézményt rendelt el, mely őre lenne az általa köz-
lött igazságoknak, mely tehát alkalmazná az em-
beri nemre a redemptiót ; s ha ismét való az, amint 
az érvelésből kitűnik, hogy ez intézménynek, vagyis 
a kath. egyháznak éltetője, causa formalisa Krisz-
tus Urunk,— könnyű a következtetés : lehet-e az egy-
házban haladásról beszélni, s ha igen, mily értelemben. 

A kereszténység bevégzett mű. Nevezheti ma-
gát valaki kereszténynek, de nem tudja, micsoda 

2) I. Cor. 12, 12. 

eszmének s micsoda eseménynek hódol, midőn a 
keresztény elvektől haladást kiván. A keresz-
ténység belsőkép tökéletes, bevégzett mű, és e be-
végzettség, melyen az ő tökélyénél fogva a változ-
hatlanság signaturája diszlik, megmarad minden 
időben. Négy ezer év után jöve az idők telje, mely 
idő édes anyjává lett minden századoknak. Négy 
ezer év után lett az idők centruma megalkotva és 
e centrum fénylő, fénylőbb mint a nap, sugarai 
tündökölnek a peripheria legtávolabb eső részein. 
Az a centrum drágakövekből áll, a kinyilatkozta-
tás igazságaiból, s a körüle csoportosuló történelmi 
eseményeket bevilágitják. Annak a centrumnak a 
múltba nem szabad elmerülnie, az mindig jelen, min-
dig kiinduló pontja a jelen eseményeknek is azokra 
nézve, kik az igazság continuitásában meg akarnak 
maradni. Kánoni epocha az, s örökké marad ; vál-
tozhatlan, mert az idők teljének szülötte. Tökélye-
tesebb kinyilatkoztatást várni nem lehet; a fény-
forrás állandó sugarai egyfényüek. E fényt a theo-
logiai tudomány felbonthatja színekre, de e színek-
ben több élet nincs, mint az eredetiben. 

Krisztus Urunk ezt mondá tanítványainak :8) 
„Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzeteket . . . 
tanitván őket megtartani mind, a miket parancsol-
tam nektek ; és íme én veletek vagyok mindennap 
a világ végezetéig". Az egyház tanítói hivatala nem 
lehet egyebül, kötelessége minden idő előtt jelenben, 
változhatlanságban tüntetni föl az idők teljének 
központját, e központot alkotó drágaköveket, a ki-
nyilatkoztatott igazságokat. Minden szép művön 
ott van az illető mesternek czimere. A kath. egy-
ház nem tehet róla, ha isteni részére rá van nyomva 
a változhatlanság, signaturája. Változhatlanság, 
ez formális fogalom, ennek tá rgy felel meg, tárgy-
nak kell lenni, melyen a formális fogalom ki-
nyilványul. E t á rgy nem egyéb mint a Krisz-
tus Urunk által kinyilatkoztatott igazságok. Krisz-
tus Urunk a kath. Egyház dirigense, causa for-
malisa. Az egyház nem tehet róla, ő a rábizott 
igazságokon nem változtathat, az ő tanitói hivatala, 
a mi a tanitás lényegét illeti, változhatlan. A meta-
physikai dolgok az emberiség éx-telmesebb része előtt 
mindig vizsgálódás tárgyai voltak. A tapasztalás 
alá eső tá rgyak, melyek az érzékeknek vannak alá-
vetve, nem egyedüli tárgyai az igazságnak. Vannak 
dolgok, ezt érezték, tudták a bölcsészet lángelméi, 
melyek kimagyarázására nem elégséges a csilla-
gász távcsöve, a bonczoló mestersége, a chemikus 

3) Máté 20, 19—20. 
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keverése : az ész minden világát a legtisztább szándék len-
cséjén kell átvezetni, bogy a sugarak egy pontban egye-
sülve, meggyújtsák a szövétneket, mely azok fölfoghatására 
kalauzul szolgál. Mély tisztelettel hajlok meg azon férfiak 
emléke előtt, kik a természetfölötti dolgok kutatásával oly 
komolyan s oly mélységgel foglalkoztak. Az emberi ész 
minden philosophiai rendszerét tisztelem, ha az azért terem-
tetett, hogy általa sikeresebben oldathassanak meg a meta-
physika fönséges problémái. De e kérdésre : hogy vagyunk e 
téren a haladással — nagyon megörvendeztető feleletet nem 
adhatunk, sőt szomorú a philosophia történelmének képe. 
Nagyobbrészt romot tár az föl, azon szétzüllött philosophiai 
systeinákból keletkezett romot, melyek a kinyilatkoztatott 
igazságokat mellőzve, csak az észszel, s mindentől függetle-
nül iparkodtak czélhoz jutni, s minél inkább távoztak azon 
igazságoktól, annál inkább eltévedtek. Csalódik az rettene-
tesen, a ki azon elvnek hódol, hogy lehet valami philoso-
phiailag igaz, s theologiailag hamis. Az ilyenek még nem 
emelék föl szemeiket, hogy láthatnák az egy, osztatlan igaz-
ság országát, s nem jegyezték meg a történelemből azon 
helyeket, melyek azt tanúsítják, hogy üdvös reactio csak 
akkor állt be a philosophia terén, midőn ismét a kinyilat-
koztatott igazságokból történt a kiindulás. Igy is kell lenni. 
A legfontosabb kérdések megoldása, azoké például, melyeken 
az ember egész erkölcsi élete fekszik, nem várható profán 
haladástól. Nem, százszor nem ! Az emberi fejlődés rohanó 
folyamába kell, hogy erős czölöpök legyenek leverve, csak 
igy épithető olyan hid, melyen az emberiség bizton halad-
hat czélja felé. E czölöpök a kinyilatkoztatott igazságok, 
melyek hü őrzője az egyház. Es az egyház kényszeritve 
van az ő éltető elemétől, Jézus Krisztustól, hogy az átvett 
igazságokat mindig egyformán, minden hozzáadás vagy el-
vevés nélkül hirdesse. Nem teszi ezt ? — nem Krisztus egy-
háza többé. Nem mond ki az egyház hitágazatot, melyről 
nem tudná kimutatni, hogy az a kinyilatkoztatásban foglal-
tatik. Az ő szava szent, s mind az, amit mond, nem akkor 
mikor kimondja, de az idők teljében volt uj, s örök időkre 
szól. Ne félj, hogy eltévedsz, ha őt hallgatod s szavaira ha-
jolsz ! „A vigasztaló Szentlélek pedig, kit az Atya az én ne-
vemben küld, az titeket megtanit mindenre, és eszetekbe 
juttat mindent, amiket nektek mondottam" 4 ) ( V é g e k ö v . ) 

Una, indivisibilis, internationalis. 
Igy nevezé el tavai a porosz parlamentben egy protes-

táns képviselő, Mi quel, a kath. egyházat. E szavakkal, főleg 
az ,internationalis' szóval gyanúsítani akarta azt ; — tudjuk, 
hogy azon fogások egyike, melyek által a katholicismus 
elleni rosz indulatot a legfelsőbb regiókban mindig ébren 
tartani szokták, az. hogy az egyházat az Internationaléval 
való szövetségről vádolják ; — Miquel, mint minden okos 
ember tudja, hogy ez haszontalan mesebeszéd, de azért 
mégis csak utánmondta ; mert hát a liberalismusnak nincs 
egyéb fegyvere az egyház ellen, mint ezredéves hazugsá-
gainak folytonos felfelmelegitése ; — azért hagyjuk ezt ! 

De ha gyanusitani akarta az egyházat, önkénytelenül 
— természetesen más értelemben, mint a hogy ő e szavakat 

* ) J á n . 1 4 , 2 6 . 

vette ; — mégis nagy igazságot mondott ; mert a kath. egy-
ház csakugyan, amint una és indivisibilis, ugy .internatio-
nalis' is ; egy, megoszthatlan s mégis a legkülönbféle nem-
zetet magában foglalva ; de azért absurdum, az internationa-
lis social-democratiával egy sorba helyezni a mi világeg)rhá-
zunkat, vagy ennek hiveita hazaszeretet hiányáról vádolni ; 
holott tudjuk, hogy a manap fenálló országokat a katholi-
cismus alapitá s a protestáns eszmék hatása tevé tönkre. 

Az embereknek politikai s any-agi érdekei oly külön-
félék a hányfélék az egyének ; azért valamely ,Internatio-
nale' mint életképes, magát fentartani tudó politikai társu-
lat vagy socialis egyesület képzelhetetlen ; egyike azon utó-
piáknak, meljTek ostorokul adattak az emberi nemnek, hogy 
törve magát utánuk, czéltalan s ex-edmcnytelen küzdelmek-
ben bűnhődjék, azért, mert az igazság legfőbb kutforrásá-
tól elfordulva, nyomorult önesze után indulni kiván. Lássa 
hova jut ! 

Ilyetén ,Internationale' tehát képzelhetetlen; még a 
puszta kisérlet is füstölgő rommá tette Páris városa jó részét 
s hoszu sorával a legundokabb gyilkosságoknak bélyegző 
meg rövid pályafutását. S ha mégis sikerülne valaha vala-
hol ilyféle rendszert megalapítani, meg lehetünk, a máris 
történtek alapján, győződve róla, hogy az csak a legdurvább 
erőszak által fentartható lenne. Ugyanezt, mit itt a socialis 
Internationaléról mondunk, mondhatjuk azon politikai Inter-
nationaléról is, azon általános, nagy köztársaságról, melyet 
a szabadkőművesek leghaladottabbjai az amerikai Egyesült-
Államok mintájára Európában is megalapítani akarnak. A 
mi Amerikában lehetséges, mert ott ez államrendszer ma-
gával a lakósággal — .nemzetnek' nem is merem mondani — 
növekedett fel, fejlődött ki s lett nagykorúvá, az Európában 
már csak azért is lehetlen ; mert a hány a különféle nemzet, 
annyi az elágazó érdek, melyeket ki egyeztetni s az ezen 
ellentétből származó politikai gyűlölséget valaha megszün-
tetni, lehetetlen. 

Egészen másként áll a dolog a szellemi Internationalé-
val. A szellemi érdekek ugyanazok az egész emberi nemre 
nézve ; az örök igazságok változhatlanok, sem időtől, sem 
helytől, sem emberektől nem függnek. Ha szellemi birtoko-
mat mással megosztom, azáltal magam nem leszek szegé-
nyebbé; avagy talán nem ismerem már az igazságot, vagy 
nem szeretem többé, ha mással is megismertetem, megked-
vel te tem?. . . Epoly kevéssé, mint nem alszik el az egyik 
égő szövétnek azért, mert rajta még egy másodikot is meg^ 
gyújtok ! — ezt már Ennius, az ősrégi költő is mondá — 
Cicero szerint, de Offic. I, 15; — e szavakkal: „Homo qui 
erranti comiter monstrat viam, quasi de suo lumine lumen 
accendat, facit; nihilominus ipsi lucet, quum illi accenderit." 

Természetünk tehát önmagától is a szellemi Interna-
tionalismus felé hajlik ; értem józan természetünket ; mert 
ha szenvedélyeink s gonosz hajlamaink ez ellen hasonlólag, 
mint minden jó ellen áskálódnak is, ez csak annyit bizonyit, 
hogy ilyféle szellemi Internationalénak — nemzetközi szö-
vetségnek, a nemzetek közt, de felettök is álló társulatnak 
létesítése is csak a gonoszon mindenütt diadalmaskodó isteni 
kegyelemnek csudája. Ezen csudát a Mindenható az általa 
alapított római-kath. anyaszentegyházban tettleg végre is 
hajtotta, mely egyház tagjait a világ összes népei s nernze-

31* 
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tei közt birja. Kár, bogy a statistika, mint minden ujabb 
,tudomány' nibil minus, mint catholica, ugy bogy, ba tudni 
akarjuk, bányán vagyunk, kénytelenittetünk protestáns za-
matu s irányú munkák után nyúlni, miközben csak az az 
igen kétértelmű vigaszunk van, bogy, ha a vizsgálat végén 
kitűnnék, hogy sokan vagyunk, legalább azt nem fogják 
ránk foghatni, miszerint önhizelgésböl öregbítettük a szá-
mokat. 

A jelzett statistikai kutforrásoknak egyike a ,Gotliaer 
Taschenbuch', melynek 1874-i évfolyamából a kővetkező 
adatok meritvék annak feltüntetésére, mily nagyszerű, im-
posans világhatalom ez az una, indivisibilis, ,internationalis', 
kath. egyház. 

Ezen évkönyv szerint Európában összesen 147,500,000 
katholikus van, hét tizede az egész katholicismusnak ; leg-
több van Francziaországban, 35 s félmillió, legkevesebb 
Norvégiában, körülbelül 400 ; Francziaország után követ-
kezik Ausztria-Magyarország körülbelül 28 millióval, aztán 
Olaszország 26, Spanyolország 16 s a Németország 14 mil-
lióval. Délamerikában több mint 40 millió katholikus van, 
kik közül 10—10 millió Braziliára s Mexicóra esik, ezek 
közt vagy félmillió pogány, protestáns s egyébhitü lakiki 
mi, mellesleg mondva s az ottani viszonyokat tekintve, újból 
megerősíti ama tapasztalati tényt, hogy a szabadkőműves-
ség különös gonddal épen a kath. vallású nemzeteket sze-
melte ki áldozatiul, mint a legujabbi brazíliai s mexicói ese-
mények eléggé bizonyítják. 

A középamerikai, most jobbadán angol uralom alatt 
álló szigetek s gyarmatok vagy 1,300,000 katholikust szám-
lálnak ; érsekök Spanisli-Townban lakik Trinidad szige-
tén, püspökök, illetőleg apostoli helynökök Roseau-, J a -
maica-, Demerara-, Curasao- s Purinamban vannak. 

Eszakamerikából először is Canadát emiitjük, hol a 
hoszu franczia uralom emlékeül meglehetős sok katholikus, 
több mint másfél millió van, többnyire franczia vagy i r-
származásuak. 

Az Egyesült-Államokban a népszámlálásnál elvből el-
tekintetvén a vallástól, igen nehéz ide vonatkozó statistikai 
adatokat szerezni. Körülbelül egy éve, hogy a porosz alsó-
házban Kapp, protestáns képviselő, ki mint száműzött soká 
élt ott, emlité, miszerint az Egyesült-Államokban majdnem 
8 millió katholikus van ; s ezt helyesen mondá ; a ,Beligió'~ 
ból pedig tudjuk, hogy a hivek száma ott legújabban is 
annyira megszaporodott, hogy ő szentsége épen most a hie-
rarchiai szervezetet is kibőviti, szaporítván az érsekségek, 
püspökségek s ap. helynökségek számát. (,Bel.i 18 sz. 146 1.) 
Epily örvendetes a hitéletnek élénkvolta is, miről az eddig 
tartott két nemzeti s 20-nál több tartományi zsinat, s a tem-
plomok, iskolák, kórházak s zárdák ezrei fényes tanúságot 
tesznek, melyek a legutóbbi félszázad alatt épültek. Ezenkí-
vül az északamerikai katholikusok jól szervezett, szorosan 
összetartó, tömör tömeget képeznek, mely, mentől inkább 
nagyobbodik, annál több elemet szív fel magába a többi 
felekezetből is. Feltűnő a katholikusok létszámának emelke-
dése a nagy városokban, nem csak az eredetileg katholiku-
sokban, mint p. Baltimore, St. Louis, New-Orleans, St. 
Francisco ; hanem még Cincinati, Chicago, Philadelphia s 
New-Yorkban is, mely 50 temploma s plébániájával, gyö-

nyörű székesegyházával, mely a legremekebb márványépü-
let az Unió területén, messziről hirdeti a jövevénynek, hogy 
oly országban van, melyben a katholicismus a szabadság 
aegise alatt szüntelenül halad, terjed, virágzik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest s april 15. A z s i d ó k é r d é s t á r s a d a l m u n k -

b a n . A világ ugyan soha sem volt bajok, úgynevezett t á r -
sadalmi kérdések nélkül, mert a rosz mindenha, majd itt, 
majd ott, majd kisebb, majd nagyobb mértékben ütötte fel 
fejét és garázdálkodott a szerint, amint a körülmények ked-
vezőbbek, vagy kevésbbé kedvezők voltak uralmának ki-
terjesztésére ; a roszat kiirtani, vagy legalább is korlátok 
közé szorítva, hatását a társadalomra mérsékelni a múltban 
mindig feladatuknak tartották a kormányok is, miért is az 
úgynevezett ,kérdéseknek' a múltban sokkal kisebb szá-
mával találkozunk, mint napjainkban, mi is, mellesleg legyen 
mondva, az államoknak sokkal szilárdabb alapjáról és léte-
zéséről tanúskodik, mint azt napjainkban tapasztaljuk. 

A liberalismus uralma óta azonban a társadalom hely-
zete és képe megváltozott, a mit a mult a társadalmi életre 
nézve, vagy már megoldott helyesen, vagy a kérdések he-
lyes megoldásának útját egyengette, azt a liberalismus ismét 
mind kérdésessé tette, a tárgyalás szőnyegére vonszolta, vagy 
épen addig nem létező uj társadalmi kérdéseket alkotott, és 
a helyett, hogy a helyzetet tisztázta volna, azt csak még 
jobban bebonyolitotta ; — ma már egyik kérdés a másik után 
támad fel anélkül, hogy csak egyetlenegy is megfejtetnék a 
társadalom jóléte szempontjából ; igy támadt, hogy itthon 
maradjunk, a nemzetiségi kérdés, a vallási kérdés, az egyház 
és állam közti viszony rendezésének kérdése, igy legújabban 
a zsidókérdés is. 

Nem tagadhatjuk, hogy e legutóbbit, t. i. a zsidó-
kérdést, ennek megoldását a fontos kérdések legfontosabb-
jainak tartjuk mi is, tartjuk különösen Magyarország társa-
dalmi viszonyaira nézve. Épen e miatt nem is tagadjuk meg 
rokonszevünket Istóczy képviselő ur interpellatiójától sem, 
természetesen leszámítva azokat, a miket az ultramon-
tanismus ellen, nem tudjuk mi okból mondott, melyet leg-
közelebb az országgyűlésen intézett az ,összes ministerium-
hoz', mert abban egész rendszerben látjuk kifejtve ama szo-
morú hatást, melyet a judaismus társadalmi életünkre gya-
korol, melyet mindenki tapasztalhat, ha csak nem akarja 
szemét a legvilágosabb tények előtt becsukni. 

Osztozunk Istóczy urnák azon nézetében, hogy a zsidó 
elem nemzetiségi szempontból calamitássá kezdi magát ki-
nőni, mert tagadhatatlan, hogy zsidóink ma is inkább szí-
tanak bármely, de leginkább a német nemzetiséghez, és igy 
fészkei a germanisatiónak, mint a magyarhoz, melynek zsír-
jából élnek és meghíznak ; osztjuk azon nézetét, hogy ezen 
elem nem pusztán vallásnézetet képvisel, hogy végczélja az 
uralom minden kigondolható téren, melyet még akkor is 
szeme előtt tart, midőn látszólag szakadás létezik közte, 
mert még az is mindig kérdéses marad, váljon e szakadás 
nem akar-e maskirozása lenni nagyratörekvő uralmi vágyai-
nak ; osztjuk azon nézetét, miszerint valóságos utópia azt 
hinni, különösen nálunk, hol oly számosan vannak, hogy 
lehetséges lesz őket valaha a nemzetbe beolvasztani bármi 
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módon, és igy a polgári házasság utján is. Magyar társa-
dalmi életünkben, nemzetségi, kereskedelmi, gazdászati té-
ren részben rosz hatását, részben pedig uralmát a judaismus 
bebizonyította, ugy hogy, mint azt Istóczy ur is mondja, 
nem túlszárnyalással, mert az, többé kevésbbé már végbe 
ment, hanem elnyomással fenyeget. 

A miket Istóczy ur tehát a judaismusról, annak vészes 
hatásáról mondott társadalmi életünkre nézve, azt mi álta-
lában mind osztjuk és örvendünk, hogy ott az ország szine 
előtt mondatott el ; hadd tudja az ország, hogy annak a miről 
mindenki meg van úgyis győződve, találkozott egy szószó-
lója az országházban. De a mondottakkal a vészes hatás, 
melyet a judaismus társadalmunkra gyakorol, kimerítve még 
nincsen ; mert bármennyire rosz hatással lehet is a zsidóság 
nemzetiségi tekintetben, vagy bármily mértékben gyako-
rolja is suprematiáját a magyar faj felett, ezt mi is fájlaljuk 
ugyan és mind ennek ellenkezőjét óhajtanok, de még sem 
tartjuk oly veszélyesnek mindazt, mint ama befolyást, me-
lyet a zsidóság irodalmi téren a vallásra, a vallásos meg-
győződésre és az erkölcsre nézve gyakorol. Hogy ugyanis a 
zsidóság a hatalom azon polczára eljutott, a melyen létezik, 
hogy továbbá teljes uralomra juthasson, a szellemet kellett és 
kell megvesztegetni, és pedig a vallási meggyőződés terén ; 
mert bármikép okoskodjanak is modern tudósaink, bármi-
kép forgassák is ki a kérdéseket azoknak természetes alakjai-
ból, a valóság mindig csak az marad, hogy a vallásos meg-
győződés megrontása, az erkölcsök meglazítása főforrása 
minden bajnak társadalmunkban. Mai nap pedig tagadha-
tatlan az, hogy mint Istóczy ur is mondja, az irodalom te-
rén is a zsidóság, és pedig oly zsidók uralkodnak, kik már 
kivetkőztek minden hitből és emancipálták magokat a ter-
mészeti erkölcs törvényei alól is. Innen van, hogy társadal-
munk pogányosodik, hogy a lelki smeret uralmát nem gya-
korolja az üzleteknél, a szerződéseknél, hanem ravaszság ég 
csalásra van alapítva minden; a szellemek erkölcsi érzéké-
nek megvesztegetéséből származik, hogy p. o. bizonyos ban-
kok alapításánál, az alapítók már nem is aggódnak, hogy 
csalásaikhoz könnyen fognak társakat nyerni, hogy már nem 
is pirulnak el, ha e csalásokat és egész csalási tervezetüket 
leendő társaiknak előlegesen feltárják. Ha az irodalom nem 
hitetlen zsidók kezén lenne, idáig nem jutottunk volna. 

A többi pont mellett, mi tehát épen e pontot óhajtot-
tuk volna leginkább hangsulyoztatva hallani, amint ezt már 
az „Értsük meg egymást" czimü röpirat szerzője is megtette, 
ki ámbár sokat hizeleg másképen maga is a zsidóságnak, de 
elég elfogulatlan volt mégis neki szemére vetni azon vissza-
élést, melyet a sajtó terén épen vallásos irányban elkövet. 
Annyi bizonyos, hogy keresztény társadalmunk az aránylag 
csekélyszámu zsidóság irodalmi működése következtében 
kiforgattatott már eddig is nagy részben keresztény gondol-
kozásából, és tetteinek sok tekintetben nem szolgálnak már a 
ker. erkölcsi törvények irányadójául ; pedig amint a cse-
kélyszámu magyarságot csak a kereszténység felvétele tar-
totta meg a müveit Európában, ugy jövőben is csak ez fog 
biztos alapjául szolgálni. 

Mi tehát bátrak vagyunk ugy vélekedni, hogy a kor-
mánynak épen az általunk felemiitett pontra kell különös te-
kintettel lenni, és e pontban figyelmét kiterjeszteni a zsidóság 

irodalmi működésére, s ha valamit talál, ami a ker. társa-
dalomnak alapul szolgáló ker. elvekkel összeütközik, ott szi-
gorúan, kíméletlenül kell eljárni, még ha a büntetés zsidót és 
pedig érzékenyen sújtana is ; mert a honositási törvény so-
kat segíthet ugyan azon, hogy a zsidók hazánkba ne özönöl-
jenek, de ha egyszer itt vannak, azon már nem segithet, 
hogy a szellemet irodalmi téren és uton meg ne rontsák. Kösse 
össze tehát a kormány mindkettőt, alkosson honositási tör-
vényt, de alkosson másikat is, mely száműzéssel fenyeget 
minden zsidót, aki a keresztény tanokat megtámadni, guny 
tárgyává tenni merészli, és ekkor legalább nagyjában meg 
lesz oldva a zsidó kérdés. 3 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k j u b i l e u m i 
k ö r l e v e l e i . (Folyt.) II. Mert mi a jubileumi év kegyel-
me ? Olvassuk a kiválasztott nép törvényhozójának köny-
vében : „Szenteld meg az ötvenedik esztendőt cs nevezd föl-
ded minden lakója szabadulásának, mert örvendetes év az. 
Ekkor minden ember jusson birtokához és kiki térjen vissza 
családjához".1) Azaz a rabszolga nyerje vissza szabadságát 
és a család birtokát. Ez, Krisztusban Szeretteink ! mint a 
nagy apostol mondja, a jelen időnek előképe vala.2) Mert a 
valódi rabszolgaság a bün rabsága s a valódi birtokveszte-
ség az isteni kegyelemnek elvesztése. Szükség tehát, hogy 
eljőjön a jubileumi, az örvendetes év, melyben a bűnös le-
rázza vétkeinek bilincseit és visszanyerje Istennek szent 
kegyelmét ; melyben minden keresztény ember jusson birto-
kához, a megigazuláshoz és kiki térjen vissza családjához, a 
szenteknek seregéhez. De hogyan ? 

A vétkes cselekedetek bűnnel szenyezik be a lelket s 
örökké és ideiglenesen tartó büntetést vonnak magok után. 
Istennek szent Fia, a mi Megváltó Jézus Krisztusunk mint 
a jövendő jók főpapja,3) önmagát széplőtelenül Istennők 
föláldozván, szent vére hullásával kiérdemelte Istennek szent 
kegyelmét, mely eltörli a biint, megtisztítja a lelkiismeretet 
a holt cselekvényektől és kiragad az örök halál torkából. 
Istennek, Urunk szent halála közbevetése által kiérdemelt 
ezen szent kegyelme a töredelem szentségében a megtérő 
bűnösre alkalmaztatván, az kitisztul bűneiből és megmene-
kedik az örök büntetéstől. „Vegyétek a Szentlelket, mon-
dotta a győzedelmes halálából dicsőségesen föltámadott Meg-
váltó apostolainak, a kiknek megbocsátjátok bűneiket, meg-
bocsáttatnak nekik ; és a kiknek megtartjátok, meg vannak 
tartva".4) Ez isteni igék kezeskednek a bün s az örök bün-
tetés eltörléséről a töredelem szentségében. 

Azonban a biinnek és örök büntetésnek eltörlése után 
fenn maradnak még az ideiglenes büntetésnek ; — az is-
teni igazság megkivánja, hogy maga a bűnös is a maga 
részéről eleget tegyen bűneiért ; részint mivel a bűnnek bün-
tetése nemcsak elégtételül, hanem egyszersmind javításul 
kell, hogy szolgáljon. Azért megbocsátotta Isten a vétkes 
ősatyának bűnét és elengedte örök büntetését, de meghagyta 
rajta az ideiglenes büntetéseket. Elengedte Mózesnek is vét-
két, de nem bocsátotta be az igéret földére. Könyörült ugyan 
Dávidon, de mégis szigorúan meglátogatta őt és házát. 
Megmarad tehát az ideiglenes büntetés, ha el is töröltetett a 
bün és az örök büntetés ; mert méltó és igazságos, hogy mi-

Móz. 3. 25, 10.2) Zsid. 9, 9 *) Zstd. 9 ,11 . 4 ) Jáa . 20, 21—23. 
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után a kegyes Megváltó eleget tett a bűnért és örök bünte-
tésért, melyért a bűnös ember eleget nem tehetett, maga a 
bűnös is elviselje azokat, a miket elvisolket, az ideiglenes 
büntetéséket s azokat saját javulására és Isten kiengeszte-
lésére szentelje. 

De még ideiglenesen is rettenetes az élő Istennek ke-
zeibe esni. Maguk az iszonyucsapások, melyek alatt a nem-
zedék sorvadoz, tanúsítják, [hogy irgalomra és jkegyelemre 
van szükségünk s annak megnyerése végett a töredelmezö 
koronás látnokkal ismételten fohászkodnunk kell : „Kö-
nyörülj rajtam, Isten! a te nagy irgalmasságod szerint; 'és 
könyörületed sokasága szerint töröld el gonoszságomat".5) 
Hol van tehát az irgalom és kegyelem forrása, mely vala-
hára tiszta szivet teremt a bűnösben és az igaz lelket meg-
ujitja belső részeiben ? 

Ez, Kedves Hiveink! a mi Megváltó Jézus Krisztusunk 
végtelen érdemeiuek s a szeplőtelenül fogantatott boldogsá-
gos szűz Mária, apostolok, vértanuk és mindenszentek, Isten 
tökéletes szeretetéből kiállott küzdelmeik és szenvedéseik az 
örök élet könyvébe beirt jutalmának kifogyliatlan lelki kin-
cses tárháza. „Nem olyan ugyanis a mi főpapunk Jézus 
Krisztus, irja a nagy apostol, ki ne szánakozhatnék a mi 
erőtlenségünkön, hanem ki megkísértetett ugy, mint mi min-
denben a bűnön kivül" : 6) sem pedig bizton mondhatjuk, 
el nem feledkezik Szűz Anyjának, szent apostolainak, hősi 
vértanúinak, bátor hitvallóinak, önmegtagadó szüzeinek és 
miden dicsőült szenteinek fáradalmairól, melyeket a földön 
az anyaszentegyházért kiállottak s forró imáikról, melyek-
ben érettünk esedeznek. Mindezek föl vannak jegyezve Is-
ten előtt s kipótolják, a miknek elvégzésében talán mi kifá-
radnánk. Miért szent Pál apostol is szenvedéseit az anya-
szentegyház javára tudja be Isten előtt, mondván : Örülök a 
tiérettetek való szenvedésekben s betöltöm az én testemben 
a Krisztus szenvedéseinek elmaradott részét az ő testéért, 
mi az anyaszentegyház".7) Krisztus Urunk szenvedésének 
elmaradott része az ő hiveinek szenvedése, az ideiglenes 
büntetések kiállása. Ezt ohajtotta a nagy apostol kipótolni 
és betölteni s ezekért tudta be Isten előtt börtönét, bilincseit, 
nélkülözéseit, küzdelmeit, halálát. 

Krisztus Urunk, a boldogságos Szűz Mária 03 minden-
szentek végetlen érdemeinek ezen kifogyhatatlan lelki kin-
cses tárháza az anyaszentegyházra, a Megváltónak szent 
vérében megtisztított jegyesére és örökösére szállott. Vala-
mint tehát Krisztus Urunk érdemeiből és fölhatalmazásánál 
fogva a töredelem szentségében az anyaszentegyház oszto-
gatja azon isteni kegyelmet, mely eltörli a bünt és elengedi 
az örök büntetést; ugy az anyaszentegyházat illeti ugyazon 
mi Urunk Jézus Krisztus végetlen, s a boldogságos Szűz 
Mária és mindenszentek dus érdemeiből az isteni igazság 
által követelt ideiglenes büntetéseknek is elengedése. Mert 
általában szólanak Krisztus Urunknak apostolaihoz intézett 
igéi : „A miket megkötöztök a földön, meg lesznek kötve 
mennyben is ; és a miket föloldoztok a földön, föl lesznek 
oldozva mennyben is". 8) Mely meghatalmazás erejénél fogva 
szent Pál apostol Krisztus Urunk személyében a korinthusi 
büntetését elengedte 9) és a harmadik keresztény században 

») 5 0 Z s o l . — 6) Z s i d . 4 , 1 5 . - 7 ) K o l , 1 , 2 4 . - « ) M á t , 1 8 , 1 8 . — 
9 ) K o r . 2 . 2 , 6 — 1 0 . 

élt és vértanúhalált szenvedett szent Cziprián karthágói 
püspöktől kezdve a szent atyák sorban tanus'tják, hogy az 
anyaszentegyház mindig gyakorolta a szent bucsuk osztá-
sát, mely az ideiglenes büntetések részletes vagy teljes elen-
gedésében áll. 

Ébredjetek annak okáért, Krisztusban Szeretett Hi-
veink ! a lankadt kezeket és az ingadozó térdeket emeljétek 
föl és egyenes lépésekre szoktassátok lábaitokat ;10) mert 
ime itt a kellemetes idő ; ime, itt az üdvösségnek napja. IX. 
Pius pápa, a keresztény katholikus anyaszentegyháznak 
látható feje, kinek elődjében, szent Péterben mondotta Üd-
vözítőnk : „Neked adom a mennyek [orszaga kulcsait. És a 
mit megkötendesz a földön, meg leszen kötve mennyekben 
is ; és a mit föloldandasz a földön, föl leszen oldozva mennyek-
ben is".11) a kereszténység fővárosában, Rómában, sz. Péter 
dicső templománál mult 1874-ik évi karácson hó 24-én kelt 
ünnepélyes pápai levelével a szentj-és boldog emlékezetű elő-
dei által bölcsen meghatározott időrend szerint a'jelen 1875-ik 
esztendőt jubileumi esztendőnek hirdette ki.Ezen esztendőnek 
egész tartamára megnyitotta Krisztus Urunk, a boldogságos 
szűz Mária és mindenszentek érdemeinek kincses 'tárházát s 
abból a széles világon elterjedt keresztény katholikus anya-
szentegyház minden hivének teljes bucsut engedett. Itt 
van tehát az engesztelés, itt van az öröm esztendeje, 
melyben a lelki halálból'Jfölébredve, s a bűnök rabságából 
kiszabadulva: Istennek sújtó csapásait elfordíthatjátok ma-
gatokról, ha e szent időnek kegyelmét megnyerni törekedtek. 
Hallgassátok meg azért, mit kell e végre tennetek. (Folyt, k.) 

Berlin. N é m e t z a r á n d o k l a t a p á p á h o z , 
C o n g r e g a t i o M a r i a n a ; u j a b b a d a l é k o k s ok-
m á n y o k a , c u l t u r k a m p f ' - h o z . A német katholiku-
soknak maiuczi egylete, illetőleg annak elnöksége most mái-
végérvényesen elhatározta, miszerint május 13-kára nagy 
zarándoklatot indít Rómába, mely czélra Racké Miklós ur 
Maiuzban a résztvenni szándékozóknak jelentéseit fogadja. 
A közösen utazók körülbelül május 3-kán Münchenből in-
dulnak, onnan mintegy 48 óra alatt érkeznek Rómába, az ut 
oda s vissza 60 tallérba, a római tartózkodásnak minden 
napja átlagosan 3 tallérba kerülend ; kívánatos, hogy men-
nél többen jelentkezzenek, hogy a német katholicismus mi-
nél számosabban s méltóbban képviselve legyen. 

A jezsuitáknak s azoknak ,közelebbi rokonaik' után 
most már a ,távoliabbakra' is kerül a sor. Itteni félhivata-
los lapokban ugyanis ezt olvassuk : „Midőn a német szövet-
ségi tanács 1873-ban a jezsuita-törvénynek részletesb alkal-
mazása felett tanácskozott, ideiglenesen s egyelőre jónak 
látta, a Mariana Congregatiót s az iskolanővéreket a német 
birodalom területén megtűrni, s tette ezt azért, mert akkor 
ezeknek a jezsuitarendhezi viszonya nem lévén még kellőleg 
megállapitva, nem akart idő előtt Ítéletet hozni. Azóta tör-
tént, hogy az elsass-lotharingiai tartományi főnök e két 
társulatot a jezsuitákkal rokonnak jelentette ki, mig a bajor 
s hassiai kormány az ellenkezőt állította. A porosz kormány 
az elsass-loth. tart. elnök felfogásához csatlakozott (termé-
szetesen !) minél fogva alapos kilátás van rá, hogy a szövet-
ségtanács is nem sokára akként itélend, miszerint e két tá r -
sulat a jezsuiták rokonságához tartozik". 

>°) Z s i d . 1 2 , 1 2 — 1 3 - » ) M á t . 1 6 , 1 8 . 
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Ezeket elég registrálni, a liberalismus arczátlanságá-
nak jellemzésére ez nem az első s nem is lesz az utolsó adat. 

Folytatjuk a culturbarczi okmányok közlését. 
A fuldai püspöki értekezleten a poseni s paderborni 

megyék nem voltak képviselve. Ezeknek főpásztorai álla-
milag ,letéve' vannak, s igen okszerűen cselekedtek, hogy 
hivatalosan nem képviseltették magokat ; amennyiben a 
kormány mindkét megyében minden kitelhetőt követ el 
annak kiderítésére, miként kormányoztatik az most s ki 
által; mely törekvésnek a hivatalos képviseltetés uj ürügyet 
s anyagot szolgáltathatna, mit az illető főpapok minden áron 
kerülni akartak. 

Ezen értekezlet pedig már több nevezetes okmánynak 
szolgált keletkezési alkalmul, melyek közül első helyen az 
egybegyűlt püspököknek feliratát emiitjük a német császár-
hoz, mely következőleg hangzik : 

„Cs. és kir. Felséged államminiszteriuma az ország-
gyűlés elé oly törvényjavaslatot terjesztett, mely szerint a 
kath. püspökségeknek és papoknak az államkincstárból 
biztositott fizetésének tovább élvezése az egyházmegyei elöl-
járóságok és papok azon kijelentésétől tétetik függővé, hogy 
az állami törvényeknek föltétlenül engedelmeskednek. 

Ily föltétlen kijelentés a lelkismerettel össze nem egyez-
tethető. Az apostolok és a ker. vértanuk inkább a halált vá-
lasztották, sem hogy oly törvényeknek és felsőbbségi ren-
deleteknek alávetették volna magokat, melyek őket az is-
teni igazság hirdetésétől eltiltották, vagy tőlök a ker. hit 
megtagadását követelték. — De ha a nélkül, hogy lelkisme-
retünk ellen ne cselekedjünk, ama kijelentést nem tehetjük, 
akkor azon törekvés is, hogy az anyagi eszközök megvo-
nása által arra kényszeríttessünk, ker. szempontból megen-
gedhetőnek nem tekinthető. 

Azon fölül az állam általi kérdéses fizetések az illető 
püspökségek számára jogi kötelezettség következményei, 
melyet az állam a saecularizált egyházjavakkal határozott 
megállapodások fonalán átvett, s melyek egy porosz minisz-
ter amaz ismeretes szava szerint : „Poroszország becsületé-
nek lekötése alatt" vétettek át. Mi a többi fizetéseket illeti, 
melyeket a papok az államkincstárból húznak, ezek szintén 
épen nem származtak az államnak az egyház iránti merő 
bőkezűségéből hanem hasonlóképen jogi alappal birnak, ré-
szint a zárdák és káptalanok saecularisatiójában, részint a 
kegyúri jogokban vagy fejedelmi engedményekben, és e fize-
tések beállitása épen a jelen pillanatban különösen azt fogja 
eredményezni, hogy a katholikusok szivében keserű érzel-
mek támadjanak, midőn más ker. felekezetek papjainak az 
állam részéről jóakaró bőkezűséggel a közadókból jelenté-
keny fizetésjavitások engedélyeztetnek. 

De a legfájdalmasabban érint bennünket az állam-
kincstárból való fizetések szándékba vett visszatartása azért, 
mert határozottan büntetésnek jeleztetik azon magatartás 
miatt, melyet a kath. püspökök és papok a májusi törvények 
irányában tanusitottak, ámbár azok legszentebb kötelessé-
geik és a kath. egyháznak Istentől adott alkotmánya meg-
sértése nélkül e törvények végrehajtásához segédkezet nem 
nyújthattak. 

Attól tartanánk, hogy Felséged iránti köteles tisztele-
tünk ellen vétenénk, ha csak lehetségesnek is tartanók azon 

feltevést, miszerint Felséged szándékának megfelelhetne, 
hogy az egyházi rend őreitől ily hűtlenséget és kötelesség-
sértést valaki követelhessen. Azért nem is az országgyűlés 
házaihoz fordulunk, melyekben a keresztény nézetek iránti 
méltánylat mindinkább tűnni kezd, hanem magához Felsé-
gedhez, mint a Poroszországban elismert ker. egyházak véd-
urához, a koronához, melyhez a katholikusok politikai vi-
harokban is mindig teljes hűséggel ragaszkodtak,*[s azon 
tiszteletteljes kéréssel járulunk Felségedhez, hogy a czélba 
vett törvényektől, mint a törvényesen szerzett''jogok meg-
sértésétől, s kimondhatlan szomorúság és békezavaró bonyo-
dalmak forrásától a legfelsőbb szentesítést'megtagadni mél-
tóztassék. 

A legmélyebb tisztelettel, stb. Fulda, 1875. ápril 5. 
Következnek az aláírások. 

Svajcz. I X . P i u s p á p a ő s z e n t s é g e e n c y c l i -
c á j a. (Vége.) Azért élénken intünk benneteket, t. Testvérek, 
hogy alkalmas oktatásokban magyarázzátok meghiveitek-
nek a kath. tant a ker. házasságról ; hozzátok emiékezetökbe, 
mit apostoli leveleinkben és allocutióinkban, nevezetesen az 
1852. szept. 9. és 27. keltekben e szentségről mondottunk. 
Ekként jobban fel fogják fogni e szentség szent voltát és 
ez ügyben kegyeletesen az egyházi törvényekhez alkalmaz-
kodván, el fogják kerülni a bajokat, melyek a házasság 
szentségének megvetésével a családokra és emberi társada-
lomra nehezülnek. 

Mi benneteket, k. Fiaim, plébánosokat és papokat 
illet, kik hivatva vagytok nem csak magatokat megszen-
telni, hanem megszentelni és az üdvhez elvezetni másokat 
is, reméljük az Urban, hogy közepette a benneteket kör-
nyező istentelenek üzelmeinek, közepette a veszélyeknek, 
hívek maradván azon jámborsághoz és buzgósághoz, me-
lyeknek oly fényes bizonyitékait adtátok, püspökeiteknek 
hathatós segítségére s nagy vigasztalására lesztek. Támo-
gatni fogjátok a hivek bátorságát, megerősíteni az ingado-
zók gyengeségét, és igy napról napra gyarapitani fogjátok 
azon érdemeket, melyeket türelmetek, papi állhatatosságtok 
s bátorságtok által Istennél már is szereztettek. Súlyos a 
megpróbáltatások terhe, melyet Isten szolgáinak viselniök 
kell ; de abban kell bíznunk, ki meggyőzte e világot, ki t á -
mogatja az ő nevében munkálkodókat, és ki a mennyekben 
a dicsőség hervadatlan koszorúját tartja fenn számukra. 

Es ti, k. Fiaink, egész Svajcz hivei, az üdvösségtekért 
való atyai gondosságunk kifejezését intézzük hozzátok. 
Mindnyájan tudjátok, minő becse van a kath. hitnek, me-
lyet Istentől nyertetek. Ne kíméljetek se fáradságot, se 
munkát, hogy híven megőrizzétek e drága ajándékot, és 
érintetlenül s teljesen megtartsátok azon régi vallás dicső-
ségét, melyet őseitektől örököltetek. Azért buzgón ajánljuk, 
ragaszkodjatok mindig szorosan törvényes pásztoraitokhoz, 
kik ezen apostoli sz. széktől törvényes küldetést nyertek, s 
kik örködnek leikeitek üdvössége fölött, melyről egykor 
Istennek számot keilend adniok. 

Tartsátok mindig szemeitek előtt az örök igazság e 
szavait : „Aki nincs velem, ellenem van, és aki nem gyűjt 
velem, szétszór". Tanulékony szivvel fogadjátok el tanát, 
szeressétek szelid igáját. Iszonynyal messzire távolitsátok el 
magatoktól azokat, kikhez Megváltónk ezt mondotta: „Ova-
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kodjatok a hamis prófétáktól, kik juhok ruházatában jőnek 
hozzátok, belül pedig ragadozó farkasok". A hitben bátran 
álljatok ellen az emberi nem régi ellenségének, „mig Isten 
jobbja szétzúzza a gonosz lelkek minden fegyvereit, kiknek 
megengedte valamit merniök, hogy Krisztus híveinek győ-
zelme annál fényesebb legyen, mert ott, hol az igazság ural-
kodik, az isteni vigasztalás soha sem hiányzik". (Sz. Leo 
Márton áldozárhoz.) 

Kötelességünknek tartottuk, t. Testvérek és k. Fiaink, 
ezeket nektek megírni, hogy megfeleljünk legfőbb tisztünk 
kötelességének, melynél fogva a tévely minden veszélyétől 
tartozunk eltávolítani Krisztus összes nyáját , védelmezni 
ennek üdvét s a hit és egyház egységét. Es minthogy min-
den teljes adomány felülről a világosság atyjától jő, buzgón 
imádkozunk, hogy a küzdelemben támogassa erőtöket, és 
födjön be benneteket paizsával és oltalmával. Kegyesen te-
kintsen le hazátokra ; a tévely és istentelenség enyészszék 
el végre benne, s bekében és nyugalomban élvezze az igaz-
ságot és igazságosságot. Amellett nem feledjük az isteni 
világosságot leesdeni azon szegény eltévedettekre, hogy szűn-
jenek meg fejeikre gyűjteni a haragot, a harag és Isten 
igazságos Ítélete kinyilatkoztatása napján, és hogy elfordul-
ván életökben tévedéseiktől, míg idő van, őszintén bánják 
meg bűneiket. 

Egyesítsétek, t. Testvérek és k. Fiaink, imáitokat a 
mienkkel, hogy feltaláljuk az isteni irgalom és kegyelem 
alkalmas segélyét. És fogadjátok apostoli áldásunkat, melyet 
szeretettel, az Urban, szivünk teljéből különös szeretetünk 
zálogául mindnyájatokra és egyenkint adunk. 

Adatott Kómában, szent Péternél, 1875. márcz. 23-án, 
pápaságunk 29-ik évében. IX. Pius pápa. 

VEGYESEK. 
— O Eminentiája az ország bibornok-herczegprimása 

az Ipolyságban építendő iskola számára saját pénztárából 
600 forintot adományozott. 

— f A szent Benedekrend pápai székházának tagjai 
szomorodott szívvel jelentik szeretett rendtársuk, Vincse 
Viktorin sz. Benedek rendű áldozár, gymn. igazgató- és ház-
főnököknek folyó hó 9-én reggeli 4 órakor a holtak szent-
ségeinek ájtatos felvétele után élete 59-dik, szerzetes foga-
dalmainak 35-dik, áldozárságának 32-dik évében, végel-
gyengülésben történt gyászos elhunytát. A boldogultnak 
hűlt tetemei, folyó hó 10-én délután 5 órakor a kálvária 
melletti sírkertben tétetnek örök nyugalomra. Az engesztelő 
szt. miseáldozat folyó hó 12-én reggeli 9 órakor a székház 
templomában leenda Mindenhatónak bemutatva. Pápa, 1875. 
ápril 9-én. Szendergő porait béke lebegje körül ! 

— Párisban a húsvéti ajtatosságok a hivek sürü rész-
véte mellett mentek végbe. Notre-Dame főtemplomában 
Monsabré dömés atya tartotta az alkalmi szentbeszédeket, 
számos s válogatott közönség előtt; névszerint az orleansi 
herczegek mindig teljes számmal voltak jelen. A húsvéti 
általános áldozásban egyéb kitűnő személyiségeken kivül 
Buffet-t, belügyministert, s Broglie herczeget emiitjük. 
Ebből azonban korántsem következik, hogy Francziaország 
már teljesen az ultramontanismust karjaiba dőlt volna ; mert 
magán Húsvét vasárnapján, mig Notre-Dameban az ajtatos-
kodók imádkoztak, künn, a templom előtti téren csakúgy 
dolgoztak, terheket szállítottak sat., mint bármelyik közön-
séges hétközi napon. Francziaország eddig csak egyet nyert a 
százados sanyargatások által : azt, hogy a nemzet magasabb 
rétegei megtanulták, miszerint a társadalom s az állam vallás 
nélkül fenn nem állhatnak; mert különben nincs mód az 
ekként ,felvilágosult' tömeget kormányozni. — Brüaselben 
is igen fényes missiók tartattak, franczia és német nyelven, 

Belgium leghiresebb egyházi szónokai által. A német hitszó-
noklatokat Fugger gróf tartotta, azon jézustársasági tag, ki-
nek Némethonbóli kiűzetése a maga idején az általunk is 
jelzett hoszadalmas tárgyalásokra szolgáltatott alkalmat a 
bajor alsó s felsőházban. 

— Különös, hogy az egész világ lapjai azon feliratnak 
szövegét, melyet a német katholikusok a szentatyához in-
tézni fognak, hozzák, még mielőtt a német katholikus la-
pok közölték volna azt ; — nem közlik pedig, mint különö-
sen kijelentették ; mert az illemmel összeegyeztethetlen eljá-
rásnak tartják, ily okmányt köztudomásra hozni, mielőtt 
annak kezébe került volna, kihez intézve van. — A német 
püspököknek fuldai értekezlete már befejezteti. Hallomás 
szerint közös körlevelet fognak kibocsátani. — A mttnsteri 
püspöknek befogatására vonatkozólag a , Wcstpli. M.' a kö-
vetkező érdekes esetet beszéli : „Nyilt titok, hogy a püspök 
urnák befogatása csak azért halasztatott annyira ; mert az 
összes hivatalnoki kar közt nem találkozott, a ki ezen func-
tióra vállalkozott volna. Végre jelentkezett egy protestáns 
vallású dijnok, ki szomorú feladatát, mint szemtanuk mond-
ják, több illedelemmel s meghatottsággal végzé, mint a 
mennyit hivatalbeli elöljárói talán megengedhetőnek vélnek. 
Midőn ugyanis a püspök elvezettetése alkalmával a töme-
gesen összegyűlt hivőkre főpapi áldását adná, ő is, a protes-
táns, térdre borult, ekként meghajolván az apostolok utódjai-
nak szellemi hatalma előtt. 

— A poseni hatóságoknak e napokban ugy látszott, 
mintha a titkos pápai delegátust fedezték volna fel. Cybi-
chowski félsz, püspök ugyanis a maga rendje szerint a szent 
olajokat consecrálta a nagy hétben, miből a protestáns cul-
turharezosok azt következtették, hogy ő az a soká keresett 
pápai delegatus ; mért — az ő theologiájok szerint: „szent 
olajokat csak érsek consecrálhat" ! 

— A porosz kath. hitközségi egyházvagyonnak keze-
lésére vonatkozó tvjavaslat, mint tudjak, az e vagyon feletti 
főfelügyeletet a püspökökre ruházta volt ; mióta a püspökök 
azonban e tvjavaslat ellen tiltakoztak, (,,Rel.' 25. sz.) az 
illető passus abból kitöröltetett, mit mint a culturharcz egyik 
mozzanatát szintén feljegyzünk. Egy további ilyféle moz-
zanat az is, hogy az összes rendőri közegekhez határozott 
parancs menesztetett, mely által utasíttatnak, hogy mind-
azon „ultramontán összecsoportosulások", melyek befogatott 
kath. papok elvezetése, vagy a börtönből hazatérőnek foga-
dása alkalmával történni szoktak, ha kell, fegyveres erővel is 
megakadályozzák. Látszik mindebből, hogy Bismarcknak, 
törik-szakad, vagy belforradalom kell, vagy külháboru, hogy 
az önokozta, bel- s külpolitikai hínárból szabadulhasson. 
Tény, hogy az összes nagyköveteknek, a ,Rel.' 29. számá-
ban emiitett Berlinbeni tanácskozása a körül forgott, miként 
lehessen Franczia- s Olaszországra a római kérdésben nyo-
mást gyakorolni. — A papi jövedékek általános felfüg-
gesztését tárgyazó tvjavaslat egyes helyeken már anticipál-
tatik, igy például a culmi püspökkel s káptalannal szem-
ben, kiknek a marienwerderi állampénztár részéről tudtukra 
adatott, miszerint jövedékei, melyek eddig mindig egyegy 
évnegyedre ki szoktak fizettetni, ezentúl még csak hónapon-
kiut tétetnek folyóvá ; igy történvén ez april 1-én, alapos 
kilátás van rá, hogy az illetők május 1-én már semmit sem 
fognak kapni. 

— Braziliában a szabadkőművesek nagy ünnepet ül-
tek. Buenos-Ayres mellett fekvő Bocca helységében egy a 
páholy által felbérelt csapat az ottani jézustárs. collegiumot 
megrohanta, feldúlta s több pátert sebesített meg. A fővá-
rosban az oda menekült atyák nagy lelkesedéssel fogadtat-
tak a nép által, Boccába pedig a kormány katonaságot kül-
dött, s a bűnösöknek erélyes megfenyitését rendelte el. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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okmányok az egyházüldözés történetéhez. Bóma. A titkos társulat elenyézésére működő ajtatos testvérület. — Vegyesek. 

Haladás a kath. egyházban. 
( V é g e . ) 

Nem magától szól az egyház, neki eszibe jut-
tat ja isteni vezetője azt, a miről szólni kell. Luthe-
ranus katholikus az, ki egyik másik hitigazságnak 
dogmává emelésénél az opportunitást hangoztatja. 
O akarja megszabni, hogy mikor szólhat a mennyei 
oraculum legalkalmatosabban ! Hagyd ! az egyház 
mindig alkalmatosan szól, legyen az az idő a felvi-
lágosodott 19. század, vagy a barbárok korszaka. 
Csak egyet hirdethet : a változhatlan igazságot, s 
igy e tekintetben nála haladásról szó sem lehet, 
amint nem lehet kivánni, hogy Krisztus Urunk 
változtasson vagy plane javitson az általa egyszer 
kihirdetett örök igazságokon. 

Es mégis van az egyházban haladás ! Krisz-
tus Urunk személyében az isteni természet az em-
berivel a legszorosabb egyesülésben volt. Az ő bio-
graphiájá t örök „most", s a fejlődésnek s változás-
nak alávetett emberi élet teszi ki. Amint az isteni 
üdvterv kivánta, ugy bontakozott ki lassankint az 
emberi természeten az isteni elem. A fölkelő nap 
először bevilágítja a hegyek csúcsait, s mikor délen 
van már, sugarai lehatnak a mélységekbe is. Krisz-
tus Urunk a szülői házban haladt bölcseség s kegye-
lemben, Isten s az emberek előtt ; mint tizenkétéves 
i f jú csak néhány Írástudót ejtett bámulatba; mikor 
férfi lett, a világ csudálta. Ismételve mondom : min-
den szép művön ott van a mesternek czimere. Az 
egyházban is két elem van : isteni és emberi ; causa 
formalisa isteni, causa materialisa emberi, emberek-
ből áll, emberekkel van dolga. Krisztus Urunk nem 
vonta ki magát a fejlődés törvénye alól az által, 
hogy emberi természete fokonkint mutatkozott ; 
egyháza sem vonhatja ki magát azon törvény alól, 

s az egyház, változatlanul maradván meg benne 
a mi isteni — halad a másik elemet illetőleg. Több 
rendbeli haladásnak hódol az egyház, és ugyan, 
positiv és negativ haladásnak. 

Az eszme egyszerű, azt mondja a bölcsész — 
s minél egyszerűbb, annál nagyobb terjti. Vedd az 
Isten eszméjét ! Eszmény akar lenni az eszméből ? 
— az itt a földön nem történik azonnal. Ha mesrszü-
lemlett a művész agyában valamely szép eszme, 
nem teheti, hogy a gondolati létből azonnal való-
ságos lét támadjon. Vonást vonásra rak, ha festő; 
vésüt vésüre ver, ha szobrász, szót szó mellé rak, ha 
költő; lassankint lesz az eszméből eszmény, mely 
r i tkán vagy sohasem oly tökéletes, mint a szülem-
lett eszme. Igy van az egyházban is, a mi a kinyi-
latkoztatott igazságokat illeti. Az egyházat e te-
kintetben hasonlíthatjuk oly kincses tárházhoz, 
melynek ige a sok ajtócskája van, s melyek egy-
másután tárulnak föl, s csakis igy lehet az egész 
ragyogó belsőt látni. Egymásután fejti ki az egy-
ház az örökké változhatlan kinyilatkoztatott igaz-
ságokat, amint t. i. a hivek szüksége, ellenséges ta-
nok keletkezése stb. ugyk iván ja . A pápa csatlakoz-
hatlansága, például, minden időben hit tárgya volt. 
Már sz. Ágoston minden félelem nélkül mondá ki e 
nagy jelentőségű szavakat : Borna locuta est, causa 
finita ! A legújabb időben is minden félelem nélkül 
mondá ki az esztergomi zsinat 1858. tit. 5. de hie-
rarchia a következő határozatot : „Petro in rebus 
fidei et morum, per os Pontificis loquenti omnes per 
orbem fideles et pastores citra omne dubium assen-
sum semper praebuerunt". A pápa infallibilitása 
mindig hite volt az egyháznak, habár csak impli-
cite is. Azonban most, midőn auctoritása ellen for-
dult a félpokol, midőn nagyszerű határozatait csak 
embéri bölcseség sugalmainak tárták, kénytelen 
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volt a tárháznak ismét egyik kis aj taját fölnyitni, 
s megmutatni a világnak : ime ez a kincs is benfog-
laltatik, lássátok és higyjétek; nevet adott azon 
tüzszikrának, mely eddig név nélkül, de valóságban 
emelé a kinyilatkoztatott igazságok öszletének fé-
nyét. Igy vagyunk a többi dogmákkal is, s igy le-
szünk Isten kegyelméből a még jövendőkkel is. Es 
ez haladás, még pedig nagyszerű haladás ! A dog-
mák ilyetén kifejtésével mindig egy-egy csillagot 
nyer az emberiség, melyet bátran követhet, nem fél-
het az eltévedéstől, s ennek folytán nem a bukás-
tól. Nem kell zsörtösködnünk, sőt áldanunk kell az 
Urat véghetlen bölcseségeért, üdvözölnünk az egy-
házat annyi gondoskodásért, valahányszor megha-
tároz egy hitágazatot, mert az által mindig egy-
egy szövétneket nyúj t kezünkbe, utainkat még in-
kább megvilágosítja. 

Halad az egyház még másképen is ! Fölis-
merni a hibát, s azt meg is tudni javitani, kimu-
tatni, hogy valami igaztalan, s ennek helyébe az 
igazság szent princípiumait fel tudni állítani, kérem, 
ez nagy haladás. Az egyház pedig különösen mű-
ködik ez irányban. Minélinkább harsog a lég a rá-
galmak zajától : „az egyház a profán tudomány 
vívmányaival haladni nem akar", „ő még mindig 
középkori eszméknek hódol" stb. annálinkább ki-
mutatja az egyház, hogy ő halad: kárhoztatja az 
idétlen tanokat, melyek a kinyilatkoztatás örök 
igazságain változtatni, azokat plane egészen mel-
lőzni akarják. Vívj ki, ha bízol erődben, egy olyan 
tant, mely az Egyház tanítását mint valótlant ké-
pes feltüntetni s bebizonyítani ; ez által kivívtad 
azt, hogy az egyház tetszésed szerint fog haladni, 
mert megszűnt egyház lenni . . . hab válik belőle az 
emberi fejlődés folyamán. Próbáld, ha elég merész 
vagy, hódolj Lavater ez elvének: „der einzig ver-
nünftige Weg, dass Christenthum unwiderleglich 
darzuthun, ist der Weg der Experimente", s ha 
neked sikerül bebizonyítani experimentálás által ; 

hogy az egyháznak valamely tanitása téves : az 
egyház tetszésed szerint fog haladni, mert megszűnt 
egyház lenni . . . falevél válik belőle, melyet a haladás 
orkánja ragadhat magával, s dobhat oda a hova 
tetszik. Ha ezt nem teszed, ugy az Egyház bánik 
el veled. Három nagy tere van az egyháznak, a 
melyen működik : az igazság, erkölcs, s cselekvés 
tere. Bátran lép szembe oly tanokkal, melyek az 
ő őrködésére bízott kinyilatkoztatási igazságokkal 
ellenkezésben vannak. Kárhoztat ja azokat, máskép 
nem tehet. Mert vagy isteni a reábízott kinyilat-

koztatás tartalma vagy nem. Ha az első, ugy tani-
tása minden emberi ismeretnek normául kell, hogy 
szolgáljon, s ekkor kötelessége az ellenkezőket 
rendre utasítani; ha a második, ugy szakítsunk 
vele, de először bizonyitsuk be. 

Bátran szembe száll azon tanokkal, melyek az 
erkölcsiséget megmételyezni akarják. A kinyilat-
koztatott igazságok egyik főczélja, hogy az embe-
reket jókká tegyék, hogy az Alkotónak, a mennyei 
Atyának igazán viszfényei legyenek, hogy az Atya 
s az adoptált gyermekek erkölcsi állapota között 
kedves harmónia keletkezzék. Olyan tant tehát, 
mely e harmóniát fölzavarná, mely az embert az ő 
végczélja elérésében gátolná, az egyház kárhoztat, 
nem lehet hűtlen tisztéhez, tiszte pedig az, hogy ta-
nítsa megtartani mind azt, mit neki Krisztus Urunk 
parancsolt. Századok, majd ezredek hódoltak az 
apostol által kimondott nagyszerű eszmének, midőn 
ő a házasságot, melyet nagy szentségnek nevez — 
egybehasonlitja azon viszonynyal, mely van Krisz-
tus Urunk s az ő egyháza között; szentnek kell 
annak lennie, s egyike azon csatornáknak ; melye-
ken át a kereszt tövéből a kegyelem balzsama szi-
várog az emberi gyöngeség fölsegélésére. És most 
támadnak felvilágosultak, kik a moralitás e legerő-
sebb alapját fölforgatni iparkodnak. Átkot rá juk ! 
Teszi is ezt az egyház, különben nem volna hű ke-
zelője a rábízott kincseknek. Es ez haladás, a hala-
dások legnagyobbszeríije, midőn nem engedi meg 
az egyház, hogy az igazság s erkölcs hófehér lobo-
góján legkisebb szenny is essék, s midőn villámi-
val sújtja azokat, kik a lobogót megtépni akar ják . 

Igy halad az egyház. Ilyen haladást nemcsak 
megengedünk de védünk is. Olyanoknak pedig, kik 
az egyháztól még abban is haladást kivánnak, mi 
nem áll hatalmában, kik megakarják vele tagad-
tatni isteni részét, kik causa formálisául az emberi 
bölcseséget tolják föl : szent Ágostonnal csak azt 
mondjuk : „Agnosce ordinem, quaere pacem" ! 

Pápay Zs. J. 

Una, indivisibilis, internationalis. 
( F o l y t a t á s . ) 

A katholikusok Amerikábani szaporodását főleg három 
tényező mozdítja elő : a bevándorlások,; a gyakori conver-
siók s a kath. házasságoknak nagyobb termékenysége ; mert 
a katholikus erkölcstan hatalmas gátot képez számos oly 
bün ellen, melyek a protestantismusnak jellemző tulajdonait 
képezik, a tengeren tul s innen. 

Ázsiára térve, ott nem egy ősrégi katholikus nemzet-
nek tiszteletreméltó maradványait találjuk, melyek vagy 
kezdettől fogva római-katholikusok voltak, vagy későbben 
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egyesültek az anyaszentegyházzal. Dániel, protestáns föld-
rajzíró állitása szerint 35000 egyesült jacobita, 20000 egye-
sült chaldaeai s 530000 egyesült örmény számítandó. L a -
tin szertartású katholikus Palaestinában s az egész nyu-
goti Ázsiában az u. n. Levante-ban vagy 60000 van, legna-
gyobbrészt olaszok s francziák, ámbár Palaestinában itt ott 
még letelépedett keresztes vitézeknek utódjai is találkoz-
nak. Ázsia egyéb részeit tekintve, Siberiában az orosz kor-
mánynak gyengéd gondoskodása folytán körülbelül 10000 
latin-kath. lengyel van. Indiában, China s Anamban az 
egyház 300 év óta nagyszerű hitküldéri tevékenységet fej-
tett ki, mely fájdalom, a jezsuitarend eltörlése s a franczia 
forradalom által nagyon megbénittatott, oly annyira, hogy 
az akkori virágzó állapot sok helyt még ma sem éretett el 
ismét. A marialaachi füzetek (1,57) a maga idején a ,Madras 
Directory' szerint jelenték, hogy 1870-ben az angol uralom 
alatti Keletindiában s annak földtanilag kiegészítő részeiben 
egy millió s 350000 katholikus volt, köi-ülbelül egy millió a 
különféle apostoli helynök s a többi a goai érseknek jogha-
tósága alatt. 

A chinai s anami katholikusok számának megalapí-
tására a fentnevezett füzeteken kivül még a ,Missions catJi.' 
tudósitásai is felette fontosak. Ezek szerint a Chinában fen-
álló 20 apostoli helynökségben összesen 360000 katholikus 
van, Anamban körülbelül 470000, Japánban 13000, Cam-
bodschában, Siamban s Birmában 10—10000. Az indiai szi-
geteken levő németalföldi gyarmatokban majdnem 100000 
katholikus van. 

Leggyönyörűbb virágzásra emelkedett a katholicismus 
a spanyol uralom alatt álló Fülöp-szigeteken, hol ötödfél 
millió katholikus van, még körülbelül 2 millió pogány lakos 
mellett. Egész Ázsiának katholikus lakosságát ezek szerint 
körülbelül kilenczedfél millióra tehetni. 

Afrikában sok apró részletekben mindössze 1,200,000 
katholikus van. Franczia uralom alatt, Algírban s Reunion 
szigetén összesen 430,000 katholikus áll; a Spanyolország-
hoz tartozó Guinea-szigeteken 3000 katholikus van. Az an-
gol gyarmatokban 100000 bennszülött, Egyptomban, Tunis 
s Tripolisban körülbelül 50000, Európából bevándorolt ka -
tholikust találunk. Igen keveset még, vagy semmit sem tu-
dunk a hitküldéri tevékenység eredményéről keleti, nyugoti s 
közép-Afrikában, Madagascar szigetén, *) a Koptok, Abyssi-
niaik s Kabylok közt; hogy sokat ne mondjunk, tegyük az 
ezek közt létező katholikusoknak számát 15000-re, mert 
annyian bizonyosan lesznek. A Portugálhoz tartozó két me-
gyében, melyeknek egyike a cap Verde-féle szigeteket ma-
gában foglalja, mig a másiknak székhelye : Cachun, Sene-
gambiában van, — e két megyében összesen 100000 kath. 
lakos van. Nehezebb a katholikusoknak számát a szintén 
Portugálhoz tartozó dél-, kelet- s nyugotafrikai gyarma-
tokban megállapítani, melyekben összesen mintegy 2,300,000 
lélek lakik. Portugalban mindezeket gyakran brevi manu 
katholikusoknak szokták tekinteni, s talán igy is lenne, ha 
elég pap volna, az egyház emez elszéledt, szegény bárányai 
lelki gondozására ; de ép az a baj, hogy nincs ; vannak egész, 
terjedelmes kerületek, melyekben egyetlen egy pap sincs. 

* ) M a d a g a s r a r r ó l a H e r d e r - f é l e ,Kath. Miss.1 e l s ő é v f o l y a m a t ö b b 

é r d e k e s r é s z l e t e t h o z o t t . Szerit. 

Ismeretes, hogy Pombal a maga idején a jezsuita hitküldére-
ket egyszerűen hajókra rakatta, s vagy az egyházi állam 
partjaira tétette ki, vagy Lissabonban földalatti börtönökbe 
záratta. A későbben következett forradalom s legújabban a 
Liberalismus' üzelmei tették a többit, hogy a paphiány soha 
sem csökkenjen. 

Mindazonáltal nem kevésbbé feltűnő, mint örvendetes, 
hogy e tájakon a katholikus hit s egyház iránti szeretet még 
mai napig sem halt ki végképen ezen elhagyatott népek közt. 
Livingstone, a hires utazó igen érdekes adatokat beszél e te-
kintetben, melyek a jezsuiták hittanitásának alapos voltát 
gyönyörű fénybe helyzik. Congóban, annak daczára, hogy 
az ottani négerek száz év óta nem láttak kath. hitküldért, 
a fejedelem s egész népe még ma is a katholicismushoz ra -
gaszkodik, s tőlök telhetőleg iparkodnak a katholikus szer-
tartásokat s a hitélet egyéb gyakorlatait végezni, „föltűnő, 
mondja, hányan vannak e vidékeken a négerek közt, kik 
irni s olvasni tudnak. A régi jezsuiták s capucinusok hit-
küldéri tevékenységének eredménye ez, kik a magok ide-
jén a népet tanitották, s e dolgokat annyira megkedveltet-
ték vele, hogy mióta Pombal a hitküldéri állomásokat fel-
dulatta, apa fiát tanította az irás s olvasás mesterségére. E 
férfiak emléke még ma is él e népek közt, s mintha magok 
ismerték volna, annyi kegyelettel beszélnek ,os padres Je-
suitas1-ről. íme a katholikus szerzeteseknek ,elbutító' hatása ! 

Ausztráliában összesen 443000 katholikus van, s az 
ottani viszonyok azt sejtetik, hogy a katb. egyháznak itt 
is, mint Amerikában, szóval mindenütt, hol az angol sza-
hadságnak szelleme honol, nagy jövője van. A hitküldéri te-
vékenység ott a legszebben virágzik, s a katholicismus gyor-
san s folytonosan halad, mig a vele szemben álló anglikánis-
mus csak amúgy protestáns módra mindinkább jobban 
szétmállik. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 19. ,E r d e k e s a n y a g'. Az egyház ég 

állam közti viszony rendezésére kiküldött országgyűlési bi-
zottság csaknem kétévi működése után feladatát befejezte, 
a törvényjavaslat a bizottságban tárgyaltatott, határozatai 
§§-okba foglaltattak, ugy hogy most már nincsen egyéb 
hátra, minthogy azokat Molnár Aladár ur stylizálja, no és 
még az csekélység, hogy az országgyűlés a bizottság böl-
cseségének e quintessentiáját magáévá tegye. 

Ami a bizottság által oly hoszu vajúdás után szült 
törvényjavaslat irányát, tartalmát illeti, erre valóságos bűn-
nek tartanók szót pazarolni. Már az magában véve is ele-
gendő a törvényjavaslat irányának és tartalmának jellem-
zésére, hogy liberális parlament, liberális tagokat küldött ki 
e törvényjavaslat elkészítésére, mihez, ha hozzáadjuk, hogy 
a bizottság lelke a protestáns Molnár Aladár volt, ugy olva-
sóink önmagok is kellő képet alkothatnak magoknak azon 
rendszabályokról, melyek hivatva vannak Magyarországon 
az .amerikai rendszert' meghonositani ; de különben már 
azon alkalommal, midőn Molnár Aladár beterjesztette saját 
javaslatát a bizottságnak, már akkor kellőleg méltattuk ezt, 
ugy hogy most elegendő annyit mondanunk, miszerint a bi-
zottság kegyelme és jóvoltából a lánczok már megvannak 
kovácsolva, csak legyenek, akik azokat az állam ,törvényes' 
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bélyegével ellássák és még inkább, akik készek kezüket és 
lábokat e bilincsekbe veretni. 

Van azonban egy körülmény, melyhez hozzá szólani 
még most is szükségesnek és időszerűnek tartjuk, értjük 
pedig'a liberális sajtó magatartását e törvényjavaslattal szem-
ben egykor és most. Aki ugyanis az egyház viszonyát az 
államhoz figyelemmel kisérte, nagyon jól tudhatja, hogy az 
az egyház épen semmi okot sem szolgáltatott az államnak, 
hogy ellene bárminő rendszabályokat alkalmazzon, mert az 
egyház nem csak a tisztán állami törvényeket mindig tisz-
teletben tartotta, hanem az áldott béke kedveért, nem egy-
szer megelégedett egyszerit felszólalással bizonyos velleitá-
sok ellen, melyek méhükben nagyobb veszedelmet rejtenek, 
mint talán első pillanatra látszanék. E békés eljárása azon-
ban az egyháznak az állam iránt, a liberális sajtót nem volt 
képes lefegyverezni, nagyonis harczias kedvében volt és a 
parlamentet nem sziint meg harczias irányba terelni az egy-
ház ellen. A jó tanács fogott is honatyáinkon és az ország 
bölcse (?) rá ment a lépre, kimondta, hogy a fegyvereket el 
kell készíteni. Volt is öröm a liberális sajtóban, Deáknak 
annyira tömjéneztek, hogy önmaga is megijedhetett saját 
bölcseségének eredményétől, kivált midőn látta, hogy a 
kath. papság a bölcseséget más mérleggel méri, mint a 
liberális sajtó. De azért a bölcseséget compromittálni nem 
lehet, ellenkezőlog be kell bizonyítani a világnak, hogy a 
bölcseség épen abban rejlik, ha az állam leghívebb alatt-
valói felizgattatnak, elkeserittetnek, ha ennek következté-
ben az állami béke felzavar tátik. Mégis választatott a 27-es 
bizottság, a liberális sajtó magánkívül volt örömében, űzte, 
nyugtalanította a bizottságot, ha pihent; magasztalta, ha 
egy-egy lelkismeretet nvügözö §. elkészült, és ez igy tar-
tott, mind egészen a mai napig — és most mi történik ? 

A törvényjavaslat készen van, maholnap az ország-
gyűlésnek benyujtatik, azt vártuk tehát, hogy az ország-
mentő eseményt legalább is kivilágítással fogják megünne-
pelni a liberalismus tollvivöi, hogy Molnár Aladár mint ha-
zánk nagy férfia fáklyászenével tiszteltetik meg, hiszen 
megtörtént az, ami után annyian és annyira sóvárogtak ! 
Es ime kivilágítás helyett egy sötét zugot veszünk észre a 
,Napló' esti számában, melyben elmondja hideg szavakban, 
hogy nem is tartja érdemesnek a bizottság egyes megálla-
podásait külön-külön közölni, hanem ha majd készen lesz 
az egész munkálat, azt egész terjedelmében fogja közölni, 
mint ,érdekes anyagot', mely tanulmányozásra szolgál majd 
a jövő törvényhozásnak, sőt e hideg elutasítással a ,Napló' 
meg sem elégszik, hanem azonfelül még guny és élez tá r -
gyává is teszi a bizottság egyes megállapodásait. 

Honnan e változás? mi okozta, hogy épen a ,Napló', 
mely egykor oly nagyra volt ama bölcseséggel, mely a bizott-
ságnak létet adott,mely egykor annyira hangsúlyozta az egy-
ház és állam közti viszony épen es irámjbani ,rendezésének' 
szükségességét, hogy most kétévi fáradságnak gyümölcsét^oly 
megvetőleg ,érdekes anyagnak' veszi ? Talán egyszerre meg-
tért volna ? talán elhagyta volna oly váratlanul a liberalis-
mus doctrináit? talán meggyőződött volna, hogy a katholi-
cismus rendszabályozása nem oly könnyű dolog ? vagy épen 
átszegődött volna az ,ultrámon tani smus' táborába és ennek 
érdekében kész feláldozni liberális barátainak népszerűsé-

gét is ? óh, dehogy ! pogány ember hamarabb megtér hitet-
lenségéből, mint liberális ember megválik liberalismusától. 
A ,Napló' nem mást czéloz nyilatkozatával, mint a katholi-
kusok félrevezetését a választási idényre, azután liberális 
szokás szerint majd meg lehet fordítani ismét a köpeny eget; 
hiszen a gyakorlat eléggé megtanított már bennünket, hogy 
a választási idény bekövetkeztével liberális lapjaink valósá-
gos szelíd bái-ányokká változnak át, ugy hogy csaknem azt 
vélnők néha, hogy tulajdonképen nem is liberálisokká!, ha-
nem crypto-ultramontánokkal van dolgunk ; ezt talán vol-
tak ezelőtt, kik hitték is, de hiszszük, hogy most már a libe-
ralismus hitelét a papság előtt lejátszotta es nem fogja ma-
gát többé a ,Napló'-nak még ama hideg nyilatkozata által 
sem félrevezettetni, hogy ama törvényjavaslatok csak .érde-
kes anyagot' képeznek. 

Meg kell vallanunk azonban, hogy ama törvényjavas-
latok ,érdekes'-séggel mégis birnak bizonyos értelemben, 
csakhogy az .érdekesség' nagyon szomorú, mert arról fog 
egykor tanúskodni, amint tanúskodik jelenben, hogy volt 
idő Magyarországon, midőn a sajtó, félreismerve a magyar 
érdeket, szabadkőműves szellemtől vezettetve, a katholicis-
musban megtámadta a magyar állam legerősebb támaszát 
és ami még szomorúbb, hogy a törvényhozótestület elég 
gyönge, hogy ne mondjuk roszakaratu volt, a sajtó inten-
tióinak hódolva, ama törvényjavaslat létesithetésére bizott-
ságot kiküldeni. Érdekes anyag ama törvényjavaslat, de 
azon értelemben, hogy volt törvényhozótestület, mely a ma-
gyar nemzet fenntartója, a kath. egyház ellen alkalmat nyúj-
tott a legfeketébb hálátlanságra, ama törvényjavaslat meg-
alkothatására ; ,érdekes anyag' végre, inert az utókor még 
azon esetben is, ha a törvényjavaslat valóságos törvénynyé 
válik, megítélheti belőle, minő szelleműek voltak hon-
atyáink; kiknek kötelességük lett volna, az államnak üdvöä 
törvényeket hozni, ők pedig e helyett a legüdvtelenebb tör-
vényjavaslatokra, mert egyenesen az egyház elnyomására 
adtak alkalmat. S ha már a megtörtént dolgot meg nem tör-
téntté tenni nem lehet, bárcsak ez utóbbi valósulna, bárcsak 
belátná a kormány, hogy e javaslat törvénynyé nom lehet 
anélkül, hogy Magyarország meg ne szűnjék Magyarország 
lenni és hasonló törvényjavaslatoknak egyszer mindenkorra 
véget vetne, mert annyi bizonyos, hogy az egész törvényja-
vaslat csakugyan csak arra való, hogy az archívumba tétes-
sék mint,érdekes anyag' az utókor részére, melyből meg-
tanulhatja, hogy minő törvényeket nem lehet, nem szabad 
alkotni, ha azt akarjuk, hogy az ország nyugodt és bol-
dog legyen. -{-

Pest, april 19. A n é p t a n í t ó k n y u g d í j ü g y e a 
f e l s ő h á z b a n . A nemzet napszámosainak, a tanítóknak 
nyugdíjazása törvénynyé vált, örvendhet e törvénynek nem 
csak a tanítótestület, de örvendhet mindeuki, a kiben az 
igazságérzetnek még szikrája létezik, mert méltó, hogy 
azok, kik a nemzet érdekében működtek, fáradnak, kik a 
későbbi tudományosság alapját teszik le a nemzet csemeté-
nek keblébe, hogy azokat ne hagyja el a nemzet ; ha aggko-
rukban már működni nem képesek, ne tegye ki őket a vég-
nyomornak. Elismeréssel adózunk tehát mind az alsó-, mind 
a felsőháznak, hogy a nemzet napszámosairól az idők körül-
ményeihez képest gondoskodott. 
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Nagyon csalódnánk azonban, ha azt vélnök, hogy kü-
lönösen a felsőházi tárgyalás, melyben egy gróf Cziráky, 
egy Schlauch püspök a katholikus tanitók érdekében mele-
gen és a meggyőződés erejével szólaltak fel, a sajtó részéről 
minden, és pedig oly utóhang nélkül maradt, melyhez épen 
semmi szó sem férnie. A liberális sajtó a felsőházról és annak 
kath. tagjairól már nem tud ugy beszélni, iránta nem tudja 
elismerését oly tiszteletteljesen kifejezni, hogy abba a guny, 
a gyanúsítás bizonyos neme be nem vegyülne. Ugyanezt 
kellett gróf Cziráky és Schlauch ö méltóságának is tapasz-
talniok a ,Napló1 részéről, kiknek felszólalása ugy van fel-
tüntetve, mintha nevezett méltóságok csakis kivételképen 
szokták volna elismerni a munka érdemét és jutalomra méltó 
voltát, és igy a jelen esetben is csak kivételképen tanúsítot-
tak volna méltánylatot a néptanítók sorsa iránt. 

Nincsen nemtelenebb dolog, mint nyilvánosan ismert 
tények ellenében, épen azokat gyanúsítani, vagy legalább is 
kétesen dicsérni, a kik ama tényeket végbevitték. A ,N.' 
ugy beszél, mintha egyedül is kizárólagosan a liberalismus 
hordta volna szivén mindig a tanitók ügyét, a katholikusok 
pedig azt következetesen elhanyagolták volna, holott nyílt 
titok, hogy mielőtt liberalismus még létezett volna, a kath. 
egyház nem csak fizette tanítóit, a nemzet nevelőit, hanem a 
mennyire körülményei engedték, gondoskodott azoknak ju-
talmáról is aggkoruk esetében. Nyilt titok, hogy talán nem 
létezik az országban kath. egyházmegye, mely nem birna 
pénztárral az elaggott tanitók, azok özvegyei- és árváinak 
segélyzésére és pedig, ami mind ebben nagyon lényeges, a 
kath. egyház nem igy segitett tanítóin, hogy előbb a segé-
lyezési összeget azok zsebéből kivegye és évek multán visz-
szaadja, hanem segitett sajátjából, alapitványt tettek egye-
sek, ugy mint testületek, tették ezt századokkal ezelőtt, te-
szik ma, mielőtt a liberalismusnak eszébe juthatott volna, 
hogy segiteni kell és mégis, igen, mégis ez a liberalismus 
talmiaranyként hamisítva utánoz mindent, mit eddig és a 
jelenben is tett, és tesz eredeti valóságában a katholicismus, 
ez a liberalismus hasonlithatlan gunynyal üldözi a kath. 
fennkeltkeblü férfiakat, mihelyt tetteiken vallásos színezet 
vonul végig, még akkor is, ha ezek mint a jelen esetben ön-
kénytelenül is kierőszakolják az elismerést, mert a tett ön-
magában hordja dicséretét. De azért e gúnyt nem szabad 
elfelednünk, fel kell jegyeznünk, hogy tudjuk és mindig 
szemünk előtt tartsuk, miszerint a liberalismus a vallásos-
ságnak még akkor is ellensége, midőn az jót gyakorol, gyű-
löl minden oly jó tettet, melynek forrása a kath. érzület, 
mert fél, hogy igy az ő gonoszságát felismerik, holott ez 
nem jelent mást, mint az ő bukását. 

Szolgáljanak a mondottak visszautasításul a ,Napló1 

nsinuatiójára, a mondandók pedig a cultusminister u rőex já -
nak a jövőre nézve irányadóul. A néptanítók nyugdíj-ügyé-
nek tárgyalása alkalmával a katholicismusnak két compe-
tens képviselője, egy egyházi és egy világi, ő excjának teljes 
megelégedésére nyilatkozott úgyannyira, hogy ö excja nem 
tartóztathatta magát vissza, hogy a történt nyilatkozatok 
felett örömét ki ne nyilvánítsa. E nyilatkozatok meggyőz-
hették ő excját, hogy a katholikusok távol attól, hogy aka-
dályokat gördítenének a kormány utja elé, mindazokban, 
mik az egyház jogaiba nem ütköznek, az akadályokat inkább 

előzékenyen elhárítani igyekeznek, daczára annak, hogy a 
,szabadelvű' kormánynyal elvi ellentétben állnak ; meggyőz-
hették arról, hogy a katholikusok készek a kormánynak se-
gédkezet nyújtani mindazokban, amik hitelveik, lelkismeret-
beli meggyőződéseikkel ellentétben nincsenek, amik a haza 
valódi javát előmozdítják; minek azonban természetes kö-
vetkezményének kell lenni ő excjában azon meggyőződés-
nek is, hogy mindaz, mi ellen a katholikusok opponálnak, az 
hitelveikbe, lelkismeretbeli meggyőződésükbe ütközik, vagy 
megvannak győződve, hogy az a hazára nézve káros. Nem 
szándékunk jelenleg elősorolni mind ama pontokat, melyek 
a kath. lelkismeretet törvényeinkben jelenleg is sértik, csak 
a jövőre nézve fejezzük ki azon óhajtásunkat, hogy a mint 
jelenleg a minister ur ő excja örömmel fogadta gr. Cziráky 
és Schlauch ő méltóságának nyilatkozatait és Ígéretet tett, 
hogy e nyilatkozat irányában javaslatot terjesztend be, ugy 
tegye meg a katholikusoknak ö is viszont azon örömet, hogy 
jövőben minden oly törvényjavaslatot mellőzzön, mely a ka-
tholikusok jogaira nézve sérelmes lenne, vagy hitelveik, 
lelkismeretes meggyözödésökbe ütközne, a miről kinyilatkoz-
tatják, hogy az hitelveikbe ütközik, mert meglehet győ-
ződve ő excja, hogy hasonló törvényekben soha meg nem 
nyugszanak ; de ezek az országnak sem lennének javára, mert 
a katholikusok nyugalmával együtt jár vagy dől az ország 
jóléte is ; igen, az öröm teljesítését várjuk a ministeriumtól, 
mert az ellenkezőből már elég részünk volt, ugy hogy tü-
relmünk máris fogytán van. [~| 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k j u b i l e u m i 
k ö r l e v e l e i . (Folyt.) III . Noha a jubileumi bucsu a leg-
teljesebb bocsánatban áll, mégis nem, hogy fölöslegessé 
tenné, sőt inkább nélkülözhetetlenül föltételezi a peniten-
cziatartást. Hogy tehát abban részesülhessetek, kell hogy 
igaz töredelmes gyónás által megigazuljatok és kell, hogy 
ájtatos buzgósággal végezzétek a meghatározott szent cse-
lekményeket. 

Istennek sújtó ostorait, bűneinkkel kiérdemelt bünte-
téseit óhajtjuk elforditani, hogy ha netalán irgalmas és ke-
gyelmesen ránk tekint s lelki es testi üdvösségünket meg-
adja nekünk. De hogy a kegyes Ur Isten irgalmasságát 
megmutassa nekünk, kell hogy kesergő lélekkel, töredelmes 
és alázatos szívvel jelenjünk meg előtte. „Mosdjatok meg, 
legyetek tiszták, vegyétek el gondolataitok gonoszságát; 
szűnjetek meg gonoszat cselekedni, tanuljatok jót csele-
kedni" : ') ez azon föltétel, melyhez az Ur Izaiás látnoknál 
emez igéretét kötötte: „Ha készakarattal engem hallgattok, 
a föld javát fogjátok élvezni".2) Ellenben pedig hozzáadta : 
„Hogyha ellenszegültök és engem haragra ingereltek, fegy-
ver emészt meg titeket."'3) Azaz a kegyelem első föltétele 
a megtérés, a megjavulás. Enélkül nincs kiengesztelés. Sőt 
a bűnökben való megrögződés Istennek minél tovább mind 
rémitöbb csapásait vonja maga után. 

Legelőször is tehát minden bűnből ki kell tisztulni ; 
mert a bün és kegyelem együtt nem foglalhat helyet a szív-
ben. Isten ugyan megbocsáthatja a bünt a nélkül, hogy el-
engedné büntetéseit ; de nem engedheti el a büntetést, mi-
előtt a bün még a szívben rejlik. Azért egyetlen halálos 
bűnnek tudata már megakadályozza a teljes bucsu kegyel-

i) Iz. 1.16—17. — a) U. o. 19. — », U. o. 20. 
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meinek vételét. Sőt a kisebb bűnök is, ha valakinek ked-
vencz bűnei, korlátozzák a jubileum üdvös hatásait. 

Azonban a teljes bucsu megnyerésére nem elégséges a 
csak külső ájtatosság, megindulás nélküli gyónás, közönyös 
végzése a fölhagyott elégtételeknek. Sőt a könyek is, ha ve-
lök nem sir a sziv, még nem csalhatatlan jelei az igaz töre-
delemnek. Valódi töredelmesek, igazi bűnbánók azok, kik 
megutálván és megvetvén bűneiket, egyszersmind azoknak 
okait elfojtják, a bűnre vezető alkalmakat eltávolítják, a 
botrányokat megszüntetik s azon eszközöket, melyek őket 
a jóban megerősítik, fölhasználják. 

Szükséges azért, Krisztusban Szeretett Híveink ! hogy 
mind magatokat, mind másokat, kik talán tudomástok sze-
rint bűnös viszonyokban fetrengenek, ezeknek megszünteté-
sére intsétek. Mert különben, hogyan lehetne Istennek irgal-
mazását, egyetemes áldását remélnünk, ha bün uralkodik 
a lelkismereten, a társas körökben, a nyilvános helyeken ? 
Hogyan áldhatja meg az Ur azokat, kik szent nevét káro-
molják, vagy káromlását szó nélkül elszenvedik? Hogyan 
segithet azokon, kik Isten szent nevében tett fogadalmaikat 
vagy esküjöket megszegik, vagy épen hamisan eszküsznek ? 
Hogyan adhat sikert azok fáradozásának, kik az ő szent 
napjait és ünnepeit meg nem tartják s halhatatlan leiköket 
az örök igazságok s üdvözitő kegyelmek élvezetétől meg-
fosztják? Hogyan boldogítja azon családokat, melyeknek 
atyái ő róla megfeledkezvén, munkátlanság, mértékletlen-
ség, pazarlás, könnyelműség vagy egyéb bűnök által elred-
vesitik a család fá já t ; kik Isten szent nevét házaikban á j -
tattal soha sem emiitik gyermekeik előtt, kik gyermekeik 
vallásos neveléséről nem gondoskodnak, sőt azokat közös és 
közönbös, sőt ellenséges, vallástmellőző iskolákba j á ra t j ák? 
vagy hogyan reméllhetnek hosszú és boldog életet e földön 
azon fiak és leányok, kik szülőiket nem tisztelik ? 

És még tovább: azon nép, melynek tagjai egymásiránt 
haraggal és gyűlölséggel viseltetnek ; az, mely nem feledi el 
a bántalmakat, hanem boszuálló s az, mely irigykedik más-
nak boldogulásán, kárán örvend, mit remélhet a békeségnek 
és szeretetnek Istenétől ? És ha még a szemérmetlenség és 
bujaság is elterjedt közötte, ha sokasodnak a vadházassá-
gok, ha szaporodnak az elesett személyek, ha nyilt homlok-
kal járhat a botrány közötte anélkül, hogy pirulnia kellene ! 
Mindezek mig meg nem szűnnek, nem Isten kegyelme, ha-
nem Isten haragja hirdettetik azon emberek minden istente-
lensége és hamissága miatt, kik az Isten igazságát a ha-
misság által tartóztatják.4) 

Ide járulnak még a vagyon és jó hirnév ellen elköve-
tett vétségek, a nyomasztó uzsora, húzás vonás, erőszakos-
kodás, szegények, gyámoltalanok, özvegyek és árvák nyo-
morgatása, mely bűnök égbe kiáltanak boszuért. Ide a re j -
tegetett rosz indulat minden neme, mely dicséri a gonoszsá-
got,örömét találja a gyalázatban s bűnt bűnre halmozni óhajt. 

Mindezt ki kell irtani a keresztény társadalomból, hogy 
egyenként és együttvéve feddhetlenül jelenhessetek meg a 
kegyelem széke előtt és segítséget találhassatok alkalmatos 
időben. „Ki megy föl az Ur hegyére? vagy ki fog állani az 
ő szent helyén", kérdezi a zsoltáros és feleli: „Az ártatlan 
kezű s a tiszta szivü, ki lelkét nem adta hiúságra, sem ál-

' ) E o m . 1 , 1 8 . 

noksággal nem esküdött felebarátjának. Az veszen áldást 
az Úrtól és irgalmat az ő szabadító Istenétől". 5) 

De a bűnök megbánásán és a megszentelő kegyelem 
visszaszerzésén kivül szükséges még, Krisztusban Szeretett 
Híveink ! hogy buzgón, pontosan, a kijelölt időben és helyen 
teljesítsétek azon szent cselekményeket, melyeket az anya-
szentegyház látható feje a jubileumi teljes bucsu megnye-
résére meghatározott s melyekre nézve minket, mint az er-
délyi egyházmegye ez idő szerinti püspökét megbízott, hogy 
azokat megyénk körülményeinek tekintetbe vételével nek-
tek előirjuk. Lelki atyáitok bővebben fognak utasítani tite-
ket, azért itt csak rövid szavakban soroljuk föl azon szent 
cselekményeket, melyeket el kell végezniök azoknak, kik a 
jubileumi teljes búcsúban méltán részesülni óhajtanak. 

Legelső, Szeretett Híveink ! a szent gyónás és áldozás 
töredelmes és ájtatos elvégzése ; mert ez által visszanyeri a 
bűnös ember az elveszett megigazulás megszentelő kegyel-
mét, a meglevőt öregbiti ; ez egyszersmind Isten és az anya-
szentegyház előtt a megtérésnek legkedvesebb cselekménye, 
a penitencziatartásnak legbiztosabb és elodázhatlan gya-
korlata, a bucsunyerésnek pedig leglényegesebb föltétele. 

Továbbá látogassátok meg a kijelölt templomokat, 
melyekben oltárainkon a kenyér szine alatt rejtező Isten-
ember — a kegyelem forrása jelen van s a szent vértanuk 
tetemei pihennek, kik a hitért hősi halált halva méltók let-
tek arra, hogy az Ur tekintetökért könyörüljön rajtatok. 
Buzgón vegyetek részt a jubileumi körmenetekben, melyek 
mint annyi követségek jelennek meg az angyalok királyá-
nak kegyes trónja előtt, hogy a mindenszentek esedezésére 
az O irgalmasságát kinyerjék. A templomok látogatása és 
a szent körmenetek alkalmával imádkozzatok az anyaszent-
egyház látható fejének, a szentséges római pápának szán-
déka szerint az apostoli Szentszéknek nyugalmáért és az 
üdvözitő anyaszentegyház fölmagasztalásáért, a tévedők 
megtéréseért, a keresztény fejedelmek és az egész keresztény 
nép békeségeért és egyességeért. 

Ezeken fölül jó cselekedetek által is ügyekezzetek a 
penitencziatartás méltó gyümölcseivel gazdagítani lelkete-
ket és Istennek szent kegyelmét kiérdemelni. Ilyen jelesen 
az alamizsnálkodás, a felebaráti szeretetnek ezen Isten előtt 
legkedvesebb, egy pohár viznyi jótett által is örök életet ér-
demlő gyakorlata. Azonban megemlékezvén az Ur Jézus 
ama szavairól, hogy a kinek kevesebb bocsáttatik meg, 
kevésbbé szerets) tegyetek annál több jót felebarátaitokkal, 
minél nagyobb bocsánatot vártok és nyertek. S midőn ekép 
felebarátaitok iránt tanúsítjátok a szeretetet, ne feledkezze-
tek meg az önmagatok iránti szeretetről is. Ennek pedig 
legszebb tanújele lesz az önmegtagadás a böjtölésben és meg-
tartóztatásban, mely a lelket uralomra segiti az érzékiség 
fölött s azonkívül az Isten irgalmassága kinyerésének egyik 
igen hathatós eszköze. 

íme, Krisztusban Szeretett Hiveink ! nem sok és nem 
nehéz a mit végeznetek kell, hogy a jubileumi teljes búcsú-
nak részesei lehessetek. Ragadjátok meg tehát az isteni 
igazság kiengesztelésének és csapásai elfordításának ezen 
könnyű eszközeit, használjátok föl kellemes időjét, fordít-
sátok halhatatlan lelketek üdvére kedvező alkalmát. Intelek 

») 23. Zsolt. 3—5. - 6) Luk. 7, 47. 
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a látnók igéivel : „Térjetek a ti Uratokhoz, Istenetekhez, 
mert ő kegyes és irgalmas és béketűrő és nagy irgalmu és 
legyőzi a gonoszságot. Ki tudja talán hozzátok tér és meg-
enged és áldást hagy maga után.7) ( V é g e k ö v . ) 

Berlin. A d a l é k o k s o k m á n y o k a z e g y h.á z -
ü l d ö z é s t ö r t é n e t é h e z . A boroszlói herczegpüs-
pök, mint előrelátható volt, tagadólag válaszolt azon kor-
mányilag hozzá intézett felszólításra, hogy hivataláról 
lemondjon. A püspök ur folyó hó 17-dikén aranymisé-
jét mondja, s talán néhány nappal későbben számkive-
tésbe vagy a börtönbe menend, ha t. i. a lemondásra neki 
kitűzött határidő letelt. E kérdés igen könnyen bonyodal-
makra is adhat alkalmat Ausztria s Poroszország közt. A 
hgpüspök ugyan, miután a protestantismus csak megrabolni 
tudja a kath. egyházat, de iránta vállalt kötelezettségeknek 
eleget tenni nem; jövedelmeinek legnagyobb részét, 60— 
80,000 ftot megyéje osztrák területén levő részéből huzza, 
mig a porosz rész csak igen szegényesen dotálva van. A jö-
vedelem eme része tehát semmi szin alatt sem foglalható le, 
valamint az sem akadályozható meg, hogy a püspök, ha a 
berliniek .leteszik', osztrák területről tovább ne igazgassa 
megyéjét. Igaz ugyan, hogy néhány porosz lap már kita-
lálta, miszerint a püspöknek .letevése' után, a püspökség j a -
vainak kezelésével megbízandó kir. biztos az osztrák terü-
leten levő, Johannesberg nevü jószágra is ,magánjogi' igé-
nyeket támasztand, mig viszont egy bécsi zsidólap, a ,Neue 
Fr. Fr.1 azon alkalomból, hogy a müncheni ,Vtl.' szerkesz-
tőjét, dr. Siglt, Bismarcknak megbántása miatt Salzburg-
ban, tehát osztrák területen befogták, azt a következtetést 
vonja, hogy a boroszlói hgpüspököt is be kellene fogni, mi-
helyt „osztrák területről a porosz monarchiát megtámadja" ; 
— no de ezek mindeddig csak zsidó stylgyakoi-latok, me-
lyeknek érvelései csak azon esetre valósulhatnának meg, ha 
az Ausztriában ezidőszerint uralkodó liberalismus a Habs-
burgok birodalmát csakugyan tettleg is már Bismarck do-
miniumának tekintené; — meglátjuk tehát, mi lesz, ha 
majd a dolgok odáig fejlődnek, hogy a hgpüspök csakugyan 
kénytelen, osztrák területen megvonulni. 

Egy borzasztó lépést előre tett a ,culturkampf' azon, f. 
hó 8-án az alsóház elé terjesztett tvjavaslat által, melynek 
egyetlen czikkelye ekként hangzik: 

„Az 1850. január 31-ki alkotmányokmány XV., XVI. 
és XVIII. pontjai megszüntettetnek. Az evangelika és kath. 
egyház, valamint a többi vallástársulatok jogrendje az állam-
ban az állam törvényei által szabályoztatik". 

A javaslat benyújtására vonatkozó felhatalmazást az 
összes ministerium, magát a javaslatot csak Bismarck irta 
alá. Az indokolás azt mondja, hogy az uj egyházi törvények 
ellen folyton az alkotmányellenesség vádját emelik. Az állam 
és az egyház közötti viszonyt nem lehet többé általános, ha 
nem tisztán csak beható specialis törvények utján kell sza-
bályozni. Az államot biztosítani kell „a souverainitását 
megvető s őt magát veszélyeztető római papság ellen" ; a 
többi felekezetek ellenében ily védelem nem szükséges — ! 

A XVI. pont eltörlése azért szükséges, mert az egyház 
a bizalomteljesen ráruházott azon jogával, hogy egyházi fő-
nökeivel szabadon közlekedhessék visszaélt. Ennek példája 

»yjöell , 1 3 - 1 4 . 

a február 5-ki encyclica. A XVIII. pontot azért kell meg-
szüntetni, hogy csakis olyan papok viselhessenek egyházi 
hivatalt, a kik az állam törvényeinek engedelmeskednek. 

Kíváncsiak vagyunk, váljon ez után találkozik-e még 
.szabadelvű' lap vagy elme, mely Bismarck eljárásában 
mást mer látni, mint az elkapatott protestantismusnak fék-
telenkedését ; mely tagadni meri, hogy a porosz katholicis-
mus a nyilt üldöztetésnek állapotában van ; de kíváncsiak 
vagyunk arra is, mit fog a kanczellár ezentúl kigondolni ; 
mert hogy most körülbelül utolsó kártyáját játszta ki, mely 
után legfelebb még holmi dragonádák, lemérszálások s ha-
lomralövések, a bitófa s guillotine következhetnének, az 
kétséget sem szenved ; maga is érzi azt, s onnan az a lázas 
düh, mely az egyház elleni eljárásait jellemzi. Megbecsül-
hetetlen a tvjavaslat okadatolásának azon megjegyzése is, 
hogy ez a törvény csak a katholikusok üldöztetése végett 
hozatik ; ha kormányunknak erőnek erejével vallásháború 
kell, ugy legalább köszönetet mondhatunk neki, ha maga 
világosítja fel ez iránt a kath. népet. 

Mint culturharczi okmányt közöljük ma az államkor-
mány válaszát a püspökök fuldai feliratára. 

„Berlin, 1875. april 9. Főt. érsek urat értesítjük, mi-
szerint a császár és király ő Felsége az államministeriumot 
megbizta azzal, hogy a Fuldában f. hó 2. összegyűlt porosz 
püspökök közvetlen beadványára válaszoljon. 

A legfelsőbb megbízásnak megfelelvén, lehetlen ki nem 
fejeznünk a fölötti csudálkozásunkat és sajnálatunkat, hogy 
a püspök urak magas állásukban oly állítás eszközévé tehe-
tik magukat, mintha Poroszországban a ker. hit megtaga-
dása lenne, oly törvények iránt engedelmességet ígérni, me-
lyeket más német és idegen államokban századok óta és még 
ma is a kath. papság és egyházi elöljáróik megtartanak, a 
melyek megtartását ott a kath. papság szent esküvel feltét-
lenül ígéri. 

Nem kevésbbé feltűnő és az igazságtól eltérő azon állí-
tás, hogy azon törvények, melyek ellen ujabban a püspökök 
engedetlensége épen csak Poroszországban irányul, az isteni 
igazságok kihirdetését tiltanák. 

Ha a püspök urak azt mondják, hogy más felekezetek 
papjainak jelenleg fizetési javítások engedélyeztetnek, me-
lyekben ugyanakkor a kath. papok nem részesülnek, az or-
szággyülés javaslataiba és tárgyalásaiba való egyszerű be-
tekintés is elég leendett arra, hogy a püspök urak magok ia 
meggyőződjenek állításuk tévesvolta felől. 

Szintúgy lehetetlen, miszerint a püspök urak előtt is-
meretes ne legyen, hogy a javaslat, melynek végre nem haj-
tását, annak tartalmát fölötte sértő szavak alkalmazásával 
kívánják ő Felségétől, csakis legfelsőbb jóváhagyással j u t -
hatott az országgyűlés elé. 

A követelés, hogy ö Felsége attól, miután az ország-
gyűlés által elfogadtatott, mégis tagadja meg szentesítését, 
annál különösebb, miután a püspök urak magok sem fogják 
hinni, hogy a dotatiókat, melyek visszatartása szóban van, 
az állam valaha engedélyezte volna, ha azok engedélyezésé-
nél a püspököknek és papoknak azon jogot kellett volna 
engedni, hogy a pápa tetszése szerint az állam törvényeinek 
engedelmeskedjenek, vagy ne. 

Ha a beadvány a fizetést beszüntető törvényt kimond-
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liatlan szomorúság és békezavaró bonyodalom forrásának 
nevezi, a püspök urak közöl azok, kik 1870-ben a vatikáni 
határozatok kihirdetése előtt az ily állapotokat a vatikáni 
határozatok következményeiként előre látták és ékesszóló 
szavakkal nyiltan hirdették, kérdezzék önmagoktól, váljon 
meggyőződésökhez való hű és szilárd ragaszkodás által ta-
lán nem menthették volna-e meg hazánkat a bajoktól és 
békezavarásoktól, melyeket előre megjósoltak, és melyek 
fölött most velők együtt sajnálkozunk. 

Kérjük a főt. érsek urat, sziveskedjék e válasziratot a 
közvetlen beadvány aláíróival közölni. Az államministerium. 

Róma. A t i t k o s t á r s u l a t o k e l e n y é s z é s é r e 
m ű k ö d ő a j t a t o s t e s t v é r ü l e t . Az alább következő 
pápai breve alkalmul szolgál nekünk egy legújabban eme 
nevezetes czélra alakult ajtatos testvérületnek alapszabá-
lyait közölni ; mert e vállalat megérdemli, hogy minél széle-
sebb körökben közismeretessé váljék. Ezen testvérületnek 
czélja szent Mihály főangyalnak különös pártfogolása mel-
lett hármas misék s áldozások által a Szent-Háromságot 
megkérlelni mind azon bajért s szellemi kárért, melyet a 
titkos társulatok e világon okoznak, e titkos társulatok el-
nye'sztét s tagjainak megtérését kérelmezni. A társulat alap-
szabályai a következők : 

1) Imatestvériilet keletkezik azon czélra, hogy Isten-
től a titkos társulatoknak elenyészése s azok tagjainak 
megtérése kéressék, türelme kiengeszteltessék s a Szenthá-
romságnak mind azon bántalmakért elég tétessék, melyek-
kel e titkos társulatok illetik. 

2) E testvérületnek tagjai papok, szerzetesek s vilá-
giak is lehetnek. Az egyletbe való belépés hármanként tör-
ténik ; a papok arra kötelezik magok, hogy mind a hárman, 
ugyanazon, általok midőn belépnek, meghatározandó napon 
az egylet intentiójára misézni, a nem-papok, hogy ugyanígy 
áldozni fognak. 

3) E misézés, illetőleg áldozás egyszer vagy többször 
történik, heten vagy hónaponkint, a mint a belépők magokat 
kötelezik. Ha valamely pap ex officio akadályozva lenne, az 
ekként elvállalt napon egyedül s kizárólagosan az egylet 
intentiójára misézni, akkor annak szándéka mint másod-
intentio veendő be, s ezenkívül az egész napon, bármiként 
szerzendő ajtatos érdemeit az egylet szándékára áldozandja 
fel ; — azon világi tag, mely áldozási kötelezettségének a 
kitűzött napon nem tehetend eleget, ezt minél előbb utánpó-
tolandja. 

4) Minden tag felvételi igazolványt kap, melyen sa-
ját s két tagtársának neve áll, kik vele együtt ugyanazon 
a napon az egylet szándékára miséznek, illetőleg áldoznak, 
s kikkel szent feladatát egyetértőleg végzi. A felvételre 
való bejelentések bérmentve Párisba küldendők: „Au B. P. 
provincial des FF. Mineurs, directeur de l'Association, rue de 
la Santé, 15;" a beküldő maga választhatja társait, kik ugy, 
mint neveik beküldetnek, az egyleti lajstromokba beírat-
nak. A jelentkezők kéretnek, hogy bejelentésökhez csekély 
kis adományt is csatoljanak, melyből a különféle nyomatási 
s levelezési költségek fedeztetnek. Ezenkívül kéretnek a 
tagtársak, hogy a fentjelzett czim alatt tehetségökhez ké-
pest jelentést tegyenek minden oly esemény vagy mozza-
natról, melyet a társulatra nézve fontosnak tartanak. 

Mennyire találkozik ezen egyletnek czélja a szentatya 
szándékával mutatja a következő breve, melyet fentemiitett 
elnöke nem régen kapott, s melynek eredeti szövege imitt 
következik. 

PIUS PP. IX. 
Dilecte filii salutem et apostolicam benedictionem. 
Jamdiu sancta haec Sedes, dilecte fili, Massonicae se-

ctae malitia perspecta, eam ab ipso fenne suo ortu damnave-

rat et crebris confixerat excommunicationibus, diserteque 
praenunciaverat damna inde expectanda religioni et civili so-
cietati. Siquidem digna istae Satanae proles, hominem in 
Deum erigens ac sibi ipsi normám constituens, necessario 
divinam pariter et humanam respuit et odit auctoritatem, 
illudque propterea frangit vinculum, quo uno quaelibet copu-
latur societas. Irrita tamen fuerunt Ecclesiae monita ; imo 
truculento huic monstro plurimi blandiri voluerunt, et illi 
etiam, qui prae caeteris ipsum opprimere debuissent: ut iam 
vix aut ne vix quidem humanarum sit virium cum ipso con-
fligere. Ad evellendam itaque venenatam hanc stirpem ma-
lorum, quibus divexautur nationes, et animae a via salutis 
abductae ad aeternum compellentur exitium, confugiendum 
est ad Omnipotentem, qui sicuti olim huiusce sectae paren-
tem e coelo deiecit, sic ipsam a terris solus abigere potest. 
Commendandum idcirco ducimus consilium vestrum, qui pro-
pitiaturi Deum ab hac impia consociatione, in antris praeser-
tim suis, scelestissimis impetitum contumeliis, et ab eo simul 
imploraturi sectae destructionem et emendationem ac salu-
tem coniuratorum, in societatem, consentiente ecclesiastica 
auctoritate, coivistis, cuius sodales, si presbyteri, divinam 
expiationis hostiam terni quotidie sanctissimae Trinitati offe-
rant, si laici, terni pariter quotidie ad sacram mensam accé-
dant. Graudemus autem, societatem istam vix ferme na tam, 
amplis auctam fuisse incrementis; maioraque eidem omina-
mur, ut, multiplicatis intercessoribus, efficacius et citius pla-
cetur ira divina et impetretur quod poscitur. Interim vero 
tibi, dilecte fili, tecumque consociatis ad hoc opus, apostoli-
cam benedictionem superni favoris auspicem et paternae no-
strae benevolentiae pignus peramanter impertimur. 

Datum Romae apud S. Petrum, die 7 Januarii, anno 
1875, Pontificatus nostri anno vigesimo nono. Pius PP. IX. 

Concordat cum originali. E. J. hagarde, Vic. gen. 

VEGYESEK. 
— A porosz ,államkatholikusok' a legújabb pápai en-

cyclica ellen intézett tiltakozását eddig 977 személy irta 
alá ; — imposáns tömeg ! főleg, ha tekintetbe veszszük, hogy 
Németországban mindössze is csak tizennégy millió katho-
likus van. — Bismarck már megint attentatumokról álmo-
dozik. Pozenben egy embert befogtak, ki a székesegyházi 
karkáplántól pénzt kért, hogy Berlinbe utazhassék, Bis-
marckot agyonlőni. A káplán természetesen feladta, s most 
nagyban foly a vizsgálat. Westervelle, Kullmann, Duchesne, 
s most ez a lengyel ; — a nagy közönség már joggal moso-
lyogna ezeken, ha Poroszországban nem léteznék, különösen 
ad hoc egy §., mely a mosolygást ily esetekben szigorúan 
megtiltja. — Richthofen, volt boroszlói kanonok, ki elsőben 
ókatholikus, nem régen pedig lutheránussá lett, legújabban 
„egészen a magánéletbe vonult" ; — s nem tartóztatta senki ! 

— A posen-gneseni megyében jelenleg 79 pap van 
májustörvényileg bezárva s 32 száműzve ; legújabban Koz-
mian kanonok is fogatott be ; mert most őbenne sejtik a t i t-
kos pápai delegátust. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 428 frt. 13 kr., 180 frank ar., 70 darab 
régi húszas, 4 db tallér s 3 db ez. ftos. 

A pest-központi növendékpapság egyházirodalmi t á r -
sulata fiúi tisztelete jeléül . . . . 1 db. cs. k. arany. 

A Szent-László- Társulatnak 
ugyanaz . . . . 1 ez. tallér s egy ez. húszas. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, április 24. 33. I. Eélév, 1875. 

Néhány észrevétel 
, Az állampolgárnak kötelmei az állam s annak törvényei iránt' 

czimü czikkre.1) 

Az adófizetés egyike a legnehezebb és egy-
szersmind legfontosabb erkölcstani kérdéseknek. 
Igaza van a czikkirónak, ha azt állitja, hogy az 
adók megfizetése, még a közvetetteknek is, lelkis-
meretbeli kötelesség, következőleg az azokra vonat-
kozó törvények nem lehetnek tisztára büntetők 
(mere poenales). 

Világosan kitűnik az adófizetés lelkismeretbeli 
kötelezettsége a római káté ezen szavaiból : „In hoc 
crimine rapacitatis includuntur, qui, quae ecclesiae 
praesidibus et magistratibus debentur vectigalia, 
tributa, décimas etreliqua huius generis non dissol-
run t vel intervertunt et ad se transferunt". (Cat. Rom. 
p. I II . C. VIII . qu. X.) 

Ha állana is némely hittudós véleménye, hogy 
tudnillik a közvetett adók csak a „lex mere poena-
lis" köréhez tartoznak, az idevonatkozó csalások 
mégis már bizonyos mellékkörülményeknél fogva 
vétkesek ; mivel az illető törvények kijátszása ren-
desen más bűnnel p. hazugsággal jár együtt ; azon-
kivül a becsület, vagyon, sőt némelykor az élet is 
veszélybe hozatik. Mindamellett előfordulnak cse-
kély dolgokban esetek, midőn alaposan merőben 
büntető törvényt lehet feltenni, ilyen példát emlit 
Schwane „Die Gerechtigkeit" czimtí müvének 189. 
lapján. 

Sokkal nehezebb azon kérdés megfejtése, hogy 
mi képezi tulajdonképen az adófizetési kötelezett-
ségnek alapokát (titulus debendi). Czikkiró három 
véleményt emlit ; de az elsőt és másodikat egybe 
lehet foglalni ; csak a „dominium altum vel supere-

!) ,Réi; 14, 15. és 16. sz. 

minens" fogalmát kell helyesen értelmezni. Szoros 
értelemben vett „dominium altum", mintha az ál-
lam minden, az államban levő birtok főtulajdonosa 
volna, nem létezik ; ezen elmélet az állami absolu-
tismus kezében borzasztó fegyvert képezne az alatt-
valók liáboritlan birtoklása ellenében ; de másrész-
ről nem lehet tagadni, hogy az állami hatalomnak 
a birtoktulajdonra nézve bizonyos jogai vannak, 
mert a birtok nemcsak az egyénre, hanem a polgári 
társadalomra, mint egészre nézve is a legnagyobb 
fontossággal bir, sőt alapját képezi ; azért az állam 
nemcsak védelmi, hanem korlátozási tekintetben is 
jogosult befolyást gyakorolhat a tulajdonra. 

Három szempontot kell itt tekintetbe venni. 
Először az állami hatalomnak nincs joga, a tulaj-
don és birtok használati módját meghatározni ; e 
tekintetben csak intést és jó példát alkalmazhat. 
Másodszor az állam jogában áll, áldozatot követelni 
az alattvalóktól, ha fensőbb állami vagy társadalmi 
czélok azt szükségessé teszik ; sőt a szükség eseté-
ben a birtok teljes odaajánlását követelheti, de min-
dig kellő kárpótlás mellett (kisajátítás). Harmad-
szor jogában is áll, a közjó érdekében és kárpótlás 
nélkül bizonyos korlátokat szabni, melyeknél fogva 
a birtokon valamit tűrni vagy abbanhagyni kell. De 
ezen korlátozások, amennyire csak lehetséges, a bir-
toklás természetszerű szabadságával összehangzók 
legyenek, és kétes esetekben a jogvélelem mindig a 
szabadság mellett áll. Igy okoskodik Walter, hires 
jogtudós.2) De a hittudósok is i lyformán nyilatkoz-
nak. Pruner 3) ezeket mondja: „Wenn Juristen und 
Moralisten von einem dorn, altum et supereminens 
reden, ist diess nicht so zu verstehen, als hätte der 
Staat ein wirkliches Miteigenthum oder Disposi-

2) Naturrecht und Politik, n. 169. 
Rechte und der Gerechtigkeit. I. 253. 

3) Lehre vom 
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tionsrecht über das Vermögen der Staatsangehöri-
gen, sondern es ist damit die dem Gesetzgeber inne-
wohnende Gewalt bezeichnet, dem Gemeinwohl 
schädliche Dispositionen zu verbieten, für dasselbe 
nöthige Leistungen aber zu befehlen. Eis fällt also 
durchaus nicht unter die „justitia commutativa", 
sondern unter die „justitia legális", und ist ein 
Ausfluss des — ebenso uneigentlich dominium ge-
nannten — dominii jurisdictionis. Wenn es das all-
gemeine Beste erheischt, muss ein Mitglied des 
Staates gegen angemessene Schadloshaltung selbst 
das vollständige Eigenthum einer Sache abtreten". 

Hasonlóképen nyilatkozik Gury I. 11. 536 : 
Distinguunt communiter dominium altuni ethumile. 
Prius dicitur jus, quod habet suprema auctoritas, 
disponendi aliquando de bonis privatorum ex gra-
vissima causa in bonum communitatis cum débita 
compensatione,in quantum fieri potest". Schwane idé-
zett munkájának 11. lapján igy szól: „Wenn man 
ein gewisses „dominium altum" und „dorn, humile" 
unterscheidet und ersteres der souverainen Regier-
ungsgewalt über das Vermögen der Untergebenen 
beilegt; so ist zwar wahr,dass die Regierungsgewalt 
im Interesse des bonum commune das Eigenthum 
des Einzelnen einschränken oder bei Expropria-
tionen gegen Entschädigung aufheben kann. Aber 
dieses Recht der Regierung ist kein Eigenthums-
recht". A helyes értelemben vett „dominium altum" 
tehát a „justitia legális" köréhez tartozik, melynek 
czélja a közjó (bonum commune) fejlesztése és elő-
mozdítása az arra szolgáló eszközök érvényesí-
tése által. 

Több ujabbkori hittudós az adókivetési jogot, 
valamint megfelelőleg az adófizetési kötelezettsé-
get a „justitia legalis"-ra alapitja. Pruner szerint 
(i. h. II. 255. 1.) az adókivetés az államhatalom 
azon jogán alapszik, melynél fogva az alattvalóktól 
azon szolgálatokat és fizetéseket követelheti, me-
lyek szükségesek a társadalom czéljaira ; azért az 
adófizetés szerinte „obligatio justitiae legális". Hi-
vatkozik ezen felfogásnak hódoló törvényhozá-
sokra. Szerény nézetünk az, hogy ezen kérdés, ter-
mészete szerint, inkább a jogtanhoz tartozik ; azért 
a jogtudósok nézetét is tekintetbe kell venni. Wal-
ter idézett munkájában ezeket mondja: Minden 
állam létfeltételéhez tartozik, hogy elegendő phy-
sikai hatalma és annyi pénze legyen, amennyi azon 
hatalom és a többi állami intézmény létrehozása és 
fentartására szükséges. De az állam nem más mint 
az egységgé szervezett nép ; minden egyes polgár 

tagja az egésznek és kell, hogy ilyennek tartsa 
magát; azért az egésznek létele egyszersmind az 
egészhez tartozó egyének létele is ; következésképen 
az egyének tartoznak az egész fentartásáról és 
fejlesztéséről gondoskodni. Ezen alapszik az adó-
fizetési kötelesség. Walter véleményének támoga-
tására Stahl, Taparelli, Bluntschli, Trendelenburg 
jogtudósokra hivatkozik. Taparelli4) abból vezeti 
le az adókövetelési jogot, hogy az állam gazdagság 
nélkül végrehajtó hatalmát nem gyakorolhatja, kö-
telességét nem teljesítheti; ha az államnak joga 
van, adót kivetni és követelni, akkor az alattvalók 
kötelességében áll, az igazságos adót megfizetni ; 
mert minden jognak kötelesség felel meg. A czikk-
irónak tökéletesen igaza van, ha azt mondja, hogy 
a régi iskola tudósai az adózási kötelezettséget a 
kölcsönös igazságosságból származtatják; ámbár 
az előbbi felfogás a régi tudósoknál, ugy látszik, 
még sem volt egészen ismeretlen ; igy Kresslinger 
Reiffenstuel „Theologia morális" czimü munkájá-
hoz csatolt jegyzeteiben ezt mondja : „Potestas im-
ponendi vectigalia vel tributa fundatur in iuris-
dictione. ( V é g e köy.) 

Una, indivisibilis, internationalis. 
( V é g e . ) 

Eddigi száratételeinkhez — mert jobbadán azok vol-
tak, még csak néhány szót füzünk. 

Legnagyobbrészt, mint már czikkünk elején mondók, 
protestáns tudósitókat követtünk, s csak ott folyamodtunk 
katholikus forrásokhoz, hol a protestánsok nem nyújtottak 
kellő felvilágosítást; igy gondoljuk, hogy a részrehajlóság 
vádját elkerültük. 

Kiderült a mondottakból, hogy e jelző : vrómai-katho-
likusmelylyel barátjai s fiai az Egyházat magasztalják, 
ellenségei pedig gyalázni, gúnyolni vélik, — hogy az nem 
üres fogalom, hangzatos szó, tartalom nélküli schema, hanem 
hogy a lehető legreálisabb jelentőségű név; oly név, mely 
bármennyit jelentsen is, mégsem, sem túlzás, sem fitogtatás ; 
mert a római Egyház, amaz egyház, melynek földi köz-
pontja Rómában van, csakugyan katholikus, egyetemes ; azon 
értelemben is, hogy tagjait, hiveit a világ valamennyi népei 
köztbirja, hogy a világ valamennyi nemzeteit kebléhez szo-
ritja s ily értelemben internationalis is, a mint azt Miquel 
elnevezte, nagyobb igazságot mondva ki e szóval, mint a 
mennyit minden bizonynyal akart. 

S mennél óriásibb kiterjedésű ezen szellemi birodalom, 
annál szembetűnőbb annak mindenütt egyformán Róma felé 
gravitálása, mely nem esetleges vagy mesterséges, hanem 
szükségszerű s természetéből folyó, mert az egyes, rész-
letes, országos, nemzeti egyházak csak annyiban katholiku-
sok, a mennyiben rómaiak; a többi, bármint nevezze is el 

4) Versuch eines auf Erfahrung begründeten Natur-
rechtes II. 1176. 1177. 
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magát, száraz ág, leszakítva az anyatörzsről, s az előbb 
ntóbb bekövetkező, de biztos halálnak szentelve ; — s ezért 
talán nincs is szó, mely e világon annyiszor s annyi nyelven 
hangoztattatnék, mint ez : római-katholikus ! Midőn a Canada 
jeges vidékein koborló félvadak ezelőtt 40 évvel szegény 
hitküldéreik által szegénységekhez mért ajándékot küldtek a 
pápának, az általános hitnek, Róma városában székelő őré-
nek nevezték öt, kihez szivök mélyéből ragaszkodnak (Da-
niéi, földrajz I. 895) s midőn a japáni keresztények, mi-
után 200 esztendeig titokban lappangtak volna, ismét egy-
szer katholikus hitküldért láttak, az első kérdés, melyet 
hozzá intéztek, az volt : „Elismeri-e a római pápát ?" 

E szó ,római katholikus', nem is jelenti, mint bizonyos 
oldalról, saját jobb meggyőződések ellenére állítják, a rituá-
lis különbséget ezen s az u. n. görög egyház közt. Ezen 
állítást a felhozott statistikai adatok kimerítően megczáfol-
ják, melyek szerint épen ezen egyház a legkülönbözőbb gö-
rög — ruthén s melchita — és keleti — maronita, chald, 
kopt, syr — szertartásokat magában foglalja ; s mindezek 
ro'mai-katholikusok ; e szó tehát nem jelezheti a rituális kü -
lönbséget. Igaz, hogy amúgy közönségesen szembesíteni 
szokták e szókat: rdwm-katholikus s #ó>ö</-katholikus, 
s ez utóbbi alatt a szakadár, vagy mint magokat nevezik : 
görög- vagy keleti ,orthodox' keresztényeket értik, kik a 
.katholikus' elnevezést csak azért negélyzik ; mert jól tud-
ják , hogy Krisztusnak igazi egyházának katholikusnak 

- kell lennie. Neme az öncsalódásnak ez, melylyel elhitetik 
magokkal, s nem minden szándékosság nélkül el akarják 
hitetni másokkal is, hogy Krisztus igazi egyházát ők képe-
zik ! Nevetséges ! Mily távol áll, például, a konstantinápolyi 
,patriarchának' egyháza attól, hogy a szó fentjelzett értel-
mében ,intemationalis' legyen ! Egy pár szláv törzsnek 
nemzeti egyházává lőn, de ugy, hogy még ezek is csak ad-
dig ismerik el egyházi fenhatóságát, a meddig tetszik ; avagy 
legyen, ha tud, patriarcha Oroszországban vagy a bulgárok 
közt ; vagy éreztesse felsőbbségét a karlóczai érsekkel ! S igy 
is, mint e néhány szláv törzsnek százfelé szakadozott egy-
háza, tengődő fenállását csak az orosz czároknak politikai 
szamitásainak, jobban mondva : ármánykodásainak s sötét 
szándékainak köszöni, kik ebben a byzanti császároknak, e 
léleknyügöző zsarnokoknak méltó örököseivé lettek ; — 
több-e tehát üres kérkedésnél, ha ezen egyház a .katholi-
kus' nevét magára alkalmazza — ? 

Avagy a protestantismust említsük, melynek ,hitkül-
dérei' a csonkított, roszul fordított bibliát mindenüvé elvi-
szik, s boldog boldogtalannak alkalmatlankodnak vele ; kik 
legszaporábban ott jelennek meg, hol a ,missiói teendő' mel-
lett egy kis kilátás is van egyéb, gyakorlatiabb s hasznosabb 
mellékfoglalkozásra, minőket a világkereskedelem számta-
lant nyújt, mindkét India kincseitől kezdve, le egészen a 
rabszolgakereskedésig ? De a kik feleségestől s gyermekes-
től sehol sem jelennek meg, a hol Krisztusért csak egy ha-
jukszála is meggörbülne; — szóval, a kiknek egész rendel-
tetésök csak az, hogy ott, hol könnyen lehet, akadályokat 
csináljanak a katholicismusnak, s rontsák azt, amit annak 
önfeláldozó missionariusai ezer veszély közt építettek — ? 

De térjünk vissza a mi római-katholikus egyházunk-
hoz. Iía igaz ama bölcsészeti axióma, — s igaz — hogy a 

szépség semmi egyéb, mint változatosság az egységben, akkor 
a kath. egyház a legszebb tünemény a világon; mert benne a 
legkülönbféle népek ugyanazon hitnek egységében egyesit-
vék. E csudás müvét egyházunk nem egy napon végeatn. 
hanem immár több, mint 1800 esztendőig dolgozik rajta ; 
folytonosan haladva s nagyobbodva a népek megtérése által, 
míg a többi keresztény hitgyülekezet csak a tőle való elsza-
kadás által keletkeztek. A mi római-katholikus egyházunk 
azon fa, mely a Krisztus ültette magból kikelt, amazok csak 
elszakadt ágai annak. A mi egyházunknak apostolai azok, 
kiknek Krisztus, midőn tőlök elbúcsúzna, ezeket mondá : 
„Elmenvén az egész világra, hirdessétek az evangélio-
mot minden teremtménynek" (Márk, 16, 15.) — ők azok, 
kikhez ekként szóla — Luk. 15, 5—6; — „En vagyok a 
szőlőtő. . . . a ki én bennem marad és én ő benne, az sok 
gyümölcsöt terem ; mert nálam nélkül semmit sem cseleked-
hettek. IIa ki énbennem nem marad, kivettetik, mint a sző-
lőveszsző, és elszárad; és összeszedvén azt, tűzre vetik, 
és elég". 

Azt igéré tehát az Ur egyházának, hogy hithirdetése 
gyümölcsöző leend világ végezetéig; — „ime, mondja Má-
ténál, 28, 20 ; én veletek vagyok mindennap, világ végeze-
téig". Mily egyházon látjuk ezen Ígéretet teljesülni? Egye-
dül a katliolikuson ! Ez tehát azon egyedüli igaz egyház 
melyben Krisztus él, s ama 205 millió, kiket széles e vilá-
gon magában foglal, csalhatatlan jele annak, hogy ő az 
igazi egyetemes, nemzetközi anyaegyház, melytől a pilla-
natnyi szenvedély hatása alatt elszakadhattak ugyan egész 
nemzetek, de hiszszük s reméljük, söt tudjuk, hogy lesz idő, 
midőn tévedésöket belátva visszatérendenek a szerető közös 
anya keblére s leszen egy akol s egy pásztor! G. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Peut, april 22. A t i t k o s p á p a i d e l e g a t u s . A 

posen-gneseni érseki egyházmegye főpásztora, gr. Ledo-
chowski a májusi porosz törvények következtében, mint 
ismeretes, nem csak börtönbe jutott, hanem főpásztori hiva-
talától is megfosztatott. Az érsek daczára hivatali megfosz-
tatásának még ma is a börtönben tanúskodik mint hitvalló 
hite mellett, de egyházmegyéjét kormányozni nem képes, 
letételét, megfosztását pedig hivatalától, az államtól függet-
len egyház el nem ismerheti. Ledochowski ma is érsek, ma 
is főpásztora a posen-gnesexn érseki egyházmegyének és 
marad mind az ideig, mig csak vagy az egyház feje, a pápa 
által fel nem oldatik a kötelék, mely őt megyéjéhez csatolja, 
vagy a halál erőszakosan szét nem tépi e köteléket. Az álla-
mi hatalom önerejéből e téren semmit sem tehet, nem teheti 
tehát, hogy a gróf megszűnjék törvényes főpásztora lenni 
megyéjének. 

A római szentszék, melynek kötelessége gondoskodni,, 
hogy az egyházmegyékben a rendszeres kormányzat fenn ne 
akadjon, tekintetbe véve az üldözést, melynek a katholikus 
egyház a porosz tartományokban kivan téve, a kormányzat 
fentartása végett a fogoly főpásztor fogsága idejére oly mó-
don gondoskodott a posen-gneseni megyéről, minőt a viszo-
nyok követeltek: titkos delegátust küldött t. i. az egyház-
megye kormányzására. E titkos delegatus már régen mű-
ködik, az egyházmegye kormányzatának kereke működik, 
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de hogy ki legyen a titkos mozgató erö, ki az és hol van, ki 
a fogoly érsek helyett a megyét kormányozza, erre még a 
jól r e n d e z e t t porosz rendőrség sem volt képes rájönni. Sokan 
állították, sokan tagadták ily delegatus létezését, mig a leg-
újabban titokszerüen végrehajtott kiközösitési eset a két-
kedőket is ily delegatus létezéséről meggyőzte. 

Épen ez eset, a mily feltűnést okozott, épen oly 
fokban ingerli fel a liberalismus haragját az egyház ellen, 
államellenesnek hirdeti az egyház ilynemű eljárását és va-
lóságos erkölcsi megbotránkozással kikél az egyház ellen, 
mely nem bir azon erkölcsi erővel, hogy nyilt sisakkal száll-
jon szembe ellenségeivel. E titkos kormányzat, úgymond a 
liberális ,Napló', nem csak a májusi törvényekkel, hanem 
általában minden állam tekintélyével ós belső nyugalmával 
a legélesebb ellentétben áll, és végre is az egyház fogja 
megbánni ; mert kárát vallja, hogy a nyilt, bármily súlyos 
erőszak ellenében is ily titkos eszközhöz folyamodott, mely 
már természeténél fogva sem nyújt kilátást arra, hogy akár 
sikeresen, akár tartósan működhessék. 

A liberalismus vaksága, mondjuk ki : gonosz indulata 
és gyűlölete az egyház iránt, mint a fentebbiekből látható, 
még ott és abból is fegyvert kovácsol az egyház ellen, hol és 
miből másoknál az önfentartás szempontjából nem ily ártat-
lan, hanem valóban az államra nézve veszélyes eljárást is 
védelmezni kész lenne. Az egyház üldöztetik, papjai elzá-
ratnak, a hivek lelki üdve a betolakodott farkasok, az el-
pártolt, hit- és esküszegő papok miatt veszélyben van, az 
egyházmegyék nyilt szabad kormányzata akadályoztatik, 
szóval az egyház küldetésének: szabadon h :rdetni az Isten 
igéjét, megfenyiteni a bűnösöket, megerősiteni az ingadozó-
kat szabadon, ugy mint kellene, meg nem felelhet, az állam 
által oly térre erőszakoltatik, melyet az önfentartás követel, 
az egyház a végeszközhöz folyamodik, hogy a mit nyiltan, 
szabadon nem gyakorolhat, ezt titokban gyakorolja, hogy 
legalább igy mentse meg, ami megmenthető az általános ül-
dözés között és ennek neve a liberális sajtó szerint ,állam-
veszélyesség', erre a válasz az, hogy az egyház nem bir 
annyi erkölcsi erővel, hogy nyilt sisakkal szálljon szembe 
ellenségeivel, és pedig ez akkor mondatik, midőn a főpász-
torok és papok legnagyobb része vagy tényleg börtönben 
sinylik amiatt, mert megmutatta, hogy bir bátorsággal hite-
ért nyilt sisakkal is szemben állani erőszakos ellenségeivel, 
vagy pedig börtönét csaknem azért hagyta el, hogy oda rövid 
időn ismét visszakerüljön. 

Nagyon téved a ,Napló', ha azt véli, hogy az egyház 
a titkos delegatus kiküldetésének akár örvendene, akár pe-
dig, mint roszakaratulag insinuálja, hogy e kiküldetés állam-
ellenes vagy államveszélyes. Bizonyára az egyház az, mely 
legkevésbbé örvend, sőt fájlalja, hogy a viszonyok oda j u -
tatták, hogy oly eszközhöz kellett nyúlnia, melyet normális 
körülmények közt alkalmazni nem szokott. De ha a keresz-
ténység első korszakában, az üldözések között fel nem ad-
hatta az egyház küldetését ; ha a nyilt küzdelem mellett, a 
pápák oda voltak kényszerítve, hogy az egyházat a kata-
kombákból kormányozzák, ha a reformatio üldöző gyűlö-
lete mellett Angliában és máshol titokban működtek a kath. 
papok, hogy részben erösitsék a hitet, részben előkészítsék 
a híveket a vértanuságra ; ha a franczia forradalom alatt 

átöltözött papok nyújtották a híveknek a hit vigaszát, ugy 
ma, a mai üldözés közt sincsen más eszköz, mint hogy az 
egyház titokban végezze azt, amit a liberalismus zsarnok-
sága nyiltan gyakorolni nem enged. Az állitólagos állam-
veszélyesség pedig nem más mint phrasis. Az egyház tanit-
mánya ismeretes, titokban ő épen azt hirdeti, amit nyiltan ; 
de államveszélyesnek titokban is épen azok mondják, akik 
az egyház tanitmánya felöl akkor sem gondolkodnak más-
képen, midőn nyiltan tanit, és igy semmitsem bizonyítanak. 
Valamint az egyház nyilt, szabad tanitása miatt még egy 
állam sem bukott meg, ugy nem megy tönkre, ha titokban 
tanit sem. Különben, hogy a ,.Napló' és társainak erkölcsi 
megbotránkozást megszűnjék a titkos delegatus miatt, hogy 
aggodalmaik megszűnjenek az egyház netaláni kára miatt, 
forduljanak tanácsaikkal nagymesterükhöz, Bismarckhoz, 
mondják meg neki, hogy szűnjék meg vad erőszakkal ül-
dözni az egyházat és biztosithatjuk, hogy a pápai titkos 
delegatus létezése nem fogja rángatózásba hozni idegeiket, 
hanem ismét a kellemes hangzású gróf Ledochowski bibor-
nok-érsek nevével fognak a posen-gneseni érseki egyház-
megye élén találkozni ; igen, állitsák vissza a rendes viszo-
nyokat, és az egyház is azonnal vissza fogja vonni a rend-
kívüli eszközöket, sőt jobban fog örvendeni, ha nem lesz 
titkos delegatus, mint maga Bismarck. f~| 

Pest, april 23. I n g y e n e s t a n ó r á k a k a t h o -
l i k u s e l e r u s s z á m á r a . A,Pesti Napló'-naik vagy szer-
kesztője, vagy valamely munkatársa, ugy látszik, egyetemi 
tanári catbedrára aspirál, legalább azt látszik mutatni ama 
czikk, mely a ,N.' hasábjain napvilágot látott azon alka-
lomból, hogy a tapolczai kerületben a kath. papság fellépése 
folytán csütörtököt mondott a fusio. A dominus tanárjelölt-
nek in spe haragja nem kis reménynyel kecsegtet, hogy e 
cathedráról jól tudna ledörögni, ha — lennének, a kik hall-
gatnák; stylaris gyakorlata, melyben a katholikus clerust 
megfenyegeti, hatalmas tanárt sejtetnek benne — szóval, 
még csak a kinevezés hiányzik, pedig, hogy ezt is megér-
demli, azt czikkének következő passusa tanusitja, melyet 
ezennel a szabadelvű kormány figyelmébe ajánlunk : „Ha van 
ország a continensen, hol a clerusnak mint olyannak, politi-
kai pártot formálni nincsen oka : az az ország a mienk. 
Tagjai mint egyesek ám vegyenek részt — jogukban és kö-
telességükben is áll, (köszönjük a kegyességet) a jogosult 
küzdelemben, de külön politikai párt alakitását meg ne ki-
sértsék. Sem kedvünk, sem szükségünk egyházi szinezetü 
politikai küzdelemre. Van elég baj e nélkül is, csak ezt 
győzzük isten igazában. S aztán különösen a mokra jelsza-
vakat ne pörgessék ajkaikon. Szellemben és anyagi javak-
ban nem oly szegények ők, hogy ilyen mulatságra rászo-
rulnának ; de nem is oly gazdagok, hogy a könyelmü kocz-
káztatás veszély nélkül járna". 

Ily hatalmas leczke a kath. clerus részére mai nap, 
kivált, ha még ingyen történik, csakugyan megérdemel 
annyit, hogy az illetőt legalább is tiszteletbeli egyetemi t a -
nár-aspiránsnak tekintsük. Mai időben a liberalismus úgyis 
oda törekszik, hogy az ő tana hangozzék a sajtóban, a szó-és 
tanári-székeken egyaránt, különösen pedig azon politikai 
doctrinák, melyeket az uralkodó párt hirdet, legyen az 
azután deák-, balközép-, vagy szélsőbalpárti politikai do-
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ctrina, minden más doctrinára a politikai anathema, fenye-
getéssel kisérve tuczatszámra áll készen a liberális sajtóiro-
dákban, leginkább pedig akkor, ha valamely eltérő nézetet 
a kath. papság képvisel. Es ebben ami czikkezőnk valóban 
remekelt, mert elég hangosan fülünkbe dörgi,hogy meg ne ki-
sértsük külön politikai pártot alakítani. A kath. papság, a 
mennyire mi ismerjük,igen tanulékony szokott, lenni, de e tant 
még sem hiszszük, hogy befogadja, mert ugy tartja, hogy ha 
Madarászunk és társainak joga van külön pártot alakítani, 
e jog ő tőle sem tagadható meg, de nem is ismer az eddigi 
§§-sok közt egyetlen egyet sem, mely őt a pártalakitástól 
eltiltaná és meg vagyunk győződve, hogy a kath. clerus, 
ismerve jogait minden ingyenes oktatás daczára is ugy fog 
eljárni, amint akar, nem pedig a mint a ,N.' oktatása szól. 

Annyival is inkább pedig, mert, ha teljesen osztjuk is 
a ,Napló' állitását, hogy bajunk van úgyis, van elég, de az 
is tagadhatatlan, amit a jNapló1, kétségbe von, hogy a ,cul-
turkampf'-ra az anyagot ugyancsak sietve hordja össze a 
liberális had, mely, ha bennünket egészen készületlenül ta-
lál, ugy elveszünk. De most nem is ily pártalakitásról, ha -
nem egyszerűen arról van szó, hogy a kath. clerus nem 
osztja a szabadelvű párt nézeteit, miért mérgelődik hát a 
,Napló' ? miért von a szőnyegre oly tárgyat, mely napiren-
den nincsen ? miért zavarja össze a kath. párt alapitását, 
ama kérdéssel : van-e joga a kath. clerusnak a jobboldali 
ellenzékhez csatlakozni? miért fenyegetőzik oly indokból, 
mely nem létezik, mely ha léteznék, sem volna joga a fenye-
getésre? Tudtunkkal a kath. clerus közt jelenleg nincsen 
semmiféle mozgalom egy tulajdonképeni kath. párt megala-
kítására, miért jött tehát oly tűzbe a ,Napló' ? íme mind e 
sok kérdésnek rövid megfejtése. Az egy kissé sok, de még 
nagyon is veszedelmes lenne, világosan előirni akarni, hogy 
neked kath. clerus a ,szabadelvű' párthoz kell csatlakozni ; 
az is erős resensust okozna, ha az mondatnék, hogy nem 
szabad a jobboldali ellenzékhez csatlakozni, azért e czélt 
kerülő uton akarja a ,.Napló' érni, fenyegeti a clerust, hogy 
ne merészeljen uj politikai egyházi szinezetü pártot alakí-
tani, mert különben stb. A személyek, kikhez e dorgatori um 
intézve van, ugyanazok, csak a czim más, ugy okoskodván 
a ^ap ló ' , hogy a kath. clerus elég szellemes megérteni, hogy 
az álczim alatt ott rejlik a valóságos : a jobboldali ellenzék. 
Igen, elég szellemes, de elég eszes is, hogy önmaga gondol-
kozzék, hogy önmaga ítélje meg, mi hasznos és üdvös az 
egyház és hazára, s minthogy ezt a jobboldali ellenzéknél 
inkább feltalálja, a tolakodó professort fenyegetései da-
czára is ott hagyja, hogy ha tetszik, tartson előadást a 
négy falnak. + 

Erdély. P ü s p ö k ő E x j á n a k j u b i l e u m i 
k ö r 1 e v e 1 ei. (Vége.) IV. De a jubileumi szent búcsúnak 
kegyelmét nemcsak megnyerni, hanem biztosítani is szük-
séges. Biztositjátok pedig Krisztusban Szeretett Hiveink ! 
az által, ha lelketekben teljesen megujultok. „Le kell 
vetnetek, irja a nagy apostol, az előbbi romlás szerint való 
embert, ki romlandó a vétkező kívánságok szerint, hogy 
újuljatok meg lelketekben és elmétekben és öltözzetek uj 
emberré, ki Isten szerint teremtett igazságban és valóságos 
szentségben". ') S ezen megujulás ki kell hogy terjedjen 

^ Ë T l , 2 2 - 2 4 . 

utódaitokra ; mert e kettő által biztositható állandóan a j u -
bileumi szent búcsúnak kegyelme. 

„Újuljatok meg tehát lélketekben" előbb ti magatok, 
intünk a nagy apostol szavaival. De ezen megujulás jnem 
abban áll, hogy csak egyszerű Ígéreteket és ingadozó elha-
tározásokat tegyetek, hanem kell, hogy cselekedeteiteket, 
foglalkozásaitokat, egész életmódotokat keresztény katholi-
kus szent vallásotok szelleme szerint rendezzétek be. Le-
gyetek buzgók Istennek tiszteletében, áldozatkészek a fele-
baráti szeretetben, kitartók az önmegtagadásban, hogy ekép 
magatokat az erkölcsi rend minden viszonyában megjavítva, 
észlelhessétek magatokon a nagy apostol amaz igéinek tel-
jesülését : „Ha Krisztusban valaki uj teremtmény lett, a ré-
giek elmultak: íme mindenek megujultak".2) 

Mi vala ugyanis, a miben azon csapásoknak okát ta-
lálók, melyek a jelen nemzedéket súj t ják? A bün, mon-
dottuk, mely egyedül teszi nyomorultakká a népeket és 
egyeseket. Ha tehát a bün minden nyomornak szülő oka, 
azt kell legelőbb megsemmisíteni, annak romlottságát kell 
kiirtani s ekép Krisztusban uj teremtménynyé válni. 

Mert ki nem látja be azon természetes összefüggést, 
mely az erkölcsi rend földulása és a társadalmi csapások kö-
zött vagyon ? A hit igazságainak kétséghe vonásával együtt 
jár az emberi vélemények bizonytalansága s ezzel együtt 
a törvények ingatagsága. Isten szent nevének káromlása 
maga után vonja az anyaszentegyház törvényeinek megve-
tését. Az egyház törvényei iránti tiszteletlenségből önkényt 
következik a polgári törvények tekintélyének megingatása. 
S ezekből foly aztán a rendetlenség magánéletben, család-
ban, egyházi községben s polgári társadalomban, mely az-
tán sem jogot, sem igazságot nem ismervén, vagyon, sze-
mély, trón és oltár biztonságát egyaránt aláássa s ekép meg-
fosztja a társadalmat azon kölcsönös segélytől, melyet a 
ker. hit üdvözítő szelleme nem csak üres szavakra, hanem 
föláldozó tettekre buzdit, s mely összevetett vállakkal elég 
erős volna arra, hogy magukkal az elemek dulásaival is da-
czoljon. Ha tehát állandóan el akarjátok fordítani magatok-
ról Istennek akár a megromlott társadalomban, akár a pusz-
tító elemekben jelentkező ostorait, szükség, hogy az erkölcsi 
rendet helyreállítva, lelketekben is megújuljatok a jobb ősök 
eleven hitében, tartós reményében és gazdag szeretetében. 

Minden nap, minden óraütés int ugyan erre bennete-
ket, mert nem tudjátok, mikor jön el az Ur. Azonban főké-
pen int a jubileumi szent idő, az üdvösség ezen kellemes 
napja. Midőn ugyanis Isten irgalmasságának végetlen kin-
cseit tárja ki előttetek, nem méltányos-e, hogy meggondol-
ván az ő határtalan kegyességét, uj szívvel, uj lélekkel 
kezdjetek neki szolgálni ? Midőn kész rólatok levenni azon 
bilincseket, melyek a hozzá közeledésben akadályozának, 
nem igazságos-e, hogy, mint az apostol irja, letévén minden 
terhet és a minket környező bünt, béketűréssel fussunk az 
elénk nyitott viadalra ? 3) Midőn látjátok, hogy a nép soka-
sága egymást buzditva : „Jertek menjünk föl az Urhegyére 
és Jákob Istene házához, s ő megtanit minket utaira és ös-
vényein fogunk járni". 4) minden vidéken hosszú körmenetek-
ben esd könyörületért : akkor minő emberi tekintet ta r t -
hatna vissza valakit uj és vallásos élet kezdeményezésétől ? 

2) K o r . 2 . 5 . 1 7 . - » , Z z i d . 1 2 , 1 . — 4 ) I z . 2 , 3 , 
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Föl tehát a lelki megujulásra, mig tart e kellemes idő, mig 
még fölvirrad az üdvösségnek napja. 

Azonban a jubileumi szent búcsúnak kegyelmeit biz-
tosítani kell utódaitok számára is. Ha már a jelen nemzedé-
ken Istennek büntető keze nyugszik s emiatt arra van 
utalva, hogy igaz és mély megtörődéssel törekedjék az ir-
galmasság Atyját kiengesztelni : már maga az utódok iránti 
természetes szeretet arra inti, hogy rájok ne az egek átkát, 
hanem áldását hagyományozza. Atyáink gondoskodának ró-
lunk, midőn isteni félelemben és tiszta erkölcsökben nevelé-
nek. S vajha megőrizték volna utódaik ezen legdrágább 
örökséget ! De maga az erkölcsi romlottság közepette is a 
mi még erőt ad, fölemel és a jövőre nézve bátorit, az a val-
lásos és szigorú erkölcsű ősöknek ittott fölföltünedező pél-
dája. S ha az egyes tisztes alakok ily jótékonyan hatnak az 
erkölcsi javulásra; mennyivel jótékonyabban, mennyivel 
eredménydusabban hatna az egyetemes megujulás nagy-
szerű példája. Mert az ifjúság nem annyira a belátás és ko-
moly megfontolás, mint inkább a példák után indul. Azért 
lehetetlen, hogy az egyetemes erkölcsi javulás által kiérde-
melt isteni szent kegyelem áldásai a megjavult erköl-
csökkel együtt a legdrágább örökségek gyanánt rája ne 
szálljanak. 

De maga azon kötelezettség is, melylyel anyaszent-
egyházatok, hazátok, nemzetetek és családaitok iránt vi-
seltetni tartoztok, int benneteket, Szeretett Hiveink ! hogy 
az ifjúság erkölcsi tisztasága fölött őrködjetek. Az anya-
szentegyház Krisztus urunk szeplőtelen jegyese, melyet sa-
ját vérében förösztött meg. Kell tehát, hogy annak szeplőte-
lenségéhez méltó tagokat neveljetek. Hazátok és nemzete-
tek fenn maradásának egyedüli biztositéka a tiszta erkölcs. 
Kell tehát, hogy ezt az isteni szent vallás dajkálása által 
oltsátok annak reményeibe, gyermekeitekbe. S a keresztény 
család alapja a feddhetlenség, mely az atyák becsületes ne-
vét hiven őrzi és szenytelenül hagyja az ivadékokra. Fiaitok 
és leányaitok feddhetlenségéről kell tehát mindenek előtt 
gondoskodnotok, ezt pedig csak ugy érhetitek el, ha a szent 
hit fegyelmében fölneveltétek. 

Mindennek pedig legkedvezőbb alkalma a mostani j u -
bileumi szent idő, a lelki megujulás kellemetes idője. „Min-
den jó fa jó gyümölcsöt terem; a rosz fa pedig rosz gyü-
mölcsöt terem. Nem teremhet a jó fa rosz gyümölcsöt, sem 
a rosz fa jó gyümölcsöt nem teremhet", mondotta Krisztus 
Urunk 5) Ha azért ti az üdvösség ezen kellemes napjaiban 
kiújultok, gyermekeitek is jók leendenek; ellenben pedig 
mit várhassunk az oly ivadéktól, melyeknek elődei a rosz, a 
beteges fákhoz hasonlitanak ? 

El azért a rosz péj/iákkal, el a botrányokkal az if jú-
ság elől. Mindenki fontolja meg az Üdvözitő eme rettenetes 
szavait: „A ki megbotránkoztat egyet a bennem hivő kis-
dedek közül, jobb volna annak, ha malomkő köttetnék nya-
kára és a tengerbe vettetnék". 6) S azért minden ker. kath. 
apa és anya tegye jóvá, a mit talán a gyermekek iránti kö-
telessége ellen vétett. Es habár egykor a Megváltó gyümöl-
csös kertének, az anyaszentegyháznak nemesitett olajfája 
vala, de később elfajult és rosz gyümölcsöt hozott ; most uj 
és egészséges erőt sziván be az égnek bőségesen hulló 

») M á t . 7 . 1 7 - 1 8 . — 6) M á t . 9 , 4 1 . 

harmatából, azzal oltsa be csemetéit, hogy részesei legye-
nek a gyökérnek, Krisztusnak, és századokon keresztül 
uj nemes ágakat hajtva viruljanak, mindig jó és bő gyümöl-
csöt teremve az örök életre. Igy Kedves Atyánkfiai ! mind 
magatok, mind pedig utódaitok számára biztosítani fogjátok 
a jubileumi szent búcsúnak kegyelmeit. 

Ma azért, ha az Urnák szavát halljátok, meg ne ke-
ményítsétek sziveiteket. A mostani szent idő ránk nézve is, 
mint egykor Jeruzsálem városára nézve az Ur eljövetele, a 
látogatásnak ideje. Vigyázzatok azért, hogy azt lelketek ja-
vára használjátok, nehogy rajtunk is teljesedjenek az Ur 
igéi : „Nem hagynak benned követ kövön, mivelhogy nem 
ismerted meg látogatásod idejét".7) Itt az óra az álomból 
fölkelnetek ; mert most közel vagyon a ti üdvösségtek. Az 
éj elmúlt, a nap pedig elközelgetett. Vessétek el tehát a sö-
tétség cselekedeteit és öltözzetek a világosság fegyvereibe. 
Mint nappal, tiszteségesen járjatok. 8) 

A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden 
örämmel és békeséggél a hit által, hogpr bővelkedjetek a re-
ményben és a Szentlélek erejében. 9) Ámen. 

Kelt püspöki székhelyünkön Károly-Fehérvártt, böjt-
máshava 1-ső napján, Urunk születésének ezernyolczszáz-
hetvenötödik, — erdélyi püspöki hivataloskodásunknak ti-
zedik évében. Mihály, s. k. erd. püspök. 

Róma, 1875. april 14. Ha manap széttekintünk a 
világon, nem látunk egyebet, mint egy általános küzdelmet ; 
mindenfelé fellobog a szenvedély lángja, hogy az erkölcsi 
rendet, a népek hitét, és a mely azt fentartja, az egyházat 
szétrombolja, s mig ez egyrészről elcsüggeszti a kicsinyhi-
tiieket és alkudozásra birja ; addig másrészről lehetetlen fel 
nem ismerni a hit rendithetlen bajnokainál Isten segedel-
mét, ki a gyenge ember keze által küzdi diadalmas kar-
czait. Qui dirigit manus meas ad proelium et digitos meos 
ad bellum. 

Ezen isteni oltalomnak ültük meg kettős ünnepét e 
hó 12-én. Azon rendithetlen aggastyán, ki a világot leigá-
zással fenyegető, nyers hatalomnak oly méltósággal áll ellen, 
IX. Pius, április 12-én kettős kiszabadulásáért mond hálá t ; 
megemlékezvén először arra, midőn őt Isten jobbja mint 
egykor Dánielt, a forradalom oroszlánykörmeiből kimentve, 
1850-ben hű népéhez visszavezérelte ; megemlékezvén má-
sodszor azon csudaszerü eseményre, midőn 1855-ben épen e 
napon az összeomló szoba romjai közül kiséretével együtt 
sértetlenül lépett elő. 

Mondhatnók, hogy ez előképe volt egy nehezebb küz-
delemnek, de egyúttal egy dicsőbb diadalnak is. 

Az egyház fejének, erőnk, egységünk központjának, 
ezen kettős emlékünnepe, ha Rómában mindig őszinte öröm-
mel tartatott meg, ugy azt manap az általános küzdelem még 
élénkebb érzelmekkel szentelte meg, és egy reményün-
nepe avatta. 

Elmaradtak ugyan ama fényes szertartások, a diadal-
ivek, a kivilágitások, melyet Róma népe önkényt, nem ex 
offo, nem közköltségen teljesített ; de annál szivrehatóbb volt 
amaz áhítat, mely e napon Róma templomaiban fellángolt. 

Ilarminczezeren járultak e nap az Ur oltárához, kik itt 
a pápa szándékára áldoztak. 

7) Luk. 19, 47. — 9) Rom. 13, 11 13. - 9) Rom. 15, 13. 
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Uraim ehhez nem kell commentár. 
Azt nem is említem, hogy Róma nemessége, hogy az 

olasz ifjúság társulatának testülete, hogy Róma minden 
osztálya kifejezte e napon a Vatikánban a pápához való 
ama rendithetlen ragaszkodását, melyet senki el nem téphet. 

Váljon ily jelenséggel szemben, hogy írhatja Gari-
baldi az ő kedves Blindjének, hogy az olasz népnek nincs 
többé hite ? A felvilágosult férfiú vagy nem lát, vagy Blind 
urat akarja — nevével megfelelőleg — vakká tenni ? Si 
coecus coeco ducatum praebet, ambo in foveam cadunt. 

Lehet azonban, hogy az „igazság vallásának" prófé-
tája, XIV. Lajosra reflectált, L ' Etat c'est moi. — Igen, ő 
neki, ki a desperált Olaszországot képviseli, nincs hite, 
igen, amaz elcsábitottaknak is elveszett hitük, kiket ö és 
társai a „munkás-egylet" cze'ge alatt, kivált a szegény tu-
datlan népből halásztak össze, kik istentelenül élve, kétség-
beesetten halva kereszt nélkül, a munkás-egylet zászlója 
alatt temettetnek el. 

Ilyeneket is lehet látni Róma utczáin, az igaz, magam 
is többször találkoztam velők. Ezek tisztelték meg a papi 
ruhát, „buggiardo" czimmel és „possa ammazzarti"-féle 
jámbor óhajtással; de ugyancsak e napokban olvashatták, 
hogy Olaszhonban Ancona, Turin, Genuában sat. a templom-
rablások napirendre jutottak, igy Rómában is nem rég ra-
bolták meg sz. Kelemen, Celso és Gesű templomait ; ez ma-
gyarázza meg, hogy a személy is vagyonbátorság semmi 
kivánni valót nem hagy, hogy az öngyilkosságok oly meg-
döbbentő nagy mérvben divatba kerültek. 

Hamar érő gyümölcs a hitetlenség, melynek magvát 
az ellenséges ember — a szabadkőműves czég — oly telt 
marokkal szórta szét, melyet a világ még sem akar észre-
venni. Ezek felvilágosítására irta Orleans nagynevű püs-
pöke uj müvét, melyre az itteni katholikus lapok méltó 
érdeklődéssel várakoznak. 

Ugyancsak ezek ellenében szervezik Francziaország-
ban a Szentháromság társulatát, melyet uralkodó pápánk ez 
évben erősitett meg; valóban az aknát tüzaknával szokás 
felvetni. Imádság-penitentia az, mely őket meggyőzi. Hoc 
enim genus daemoniorum non potest eiici, nisi oratione et 
ieiunio. 

Az imádságnak és bünbánatnak adják példáját ama 
franczia zarándokok is, kik a jubileum alkalmából az örök 
városba zarándokoltak. A legtöbb a montpellieri megyéből 
valók. Velők jött püspökük is, msgr Cabrières, ugy a versail-
lesi püspök, msgr. Mabille, s msgr. Hugonin, itt van a meg-
vakult Segur msgr. is. Ezek, ugy mint a nagy nemzetközi 
küldöttség is most tisztelgett ő Szentségénél. 

Hát minálunk van-e gyümölcse a jubileumnak? Hay-
nald ő nraéltóságának példája, ki hat nap előtt hagyta el az 
örök várost, fog-e hatni a hivekre ? Vagy most csak a vá-
lasztásra gondolnak, és a pártoskodás szelleme foglalja el a 
lelkeket ? 

Boldog ama nép, mely Isten irgalmának napjait el nem 
mulasztja ön javára fordítani. Oh, bár ez történnék ha-
zánkban is ! B. 

Orosz-Lengyelország. A z ,ö n k é n y t e s' m e g-
t é r é s e k t ö r t é n e t é h e z a ,6r.' a következő érdekes ada-
tokat hozza : Mint hiteles személyek beszélik s a lembergi 

lapok is írják, a szerencsétlen egyesült görög-katholikusok-
nak üldözése Orosz-Lengyelországban mindig nagyobb 
mérveket ölt. Mert Berg és Kotzebue tábornokok mégis még 
mindig sokkal több becsületérzéssel birtak, semhogy egy-
szerű hohérokká lealacsonyították volna magokat, azért 
most bizonyos Baranow, vad orosz személyében uj teljha-
talmú ,térítő' küldetett a tartományba, császári biztosi czim-
mel. Mint ilyen a varsói érseki palotában lakik, honnan 
most a tartománybéü kerületi főnökök s egyéb alrendü ,té-
ritők' utasitásaikat kapják; melyek kiválólag a lublini ta r -
tományt tartják szem előtt, s a megbizottak által jobb do-
loghoz méltó pontossággal hajtatnak végre. 

Eddig a hasonló üzelmekben azon rendszert szokták 
volt követni, hogy elsőben is a papokat elűzték ; igy történt 
ez Podlachiában, honnan a görög-kath. lelkészek egytől 
egyik kiűzettek. Lublinban más taktikát követnek ; mert 
az ottani papok közt igen sokan vannak olyanok, kik, bármi 
okból, s rendesen egyházi elöljáróságuk engedélye nélkül 
átszökvén Galicziából, kellő s méltó eszköznek mutatkoz-
tak hiveik dekatholizálására. S ezekben Baranow nem is csa-
latkozott, mint a következmény mutatta. 

Történt ugyanis, hogy Ulanicki esperes, szintén az 
átszökötteknek egyike, s a hirhedt Popielnek creaturája, es-
peresi kerületének papjait február 4-ére, Potazynban tar -
tandó gyűlésre hivta. A meghívottak, sejtvén, mi legyen az 
esperes urnák szándéka, kivévén a galicziai szökevényeket 
mind otthon maradtak. De ezért sem Ulanicki, sem Bara-
now, kik az egész haditervet előlegesen már megállapították 
volt, koránt sem estek zavarba. Uj gyűlést hivtak össze 
febr. 9-ére s a meghívót csendőrök által vitették szét, azon 
határozott parancscsal, hogy egyik se merjen az illető pap 
nélkül visszatérni. Igy aztán a kitűzött napon csakugyan 
lett ,gyűlés', Baranow, a kerületi főnök, Tomaszewski s egy 
egész szakasz csendőr jelenlétében. A gyűlésen Ulanicki 
egy feliratot olvasott fel, mely a legalázatosban azt ese-
dezte, a jelenlevők s — erről mitsem tudó — hiveik nevé-
ben, hogy a pétervári szentzsinat az orosz egyház kebelébe 
vegye fel őket. Ulanicki inditványát Kurczynski, szintén 
galicziai szökevény támogatta : eddig minden jól ment, 
csak mikor aláírásra kérült a dolog, kitűnt, hogy a gali-
cziaiakon kivül senki sem akarja a feliratot aláirni, s hogy 
sem Ígéretek, sem fenyegetések sem voltak képesek a becsü-
letes bennszülött papokat más határozatra birni. 

De Baranow még akkor sem csüggedt el. Néhány tized 
kozák által két nap alatt valamennyi falusi kis- s öregbirót 
hozatta be Potazyn városába, hogy ott valami okirat — az 
Ulanicki-féle felirat alá csinálják a szokásos „-j- -+- -f-" jelt. 
De még ez sem ment nagyon simán; a robots dézsma ismeti 
behozatalán kivül, még 25 kancsuka-ütés helyeztetett biz-
tos kilátásba mindenkinek, aki nem-aláirási szándékához 
ragaszkodik ; igy aztán néhányan, de csakis néhányan j e -
gyezték alá a feliratot, a .liberális' táviró pedig azt jelen-
tette a világnak, hogy „tömeges aláirásu feliratok" menesz-
tettek a szontzsinathoz sat., sat. — s aztán mondja valaki, 
hogy Oroszország nem halad a nyugoti civilisatio ösvényén. 

Egyébiránt itt van még Poroszországnak mit tanulniat 

hogy ,májusi törvényeit' keresztülvigye ; s meglehet, hogy 
Bismarck, eddigi fiascója feletti kétségbeestében még ezt az 
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eszközt is megkisérlené, ha mégis egy nemet s lengyel ka-
tholikus közt oly nagy nem lenne a műveltségi különbség, 
melynél fogva bizony nem remélhető, hogy a mi Oroszor-
szágban eredményre vezet, azt Poroszországban is sikerrel 
alkalmazni lehessen. Egyébiránt nem egy jel mutat arra, 
hogy Bismarck szivesen honosítaná meg az orosz egyházi 
viszonyokat Poroszhonban is, hogy a mint a czár egész bi-
rodalmát russificálni s a schismába erőszakolni akarja, ugy 
ő is Németországot erővel, ha kell, vérrel s vassal is pro-
testánssá tegye. Legujabbi kanyarulata a lutheránus ortho-
doxia felé, s annak nem régen a berlini felsőházban történt 
oly tüntetésszerü hangsúlyozása, hogy őprotestáns, meglehe-
tős bizonyossággal ilyesmit sejtetnek, s ezzel ő is benne volna 
az orosz kerékvágásban ; mert ezzel a ,culturkampf'- ot csak-
ugyan egyszerű vallásüldözéssé bélyegezte, melyet a Protes-
tantismus, ugy mint a czár bii'odalmában a moscovitismus 
foganatosít a kath. egyház ellen. 

VEGYESEK. 
— Ftdő Haynald Lajos kalocsai érsek ő nmltsága a 

bécsi fogadalmi templomban egy ablak részére az üvegfest-
mények elkészíttetését elvállalta. A képek tárgya, mint a , J . ' 
biztos forrásból értesül, szent István király arczképének kivé-
telével még nincs elhatározva ; az üvegfestvény költsége négy 
ezer frtra megy. — Ftdő Zalka János, győri püspök ur ő 
nmltsága legújabban ismét 1000 frtot ajándékozott nevelési 
czélokra : névszerint a veszkényi iskolára 500 frtot, a vit-
nyédire 200, a szillira 200 és a romándira 100 frtot. 

— A Placetum Begium-ról e napokban eléggé kedve-
zőtlenül oly férfi nyilatkozott, kitultramontanismusról ugyan 
senki sem fog vádolni ; Lutz, a bajor cultusminister, Schleich 
képviselőnek interpellatiéra válaszolván : miért nem alkal-
mazza a kormány a placetumot a különféle püspöki körle-
velekre is; amelyekben gyakran oly dolgok mondatnak, 
melyek rosz vért szülnek, természetesen — a páholyban. 

A minister erre april 10. azt felelte, hogy a placetum, 
még az illető ,törvény' szerint sem alkalmazható püspöki 
körlevelekre s aztán hozzá tevé: „ . . . . napjainkban a pla-
cetum nem felel meg többé czéljának, mely az lenne, hogy 
bizonyos rendeletek ne hozathassanak a hivek tudomására" 
— de hogy az interpellálót megnyugtassa, ekként végzé be-
szédét : „Ugy hiszem azonban, hogy igen szükséges lenne az 
állam s egyház közti jogviszony elméletét alaposan átdol-
gozni" ; — ezt mások is hiszik, csakhogy Európában, me-
lyet a római jogfogalommal szövetkezett protestáns államel-
mélet szolgalelkiivé s szűkkeblűvé tett, e viszonynak becsü-
letes rendezése a legnagyobb rázkodtatások nélkül egyelőre 
nem is képzelhető ; hogy az efféle ,rendezés'-ről, a páholy 
értelmében, minőről Lutz s consortes álmodoznak, ne is 
beszéljünk. 

— A boroszlói főtörve'nyszéki elnök körlevelet bocsá-
tott valamennyi katholikus hivatalnokhoz, melyben megtil-
totta nekik a hgpüspök secunditiája alkalmábóli ünnepélyes-
ségekben részt venni.— Poroszországban most már az összes 
szerzetekre kerül a sor. Egy legközelebb benyújtandó tör-
vényjavaslat kimondja, hogy valamennyi zárda hat hónap 
alatt oszlatandó fel ; csak a tanitórendek maradhatnak meg ; 
de ezek is csak ugy, hogy a kormánynak bármikor szabad-
ságában álljon, feloszlatásukat elrendelni. 

— Azon három törvényczikk, melyeknek eltörlésével 
a porosz alsóház Bismarcknak parancsából jelenleg foglal-
kozik, következőleg hangzik : 

15. tvcz. : „Az evangelikus s a római-kath. egyház, va-
lamint minden más vallásfelekezet belügyeit önállólag ren-
dezi s kezeli, ugy azonban, hogy az állam törvényeinek s a 
rendes állami felügyeletnek alávetve maradjon. Hasonlólag 

minden vallásfelekezet vallási, tanügyi s jótékonysági czé-
lokra rendelt alapjainak élvezetét megtartja". 

16. tvcz. : „A vallási társulatoknak saját előljáróivali 
közlekedése szabad. Egyházi rendeleteknek kihirdetése csak 
azon megszorításoknak van alávetve, melyek minden egyéb 
hirdetményre vonatkoznak". 

18. tvcz.: „Az egyházi hivatalok betöltésénél minden 
az állam által eddig gyakorolt s nem kegyúri vagy egyéb 
czimen alapuló kinevezési, kijelölési, választási vagy hely-
benhagyási jog eltöröltetik, e határozat azonban nem terjed ki 
a tábori s egyéb nyilvános intézeteknél alkalmazott lelké-
szekre. A többiben a törvény határozza meg, minő jogokat 
illetik az államot a papok s egyéb vallásszolgák előképzése, 
alkalmazása s elbocsátására vonatkozólag, mely törvény 
egyúttal az egyházfegyelmi hatalom határait is kiszabja". 

E három tvczikk volt az, mely eddig a vallás- s leik-
ismeret szabadságát némileg biztositá a protestáns Poroszor-
szágban ; ezek most eltöröltetnek, velők tehát az a csekély 
vallásszabadság is elenyészik, melyet a porosz katholikusok 
eddig élveztek. 

— Török-Horvátországból s a Herczegovinából é r -
kező hivek szerint az ottani kormány ismét nagyon erősza-
kosan kezd eljárni a keresztények ellen. Számos befogatás-
ról sőt egyes gyilkosságokról is beszélnek. — Az uj spa-
nyol király a legitimista ,Union' szerint igen bátortalan 
hangon fogalmazott levelet intézett a szentatyához, mely-
ben lemondását, mint igen közel kilátásban állót emlegette. 
— A berni Jura helyzetéről a ,Semaine caih.' ezeket irja : 
„Még soha oly szomorú husvétje nem volt a Jurának, mint 
ezidén. Minthogy a törvényes lelkészek még mindig szám-
üzvék, a hiveknek, kik e nagy ünnepen misét hallgatni 
akartak, néhol két-három órányi utat kelle megtenni, hogy 
végre egy az úttól félre eső magtárban találjanak egyegy 
elrejtett papot, ki nekik nagy titokban misézzen. E szo-
morú helyzetnek nyomasztó súlya még elviselhetlenebbé 
válik az által, hogy öregeink, betegeink a végtusában is igen 
gyakran pap nélkül maradnak, ha nem sikerül egy életet, 
vagy legalább is egészségét koczkáztató hitküldért találni, 
ki éjjel idején a vallás vigaszait nyújtja nekik, ezen állapot 
már most 14 hónapig tart, a polgárisodás, az alkotmány s 
törvények gúnyára"! 

— Braziliában egészséges reactio támad a szabadkő-
művesek ellen ; nem csak a múltkor emiitett boccai gaztett, 
hanem már a régebbi üldöztetések, főleg a püspökök bebör-
tönöztetése óta. Számos tiltakozó felirat érkezik a tvhozó 
testülethez, száz- meg százezer aláírással ; csak hogy a 
tvhozó testületben ugyanazok a szabadkőművesek vannak 
többségben, kiket a most tiltakozó nép oda küldött ; ez a 
mai liberális kormányrendszereknek jellemző fictioja, mely 
nevetséges lenne, ha nem lennének oly roppant, káros kö-
vetkezményei, s ha nem inkább azt a szegény népet kellene 
sajnálnunk, melylyel elhitetik, hogy politikailag érett, hogy 
a haza dolgaira törvényes befolyást gyakorol, hogy — sou-
verain ! — A bajor kormány országszerte a csendőröket,vulgo 
zsandárokat azzal bizta meg : őrködjenek a pápához inté-
zendő feliratra s tegyenek jelentést, hol iratik alá, s kik által. 
Nem is hinné az ember, ha nem lennének liberális kormá-
nyok, hogy az általános szabadságnak emez aranykorában 
mily fontos személy a zsandár, — oly ügyekben, mikhez a 
kormányoknak semmi közük sincsen. — Ugyancsak Bajor-
országban a rajnamelléki tartományt, az u. n. Palatinatust 
(Pfalz) mindig az ország .legintelligensebb' részének szok-
ták mondani, mert — sok ott a protestáns; a legujabbi so-
rozás azonban ismét csak azt a régi tapasztalati tényt erősi-
tette meg, hogy az irai s olvasni wem-tudóknak legnagyobb 
százaléka épen a pfalzi ujonczokra esik ; — de azért a Pfalz 
mégis csak .intelligens', mert protestáns ! 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Berlin. Bismarcknak legújabb enunciatiója. — Vegyesek. 

Néhány észrevétel 
, Az állampolgárnak kötelmei az állam s annak törvényei iránt' 

czimü czikkre. 
( V é g e . ) 

Az adófizetés kötelemczime határozó befolyást 
gyakorol a visszatérítési kötelezettség kérdésére 
(obligatio restitutionis). Kétségtelen ezen kötele-
zettség mindannyiszor, valahányszor az adótörvé-
nyek áthágása által magánjogok vagy hivatalbeli 
kötelességek sértetnek. A többire nézve ezen kérdés 
eldöntése függ a kötelemczimtől. Akik az adófize-
tési kötelezettséget a „justitia léga l i sera alapítják, 
állitják ugyan, hogy az adót lelkismeretbó'l kell 
fizetni, de tagadják a visszatérítés köteles voltát 
„ante sententiam judicis" ; mivel a „justitia legális" 
megsértése btin ugyan, de visszatérítési kötelezett-
séget a bírói Ítélet eló'tt nem eredményez. Akik pe-
dig a kölcsönös igazságosságból indulnak ki, állit-
j ák a visszatérítés erkölcsi szükségességét még a 
birói ítélet előtt. A t. czikkiró következetesen az 
utolsó mellett van ; de azt mondja, hogy a kormány 
mint ilyen az adótörvény áthágása és kijátszása 
által nem szenved kárt , mert a költségvetési hiány-
lat máshonnan fedeztetik, s igy a kár voltaképen 
az adózók összletére hárit tatik át. Ez azonben nem 
áll mindenkor; ha például valaki évi jövedelmének 
bevallásánál a valónál kisebb összeget mond, az 
állam adójövedelmét károsítani fogja és ezen kár t 
senki sem pótolja az államnak ; mi az érintett czikk-
ben mondatik, az talán csak akkor fog bekövet-
kezni, ha az adójövedelem ilyen áthágások és kiját-
szások következtében tetemesen csökkent. Még a 
czikkiró ur által felhozott esetben is érvényesíteni 
kellene a visszatérítési kötelezettséget jámbor czé-
lokra, (ad pias causas), ha az adókövetelési jog 

csakugyan a kölcsönös igazságosságon alapszik. 
„Sí ille, cui debet fieri restitutio, sit omnino ignotus, 
debet homo restituere, secundum quod potest, scili-
cet dando in eleemosynas pro salute ipsius, prae-
missa tamen diligenti inquisitione de persona ejus, 
cui est restitutio facienda". (S. Thom. 2. 2. qu. 02. 
art.) Rendesen az államnak van joga a kártalaní-
tásra, mit a mostani viszonyok közt módra nézve 
könnyen (p. államkötelezvények megsemmisítése 
által stb.) eszközölni lehet. Azok is, kik a szoros 
visszatérítési kötelezettséget tagadják, nagyon ajál-
ják, hogy a biinös elégtételül az ily uton nyert, 
összegnek legalább egy részét jámbor czélokra for-
dítsa. *) Egyébiránt a tapasztalás bizonyitja, hogy 
általában véve igen nehéz kieszközölni, hogy a ki-
vetett adót pontosan és szivesen („Subjecti estote 
non solum propter iram, sed propter conscientiam" ; 
az erkölcsi törvény nem elégszik meg a puszta le-
galitással) megfizessék, mennyivel inkább nehezebb 
lesz, a netalán elkövetett áthágások esetében a kár-
pótlást érvényesíteni. Ezen körülménynél fogva 
azon hittudósok is, kik az adófizetési kötelességet a 
kölcsönös igazságosságból származtatják, a gya-
korlatban némi engedékenységet ajánlanak. I g y 
például Vogler mondja n. 332. „Etiamsi fideles sint 
maxime hortandi, ut tributa diligenter solvant, si 
tamen subinde aliquantum defraudant, non obiigandi 
videntur ad restitutionem, quia communissima praxis 
id habet, principes connivent et in tanta multitu-
dine tributorum sapientissimi quique dubitant, an 
omnia sint justa". Lugo. d. 36. n. 43. ezeket i r j a : 
„Misi semper piacúit consilium P. Molinae. . . ante 
factum consulendum esse, ne tributa defraudentur ; 
post factum, si poenitens sibi certo aut probabiliter 
persuadeat in tanta tributorum multitudine esse 

') Pruner II . 69. 
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aliquid injustum non esse cogendum a confessa-
rio ad restitutionem". Grousset a gyóntatóknak azok 
irányában, kik magokat ezen biin elkövetéséről 
vádolják, azt tanácsolja, hogy sürgessék az adótör-
vények megtartását, és amennyiben lehetséges, kö-
veteljék a kárpótlást; különben a legnagyobb óva-
tosságot ajálja, nehogy minden lelki haszon remé-
nye nélkül és a lelki üdvösség veszélyeztetésével a 
gyónó „bona fides"-ét lerontsák. 

A t. czikkiró Müller erkölcstanából a követ-
kező' kérdést vette föl: „Anpeccent et ad restitutio-
nem teneantur importantes merces prohibitas e. g. 
vinum, tabacum? Resp. l - o : Quoad restitutionem 
communiter negant, quia nec principis, nec privati 
cujusdam jus strictum violant". Ez akkor állana, 
ha valamely külföldi áruczikk behozatala feltétle-
nül volna megtiltva 2) de a szóba levő tilalmak kö-
zönségesen csak feltétesek, vagyis csak annyiban 
köteleznek, amennyiben valaki a törvényileg meg-
határozott vámot megfizetni nem akarja ; aki tehát 
ilyen tilalom daczára például külföldi dohányt vagy 
bort vámfizetés nélkül hoz be az országba, az illető 
adótörvény kijátszása által megkárositja az állam 
jövedelmét épen ugy, mintha más adótörvényt át-
hágna. Ezzel némi rokonságban van az egyedáru-
lási jog (monopolium) megsértése. Kétséget nem 
szenved, hogy az állami hatalomnak van joga, a 
közjó érdekében magánembernek egyedárulási ki-
váltságot adni, például azon okból, hogy bizonyos 
áruczikkek eladását ellenőrizhesse, vagy, hogy va-
lamely hasznos készitmény feltalálóját megjutal-
mazza; sőt közvetett adó fejében az állam magának 
is tarthatja fenn egyes áruczikkek eladását. Vilá-
gos, hogy a törvényes egyedárusság megsértése tör-
vényszegés, tehát bün ; a kárpótlási kötelezettség 
azonban, eltekintve azoktól, kik a monopoliumot 
a tisztán büntető törvényekhez számitják,itt is azon 
kérdés eldöntésétől függ, váljon a „justitia commuta-
tiva" vagy inkább a „justitia legalis"-ból szárma-
zik-e ezen kiváltságos jog? 

A katonaállitás alkalmával előfordulható meg-
vesztegetéseknél a t. czikkiró csak a hűtelen, meg-
vesztegetett hivatalnokról mondja, hogy a kormány-
nyal szemben megsértette a justitia commutativát, 
a megvesztegetőről ezt nem mondja ; holott az er-
kölcstani elvek szerint mindketten vétkeznek a köl-
csönös igazságosság ellen az állam irányában, a 

2) Scavini nem helytelenül még ezen esetet is megszo-
rítja, midőn mondja: „Excipe, msi expresse prohibeatur 
(quod non raro contingit), ut merces Regni facilius vedan-
tur" . Theol. mor. tract. 7. disp. 1. cep. 1. 

hivatalnok hivatalbeli kötelessége megsértése által, 
a megvesztegető mint csábitó : „qui alium movet 
aut inducit ad inferendum grave damnum tertio, non 
teaetur ad restitutionem istius damni illati". Prop, 
damn. 39. ab Innoc. X I ; és pedig köteleztetik első 
sorban „quia est principaliter ágens in ordine mo-
rali".3) A kapott dijat illetőleg, szorosan véve, nem 
mondhatni, hogy a megvesztegetett hivatalnok kö-
telezve volna, azt az igazságtalan tett elkövetése 
után „ante sententiam judicis" visszaadni. „Com-
munis Theologorum sententia est, attento jure na-
turae, et nisi leges reddant inhabiles ad dandum 
vel accipiendum, non debere restitui, facto jam opere 
criminoso, quod pro eo patrando acceptum est". 
Lugo disp. 18. n. 54. Sz. Tamás pedig ezeket mondja : 
„Aliquis dlupliciter aliquid dat illicite. Uno modo, 
quia ipsa datio est illicitaet contra legem ; sicut patet 
in eo, qui simoniace aliquid dedit quia etiam ille 
quia accepit, contra legem accepit, non debet sibi reti-
nere, sed debet in pios usus convertere. Alio modo 
aliquis illicite dat, quia propter rem illicitam dat ; 
licet ipsa datio non sit illicita, sicut cum quis dat 
meretrici propter fornicationem ; unde et mulier 
potest sibi retinere, quod ei datum est, sed si super-
flue aliquid per fraudem vel extorsisset, teneretur 
eidem restituere". Summa 2. 2. 62. art. 5. ad 2. Li-
guori ugyanazt állítja 1. 4. n. 712. Azonban meg-
valljuk, hogy a legtöbb esetben a kapott összeget 
kárpótlásul katonai czélokra kell forditani, mivel 
nem igen lehet feltenni, hogy az „auctor principa-
lis" visszatérítési kötelezettségének eleget tett volna ; 
a megvesztegetők többnyire nem is gondolnak arra , 
hogy ez által a kölcsönös igazságosság ellen vét-
keztek. + 

R é s z l e t e z é s e k . 
IX. 

A p á p a s á g e s z m é j e , i l l e t ő l e g : a k a t h o l i k u s e g y h á z n a k l á t h a t ó f e j é v e l i 

s z a b a d ö s s z e k ö t t e t é s e , I l - d i k l é n y e g e s a l k a t r é s z é t k é p e z i a k a t h o l i k u s o k 

v a l l á s s z a b a d s á g á n a k . 

Egy szellemdus protestáns iró mondja, hogy: „a pápa 
nélküli katholicismus nem lenne egyéb, mint lenyakazott, 
lefejezett, vagyis életnélküli katholicismus, melynek léte 
mint az erdei gombáké, mától holnapig fogna csak tartani". 
Azért a szinte protestáns Stephani szerint a 16-dik század 
egyházi forradalmai nem annyira a tiszta evangelium visz-
szaállitását, mint a pápaság megdöntését czélozzák. „Welche 
mehr dahin zielten, die päpstliche Gewalt zu zerstören, als 
das reine Evangelium herzustellen". (DieOffenb. Gott durch 
d. Vernunft. Leipzig 1835.) 

Kiviláglik ez magának a magisternek, doctor Luther 
3) Gury I. n. 675. 4-o. Lehetséges, hogy a megvesz-

tegetés által más ellen is követtetik el jogsértés. 
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Mártonnak kiválólag azon munkájából, melynek czime: 
„W. D. Bapstum von Teufel gestiftet". Valamint e végze-
tes szavaiból is : „Qui babét aures audiendi audiat, et a bello 
turcico abstineat, donec Papaenomen subcoelo valet. Dixi 1" 
Kinek fülei vágynák a hallásra hallja meg, és a török elleni 
hadviseléstől tartózkodjék, mig a pápa neve létezik a nap 
alatt. (Opp. Jen. Lat. de n. 1557. exc. Chr. Rod. J. II. fol. 
320. 6.) Es ismét egy másik helyen : „Drum sind das heil-
lose Tropfen, die da sagen : mann soll den Papst nicht schel-
ten. Nur flugs gescholten". (Tischreden Jena. 1603. S. 222.) 
„An solch' . . . Ding kann man die Liebe nicht üben . . . 
Summa: diesen Dingen fluchen ist ein Werk des heiligen 
Geistes". (Beleucht. d. Vor. I. S. 76. De.) 

Kiviláglik ez hazánk ujabb és régiebb protestáns iro-
dalmából is, hol többek közt ezeket olvassuk : „Molnár Albert 
a keresztény olvasónak üdvöt s a pápaság gyűlöletét. A ki 
üdvözülni akar, a római pápaságot kerülje". (Told. Scult. 
Abr. Bred. 76. 1,) „A pápaság a bálványolás és zsarnokkény 
mély tengere, ocsmány és kegyetlen babyloniai szolgaság". 
(U. o.) „A pápai sinagoga nem igazi ecclesia, hanem latrok 
és gonoszok gyülekezete". (Szathm. Ném. Mih. Dom. 311, 
9. 1.) „Ajtatos fejedelmek kötelessége a pápaság gymna-
siumait és teremeit feldúlni, s annak dögvészes tanitmányait 
birtokaikból kiirtani". (Gelei Kat. Istv. Pred. Ev. 12. p. 
726.) „Valamely ember a pápaságnak minden pontjait hiszi, 
azokban poenitentiatartásban végiglen megmarad, lehetet-
len, hogy üdvözöljön ! Miért ? azért, mert ördögi tudomány !" 
(Diósz. Kiss Istv. Kioszt, tal. C. I. De.) 

Kétségenkivül helyezi ezt abbeli gyászos körülmény 
is, miszerint az egyházi forradalmárok mindenkor legengesz-
telhetlenebbeknek bizonyultak azok irányában, kik a pápa-
ságróli katholikus tannak vitálynokai, apolegetái voltak. 

E tan állhatatos védelmének következtében, More Ta-
más országkanczellárt bakó bárd végzi ki. Fischer János 
rochesteri püspöknek nyaka tuskón metszetik el s tetemei a 
vesztőhelyen temetetlenül hagyatnak. Hougton János char-
tusian perjel Tyburnban felakasztatik ; de a nyakára hur-
czolt kötél elszakadtával, élve a bitóról leesvén, ruhája leté-
petik, hasa felmetszetik, szive s belei kiszakittatnak és tűzbe 
vettetnek, feje elvágatik, teste felnégyeltetik és megsütte-
tik ; husdarabjai ismét felszegdeltetnek, és a város különféle 
részein felaggattatnak ; egyik karja pedig a kolostor kapuja 
felé szegeztetik. Mind ezt a protestáns Cobbetnek mun-
kájában szóról szóra megirva találjuk. (Cobbet Th. I. S. 
91—95. U. 171.) 

E kannibal jelenetek szerzői ugy hitték, hogy a hitegy-
ség központjának, a pápaságnak megdöntése, csakis maga a 
katholicismusnak fog halálharangja lenni. Azonban a tények 
logicája kapcsán ma már elvitázhatlan, hogy átkos meré-
nyük az egész christianismust s vele a keresztény világren-
det, a rationalismusnak, semmihitüségnek, vallásnélküliség-
nek örvényébe fullasztotta. Pedig Geissel érsek szavaiként : 

„E kincs, e Krisztushit nélkül szegény és nyomorult 
volna életünk, borzadalmas kimulásunk. Hisz', mi volt az 
emberi nemzet, mielőtt a ker. kath. hit világossága derűt 
hozott a világra? és mi az oly ember, kinek keblében e vi-
lágosság fel nem hajnallott, vagy kioltva leáldozott? A né-
pek sötétben s a halál árnyékában ültenek ; keletkeztek és 

letűntek anélkül, hogy az élő Istent, a világosság, élet és 
szeretet kutforrását ismerték volna ; s átvándorolták a föl-
det hullatag életpályán, füst- s árnyékkép elvonulva s le-
szálltak a sötét országba, hol szüntelen halálborzalom tanyáz, 
honnét soha senki vissza nem kerül. Fáraszták magukat az 
élet javai után ; törték, kinozták magokat a föld kincsei s 
csábos kéje után ; de minden feszengésök hiu fáradozás volt, 
s a lélek megszomoritása ; mert a mint jöttek, ugy mentek 
el, szegényen meztelenül és hol vannak most ? 

S miként ama népek, melyeknek ismeretlen volt az 
Isten, sötétben támolyogtok, ugyszinte szegény s tudatlan 
az egyes ember is a keresztény hit nélkül. E nélkül a leg-
nyomorultabb ő minden lények között, nem tudja honnan jő, 
hová indul és soha tisztába nem jön magával, soha köteles-
ségeivel. A hit magasabb világosságától elzárva, feszeng, 
erőködik kitalálni a természet és saját keble homályos rej-
telmeit ; ezek azonban örökre feloldatlanok maradnak előtte. 
Bizonytalanság az ő sorsa, tév öröksége s kétely kutatásai-
nak eredménye. A világ és saját maga sejtelmes könyv 
előtte, melyet nem ért meg; szerte néz és hiában szemlélő-
dik, mert a titokteljes tartalomhoz a pecsétnek nem akad 
föltöröje. 

Legyen, hogy nyugtalan szelleme kimérje az eget, lelke 
mennyet nem talál, s bár teste átvándorolja a földet kelettől 
nyugotig; nem lel soha helyet, melyen állandóan megtele-
pülhetne, szelleme ellankad kielégítetlenül, lelke elcsügged a 
kételyek terhe alatt, melyeket emberi bölcseség megfejteni 
nem képes ; szive pedig élvről élvre rohan, soha kielégítést, 
soha nyugtot nem találva. A testiség felébred benne s vad 
rohammal ragadja magával ; mert hol a hit szende fénye 
nem világit, ott komoran lobog a kéj lángja, mely csak 
akkor ég, midőn emészt. ( F o l y t , köv.) 

A Szent-István-Társulat 
f . évi april 15-fcén tartott vál. ülése. 

Elnök : Cziraky János gróf, kir. főtárnokmester. 
Elnök ő excja megnyitván a gyűlést, a titkár jelen-

tette, hogy az utolsó választmányi gyűlés jegyzőkönyve a 
bizóttság által hitelesittetett. 

Negyvennégy újonnan belépett tagnak bejelentése 
után olvastatott a m. kir. főállamügyészség levele, melyben 
a felállítandó börtönkönyvtárak részére könyvmegrendelé-
seket tesz, s ennek alapján a választmány elhatározta, hogy 
a szokásos rabatton kivül még némely könyvekből ingyen-
példányok is adassanak. 

Kriesch János műegyetemi tanárnak, az alelnök fel-
szólítása folytán, benyújtottprogrammja a „Hasznos és kár-
tékony állatok" czimü munka befejezésére vonatkozólag 
elfogadtatott, s az igazgatóság megbízatott a további intéz-
kedéssel. 

Alelnök ur bemutatta Maszlaghy Ferencz, esztergomi 
érseki levéltárnoknak kéziratban benyújtott „Utazás Dél-
Francziaországban" czimü munkáját. Kiadatott Dr.Laübhai-
mer Ferencznek és Dr. Zádory Jánosnak megbirálás végett. 

Ezután olvastatott a nyomdaügyi bizottság jelentése, 
s a nyomdai viszonyok rendezése iránti javaslata. 

A bizottság ismételve kimondván annak szükségét, 
hogy a nyomdai tartozás az Athenaeumnál még a jelen év 
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folyamában törlesztessék, s miután e czélra a társulati igaz-
gatóság által előterjesztett tervezet szerint remélhető jöve-
delemből 1875. november végéig 10,984 frt 82 kr. lenne for-
dítható, mi által az Athenaeum követelése teljesen tisztázva 
leend, —- amennyiben ezen, az előbbi évek tapasztalataira 
fektetett bevétel, illetőleg e törlesztésre is fordítható jövedelem 
nem állana a társulat rendelkezésére, azon esetre a bizottság 
javaslata oda terjed, hogy a választmány a szükséghez ké-
pest a társulat egyéb vagyonából törleszsze a hiányzó össze-
get. A választmány a bizottság ezen javaslatát magáévá tette. 

A nyomdai viszonyok kezelése szempontjából jövőre 
nézve a bizottság egy öttagú állandó bizottság kiküldését 
hozta javaslatba, mely a társulati alelnök s igazgató úrral 
karöltve járna el akkép, hogy ezekkel, vagy az alelnök tá-
vollétében az igazgatóval az öttagú bizottságnak legalább 
két tagja határozhasson jogérvényesen. A választmány ezen 
intézkedésről, mely már most életbe lép, utólagosan végle-
ges helybenhagyás végett jelentést teend a közgyűlésnek is. 
Rostaházy Kálmán azt indítványozta, hogy mondatnék ki, 
miszerint a nyomdákkal kötendő szerződések s minden in-
tézkedések következményei iránt a bizottság tagjai is fele-
lősek, mit azonban a választmány, miután ez magától érte-
tik, külön kifejezni nem tartotta szükségesnek. Elnök a bi-
zottságnak fáradozásaiért köszönetet mondott. 

A sajószögedi iskola, a szegedvárosi közkönyvtár s a 
nagyszebeni szentferenczrendi apáczák intézete részére aján-
dékkönyvek szavaztattak meg. 

A pénztárnoki kimutatás szerint a bevétel f. évi január 
1-től april 15-éig 22,038 frt 40 kr, a kiadás 21,367 frt 49 
kr. ; pénztári maradék 670 frt 91 kr. 

Az ügynökségben márczius hónapban eladatott 20,811 
példány könyv, 9327 darab szentkép ; bejött készpénzben 
5234 forint 13 kr. 

Cziráky János gróf-elnök ur ő exciája indítványára 
dr. Balogh Sándor és Frey József fölkérettek, hogy a társu-
latnál a népiskolák számára bizományban levő Alkotmány-
tanokat jogi s paedagogiai szempontból vizsgálnák meg s a 
netaláni hiányokról a választmánynak jelentést tegyenek. 
Azon esetben, ha ezen tankönyvek kielégítők nem lennének, 
ő exja egy ily tankönyvecske megírására 10 darab aranyat 
ajánl föl. Okot erre az szolgáltatott, hogy ő exciája nemrég 
egy népiskolában egy vizsgálaton azt tapasztalta, hogy az 
alkotmánytanban, mely ott használatban volt, nem egy té-
ves fogalom adatott elő. (K. H.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 26. D e b r e c z e n és a b e l ü g y m i n i s-

t e r u r. Más körülmények közt vallási szempontból a bel-
ügyminister személyéhez valami különös érdek bizonyos, 
hogy nem fűződött volna, de ma, midőn a ,Reform' már k i -
jelentette a protestáns liga létezését, valamivel nagyobb ér-
dek fűződik mind ahhoz, a mit a belügyminister ur tesz, 
vagy nem tesz, kettős pedig ez érdek vallási szempontból, ha 
a belügyministert Tisza Kálmánnak hivják, ha az a bel-
ügyminister Debreczen városának képviselője, ha ezenfelül 
a belügyminister a tiszántúli superintendentia főcuratora, 
mint, ha nem csalatkozunk Tisza Kálmán ő excja. 

Ez érdek ösztönöz bennünket, hogy e helyen ő excjá-
nak legközelebbi debreczeni utazásáról megemlékezzünk. 
Nevezetes ez az ut, vagy legalább nevezetessé nőheti ki ma-
gát. Tisza Kálmán ő excja ugyanis Debreczenben nem csak 
a városi hatóság, hanem a protestáns ekklézsia részéről is 
üdvözöltetett megjelenése alkalmával, és nem csak azt nyi-
latkoztatta ki, hogy minden erejét meg fogja fesziteni a ne-
mes város érdekeinek előmozdítására, hanem Révész super-
intended ur ő excjának figyelmét kikérvén ez ekklézsia 
részére is, a belügyminister ur nem kevesebb melegséggel 
igérte meg az ekklézsia ügyeinek előmozdítását, mint a 
városéit. 

Ha ő excája nem mint minister, hanem mint privát 
ember, mint protestáns főcurator jelent volna meg Debre-
czenben és e minőségben tette volna pártoló nyilatkozatát, 
ebben legkevésbbé sem ütköznénk meg, sőt természetesnek 
találnók, hogy protestáns ember felekezetének ügyét szivén 
hordja ; hanem azon már megütközünk, hogy a nyilatkozat 
minister szájából jött. A modern theoria szerint t. i. az állam 
felekezetnélküli, következőleg hivatalnokai is felekezetnél-
küliek, leginkább pedig azok, kik az államnak hivatalos 
képviselői. E theoria szerint a belügyérnek ki kellett volna 
nyilatkoztatni, hogy ő a kérelmet nem teljesitheti, mert ö 
felekezetnélküli. Ez lett volna a helyzetnek megfelelő, cor-
rect válasz. 

De ehhez még egy más körülmény is járul. Debreczen-
ben nem csak protestánsok, hanem katholikusok is laknak, 
és pedig szép számmal, mert számuk a nagyváradi 1. sz. egy-
házmegye névtára szerint 62 02-re megy. Aki a debreczeni 
katholikusok viszonyait ismeri, az jól tudja, hogy ott a pro-
testánsok a katholikusok rovására, a nemes város tanácsa 
által máris nagy előnyökben részesittetnek, illetőleg pedig a 
katholikusok elnyomatnak. A minister ur szavai az elnyo-
matáson nem segíteni, hanem azt inkább súlyosabbá tenni 
látszanak, mert figyelmét csak a protestáns ekklézsiára 
igérte forditani, amit mi sem az igazsággal, sem a minister 
ur állásával nem tudunk megegyeztetni ; mert ő nem a pro-
testánsok, hanem az ország ministere, vagy talán e nyilat-
kozat is összefüggésben van a protestáns ligával ? talán a 
minister, ha katholikus, köteles felekezetnélküli lenni, de 
megengedtetik mégis, hogy a protestantismusnak szolgáljon ; 
ellenben, ha protestáns, fentarthatja felekezeti jellegét és azon 
érdekben működhetik ? Nem lenne érdektelen választ nyerni 
e kérdésekre, még ama tények mellett sem, melyek kérdé-
seinkre igenlöleg válaszolnak. 

Mindamellett Debreczen városa katholikusairól feltesz-
szük és ezt el is várjuk tőlük, hogy nem fogják tűrni, mi-
szerint a belügyministeri kegyelem fénysugarai csak a 
protestáns ekklézsiát áraszszák el, hanem bármely kedvező 
alkalmat megragadnak, hogy a ministeri kegyet maguknak 
is biztositsák, nem a protestánsok elnyomására, hanem a 
katholikusok jogegyenlősitésére. Ehhez joguk van, a minis-
ternek pedig kötelessége. Ápoljuk is magunkban ama hitet, 
hogy a minister ur a katholikusok megkeresésére helyre 
fogja ütni az elkövetett hibát és pedig nem csak szóval, 
hanem,hogy nyomatékosabb legyen, tettel is ; ápoljuk mind-
addig, mig csak az ellenkezőről nem értesülünk, mely eset-
ben többet is elmondandunk. A 
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Pest, april 27. A p á p a és N e m e t o r s z á g . E czim 
alatt közöl egyik pesti liberális lap egy czikket, melyben a 
világnak Windhorst német képviselő nyilatkozata alapján 
azon nagy titkot fedezi fel, hogy az egykor hatalmas pápa-
ság, mely a ,Non possumus' jelszót tűzte lobogójára, mely előtt 
a leghatalmasabb uralkodók is kénytelenittettek meghajolni, 
Bismarck erőteljes, szilárd fellépése előtt kezd megpuhulni, 
a hatalom elől kezd visszavonulni, mert érzi a talajt lábai 
alatt inogni és most már kész lenne alkudozni. A tudós czik-
kezö szerint ugyanis a pápa abban az illusióban ringatta 
magát, hogy kath. liga fog létrejönni Németország ellen — 
ezt valószínűleg a pápa mondta meg neki — és ime a velen-
czei látogatás Olaszország egysége elismerésének ténye volt 
(erről meg bizonyára a fejedelmek által értesült) ; hozzájárul 
ehhez, hogy a csalhatatlan pápa végre valahára észrevette, 
hogy tévedett, mert hát most látta be, hogy Bismarck czélja 
nem az volt, hogy a májusi törvényekkel a Vatikán hiveit 
megfenyitse, hanem hogy nemzeti egyházat alapitson, ami, 
ha sikerül, amint a legújabban eltörölt három alkotmányi 
czikkel sikerülni látszik, ugy vége az egyház egységének ; s 
mind e körülmények megszülték a curiában az eszmét, hogy 
alkudozzék, vagyis, mint ama lap magát kifejezi : a Vatikán 
kész volna egyelőre félretenni átkait s hajlandó volna alku-
dozni, mert qui habet vitám, habet tempus. 

Nem akarjuk szives olvasóinkat sérteni, hogy figyel-
meztessük azon dogmatikai ismeretekre, melyekkel czikkező 
ékeskedik; hisz'a tudatlanságe téren oly szembeszökő,hogy 
az olvasó legott is észre veszi ; — annak czáfolatával sem 
untatunk senkit, hogy bebizonyítsuk ama téves nézetet, 
mintha Rómában csak most vették volna észre, mi czélja 
van Bismarcknak a májusi törvényekkel a kath. egyházra 
nézve; a fő dolog, a mire figyelmünket forditjuk az, hogy 
czikkező szerint a Vatikán hátrál és most már kész lenne 
alkudozni. 

Aki az egyház történelmét, a szentszék és fejedelmek 
közt bármikor létezett súrlódásokat ismeri, az tudhatja azt 
is, hogy eme súrlódások Róma és a fejedelmek, vagy államok 
közt onnan keletkeztek, mert az államok, illetőleg fejedel-
mek az egyházban önkényüleg rendelkeztek, vagy rendel-
kezni akartak ; de tudhatja azt is, hogy Róma oly téreken, 
oly pontok körül, hol a transactio egyáltalán lehetséges, 
soha sem vonakodott az ügy körül tárgyalásokba bocsát-
kozni. Voltak legyen az ügyek még oly kényesek, ha azok 
körül az államok a magok részére bizonyos concessiókat ki-
nyerni óhajtottak, Róma őket mereven soha sem utasította 
el, hanem rendes tárgyalásokba bocsátkozott, melyek me-
nete alatt fentartva mindenkor az elvet, a kivitel vagy el-
járásra nézve, bizonyos meghatározott körülmények közt 
lemondott saját jogairól és azokkal az államot ruházta fel. 
Általában elmondható, hogy engedékenyebb kormány nem 
létezik mint a vatikáni, csak a maga módjával kell hozzá 
járulni, miről épen Poroszország is tanúságot tehetne a 
mult időkből. 

Hogy pedig a jelen viszályra a pápa és Németország 
közt visszatérjünk, a katholikusok soha sem tagadták azt, 
hogy vannak a májusi törvények közt oly pontok is, me-
lyekre nézve alkunak, becsületes kiegyezésnek, az elv fel-
adása nélkül helye lenne. Rómát régi engedékenysége ma 

sem hagyta el, avval tehát épen semmi titkot sem fedez fel 
senki sem, ha azt mondja, hogy Róma kész alkudozni Né-
metországgal, daczára annak, hogy az egyháznak oly nagy 
keserűséget okozott. Azon pontok, melyek körül az üldözés 
előtt lehetséges volt a transactio, az üldözés által lényege-
sen nem változtak olyanokká, hogy e kiegyezés, illetőleg az 
engedékenység Róma részéről lehetetlenné lenne téve, habár 
tagadhatatlan, hogy nagyban meg van nehezitve. Ha e pon-
tok körül Róma csakugyan kész egyezkedni, ez bizonyára 
nem azt jelenti, hogy Róma hátrál, hogy a hatalom elől 
visszavonul, hogy ,Non possumus'-át feladta, mert ezt Róma 
minden hatalmi nyomás nélkül is megtette volna ; hanem, ha 
kész egyezkedni, kész egyszerűen azért és ott, mert és hol 
ezt elvi feladás nélkül is teheti. Ily értelemben Windhorst 
szavait magyarázni lehetséges és e nyilatkozatot ily érte-
lemben meg is tehette a nélkül, hogy erre Róma őt felha-
talmazta volna, tehette egyszerűen azért, mert általánosan 
elismert tény, hogy Róma az egyház, a társadalmi béke ér-
dekében nem irtózik legvadabb ellenségeivel sem szóba állani. 

De van e kérdésnek Róma és Németország közt elvi 
oldala is. A májusi törvények megtámadnak, tagadnak el-
veket is ; tagadják keletkezésük módozatánál fogva azon 
elvet, mintha az egyházban csak az egyháznak lenne joga 
rendelkezni, tagadják azon elvet, hogy az egyházban csak 
az egyháznak van joga egyházi hivatalokat osztani, vagy 
azoktól valakit megfosztani stb. Ha tehát az illető lap Wind-
horst nyilatkozatát oda akarná magyarázni, mintha Róma 
nevezett elveket fel akarná adni, hogy a béke oly alapon és 
értelemben is létre jöhetne, hogy Róma nevezett elvekről 
lemondjon, hogy elismerje, miszerint az állam függetlenül az 
egyházban, egyenjogulag az egyházzal rendelkezhetik, ugy 
csak önmagát és olvasóit csalja meg. A Non possumus az 
elvekre az üldözés után épen oly rendithetlenül áll, mint 
azelőtt, nem létezhetik, de nem is gondolható oly hatalmi 
nyomás Rómára, hogy ennek következtében elveire nézve 
puhulni és visszavonulni kezdene. Az megtörténhetik, hogy 
a katholicismus a hatalmi erőszak következtében kiirtatik ; 
az megtörténhetik, hogy Róma a legnagyobb fájdalmakat 
fogja szenvedni, látva mint semmisittetik meg néhány mil-
lió hivő, ez nem lenne uj az egyház történelmében ; de ez 
meg nem történhetik, hogy azokban, mikre nézve a Non pos-
sumus ki van mondva, ez ,Possumus'-ra változzék, ez 
valóban uj lenne az egyházban, de épen azért lehetetlen is. 
Hasztalan hitegeti azért czikkező olvasóit, talán azon re-
ményben is, hogy a nálunk bekövetkező egyházi viszály 
alkalmából kitartást merítsenek czikkéből a szabadelvű párt 
emberei, azon kilátással, hogy Pius engedni fog ; mert az 
egyház szenvedni tud, de elvtelen lenni nem tud, lenni nem 
szokott. $ 

Oyör, apr. 22. A j ub i l e u m m e g n y i t á s a . — A 
k á i n o k i B. S z ü z . April 18-án tartatott meg megyénkben 
a jubileum ünnepélyes megnyitása. A székes templomban 
maga a megyés püspök vezette a szertartásokat. A tágas 
templom minden zugát megtöltő hivő sokasághoz szentbe-
szédet tartva, megmagyarázá a jubileum mibenvoltát s fej-
tegeté a föltételeket, melyek alatt a keresztény hivő a j u -
bileumi bucsut nyerheti. Erre következett Veni Sancte és 
körmenet a karmeliták templomába, honnan a Szentséggel 
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adott áldás után a főpásztor azt ismét visszavezette a fő-
templomba, bogy ott ünnepélyes sz. miseáldozattal az Isten 
különös áldását eszközölje hivei részére, miszerint ezen ju-
bileumból minél nagyobb lelki előnyöket meritsenek. Szem-
tanuk mondják, régen volt Győrött körmenet, melyet ehhez 
hasonlitani lehetne, akár tekintve az ajtatoskodók sokaságát, 
akár a résztvevők ajtatos magatartását. — Szép dolog, ha 
körmeneteknél a hatóságok, a hadsereg stb. testületileg meg-
jelennek ; csakhogy ritkán van köszönet az ily testületek álii-
tatosságában, sőt ellenkezőleg, gyakran hallani panaszokat 
egyeseknek nagyon is illetlen magatartásáról. E körmenet-
nél hiányzott a világi pompa, s ugy látszik, épületes voltát 
ez is emelte. 

Még nincs egy éve, hogy a ,Rel.1 tudósitást hozott a 
káinoki kápolna fölszenteltetéséről, amelyben a B. Szűznek 
a lángoktól majd csodásan megmentett kegyelemképe azóta 
még buzgóbban mint valaha tiszteltetik. Egy ujabbi esemény 
nem kis mértékben fokozandja a hivek bizalmát a káinoki 
kegyelemképhez. Egy káinoki gazda még a mult nyáron a 
kápolnában fölállítandó orgonára fölajánlott 60 mérő árpát ; 
ezt a pajtában tartotta, mig jobb áron eladni lehetne. Azon-
ban f. é. márcz . l8 .a pajtákban tüz támadván, méltán aggó-
dott, hogy pajtájával oda lesz áldozata is ; annál inkább tart-
hatott ettől, mivel a 2—3 ölnyire épült szomszéd-é s a pajta 
körül fölrakott hasáb- és nyalábfa s a távolabbi asztagok 
már elégtek. Annál nagyobb volt a jó ember csodálko-
zása, midőn ily veszélyben nem csak az ő pajtája mente-
tett meg, hanem a pusztitó elem is meg lett fékezve. A nép 
mondá: A Szűz Mária orgonát akar, azért nem engedte el-
veszni árpáját. Leirhatlan az öröm s Isten iránti hála, mely-
lyel a család sietett az igy megmentett s azóta eladott árpá-
nak árát egyéb adománynyal együtt püspökünk O mlga 
kezébe szolgáltatni. -+-

Szombathelyi egyházmegye, april 19. Ftdő Szer-
kesztő Ur ! A jubileumról és az annak ügyében a szentgott-
hárdi kerületben megtartott koronáról akarom tudósítani 
ezen egyházi lapunk nagyérdemű olvasóközönségét. 

A jubileumnak egyházmegyénkben leendő megtartá-
sára méltóságos főpásztorunk püspöki joghatóságánál fogva 
a többi közt a következőket rendelte. Minden lelkész tarto-
zott a jubileumot húsvét utáni II. vasárnapon a szószékről 
kihirdetni, felolvasva s megmagyarázva a mellékletben oda-
zárt főpásztori körlevelet, melyet én is — ha Méltóságod 
tán még nem volna annak birtokában — beküldhetni sze-
rencsés vagyok. A jubileumi ájtatosság egyházmegyénkben 
kezdetét vette húsvét utáni III. vasárnapon, s pedig a Szent-
lélek ünnepélyes segítségül hívásával, mely alkalommal 
megelőzőleg a jubileumi búcsúra vonatkozó, alkalmi sz. be-
széd tartása volt főpásztori lag megparancsolva. Egyúttal 
megkezdettek az előirt templom,illetőleg állomás-látogatások. 

A jubileumi ájtatosság és körmenetek alesperesi kerü-
letünkben egyforma megtartásának ügyében főtisztelendő 
Perger F. esperes ur april 15-ikére G-yanafalvára saját la-
kásába koronát hivott egybe, melyre a kerület összes ál-
dozárai — mégis kettő kivételével — megjelentek. Mint-
hogy a legidősebb plébános közöttünk sem emlékezik, hogy 
ezen kerületben korona tartatott volna, és csak a hagyo-
mány után van tudomásunk róla, hogy 1848-ban volt ezen 

kerületi papságnak tanácskozmánya : az elnöklő esperes ur 
rövid, de szívélyes megnyitó beszéde után a gyűlés megala-
kulása, jegyzőválasztás megejtése által vált szükségessé. 
Ennek megtörténte után felolvastattak ő méltóságának, püs-
pök atyánknak a jubileumi ájtatosságot szabályzó rendele-
tei. A legmélyebb fiúi bála forró érzelmeivel fogadták az 
egyes lelkészek nyájaikkal egyetemben, hogy kiki saját 
anyanyelvén hallhatta szeretett főpásztorának a jubileumot 
kihirdető s arról rendelkező atyai szózatát. Tekintve, hogy 
ő méltósága rendelete alapján arra nézve, ki a jubileumi bő-
séges lelki kegyadományokban részesülni akar, azon szük-
ség forog fenn, miszerint az legalább az utolsó körmenetet 
végezze a megszentelő malaszt állapotában : a szent gyónás 
könnyebb elvégezhetése tekintetéből a körmenetek megtar-
tása közmegegyezéssel juniushóra lön elhalasztva, és a pün-
kösd utáni III., IV., V. vasárnap és szent Péter és Pál apos-
toli fejedelemnek napja kitűzve. 

A jubileumi ájtatosság egyéb módozataira nézve is 
megtörtént a közmegállapodás. Azon okból, mivel a korona 
helyszínén szentségimádás is, és a húsvéti gyónók száma 
rendkívül nagy volt, nem lehetett az erőből kifogyottaknak 
másnemű tárgyak érdemleges vitatásába bocsátkoznunk, 
ámbár közérdekű tárgyak híjával épen nem volnánk. Ámde 
a fenebb jelzett tevőleges eredményen kívül élesztettük egy-
másban a papi testületi szellemet, eleget tettünk egyházme-
gyénk azon, érvényben lévő rendeletének, miszerint évenkint 
legalább egyszer tartassék korona, mely rendeletnek ezen-
túl pontosan megfelelni szintén el lett határozva; erősböd-
tünk a Szentlélek által rendelt főpásztorunk iránti szeretet-
ben ; ápoltuk sziveinkben az egyház feje iránt tartozó ke-
gyeletet, mire nézve jó alkalommal szolgált april 15-ke, a 
korona napja, mert ez ama nevezetes 25 éves évfordulónak 
nyolczada alatti 4-ik nap volt, midőn t. i. april 12. 1850. 
Pius gaetai számkivetéséből Rómába, székvárosába, hü 
alattvalói örömujjongása között visszatért, és april 12. annak 
is 20. éves évfordulója, hogy a római pápa kíséretével együtt 
csudálatos módon életveszélyből megmenekült. Örvendetes 
jelenségeknek tartjuk a kerületi koronát azért is, mert maga 
a szentséges atya, IX Pius, az osztrák birodalom föpászto-
railioz intézett levelében igy ir : „Optatissimum Nobis est, 
ut a Vobis, ubi fieri possit, in omnibus vestrarum Dioecesium 
regionibus, instituantur opportunis regulis congressus". *) 

Berlin. B i s m a r c k n a k l e g ú j a b b e n u n c i a -
t i ó j a , melylyel a ,culturkampf'-ot mint a protestantismus-
nak a katholicismus ellen irányuló irtóháboruját bemutatta, 
sokkal érdekesebb, semhogy ne sietnénk, azt egész terjedel-
mében közölni. 

Az esemény a porosz felsőháznak f. hó 14-i ülésében 
történt. A tanácskozás az u. n. ,pap-éheztető' törvény kö-
rül forgott. Az első szónok Lippe gróf volt, kinek beszédé-
ből a következőket emeljük ki : „Nem áll, hogy (a kath. 
papok) minden törvénynek, mint ilyennek elvből ellene sze-
gülnek ; ők egyszerűen vonakodnak a májusi törvényeknek 
engedelmeskedni, s a dolog ugy áll, hogy mindkét fél azt 
állítja, hogy a másik illetékességi hatáskörét túllépte s az 
övébe csapott át. Ez tehát illetékességi kérdés, mely ha bé-
késen nem egyenlittetik ki, a hatalom kérdésévé fajul, s 

* ) I n L i t t . „ S i n g u l a , r i q u i d e m " 1 7 . M a r t . 1 8 5 5 . 
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mint ilyen azután nem paragraphusok, hanem csak a fegyver 
által oldható meg". 

„Sokat beszélnek mindiga törvény szent felségéről . . . 
ez igen nagyhangzásu szó, s bizonyos, számosan látoga-
tott gyűlésekben hatását is megteheti ; magokban véve az 
ilyen szólamok mégis csak üres, tartalom nélküli abstrac-
tiók s tisztán republicánus szóvirágolt. Meghajlok a király 
felsége előtt, a ki a törvényeket hozza, annak szolgálok 
utolsó leheletemig, de a törvény felségét Poroszországban 
nem ismerem ! Ez uj phrázis, melyet a legújabban nagy vi-
rágzásnak indult ,cultur' honositott meg köztünk a ,jog-
állam'-ban. Ha az állam azt hiszi, hogy ezen törvények ál-
tal egyoldalulag lerázhatja a püspökök irányában vállalt 
kötelezettségeket, akkor logicailag meg kell engednie, hogy 
minden egyes község, sőt minden egyes egyén is hasonló jog-
gal bir ; s az alsóház azt be is látta, s azért oly §- t csatolt 
a tvjavaslathoz, melynek feladata lenne ezt megakadályozni". 

„A törvény továbbá megengedi az egyes papnak, j a -
vadalma élvezetét azáltal biztositani, illetőleg visszasze-
rezni magának, ha feltétlen engedelmességet igér az állam-
törvény iránt. Ezáltal ugyanazon állapot idéztetik elő, mi-
nőt Francziaország látott 1789-ben, midőn alig találkozott 
pap, a ki a követelt esküt letette volna, s egy, a ki letette, 
kénytelen volt e szavakat hallani : „Én önben csak eskü-
szegőt látok" . . . . Az egyházpolitikai törvények mindeddig 
csak demoralizáló hatást gyakoroltak, s az általok keltett 
mozgalom csakugyan nem érdemli a ,cultur'-harcz elneve-
zését. Feltétlen alávetést talán háború idején lehet kierő-
szakolni az ellenségtől ; de nem szabad ugyanazt az állam-
polgártól is követelni. Oly körülmények közt vagyunk mi 
jelenleg Poroszországban, mint a minők azok voltak, me-
lyekről Mirabeau mondta : ,Mintha nem környezne amugyis 
elég veszély, még másokat, ujakat, nagyobbakat magunk 
idézünk elő ; s ahelyett, hogy e veszélyekkel szemben közös 
harczra szövetkeznénk az egyházzal, magával ezen egy-
házzal tüzünk össze" . . . . 

Utána Kleist-Betzow beszélt a porosz conservativek-
nek eddigi vezére, ki pártjának álláspontját fényes beszéd-
ben jelzé. Tagadta, hogy a pápa febr. 5-i encyclicájában 
tulkapást engedett volna meg magának ; — élesen birálja a 
csatlakozhatlanság dogmáját, de csudálja a katholikusoknak 
elszánt bátorságát, melylyel a — szerinte e dogmából kö-
vetkezett üldözést elszenvedik, lelkismeretíik s hitökért küz-
denek, csudálja a kath. egyháznak szervezetét s erejét ; el-
lenben pedig mélyen fájlalja, hogy az ő szeretett protestáns 
egyháza oly súlyosan szenved ugyanazon májusi törvények 
alatt s hogy a ,cultusminister' igazgatása alatt oly mélyen 
ható önfeloszlatásnak, jobban mondva : szétfoszlásnak esett 
áldozatul, hogy még az egész keresztény hitnek alapja, a 
Krisztus istenségébeni hit is megingattatott. 

Falk ministernek egy ügyetlen kisérlete után, Kleitz-
Retzownak állításait megczáfolni, felszólal báró Maltzahn s 
egy keletkezőben levő orthodox-protestans, egyúttal ha tá -
rozottan katholikus-ellenes, .conservativ' pártnak program-
já t fejtegeti ; mely, feltéve, hogy a kormány a protestáns 
egyházban az ,orthodox' irányt pártolja s támogatja, kész vele 
karöltve a katholikusok elleni harczot a végletekig vinni. 
Végre kijelenti, hogy most, midőn a harcz kizárólag a kath. 

egyház ellen irányul, a kormányt ebbeli eljárásaiban feltét-
lenül támogatja. 

Következett Bismarck s szóról szóra ezeket mondta : 
„Csak néhány szóval akarok a vitában részt venni, nem 
mint ministerelnök, hanem mint e háznak tagja. Először 
nem tehetem, hogy őszinte örömemet ne fejezzem ki a felett, 
hogy oly szózat hallatszik felém, mély hitvallása alapjául re-
formatiónk evangéliumát jelzi. Ha e vallomás évekkel ezelőtt 
tétetett volna, egy keresztény-conservativ párt részéről, mi-
dőn az iskolafelügyeleti törvény alkalmával ama mélyen 
ható szakadás támadt köztem s azon párt közt, akkor a ka-
tholikus-conservativ párt — mondhatom : a nemzetközi ka -
tholikus forradalom elleni küzdelem nemfajult volna oly 
élessé mint a minővé azóta lett, ha akkor egy, a protestáns 
evangelium alapján álló keresztény-conservativ párt hűsé-
get fogadott volna ; ha akkor oly többség keletkezett volna 
önök közt, mely eléggé bátor leendett, hogy amaz eszmét 
hangoztatassa, miszerint a pápaság a mi evangéliumunkat 
fenyegeti, s a pápa lelkünk üdvét veszélyezteti Mint evan-
gélikus keresztény mondom, hogy hitvallásunkat többre be-
csüljük a pillanat politikájánál, s önöket vádolom, hogy 
akkor az evangéliumot alája rendelték a politikának". 

„Azonban most is köszönetet szavazok a t. előttem szó-
lónak, hogy e vallomást legalább most megtette. Felette 
örültem neki ! Hidul szolgáland ez nekem, hogy ama bizo-
nyos régi összeköttetéseket ujitsam meg, melyek kölcsönös 
mély sérelem nélkül végképen amúgy sem szakíthattak meg 
soha. Mert én nem lehetek politikai barátja annak, a ki hi t-
meggyőződését a politikának rendeli alá. Kleist ur mindig 
azt emlegeti, hogy „az egyház" nagy kárt szenved ; ez az 
,egyház' per eminentiam szerinte a katholikus egyház. Igen 
veszélyes dolog, igy beszélni s a protestáns egyházat nem is 
említeni. Egyike ez azon tévelyeknek, melyekkel szemben 
szállanom kell. Az urak, a kik igy beszélnek, talán anélkül 
hogy magok is tudnák, a világi dolgokkal való elégedetlen-
ségök fonalán odáig jutnak, hogy katholikusokká lesznek. 
Mind azok után, miket túlnyomóan protestáns államunkkal 
szemben már merészeltek, mégis azokat tart ják barátoknak 
s szövetségeseknek, a kik legnagyobb ellenségeink..." 

„Mert ki a kath. egyház ? — a pápa ! Senki más, mint 
a pápa, s ha önök az ,egyház jogai'-ról beszélnek, jobban 
tennék, ha a pápa jogairól beszelnének. A püspöknek, mint 
a kath. egyház képviselőinek alkotmányunk számos jogokat 
engedett ; most pedig a pápa lépett a püspökök helyébe, 
kik egyszerű helynökeivé lettek. Készségesen alávetették 
meggyőzödésöket, s ő még a gondolat szabadságát sem 
hagyta meg nekik. A katonának, háború idején, midőn 
bezáratik, van mégis joga azt gondolni magában : „Ez okta-
lan határozat" — (csekély derültség.) Nem tudom, váljon 
Kleist ő mlga — eléggé ismeri a kath. egyház szervezetét 
— valahol azt kérdezte magától : nem volna-e előnyösebb 
lelke üdvére nézve, ha katholikussá lenne ? En ugyan-
ezt kérdeztem magamtól, s tagadólag válaszoltam rá, (álta-
lános nevetés.) Ha tehát Kleist ő mlga őszintén jellemezte 
azon álláspontot, melyen áll, akkor lemondott a király s a 
haza iránt kipróbált, régi hűségéről s elhagyta azon állás-
pontot, melyen a t. előttem szóló áll. A ki a pápa után in-
dul, az lelki üdvét vesziti. A pápa nem szerezheti meg nekem 
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lelkem üdvösségét. Péter is pápa volt s csatlakozhatlan, 
s mégis azt olvassuk róla, hogy vétkezett s aztán megbánta. 
De a mostani pápától ne is várjuk, hogy valaha ily vallo-
mást tegyen". 

Eddig Bismarck. Ugyané tárgyalásból még többfelső-
s alsóházi beszédet fogunk hozni ; mert mindkét pártnak 
szónokai ritka élességgel szabatositák álláspontjukat, s az 
egész, meglehetős hoszu vita a mai helyzetnek jellemzésére 
megbecsülhetlen értékű. ( F o l y t , köv.) 

VEGYESEK. 
— Schlauch Lörincz, szatmári püspök ur ő rnlga abbeli 

kegyes határozatát hozta nem régen az illetők tudomására, 
miszerint egyházmegyéje tanitói helyett maga fogja első év-
ben a nyugdij-illetéket fizetni, s azontúl is évenkint ezer ftot 
ajánlott fel e czélra. 

— Kéretnek a ft. lelkész urak, közöljék híveikkel, hogy 
a Mária-Czellbe zarándoklók kiinduló pontja ez évben is 
Pozsony városa, honnan a magyar proczessio május 3-kán 
reggeli 8 órakor indul, a sz.-Ferenczrendüek templomából, 

— Minthogy a törökországi kath. örményeknek sorsát 
lapunk is folytonos figyelemmel kisérte, nem tehetjük, hogy 
az erdélyi püspök ö excjának legutóbbi főpásztori körleve-
léből egy helyet ne idézzünk, mely e sokat zaklatott hittár-
sak támogatására szólitván fel az erdélyi érd. papságot, meg-
árdemli, hogy a megye szűkebb határain tul is figyelembe 
yétessék. E hely a következő : 

„Jóllehet Krisztus igaz anyaszentegyháza jelen időben 
csaknem az egész világon nehéz küzdelmeknek van kitéve, 
és ha valamikor, most bizonyára teljesül az apostolnak ama 
mondata, hogy azok, kik Krisztus Jézusban jámborul aka r -
nak élni, üldöztetést fognak szenvedni ; mégis különös rész-
vevő figyelmet érdemel a szomszéd török birodalomban lévő 
katholikus örmények szomorú sorsa, kik a kormány pár t -
fogása alatt lévő ujszakadár örmények által templomaiktól, 
iskoláiktól, alapitványaiktól és minden egyházi javaiktól 
megfosztatva, senkinél oltalmat és orvoslást nem találnak". 

„Ezen elszomorító helyzetben a bécsi Mechitarista Con-
gregatio felhiva érezte magát, az általa gondozott keleti 
missio működését a török birodalomra kiválólag kiterjesz-
teni. Minthogy pedig eme missiói működés anyagi segély 
nélkül mitsem eredményezhet, az emiitett Congregatio fő-
nöke, főtisztelendő Bosagi Jakab cézáreai érsek és főapát ő 
méltósága, a m. kir. magas kormány engedélye folytán, ké-
relmet intézett hozzám és általam a t. papsághoz, hogy a 
fentemiitett vallásos czélra segélygyüjtést eszközölnénk". 

„Ennélfogva felhívom ezennel a t. papságot, hogy ezen 
ügyet lelkesen felkarolva s másoknak is figyelmökbe ajánlva, 
a törökországi kath. örmények egyházi és nevelési szüksé-
geinek fedezésére segélyt gyűjteni, s a begyülendett pénz-
összegeket a főtisztelendő esperesi hivatalok utján ide a püs-
pöki hivatalhoz felküldeni szíveskedjenek". 

— Würtemberg eddig talán az egyetlen ország volt 
Európában, melynek nem volt ,culturharcza'; most az ottani 
liberalismus, alighanem Berlinből vett parancs folytán, min-
den követ megmozdít, hogy neki is jusson alkalma, a katho-
likusokat zaklathatni. E czélból Mittnacht, minister meg-
buktatásán fáradozik, hogy helyébe Holder, a páholypárt ve-
zére, emeltessék a hatalomra, a többi aztán magától jön. — 
Lengyel lapoknak tudósitásai szerint az orosz kormány va-
lamennyi Siberiába száműzött lengyel püspököknek megen-
gedte volna hazájokba visszatérhetni, Felinski, varsói érsek 
kivételével, ki ugyan szintén elbocsáttatik Siberiából, de 
egyúttal az orosz birodalomból is kiutasittatnék. — Arnberg-
ben, Bajorországban az ottani főipartanoda egyik tanára, 
Münchenben pedig egy ininisteri tanácsosnak fia e napokban 

jezsuitákká lettek, mely czélból nekik, mint német állam-
polgároknak — Hollandiába kellett utazniok. 

— A múltkor emiitett három §-on kivül a porosz a l -
sóháznak u. n. haladópártja két további §-át az alkotmány-
nak szeretné még eltöröltetni, névszerint a 14-et, mely igy 
hangzik : „Azon állami intézményeknél, melyek a vallás gya-
korlatával bárminémü összeköttetésben vannak, a keresz-
tény vallás vétetik alapul" ; — s a 24-et : „Népiskolák be-
rendezésénél a felekezeti viszonyok lehetőség szerint veen-
dők tekintetbe. A néptanodai vallásoktatást az illető feleke-
zetek kezelik". Eddig azonban, német kath. lapok tudósitá-
sai szerint kevés kilátás van rá, hogy a haladó párt ezen 
szándéka érvényesüljön. Majd meglátjuk. — Feltűnt, hogy 
a ,pap-éheztető' törvény ellen a porosz felsőházban a csá-
szárnénak egy kamarása s főudvarmestere is szavazott. A 
császárné egyáltalán mindig ugy viseli magát, mintha a ka-
tholikusokat s a protestánsok közt az orthodox irányt pár -
tolná ; mert denique mégis csak nyitva kell tartani a vissza-
vonulási hidat, hahogy a .culturkampf'csütörtököt mondana. 
Bizony sajnálandók ezek az ,uralkodó' házak, melyeket a 
a tényleg uralkodó liberalismus oly értelemben helyzett a 
a pártok felé, hogy semmiféle becsületes meggyőződésöket 
sem szabad határozottan kifejezniük ; — s igy talán sokszor 
botránykozunk azokon s szidjuk őket, a kik keserves szel-
lemi áldozatok árán állanak ezen látszólagosan legfénye-
sebb helyen De még sem egészen ártatlanok ők ; — 
miért hagyták a szellemeket ezen irányban nyakukra nőni ! 
— A boroszlói hgpüspök f. hó 13-án vette a neki jubileuma 
alkalmából ő szentségétől adományozott palliumot. A bo-
roszlói káptalan s papság igen szép, művésziesen készitett 
aranyéremmel lepte meg szeretett főpásztorát, mely egyik 
oldalán a püspöknek igen sikerült arczképét ezen körirat-
tal : Henr. Förster. Princ. Episc. Wratislaviensis, — mási-
kon pedig e feliratot viseli : Antistiti celsissimo semisaecularia 
sacerdotii Solemnia celebranti Devotissimus clerus Wratisla-
viensis Die XVII. Április MDCCCLXXV. 

— A new-yorki érseknek bibornokká való kmevezte-
tése Amerikában nagy és méltó feltűnést okozott. A köztár-
sasági elnök, G?rant, ünnepélyes köszönetét fogja, hallomás 
szerint külön küldött által kifejeztetni a szentatyának azért, 
hogy az újvilágot első ízben ily nagy kitüntetésben részesí-
tette ; vele sok protestáns amerikai osztja katholikus polgár-
társainak őszinte örömét, mi mellett az egyház ellenségeinek 
magától érthető neheztelése figyelemre sem méltó. Az uj bi-
bornok Brooklyn városában született, 1810. márczius 20-án. 
Akkor Brooklyn jelentéktelen kis falucska volt, most Ame-
rikának harmadik városa; — akkor ott sem kath. pap, sem 
templom, sem iskola nem volt; most van 38 kath temploma, 
söt a legujabbi hierarchiai szervezet szerint püspöki szék-
helylyé is emeltetett. Magában New-York városában, az u j 
bibornoknak érseki székhelyén akkor csak egy katholikus 
templom, püspöke pedig még nem volt ; — ma van majdnem 
ötven kath. temploma, s a még csak későbben alapitott püs-
pökségből a mai napig hét virágzó, egyházi megye fejlődött 
ki, melyek most együttvéve a new-yorki egyházi tartományt 
képezik. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 428 frt. 13 kr., 180 frank ar., 70 darab 
régi húszas, 4 db tallér, 3 db ez. ftos s 1 db cs. k. ar. 

Ftdő Pongrácz György ur 6 db. húszas. 

Egyéb kegyeletes adakozások. 
A norvégiai Christiania városában létesítendő kath. 

menhelyre a rozsnyói egyházmegyéből . . . . 15 f r t . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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A korona és alapítványi ügyvédek. Pest. In perpetuam rei memóriám. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
Mennyire igaz, s ma igazabb, mint valaha 

volt, amaz ismeretes tétel, hogy minden úgynevezett 
politikai kérdésnek hátterét utóvégre is a vallás 
képezi, mutat ja azon mélyenható mozgalom, me-
lyet császár s ap. k i rá lyunk ő felségének dalmatiai 
utazása, illetőleg' az ez alkalommal Victor Emanuel 
k i rá lylyal végbement találkozás az európai sajtó s 
diplomatia közt okozott. 

Természetes, hogy eszünk ágában sincs, hoszu 
vezérczikket irni arról, mit csak ugy nem tudunk, 
mint akármelyik collegánk a napiirodalom terén, 
t. i. mit beszélt s határozott a két fejedelem Velen-
czében s mit nem ; azon sem törjük fejünket : az ily 
fejedelmi találkozások szoktak-e valamikor positiv, 
kézzelfogható eredményre vezetni, s mennyiben 
függ a mai körülmények közt az illető' koronás fők 
szabad akaratától, ilyetén positiv eredményeket elő-
idézni ; — előttünk ma csak a fentebbi tételnek, e 
találkozásban is ujolag érvényesült bebizonyitása 
bir érdekkel, mely bizonyitást azon észrevételek 
összletében találunk, melyekkel a vallás tekinteté-
ben jelenleg legziláltabb viszonyok közt levő álla-
moknak : Olasz- s Poroszország sajtója e találkozást 
kisérte, s azon benyomásban, melyet ezen esemény 
mindkét ország közvéleményére gyakorolni hitszott. 

Poroszországban nem csak a ,korlátolt alatt-
valói ész' — mely szólamnak jogosult voltát egyéb-
iránt nem mérnők amúgy absolute tagadni ha-
nem magok a legmagasabb körök is ugy fogták fel 
e találkozást, mint a melynek éle kiválólag,hanem 
egyedül Poroszország felé fordul. Lévén azonban e 
kormánynak hoszu rovása a tisztán politika s egy-
házpolitikai bűnöknek, melyek mindkettejének el-
követésében nem r i tkán Olaszországgal já r t karöltve, 

— vajmi természetes s szokásos dolog, hogy mosta 
tisztességes üzlettársaknak egyike a másik ellen bi-
zalmatlankodni kezd, főleg, ha ez utóbbi most kéz-
szorításokat vált oly harmadikkal, ki ellen korábban, 
ketten együtt nem egy alig igazolható tettet követ-
tek el ? mi továbbá természetesb s szokásosabb 
dolog, mint hogy viszont e hűtlen üzlettárs most 
a másikkal lehetőség szerint érezteti: nem szorul-
tam többé rád, sőt unni kezdem barátságodat — ? 

Ha a két eddigi szövetséges legujabbi fellépé-
sét szemügyre veszszíik, lehetetlen észre nem ven-
nünk, hogy ők is most egymás közt az imént jelzett 
jeleneteket eljátszszák — ha mindjárt csak játék is 
az egész. 

A fejedelmi találkozás legelső hirére az hallat-
szott Berlinből, hogy Vilmos király is Olaszor-
szágba készül, — mint a sorok közt eléggé világo-
san olvashattuk, azért, hogy lehetőség szerint kitö-
rölje azon benyomást, melyet Ferencz József ő fel-
ségének szavai netalán Victor Emanuelre teende-
nek ; a ,Kreuzztg.1 már a napot s órát is tudta, mely-
ben a király indulni fog, midőn ez szándékát egy-
szerre megváltoztatva, maga helyett a koronaher-
czeget küldeni határozta ; sőt alig mult azóta né-
hány nap, s ime, már a koronaherczeg sem megy 
mint ilyen, hanem csak ,incognito' néz be felső 
Olaszországba, hol ,talán alkalmilag' az olasz ki-
rályi család egyik másik tagjával találkozni fog. 

Mit jelent e rögtöni vá l tozás? . . . Megmagya-
rázza a ,Popolo Romano', épen nem katholikus lap, 
hanem mint mondják, Bismarcknak legsajátabb 
olasz lapja. Ez már márczius végén egészen hatá-
rozottan kimondta, hogy Bismarck az erélyes, sza-
batos, határozott politika embere ; ha a császárral 
valaha Olaszországba jönne, akkor egyenesen Kó-
mába jövend, semmiféle más városba sem ; ha pedig 
a császár, tekintettel a pápára, vonakodnék Ró-

35 
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mába jönni, akkor az ismeretes ,egészségi tekinte-
tek' fognának előtérbe tolatni, az utazási tervek 
pedig merőben elejtetni; — s ime, e tervek elejtet-
tek, az ,ismeretes egészségi tekintetek' csakugyan 
előtérbe tolattak, sőt még a koronaherczeg sem jön 
Rómába jeléül annak, hogy ézen ,egészségi tekinte-
tek' voltaképen vallási tekintetek, amint is már a 
koronaherczegre vonatkozólag nyi l tan hirdetik a 
berlini lapok, miszerint legújabban is különös hang-
súlyozással kijelentette, miszerint csak azért nem 
jön Rómába, mert a pápát nem szeretné még jobban 
elkeseríteni, s mert szükségét lá t ja annak, mindent 
kerülni, mi a Curia s a porosz kormány közti sza-
kadást még súlyosabbá tehetné. 

U g y látszik tehát, mintha Bismarck ebben is 
jókora kis kudarczot vallott vo lna ; de meglát juk 
ebből azt is, hogy törekvéseinek, valamint a csá-
szár s a koronaherczeg ellenirányú határozatainak 
utolsó rugója, háttere — a vallási kérdés. 

Érdekes s mulattató lá tvány, hogy örülnek az 
olasz lapok a Spree melletti ba rá t juk s jóltevőjök 
emez elpalástolhatlan fiascóján. Olaszország belátja, 
hogy a porosz barátság sem nem tartós, sem meg 
nem bizható; ezenkívül Ausztria sokkal közelebb 
van hozzá, mint a távoli, s onnan is folytonosan 
veszekedő Poroszország ; s Ausztria katholikus hata-
lom, melynek politikája, lehetetlen, hogy ne kelt-
sen viszhangot a másik katholikus hatalomnál, F ran-
cziaországnál s viszont; ugy hogy mindezt össze-
véve az Ausztriávali, valódi kibékülés olasz szem-
pontból csak kívánatos lehet, melynek megtörténte 
u tán a már nagyonis alkalmatlanná vált északi 
barát tal is majd más hangon beszélünk — 

Beszélnek is már más hangon az olasz félhi-
vatalos lapok, melyek legújabban Bismarck folyto-
nos beavatkozási kísérletei ellen soha nem látott 
erélyt kezdenek kifejteni, s e mellett azon vereséget 
is, melyet legújabban Belgiummal szemben szen-
vedett, igen pongyolán álczázott kedvteléssel regi-
strálják. Igy tesz péld. az .Opinions, mely hoszasan 
megmagyarázza a német kanczellárnak, miszerint 
„minden kormánynak kötelessége arról gondoskodni, 
hogy saját állama polgárai a törvényeket megtart-
sák, bármiként csábittassanak is kivülről azok-

it 
nak megszegésére akár egyházi, akár más társula-
tok fejei által. Francziaország is igy tőn a socialis-
tákka l ; keményen őrködött felettök, a legrakon-
czát lanabbakat bebörtönözte, könyveiket elkobozta ; 
de soha sem jutot t eszébe az angol kormánytól 
azt követelni, hogy az oda menekülteknek alkal-

matlankodjék, vagy épenséggel kiadja őket. Né-
metországnak is megvannak a maga socialistái, 
Bebelt, Liebknechtet be is zárta, de Marx Káro ly-
nak kiadatását még sem meri követelni ! E tekin-
tetben pedig nincs különbség IX. Pius, vagy más 
valaki közt, ki külföldön oly eszméket hirdet, me-
lyek valamely ko rmánynak nem tetszenek, vagy 
alkalmatlanok neki" . 

„Továbbá, folytat ja az olasz félhivatalos, IX. 
Pius nem csak pápa, hanem fejedelem , ha mind-
já r t birodalmától megfosztott fejedelem is. Már pe-
dig nemzetközi szokás, a nemzetközi udvariasság-
nak egyik követelménye, hogy i ly fejedelmek is a 
souveraineket megillető kitüntetések élvezetében 
meghagyassanak, mint X. Károly , Lajos Fülöp s I I I . 
Napoleonnal történt. Végre nem csak Olaszország 
az, mely a pápának kivételes állást biztosított, ha-
nem az európai nemzetközi j og ; a meddig a pápa 
követeket fogad s küld, addig oktalanság azt köve-
telni, hogy magánembernek tekintessék". 

I l y félre nem érthető leczkét kapott Bismarck 
az olasz félhivatalos laptól, világos jeléül annak, 
hogy Olaszország elérkezettnek lát ja az időt; Po-
roszországnak, egyremásra már igen alkalmatlan 
barátságából kibontakozni, s pedig azért, mert e 
kétesbecsü barát épen a vallási kérdés terén még 
nagyobb oktalanságra akar ja szorítani, mint a 
mennyi t már amugyis elkövetett; — ime a vallási 
kérdés hatása ! 

Egy másik hivatalos, a ,FanfulW a velenczei 
találkozásról igen feltűnő tudósítást hozott, mely, 
ha későbben — mi ugyan nem sokat jelent, meg-
hazudtoltatott is, mégis anny iban figyelemre méltó, 
mert a miket e lap a velenczei bibornok-patriarcha 
szájába ad, alighanem magának az olasz kormány-
nak eszméi, melyeket e módon legkönnyebben köz-
tudomásra hozhatni vélt. Trevisanato bibornok, 
mondja a ,Fanfulla ' , megbízást nyer t ő szentségétől, 
hogy az ausztriai császárt ő felségét arra figyel-
meztesse, miszerint a pápának s az egyháznak 
helyzete a némethoni bajok s küzdelmek által 
mindinkább elviselhetlenebbé válik, há csak a ka-
tholikus hatalmak végre valahára arra nem hatá-
rozzák magokat, hogy Bismarck túlkapásainak gá-

rr 

tot vessenek. O szentsége ez ügyben különös leve-
let intézett volna a bibornokhoz, mely a legna-
gyobb finomsággal kifejtette, hogy a katholikus 
hatalmak tekintélye s befolyása mindig mélyebben 
s mélyebben, ugyanazon a rányokban csökken, me-
lyekben a protestáns Poroszországnak hatalma nö-
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vekszik, mely máris a régi római birodalom teljes jogú örö-
kösének képzeli magát. Megbizatott a bibornok, bogy arra 
is utaljon, miszerint Poroszországnak Ausztria iránti jelen-
legi barátsága csak színlelt ; mert voltaképeni programmja 
mégis valamennyi német nép- s törzsnek egy nagy, egysé-
ges birodalommá egyesítésében áll. Jó lenne tehát, ha ő fel-
sége, az ausztriai császár Francziaország barátságát ke-
resné, s Victor Emanuel királyt a helyzet veszélyei felül fel-
világosítaná 

Akár mondta a velenczei bibornok e szavakat, akár 
nem; azon körülmény, hogy ezen eszmék a Quirinál leg-
meghittebb lapjában helyt találhattak, megmutatja, hogy 
Bismarck antikatholikus üzelmei vajmi könnyen, ha nem is 
okul, de legalább ürügyül szolgálhatnak egy ellene való 
közös fellépésre, s midőn ő szomszédjait sorban a ,cultur-
kampf'-ba nem csak bele vonni, ha egyenesen bele erősza-
kolni iparkodik ; midőn culturliarczi rögeszméi iránt a szom-
széd államoktól is tiszteletet, hódolatot, alávetést követel, s 
innen ürügyet vesz magának, minden egyesnek belügyeibe 
beleavatkozni — nem minden megelégedés nélkül idézzük e 
régi tételt : Quem Deus perdere vult, dementat ! ( F o l y t , k.) 

A j e z s u i t á k v é d e l m e 
a mérgezési vád ellen. 

Nyílt levél Thaly Kálmánhoz. 

Tisztelt barátom ! 
A ,Hon' april 15-ki számában közzétetted „A jezsui-

ták mérgezési terve Bercsényi ellen és a szécsényi ország-
gyűlés VI. artikulusa" czimü dolgozatodat. 

Már azon alkalommal, midőn azt a „Történelmi T á r -
sulat" april elsején tartott ülésében felolvastad, szükséges-
nek láttam a históriai kritika nevében, a történetírás hitele 
érdekében, felszólalni azon eljárásod ellen, mely szerint nem 
vizsgálva, váljon bi r ják-e kutforrásaid a hitelességnek és 
rájuk alapított elbeszélésed a valószínűségnek kellékeit, két-
ségtelen teny gyanánt fogadsz el mindent, a mit hőseid le-
veleiben megírva találsz. De sőt még tovább is mégysz. Ugy 
látszik, időközönkint fel-felébred benned a költő és ragad-
tatva phantasiád által, oly dolgokat olvasasz ki ama leve-
lekből, melyeknek mi prózai történetbuvárok nyomát sem 
látjuk azokban. És a levélírók, ha czikkeidet olvasnák, bi-
zonyára maguk még jobban meg volnának lepetve, mint mi. 

Engedd rögtön bebizonyítanom, hogy nem túlozok. 
Azt irod, hogy Bercsényi Miklósnak Rákóczi Ferencz-

hez intézett leveleiből „kiderül, hogy I. Leopold császárnak 
jezsuita húron pendülő udvara, miután a magyar háború 
éltető szellemét, gróf Bercsényi Miklóst fényes ígéretei (ud-
vari kanczellárság stb.) által elszédíteni és a nemzet ügyétől 
elvonni nem birta, tőle minden áron szabadulandó, méreggel 
akará öt elveszíteni. E vállalat végrehajtására az ausztriai 
provinciális utján a jezsuiták nagyszombati háza főnökének, 
a bár magyar születésű, de németnél németebb lelkű páter 
Berzeviczinek adatott ki a titkos rendelet". 

Igen nagy köszönettel tartozom neked, tisztelt bará -
tom, hogy szíves voltál a Bercsényi-féle levelekből mind-
azon helyeket, a melyek az állitólagos mérgezési tervre vo-
natkoznak, szóról szóra közölni. Ez époly loyalis, mint naiv 

eljárás volt részedről. Mert én nem tudok oly felületes em-
bert képzelni, aki czikked elolvasása után rögtön észre nem 
vette volna, hogy a felől, a mi állitásod szerint a Bercsényi-
féle levelekből kiderül, (t. i. a császári udvar mérgezési 
szándékáról és az ausztriai provinciális mérgezési rendele-
téről) azokban egyetlenegy árva szócska sem található. 

Ily hihetetlennek látszó tény előtt állván, némi bizal-
matlansággal viseltettem látásom és ítéletem helyessége iránt. 
Csak midőn legelfogulatlanabb barátaid is, kérésemre elő-
adásodnak idézett helyét a Bercsényi-féle levelek szövegé-
vel egybevetvén, ugyanazon eredményre jutottak, mint én : 
mertem papirra tenni fentebbi Ítéletemet. 

És ennek constatálása után elbeszélésed további részei-
nek megvilágításától felmentve tekinthetném magamat. Mert 
mindenki be fogja látni, hogy oly Íróval, ki egy császári ud-
var és egy szerzetes-rend főnöke ellenében a legsúlyosabb 
vádat, melyet író emelhet, megállapítandó, levelekre hivat-
kozik, melyekben a vádnak semmi alapja nincs; felesleges 
komolyan polemisálni. 

De sietek kijelenteni, hogy irányodban, tisztelt bará -
tom, szivesen teszek kivételt. Tudom ugyanis, hogy nem 
felekezeti ellenszenv, nem politikai szenvedély vezette tolla-
dat. Jóhiszemüleg tévedtél. Ezen körülmény és a fennforgó 
tárgy általános érdeke késztet, hogy a tényállás kiderítésé-
hez én is hozzájáruljak. 

Miként tény gyanánt tüntetted fel, hogy a császári 
udvartól, az ausztriai provinciális utján, mérgezési rendelet 
ment Berzeviczihez, ugy szintén mint tényt beszéled el, hogy 
Berzeviczi a mérgezési terv végrehajtására vállalkozott és 
színhelyéül Trencsint jelelte ki. Ez értekezésedből világosan 
kitűnik. Hisz nem habozol egy helyen Berzeviczit egész ha-
tározottsággal „méregkeverönck" nevezni. 

Ennek a Bercsényi-féle levelekben már van némi alapja. 
De azokból mint tény csak kettő derül ki. 

Először, hogy egy nagyszombati jezsuita, páter Bohus, 
Berzeviczi házfőnököt Bercsényinél bevádolta, hogy meg-
akarja mérgezni. 

Másodszor, hogy Bercsényi a vádlónak hitelt adott. 
Azonban nem szükséges hoszasan bizonyítanom, hogy 

abból, ha valaki vádat emel és ez hitelre talál, még egyálta-
lán nem következik, hogy a vád alapos és igaz. 

Hogy Bercsényi hitelt adott a vádlónak, könnyen fel-
foghatjuk. Az ember igen hajlandó elhinni a roszat azok fe-
löl, kiket ellenségeinek tart ! Ilyenkor nem i^en szokta hig-
gadtan fontolóra venni a körülményeket. És igy gyakran 
való gyanánt fogadja el a rágalmat. Ez minden nap meg-
történik. 

Bercsényi ellenségének tarthatta az udvari párthoz ra-
gaszkodó Berzeviczit. Bizalommal viseltethetett Bohus iránt, 
ki a felkelőkhöz szított, főleg minthogy nem volt tudomása 
arról, mily rugók inditották őt főnökének bevádolására. 

De a történetírótól joggal nagyobb ovatosságot és szi-
gorúbb kritikát igényelhetni. És neked is, tisztelt barátom, 
nem kellett volna feltétlen megnyugvást találni abban, hogy 
Bercsényi Bohusnak hitelt adott. Meg kellett volna vizsgál-
nod, váljon Bohus atya közleményei bir ták-e azon kelléke-
ket, melyektől a históriai kritika a hitelességet függővé te-
szi ? Váljon feltehető-e róla, hogy biztos tudomása volt arról, 
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a mit irt ? Váljon feltehető-e róla, hogy elfogulatlanul és 
nem az érdek vagy szenvedély hatása alatt i r t? 

En ogyik kérdésre sem felelhetek igenlőleg. 
Feltéve, hogy Berzeviczi csakugyan megbízatást vett 

Bercsényinek megmérgezésére : váljon hihető-e, hogy ez a 
vett megbizást rendtársaival közölte, vagy épen velük a 
végrehajtás módja iránt tanácskozott volna? És feltehető-e, 
hogy Bohusnak alkalma nyilt volna a mérgezési tervet 
ellenezni, annak — mint ő Bercsényivel elhitette — „ellen 
állani?" 

De elfogulatlan tanú sem volt Bohus. Ugyanis a nagy-
szombati collegium évkönyveiből *) tudjuk, hogy ő a pap-
növeldében az aligazgatói tisztet viselte, de 1704 augusztus 
második felében Berzeviczi házfőnök által hivatalától meg-
fosztatott, mire boszuból vádolta be elöljáróját Bercsényinél. 

Bohus, hogy vádját hitelesebbnek tüntesse fel, azt is 
közié Bercsényivel, hogy ő a mérgezési terv ellenzése miatt, 
s nehogy azt elárulja, őrizet alá helyeztetett, egyúttal kisza-
badításáért esedezett. 

Ez azonban nem volt való. Bohus ugyanis aug. 24-én 
szabadon elhagyhatta a collégiumot, és Szomolyánba távozott. 

Mindazáltal Bercsényi komolyan vette a dolgot. Lab-
sánszky Jánost, a fiscális jószágok felügyelőjét, fegyveres 
csapat élén Nagyszombatba küldötte Bohus kiszabadítása 
végett. Ez szintén augusztus 24-én érkezett meg. Es midőn 
nem csekély meglepetésére arról értesült, hogy Bohus 
már a városon kivül van, jónak látta küldetésének czéljáról 
nem tenni említést. Ezt tehát elhallgatta és kedélyesen meg-
vacsorált a jezsuitáknál. 

Másnap Bohus visszatért Nagyszombatba, de nem a 
collegiumba, hanem a felkelők hadosztályának parancsno-
kához szállott. Berzeviczi még ekkor sem gyanította Lab-
sánszki küldetésének czélját. Mert a parancsnokot felhívta, 
hogy Bohust a collegiumba küldje vissza. Azonban a pa-
rancsnok tagadó választ adott, sőt közié, hogy Bercsényi-
től parancsot vett a házfőnököt elfogni és a tábornokhoz 
szállítani. 

Berzeviczi, mitől sem félve, nem késett magát a pa-
rancsnok rendelkezésére bocsátani. És már néhány óra 
múlva útban volt Bercsényi tábora felé. Labsánszky és Bo-
hus nyomban követték őt. 

Augusztus 27-én érkeztek a nyitrai táborba. 
De ekkor lényeges fordulat állott be a helyzetben. Bo-

hus, hihetőleg azért, mert belátta, hogy Berzeviczivel szembe 
állítva nem lesz képes vádját igazolni, ezt visszavonta. 

Hogy pedig erre nem külső nyomás, nem félelem kész-
tette, világos. O Bercsényi táborában teljes biztosságban 
érezhette magát és érdeke nem a vád visszahúzását, hanem 
fenntartását követelte, minthogy a visszahuzás által Bercsé-
nyi bizalmát és jóakaratát koczkáztatta, anélkül, hogy rend-
társai részéről a teljes feledés és bocsánat iránt bizto-
sítva lehetett. 

Bercsényi csakugyan — mint az általad közlött leve-
í ) E z e k k é z i r a t b a n , a n a g y s z o m b a t i c o l l é g i u n b i r t o k á b a n v a n -

n a k . H i t e l e s s é g ü k m e l l e t t k é t k ö r ü l m é n y s z ó l . E l ő s z ö r , h o g y n e m v o l t a k 

a k i n y o m a t á s r a , h a n e m c s a k r e n d t a g o k h a s z n á l a t i r a s z á n v a . M á s o d s z o r , 

h o g y — m i n t l á t n i f o g j u k , s o k o l y a s t i s t a r t a l m a z n a k , a m i a j e z s u i t á k r a 

k e d v e z ő t l e n . M i n d a z o n u j r é s z l e t e k e t , m e l y e k e t j e l e n l e v e l e m b e n f e l h o -

z o k , e z e n é v k ö n y v e k b ő l v e t t e m . A k i v o n a t o k , m e l y e k e t a z o k b ó l n y e r t e m , 

r e n d e l k e z é s e d r e á l l a n a k . 

leiből kitűnik — komolyan neheztelt Bohusra ; a mit termé-
szetesnek is tarthatunk, mert a vád visszahuzása nem ke-
véssé compromittálta a tábornokot. Ez csakugyan nem látta 
czélszerünek Berzeviczi ellen vizsgálatot inditani és a sze-
mélyes találkozást is kerülte vele. Hanem három nap múlva, 
Bohus és Labsánszky kíséretében Gyöngyösre küldötte Rá -
kóczyhoz, rá bízván az egész ügy eldöntését. 

Alig csalódom, ha felteszem, hogy ő maga csak azért 
nem helyezte rögtön szabad lábra Berzeviczit, mert nem 
akarta magát környezete és katonái előtt nevetségessé tenni, 
és ezért mint alkalmas expediens kinálkozott neki ; a feje-
delemre bizni az eldöntést. 

A jezsuiták szept. 3-án érkeztek meg Gyöngyösre. És 
Berzeviczi nyolcz nappal utóbb Rákóczy által bántatlanul 
szabadon bocsáttatott.2) 

Bercsényi, midőn ezen eredményről értesült, azzal egy-
általán nem volt elégületlen. Ha higgadtan itéled meg Ber-
csényinek a fejedelemhez intézett ezen sorait: „Az Pater 
jezsuitákat az érsek maga passusa mellett csak haza bocsátá, 
ha hírével Nagyságodnak — igen jól lett" ; — meg kell győ-
ződnöd arról, hogy Barcsényi — ezen époly határozott jel-
lemű mint szenvedélyes férfiú — annak büntetlen szabadon 
bocsátásáról, rehabilitálásáról, kit bebizonyult méregkeve-
rőnek tart, nem nyilatkozhatott ugy, hogy az „igen jól lett". 

Ellenvethetnéd, hogy a hitbuzgó Bercsényi nem akart 
botrányt idézni elő, mely egyházára árnyékot vethetne. De 
ha őt ezen tekintet nem tartotta vissza attól, hogy Berzevi-
czit, puszta gyanú alapján, mint foglyot táborába hozassa, 
bizonyosan még kevésbbé tartotta volna vissza attól, hogy 
ha a gyanú alaposnak bizonyul, megérdemlett büntetés-
sel sújtsa. 

Nem szükséges figyelmedet arra is felhivni, hogy az 
egyház érdekeire való tekintet a legvallásosabb kath. udva-
rokat, sőt mi több, a római curiát sem tartotta vissza a j e -
zsuiták üldözésétől és a Jézus-társaság feloszlatásától. 

Azonban ezen feltevéseknél, melyeknek súlyát nem 
fogod kétségbe vonni, még nyomósabb érvet is hozhatok fel 
annak kimutatására, hogy Rákóczyt, midőn Berzeviczit sza-
badon bocsátotta és Bercsényit, midőn ebben szívesen meg-
nyugodott, nem a botrány elkerülése vezérelte, hanem azon 
meggyőződés, hogy a nagyszombati házfőnök ellen emelt vád 
alaptalan volt. 

Értem azon viszonyt, melyben az állítólagos mérge-
zési terv felfedezése után (1704. augusztus) Rákóczy és Ber-
csényi a jezsuitákhoz, a nagyszombati collegiumhoz és név-
szerint Berzeviczihez állottak. 

Berzeviczi, midőn Nagyszombatba visszatért, akadály-
talanul foglalhatta el ismét házfőnöki állomását. Sőt mind 
a fejedelem, mind tábornoka ugy tekintették őt, mint a ma-
gyarországi jezsuitáknak képviselőjét és fejét, a kivel a szé-
csényi IV. törvényczikk tárgyában hivatalos és barátságos 
összeköttetésben állottak. Bizonyára, ha meggyőződtek volna, 

2 ) A z é v k ö n y v t ü z e t e s e n l e í r j a g y ö n g y ö s i t a r t ó z k o d á s u k a t . T ö b b i 

k ö z ö t t k i e m e l i , h o g y S z é c h é n y i P á l k a l o c s a i é r s e k é s T e l e k e s s y I s t v á n 

e g r i p ü s p ö k t ö b b s z ö r l á t o g a t t á k é s v i g a s z t a l t á k ő k e t ; m i d ő n p e d i g s z a -

b a d o n b o c s á t t a t t a k , S z é c h é n y i P á l a m a g a t á r s a s á g á b a n v i t t e ő k e t B á t h i g . 

H i s z e m , h o g y e z e n h a z a f i a s é r z e l m e i k é s p a p i e r é n y e i k á l t a i e g y a r á n t k i -

v á l ó f ő p a p o k r ó l n e m f o g o d f e l t e n n i , h o g y e g y „ m é r e g k e v e r ö t * k i t ü n t e t -

t e k é s p á r t f o g á s u k b a n r é s z e s í t e t t e k v o l n a . 
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hogy Berzeviczi a királyi udvarnak minden erkölcstelen 
tettre kész eszköze, nem tűrték volna meg fontos állásán. 

Rákóczyt illetőleg figyelemre méltó, hogy 1706. julius 
3-kán Berzeviczihez azon kérelemmel fordul, hogy colle-
giumjának egyik tagját Forgách Simon generalis fia mellé 
nevelőül engedje át. Nem lehet feltenni, hogy egy méreg-
keverőnek iskolájából kért volna kedvelt tábornokának 
gyermeke számára nevelőt. 

Bercsényi pedig, midőn 1705. őszén, Heister kiveretése 
után, Nagyszombatba tette át főhadiszállását, a Berzeviczi 
kormánya alatt álló collegiumnak gyakori látogatója volt, 
melynek templomában rendesen részt vett az isteni tiszte-
letben, és itt hallgatta vasárnaponkint a magyar prédiká-
cziókat, melyeknek idejét az ő kérésére, 7 órától 8-ra tet-
ték át. Különösen az 1706-ik év húsvétján kiváló buzga-
lommal vett részt a nagy-héti szertartásokban, nagypénte-
ken például a körmeneten egész tisztikarával jelent meg, 
melynek protestáns tagjai előtt magyarázta a szertartásokat. 

Es hogy Bercsényi ezen magaviselete őszinte volt, 
hogy ő rokon- és ellenszenvét soha sem tudta eltitkolni, be-
bizonyította már másnap. Midőn ugyanis nagyszombat 
napján Berzeviczi látogatást tett nála, hogy neki „boldog 
alleluját" kivánjon : Bercsényi komolyan válaszolá : „Nem 
allelujáról, hanem valelujáról van szó". A mely szójátékkal 
azt akarta jelezni, hogy nem örvendezésre, hanem inkább 
búcsúzásra kell gondolniok. Mire neheztelését fejezte ki a 
felett, hogy a nagypénteki isteni tisztelet alatt a pap a „csá-
szárért" imádságot mondott. A házfőnök sietett megmagya-
rázni, hogy ez a római misekönyv szabályai szerint a ka-
tholikus egyház minden templomaiban történik. Bercsényit 
ezen magyarázat nem elégitette ki és kedvetlenül bocsátotta 
el Berzeviczit. Azonban a mily könnyen haragra lobbant, 
oly gyorsan csillapodott le. Már délután ismét megjelent a 
jezsuiták templomában és két század katonát rendelt ki, 
hogy a feltámadás ünnepélyességét emeljék. 

Mennyire megfeledkezett Bercsényi az 1704 augusz-
tusi incidensről, mutatja 1706 november 22-én Széchenyi 
Pálhoz intézétt levele is, melyben a jezsuitákról igy nyilat-
kozik: „A mi engem illet, ellenem nem lehet panaszra ala-
pos okuk. Főméltóságod igen jól tudja, hogy reájok nézve 
Főméltóságoddal mindig egy véleményben voltam". 

Es midőn a Jézus-társaság elöljárói végre megnyu-
godtak a magyarországi provincia felállításában, és ennek 
P . Cseles első visitatorává neveztetett ki, ez első teendőjének 
ismerte (1707 január elején) Beszterczebányára Bercsényi-
hez utazni és pártfogását kérni ki. Bercsényi ez alkalom-
mal Cselesnek útitársát, Csete atyát házi káplányi minő-
ségben magánál tartotta, és ennek kíséretében utazott a 
rozsnyai gyűlésre, hol a kormánytanács január 14-iki ülé-
sében, Sennyey István által támogatva, a protestáns taná-
csosok ellenében kivitte, hogy a jezsuitáknak, bárhol az or-
szágban tartózkodjanak, és különösen a kassai és nagyszom-
bati collégiumoknak, bántatlanság biztosíttatott. 

Néhány hónappal utóbb, 1707 május 5-én Cseles É r -
sekújvárt tisztelkedett Bercsényinél. Ez azonbaa most nem 
fogadta szívesen. Felmutatta neki elfogott leveleit, melye-
ket a tilalom daczára hol Rómába hol Bécsbe irogatott, pa-
naszkodva a provincia felosztása és a a felkelőktől szenve-

dett nyomorgatások miatt. A felháborodott tábornok őrizet 
alá helyezte őt. De még haragjában is igy szólott hozzá ; 
„Élénk részvéttel viseltettem a magyarországi Jézus-társa-
ság, de nem Tisztelendőséged iránt. Eddig is, ha nem lettem 
volna én, ma már egy jezsuita sem találtatnék a confoederá-
tusok területén. És most sem nyomnám el érzelmeimet, a me-
lyek a társaság fenntartására késztetnek, ha az elfogott le-
velek tartalma nem volna ismeretes, ugy szólván az egész 
hadsereg előtt". 

r 

Es csakugyan, már öt nappal utóbb végrehajtatott 
azon korábbi rendelet, mely a társaságnak mindazon tag-
jait, kik nem tanárkodnak, az országból száműzte. Ezek 
közé tartozott Berzeviczi is. De mily tiszteletben állott az, 
kit te „méregkeverőnek" nevezesz, a fölkelők előtt, mutatja 
azon körülmény, hogy midőn Ocskai ezredes száműzetésé-
ről értesült, magához kérette őt táborába, meleg szavakkal 
kifejezést adott részvétének, kifakadt a számüzetési parancs 
szerzői ellen, sőt ajánlkozott, hogy őt visszavezeti Nagy-
szombatba, miről csak Berzeviczi kérésére mondott le. 

Berzeviczi távozott. De előbb (1707 május 3-án) ünne-
pélyes óvást igtattatott az esztergomi főkáptalan jegyző-
könyvébe. A fájdalmasan sértett ártatlanság hangján hivat-
kozván az ország sarkalatos törvényeire és nemesi kivált-
ságaira, felkiált : „Nem idéztettünk meg, és semmiféle tör-
vényszék előtt nem marasztaltak el bennünket bármily 
bűntényben. . . Mutassanak fel ellenünk bűntényt, melyért 
a száműzetést megérdemelnők" ! 

Egyébként erre egészen felesleges volt hivatkozni. 
Mert maga a szécsényi VI. törvényczikk, — melyre nézeted 
szerint a mérgezési terv adott első lökést — legbiztosabban 
oltalmazza őket a bűn gyanúja ellen. A szécsényi rendek 
ugyanis, midőn elhatározzák, hogy a magyarországi jezsui-
ták vagy külön provinciává alakuljanak vagy az orszá-
got hagyják el, az indokolásban semmiféle bűntényre nem 
utalnak.3) 

Végre figyelmedet arra is felhivom, hogy Bercsényi 
még Rodostóban is — mint Mikes Kelemen leveleiből tud-
juk — állandóan egy jezsuitát tartott házában, és nejének 
s magának is a jezsuiták pérai sírkertjét választotta végső 
nyughelyül. 

Ezen rendületlen ragaszkodást a jezsuiták ügye és 
személyeik iránt oly férfiúról feltenni, a ki meggyőződött, 
hogy azok annyira elvetemültek, miszerint készek, ha a 
maguk vagy pártfogóik érdeke követeli : az orgyilkos tőré-
hez vagy a méreghez nyúlni ; oly férfiúról feltenni, a ki 
meggyőződött, hogy maga is már-már áldozatul esett go-
nosz ármányaiknak : lélektani képtelenség. 

tt 
Remélem, hogy ezt te is be fogod látni. Őszinte tiszte-

lettel viseltettem mindenkor buzgó tevékenységed iránt, 
melylyel az utolsó nemzeti felkelés hőseinek élettörténeté-
hez az adatokat gyűjtőd és feldolgozod. De engedd megje-
gyeznem, hogy e hősök emléke iránti kegyeletedet ugy fo-
god legjobban bebizonyítani, ha olyanoknak tünteted fel 
őket, a minők valóban voltak ! 

(, Hon') Fraknói Vilmos. 

»J T h a l i K . R á k ó c z i T á r . I I . 412. 1 . — * ) T o l d y k i a d á s a . I . 9 5 . 
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R é s z l e t e z é s e k . 
( F o l y t a t á s . ) 

Jól megjegyeztetni kérjük, hogy e siralmas állapotok 
alapját, például Angliában, a pápai primatusnak VIII. Hen-
rik kéjvadászása következtében szükségessé, illetőleg elke-
rülhetlenné vált elvetése, s a királynak az angol egyház fe-
jévé emeltetése teszi; ez uton a vallás ügye az uralkodó sze-
szélyének parlamentalis fluctuâtióknak martalékul esvén. 
Henrik t. i. kéjhölgyek s pénz után vágyott ; ezt a klastro-
mok eltörlése, amazt a pápai tekintély megdöntésével érte 
el. Ennél és a szentképek s ereklyék tisztelete elleni fellé-
pésnél ő, — már csak Luther iránti gyűlöleténél fogva is, 
tovább nem igen ment. A katholikus egyháztóli elválás pe-
dig épen nem volt szándékában, sőt fiát VI. Eduárdot is vi-
lágosan ebben parancsolta neveltetni. Azonban az egység 
központját, a pápaságot megdöntvén, a hitbeli szabadosságot 
vagyis anarchiát eredményező uj tanok beszivárgása ellen 
országát meg nem óvhatta. 

Mert a hitegység hivatalos őre, a pápaság számkivet-
tetvén, a dolog természeténél fogva könnyű volt a pápai hi-
vatal bitorlóinak — egyrészt a kiskorú trónörökös Eduard 
gyámja- s protectorul választott Seymour grófnak ; másrészt 
pedig az apostata Cranmer canterburyi érseknek, Osiander hi-
tehagyott unokahugával már rég szentségtörő házasságban 
levőnek ; — Angliát az imént szentek hazáját, ősi hitgya-
korlataiból, ezer éves katholicitásából kivetkeztetni. 

A nép ugyan az ez uton behozott ujitások miatt zúgo-
lódott és mint Heylyn protestáns pap bizonyitja, minden 
oldalról hangosan követeltetett a mise, klastromok, papi nőt-
lenség, és kivált a római pápaság visszaállítása ; azonban a 
Cranmer által lerakott pápaellenes alapok állandók marad-
tak. Hasztalan lépett fel Goodman glocesteri püspök is, lep-
lezetlenül állítván, mikép „az angol egyház nem lényegénél 
fogva, hanem csak politikai okokból szakadt el a római pá-
paságtól". Végrendeletében pedig kinyilatkoztatta, hogy ő a 
közönséges, apostoli, pápaság jogara alatti szentegyház hité-
ben kiván meghalni, melynek anyjául a római egyházat, a 
pápaságit tartja. Montague püspöke pedig, „a római püspök 
(pápa) primátusának elismerésére nem csak magát, de hár-
man kivül, valamennyi angol püspököket is készeknek nyi-
latkoztatta. Laud canterburyi érsek és társai szinte megha-
joltak a római pápaság felsőbbsége előtt ; mégis abbeli óha-
juk kifejezése mellett, melyszerint az angol egyházat a ró-
mai mellé, mint hason eredetű testvért kívánták állíttatni. 

A Rómávali egyesülésre jogosító e fényes kilátásokat 
azonban a vakbuzgó puritánok 1642-ben, fájdalom! vérbe 
fullasztották. S jóllehet később II. Károly s II. Jakab ka-
tholicismushozi vonzódása reményt nyújt vala ; de ez utób-
binak, mint határozottan papistikusnak elüzetése után Róma 
lelkiekbeni fenhatósága Brittföldről végképen száműzetett, 
királyi és parlamenti pápaság ünnepiesen kikiáltatott, a ma 
is létező no popery főegyház kizárólagos uralma kimondatott, 
és e pyrrhusi győzelem után a százados vallási harczokban 
kifáradt anglikanismus keblében békének nevezett fegy-
verszünet proclamáltatott. Fegyverszünet, mely alatt a ha-
lál angyala ihleté a keresztény élet minden idegeit és min-
den positiv hitmaradványokat eltemetvén, az indifferentis-

mus egyházát, a szabadkőművességet hozta létre. Mivel t. i. 
Rómától, a hitegység központjától elszakaszkodott. 

Eme béke ölén fejlett ki tökéletesebben Angliának 
azon pogány philosophiája, melynek a Henrik, Erzsébet, 
Cromwell stb, reformatiójában elvetett magvai, az angol 
vallásháborúk alatt növekedésnek indulván, a 17-ik és 18-ik 
század határpontjain egy Shaftesbury, Collins, Tindal, Vol-
laston, Morgan és többekben mutatta be áldástalan gyümöl-
cseit az emberiségnek, s melynek Francziaországba átülte-
tett csemetéi Voltaire-, Rousseau-, Diderot-, d'Alembertben, 
stb. gondos ápolókra találván, egész Európában elszaporod-
tak. Esazl845- iki ,Hist.-pol. Blätter' egyik czikke szerint 
a pápaságtól elszakaszkodott anglikanismus azon iskolát 
hozta létre, melyben Voltaire és az encyclopedisták a 
mérget tanulták főzni, melylyel későbben, (miután azt el-
mésségük retortáján átszűrték) egész Európát elárasztot-
ták ! Elannyira, hogy maholnap az úgynevezett kulturálla-
mok egyikében s másikában is szorongva kérdezhetjük a 
zsoltáriróval, ha létezik-e még: „intelligens aut requirens 
Deum ?" Van-e még hivő és istenfélő ember ? 

S borzadály nélkül nem is gondolhatunk abbeli szo-
morú lehetőségre, miszerint majd bizonyos, kivált jobbmodu 
osztályok köreiből a királyi látnók e szavai fognak kihang-
zani : „non est qui faciat bonum, non est usque ad unum !" 
Nincsen csak egy is, ki Istenben hinne és Isten parancsa 
iránti hódolatból jót cselekedne. 

Az atheus Heinzen egy londoni lapban e kebelrázó 
szavakkal tudatja a világgal pártjának forradalmi néze-
teit : „Európa boldoggátételének (?) nem sokára felveendő 
nagy munkája, megtörténhetik, hogy 2,000,000, mond: két 
millió emberfejbe fog kerülni ; de ennyi számba sem jön ott, 
hol 200 millió üdve (?) terveztetik. lm ! küszöbön áll az 
irtóháboruuak rég óhajtott percze, s a boszuüunepet a le-
gyilkoltak millióin fogjuk megülni. A reactionariusok (t. i. 
hatalom-, pénz-és jószágbirtokosok) ne találjanak menhelyet 
széles e világon. Ha kiadatások megtagadtatik, ezt háború 
nyilatkozatnak tekintjük. Kelljen bár őket a Chimborasso 
vagy Himalaya tövéig kergetni, egyedül a sir szájában ta-
láljanak menhelyet". (L. R. N. 1848. 49. 1,) 

Idéztük e hajmeresztő szavakat, egyrészt, hogy jelez-
zük a 3zázad sülyedését, melyben ily szörnyetegek efféléket 
nem csak magokban forralhatnak, de az egész müveit világ 
láttára és hallatára még szabadon ki is mondhatnak, s ekkép 
a Fouche-k, Lebon-ok, Carrierek véres nyomaikba léphet-
nek. De másrészt főleg azért, hogy megnyíljanak azon jó -
módú urainknak szemei, kik a pápaságnak, mint a christia-
nismus, az emberi szenvedélyek biztos iránytűje hivatalos 
őrének Vatikánbani fogvatartását, a felvdágosultság neto-
vábbjának képzelik nem csak, de hiszik is. (Folyt, köy.) 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, april 27. A k o r o n a és a z a l a p í t v á n y i 

ü g y v é d e k . Alapitványaink, úgymint a fundus studiorum, 
fundus religionis és az egyetem ügye ujabb és ujabb mozza-
natokon mennek keresztül. Az országgyűlés által kiküldött 
bizottság már évek óta keresi mindeniknek jogi természe-
tét, de vagy hogy elégteleneknek találtattak az ellenök, mint 
katholikus természetű alapok ellen felhozott okok és igy 
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lelkismeretböl nem confiscáltattak, vagy pedig mivel még 
nem érkezett erre meg a kellő idő, — elég az hozzá, hogy az 
országgyűlés még ez ideig alapitványaink természete felett 
dőntőleg nem határozott ; sőt épen a napokban lépett uj sta-
diumba ez ügy. 

A főbizottság által kiküldött albizottság elhatározta t. 
i. a napokban, hogy mielőtt az ügy mibenléte felől vélemé-
nyes jelentését az országgyűlésnek benyújtaná, kikéri a ko-
rona és alapítványi ügyvédek véleményét és ezt nagyon is 
jól teszi ; kár hogy eddig is nem tette, ma már, jobbra vagy 
balra, de bizonyára tudnók, hogy hogy vagyunk. De ha e 
körülményből nekünk következtetést szabad vonnunk, ugy 
önkénytelenül is azon gondolatra kell jönnünk, hogy a bi-
zottság ma már inogni kezd, vagy azon hitében, melyet eddig 
létezni hirdetett, mintha t. i. hinné, hogy a nevezett alapít-
ványokhoz másnak is van köze és nem csak a katholiku-
soknak, illetőleg pedig, hogy mindenkinek van azokhoz 
köze, csak a katholikusoknak nem ; vagy legalább is azon 
meggyőződésre jutott, hogy az országgyűlés elhatározásával 
még nem fejeztetik be az ügy, mert a katholikusok, amint 
már e helyen többször hangoztattuk óhajtásunkat, nem fog-
j ák engedni, hogy idegenek oly könnyen beüljenek a kath. 
vagyonban, hanem az államot tulajdonuk védelmezésére, 
az egyedül competens helyen, a törvényszék előtt meg fog-
j ák perelni. 

Bármely indok vezérelte legyen különben az albizott-
ságot eljárásában, tény, hogy az albizottság épen azokkal 
akar előbb tanácskozni, kik állásuknál fogva az alapítvá-
nyok természetével, nevezetesen azok katholikus irányú 
rendeltetésével, bizonyára leginkább tisztában vannak ma-
gukkal. Az ügyvéd urak lelkismeretessége, tagadhatlanul 
fontos, sőt egyedüli döntő szerepet fog ez ügyben játszani, 
az ő lelkismeretességüktől fog függni, hogy semmit el ne 
hallgassanak, hogy mindent előadjanak, ami az alapítványok 
természetének kiderítésére szükséges. Mi nem félünk, nem 
rettegünk ettől, sőt kérjük, hogy minden, az alapítványokra 
vonatkozó okmány előterjesztesssék és kérjük, hogy a ki-
küldött albizottságnak, az alapitványi oklevelek alapján 
lelkismeretes tanácsot adjanak, illetőleg igazítsák útba az 
albizottságot, hogy mennyire téves a Ghyezy-féle javaslat, 
mennyire eltér az az oklevelek betűjétől és szellemétől, 
mennyi beláthatlan bonyodalom keletkeznék abból, ha a bi-
zottság az országgyűlésnek a Ghyczy-féle javaslat értel-
mében jelentést tenne. 

Távol állunk attól, hogy midőn az ügyvéd urak lelk-
ismeretességére apellálunk, mintha ezt kétségbe akarnók 
vonni ; nem mást akarunk evvel kifejezni, mint ama teljes 
bizalmat, melylyel ügyünk igazsága iránt viseltetünk, úgy-
annyira, hogy ki akarunk zárni minden netalán irántunk nyi-
latkozható különös kedvezményt. Mindamellett kettőt bá-
torkodunk mégis az ügyvéd urak figyelmébe különösen aján-
lani, mit mellettünk, hitünk szerint, értékesíteni lehet. 

Nem vagyunk ugyan barátai annak, hogy mások 
ügyeibe beavatkozzunk, annál kevésbé szeretünk másokat 
birtokaikban háborgatni, de ezt a jelen körülmények közt 
még sem hallgathatjuk el, hogy azon az alapon, melyen a 
katholikus alapítványok megtámadtattak, kérdésessé tétet-
tek, a protestáns Apaffy, Bethlen, Bocskai-féle stb. alapítvá-

nyok szintén megtámadhatók, kérdésessé tehetők ; az albi-
zottsággal szemben ezen argumentumot ez ügyvéd urak na-
gyon is érvényesíthetik. Ez alapon vagy oda lesz utalva a 
bizottság, hogy az országgyűléstől a protestáns alapok meg-
vizsgálását is követelje, vagy pedig, hogy a katholikus ala-
pok természetének vizsgálatával is hagyjon fel és szolgál-
tassa ki a kormány azokat a katholikusoknak. Ez az egyik. 

A másik még fontosabb előttünk, és ezt már máskor 
is elmondtuk, de nem tartjuk feleslegesnek most is elmon-
dani. Az 1790/1-ik országgyűlés végérvényüleg eldöntötte 
az alapitványi és birtoki kérdéseket, ugy hogy az 1790/1-ki 
országgyűléstől kezdve sem államnak, sem bármiféle néven 
nevezendő vallásfelekezetnek, nincsen semmi kereseti joga 
azon alapítványok és birtokokra, melyek a nevezett ország-
gyűlésen a katholikusoknak meghagyattak. Az ügyvéd 
urak tehát felvilágosíthatják az albizottságot, hogy per 
esetében a katholikusok,többi okmányaikon kivül az 1790/1-i 
országgyűlés határozatára is bátran támaszkodhatnak és a 
bírói döntvény az országgyűlés tekintélyének csak ártana. 

Ismételve figyelmükbe ajánljuk az ügyvéd uraknak e 
két pontot, reménylve máskép is, hogy mint a korona és az 
alapítványok ügyvédei, távol állva mindazon nemtelen ru -
góktól, melyek korunkat mozgatják, felülemelkedve a párt-
tusákon, egyedül az igazságot, a jogot tartják szemük előtt és 
tanácsukat ez irányban érvényesitendik. Ugy legyen! S 

Pest, april 29. I n p e r p e t u a m r e i m e m ó r i á m . 
Már a mult év is igen sok becses adatott szolgáltatott az el-
fogulatlan történetíró kezeihez annak megfejtésére, hogy 
mikép is kelljen tulajdonképen érteni azt a protestáns haza-
fiságot, melyet uton útfélen emlegetnek ellenünk ; magunk is 
feljegyeztük szorgalmasan a jövőkor részére azokat e lap 
hasábjain, talán valaki valamikor jó hasznát veheti és az 
igazság érdekében értékesítheti. Amik azonban a turócz-sz.-
mártoni protestáns gymnasium hazaellenes törekvéseiről a 
megtörtént vizsgálatok következtében napfényre jöttek, még 
nem fejezték be az adatok sorát a protestáns hazafiság (?) 
bebizonyításának érdekében. Van ujabb adatunk is, melyből 
nem csak az tűnik ki, hogy a protestantismus, nevezetesen en-
nek papsága a panslavismusnak, a hazaellenes törekvéseknek 
fészke, előmozdítója, hanem egyszersmind, mely bepillantást 
enged vetnünk ama kiterjedésre és meggyökeresedett, mond-
juk megizmosodott állapotra, melynek a panslavismus a pro-
testantismusban örvend. 

Csak nem régen történt ugyanis, hogy a turócz-szent-
mártoni protestáns gymnasium hazaellenes üzelmei kiderül-
vén, főtiszteletü Szeberényi Gusztáv, bányakerületi evang. 
superintended ur pásztori levelet küldött szét papjaihoz, 
melyben őket a pansláv áramlattal szemben sorakozásra 
hívja fel és azt kiv nja, miszerint az, a ki a superintendens 
úrral egyetért, nyilatkozzék és helyeselje nézeteit. A super-
intendens ur felhivása tehát már magában bizonyíték arra 
nézve, hogy a protestánsok közt panslavismus, azaz, ami 
evvel egyértelmű, hazaellenes törekvés létezik. Mi ezt egy-
szerűen constatáljuk a superintendens ur felhivása alapján' 
nem anélkül mégis, hogy nyilatkozatáért lekötelezve no 
éreznők magunkat és érette köszönetünket ki ne fejeznők' 
mert fontosabb bizonyiték már nem is képzelhető, mintha 
azt saját felekezete ellen a superintendens maga adja ki. 
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De nem csak a superintendens urnák, hanem Geduly 
Elek Ferencz evang. lelkész urnák is le vagyunk kötelezve, 
a kezünkbe szolgáltatott adatért. Mert, hogy történetileg el-
mondjuk a dolgot : Geduly urat sértette a superintendens ur, 
minden megkülönböztetés nélkül tett felhívása, azért nyilt 
levélben válaszol neki. Pedig amint Geduly ur válaszából 
kitűnik, valami nagy distinctiónak nem is igen lehet helye, 
mert ö maga mondja, hogy sokáig várt, akad-e valaki, a ki 
a felszólításnak enged s eszmét cserél a pásztori levél t a r -
talma felett a püspök (?) úrral. De a legénység hallgat, mi-
dőn a vezér buzditólag szól, s midőn ő támadni akar, az in-
dolens közlegények visszavonulnak s nem kelnek az ügy 
védelmére. A legénység tehát, hogy Geduly ur szavaival él-
jünk, legalább is közönyös a magyar ügy iránt, nem törődik 
vele, ha a panslavismus pusztit. De ez csak az mellékes, fő 
dolog az, hogy Geduly ur kimondja, miszerint vannak kö-
zöttük, kik „a magyar államiságot és nemzetiséget, sem el-
ismerni, sem támogatni, sem terjeszteni nem csak nem akar-
ták, de azt, ahol csak tehették, lábbal^tapodták, e pánszláv 
papok száma pedig, úgymond, légió". Es pedig, hogy mily 
gyökeret vért már a panslavismus a protestáns papság közt, 
azt mérlegelhetjük azon eszközökből, melyeket ellenök Ge-
duly ur alkalmaztatni óhajt. Ezen eszközök ugyanis nem 
mindennapiak, mert Geduly ur, habár ezt nálunk bizonyára 
elitélné, mégis sem többet, sem kevesebbet nem óhajt, mint 
hogy az ily pansláv papokat a superintendens ur „kiközö-
sítse és kizárja nem csak, de mint engedetleneket az enge-
detlenség bélyegével a nyilvánosság és saját liiveik előtt 
megbélyegezze" ; sőt úgymond, még itt se állapodjék meg, 
hanem mondja ki, hogy „azok, a kik még hivatalban alkal-
mazva nem lennének, e hivataltól teljesen eltiltatnak, mint 
arra alkalmatlanok, kik pedig már netán ily gonosz szel-
lemben működnének, azok reversalis adására köteleztesse-
nek, melynek netáni áthágása hivataluktól való megfoszta-
tásokat vonná maga után" ; mindezek mellett Geduly ur még 
azon vallomást is teszi, hogy „a pánszláv elem majdnem 
felét képezi a nógrádi esperesse'g papjainak". Igy vannak 
mindezek megirva a ,Pesti Napló' 1875. évi folyamának 
88-ik, april 18-ki számában. 

In perpetuam rei memóriám ezt mi nagyon időszerű-
nek találtuk feljegyezni azon hozzáadással, hogy ha az a bi-
zonyos protestáns liga is ez irányba fogja működését érvé-
nyesíteni, ugy Magyarország gratulálhat magának, de még 
jobban a szlávok, mi azonban reményijük, hogy a katholi-
kusok, kik e hont megalapították, vérükkel oltalmazták 
és fenntartották, most is őrködni fognak, hogy á f á k az égbe 
ne nöjjenek. ^ 

VEGYESEK. 
— Nmlgu Ranolder János, veszprémi püspök ő exja 

Pécsett saját költségén nagyszerű felsőbb leányiskolát s kis-
dedóvodát akar alapítani s az angolkisasszonyok vezeté-
sére bizni. 

— A nmlgu erdélyi püspök ur e folyó évben ()-Topli-
czán egy oltár felállítására 200 frt . Naszódi templomnak 
egy harmoniumra 100 frt. M.-Ujfalvi templom tőkéjéhez 20 
frt. Egyes iskolák szükségeire 156 frt. Lelkészek segélye-
zésére 70 ft . Papnövendékek segélyezésére 132 frt. Tanárok 
segélyezésére 175 frt. Tanitók segélyezésére 520 frt . Tani-
tójelölteknek 160 frt. Szegény gyermekek neveltetésére 200 
frt. Kathol. irodalmi czélokra 536 frt . Szebeni legényegy-
letnek 100 frt. Más jótékony czélu egyleteknek 180 frt. 
Egyes szegények segélyezésére 50 frt. méltóztatott adomá-
nyozni. — Ft . Andrásy István apát-kanonok ur ő nsga a 

kül-missiókra 20 frt. a Szent-László-Társulat javára 20 
frt . adományozott. 

— Pesten e napokban egy kőműves munkás az ál l -
ványról leeső gerenda által életveszélyesen megsebesülvén, 
társai által a közelfekvő zsidó kórházba vitetett; ott azon-
ban a gojt be nem fogadták, ugy hogy a haldoklót a Rókus-
kórházba vinni kellett, mely a szerencsétlenség szinhelyé-
től, az Eötvös-utczától meglehetősen messze fekszik. Csak 
itt részesittetve az első orvosi segélyben, a szerencsétlenül 
jár t embernek felgyógyulásához kevés a remény. 

Ha hasonló esetben bármily vallású embert katholi-
kus állapitványu kórházba hoznak, szó sem történik vallá-
sáról, hanem keresztény felebaráti szeretettel befogadtatik s 
ápoltatik. Ez a szemtelen fa j pedig, mely minden lépten 
nyomon mint a valódi civilisatio s humanismus szabadalma-
zott képviselője tolja fel magát, s mely az u. n. felekezet-
nélküliség' nevében irtó háborút visel maga s viseltet ke-
resztény születésű adósai s bolondjai által minden ellen, a 
mi bármiképen positiv vallásosságra emlékeztet — ez a fa j 
egy haldokló munkást az utczára vet, mint az ebet, hiszen 
csak — keresztény ! 

— Alig győzzük a Poroszországban gombamódra fel— 
burjánozó katholikusellenes törvényeknek még csak jelzését 
is. Legújabban egész határozottsággal emlegetik, hogy az 
egyleti törvény oly változtatásokon fog keresztül hajtatni, 
melyek a katholikus egyleteket a törvényen kivül helyzik. 
Ezzel aztán a katholikusoknak valóságos páriákká való alá-
nyomása befejezett tény lenne. 

— O felsége a császár s ap. király, Velenczéből f. hó 
5-éről kelt legmagasabb határozatával Werner Károly hit-
tudor, kanonoknak s a bécsi egyetemen az újszövetségi 
szentirástan ny. r tanárának, tudományos s tanári érdemei-
nek elismeréseül a III. osztályú vaskoronarendet adomá-
nyozta. — Rómából azon örvendetes hír jön, hogy Gurdil, 
az argichai nestorianus érsek, Urmiach tartományában, a 
római-kath. egyházba tért vissza. Az érsek csak 33 éves, s 
most nem kevesebb buzgósággal mint eredménynyel fá ra -
dozik volt tévtársainak megtérítése körül. 

— Mily eszközökkel dolgozik Bismarck az ő ,culturhar-
czában' mutatja a következő épületes história. Midőn tavai a 
Duchesne-eset felkapatott, (— mely abban állott, hogy Bis-
marck bérencz tollai egy bolondos levél alapján, melyet va-
lamely belga, sánta s féleszű rézműves állitólag a pá -
risi érsekhez irt,s melyben illető jutalom mellett a kanczellárt 
agyonlőni Ígérkezett, nagy terjedelmű ultrámon tán összees-
küvésről kezdtek oktondi olvasóiknak mesélni ; —) akkor 
egy szép reggolen Uebel ur, a bruxellesi német követség 
egyik titkára beállít az ottani rendőrfőnök, Berden úrhoz, s 
a párisi érseknek egy állitólag lefoglalt, Dueliesne-hez in-
tézett válaszlevelét mutatja be neki, azon kérelemmel, hogy 
ennek alapján rögtön requisitiókat tétessen Parisban. A 
rendőrfőnök, kissé okosabb ember lévén mint a német t i t -
kár, a levélnek hamisított voltát első pillanatra felismerte, 
ezt az öt rászedni akaró urnák száraz szavakkal megmondta, 
s őt levelestől az ajtón kinézte. Persze, hogy az otromba 
csalásnak ekként felsült eszköze aztán felsőbb helyről desa-
vouáltatott ; — de a história mégis csak szép és jellemző ! 

Kegyeletes adakozások. 
A deáki plébánia hiveitől a sz. sir őreinek a Krisztus ko-

porsójánál felajánltatott 7 fr t . 
Ugyan Deákiból a ,Sz.-László-Társulatnak' . 3 f r t . 
ugyan onnét a svajczi üldözött papok számára 5 f r t . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, május 5. 36. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Havi szemle. — Részletezések. — Egyházi tudósítások : Pest. Korteskedés a katholikusok közt a ,szabadelvű 
párt. Kalocsa. Érsek ő nmlga s az egyházi szónoklat. Szombathelyi egyházmegye. Püspök ö mlgának jubileumi körlevele. 

Róma. A nemzetközi küldöttségnek tisztelgése. Berlin. Bismarcknak legújabb enunciatiója. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
( V é g e . ) 

Pedig még saját belpolitikája körül is elvetett 
már Bismarck minden mérsékletet, s ,va-banque,-
játékot inditott meg. Az alkotmányi alapokmány 
15., 16. s 18. szakasznak eltörlése oly lépés, mely 
igen könnyen magára a porosz államra nézve is 
vészthozó lehet. Ezáltal a vallásszabadságnak al-
kotmányos biztosítása eltöröltetik; pedig e sza-
badság az állampolgár előtt legalább is époly fon-
tos, mint bármelyik más. A lelkismeretszabadság 
egyenesen kérdésessé tétetik, s a parlamenti több-
ségek zsarnoksága vallásügyi tére is vitetik át. Ez 
Bismarck legújabb lépésének jelentősége Poroszor-
szágra nézve. Igaz ugyan, hogy már az úgyneve-
zett ,májusi törvények' hozatala is csak az alkot-
mány egyes szakaszainak változtatása mellett lett 
lehetségessé, mely változtatás az 1873-i ápril 5-ről 
kelt törvény által meg is ejtetett; mindazonáltal 
alapjogul még is csak ott maradt az alkotmány-
ban, hogy „minden vallásfelekezet belügyeit önál-
lólag s függetlenül rendezi". Ennek most vége van; 
Bismarck .fehér lapot' akar, erőszakoskodásainak 
mi se legyen képes többé, még csak látszólagos, 
vagy erkölcsi határ t is szabni. Igaz továbbá, hogy, 
amint a dolgok ma állanak, e §§-oknak, legalább 
a 15. s 18.-nak eltörlése nem sok u j kár t okoz már 
a katholikusoknak, mert gyakorlatilag már eddig 
is el voltak törölve ; — igaz, hogy a parlament több-
sége bármily katholikus-ellenes törvényt, lia még 
ugy ütközik is az alkotmányba, szívesen elfogad — 
de a mi a legszomorúbb, a legijesztőbb mindezek-
ben, az az állami absolutismusnak ezen eljárásban 
nyilvánuló ama tendentiája, hogy ezentúl a lelkis-
meret szent territóriumát is hatalmi sphaerájába 
vonni szándékozik, azon czélből, hogy orosz minta 

szerint német-birodalmi államegyházat alapitson. 
Hogy ez a ,culturkampf'-nak végczélja, ezt már ré-
gen tudtuk : de hogy Bismarck e czél felé való tö-
rekvésében a legridegebb eszközöktől sem riad 
vissza, azt a világ most borzadálylyal tapasztal ja; 
ámbár, ha olvassuk, miként alapították meg a maga 
idején az u . n. protestáns Uniót, kevésbbé fogunk Bis-
marcknak mostani eljárásán csudálkozni. Valamint 
akkor az uniót ráerőszakolták a népre, s az abba 
belépni vonakodó lutheránusokat az országból 
fegyveres kézzel kiűzték, épigy akarnak most a ka-
t o l i k u s o k k a l tenni. Elsőben el akar ják szakítani 
őket Rómától s azután azon közös birodalmi egy-
házba űzni, melyben az evangéliumot a — protes-
tans-egylet hirdetendi. Ha ez a terv valaha sike-
rü lne; — mi azonban, tekintve a német katholiku-
soknak magoktartását, lehetetlennek látszik, akkor 
a hitetlenségnek birodalma véglegesen megalapitta-
tott, azon hitetlenségé, mely az ,ókatholicismus' 
neve alatt hasztalanul ostromolja a katholikus egy-
házat, de mint,protestáns-egylet ' már nem egy sú-
lyos sebet ejtett a protestantismus testén. 

E szempontból tekintve, Bismarcknak eme leg-
újabb lépése csak egy mozzanat száz hasonirányu 
s hasonczélu közül. Óriási szellemi forradalomban 
vagyunk, epochalis felforgatásoknak szemtanúi. A 
társadalom komoly, de a koronák még komolyabb 
veszélyekkel állanak szemben, s azért nehéz fel-
fogni némelyiknek magaviseletét, ha csak "onnan 
nem magyarázzuk azt : „Après nous le délugeu .... 
Az államomnipotentia elvének programmul hir-
detése s erőszakolása, mint ezt Bismarck, nem 
okulva annyi bukott elődjének sorsán ismét egy-
szer foganatba veszi, még mindig leginkább s leg-
maradandóbban a koronákon boszulta meg magát. 

A porosz katholikusok e támadást is ugyan-
azon nyugalommal s Istenbe vetett bizalommal fo-
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gadták, mely eddig is, nehéz küzdelmeikben meg-
erősítette őket. Joggal kiemeli a ,Germania, hogy 
épen a liberalismus az, mely katholikus-ellenes fa-
natismusában az a lkotmányt tönkre teszi ; ha va-
lami, ugy ez képes bitorlott tekintélyét s káros be-
folyását megtörni. A ,K. Volksztg.1 egyik, mint lát-
szik a Centrum iránytadó embereivel szoros össze-
köttetésben álló levelezője abbeli meggyőződésének 
adott ugyanezen alkalommal kifejezést, hogy az uj 
törvények egyelőre gyakorlati lag mi ujabb kárt 
sem fognak tehetni — szóval a Centrum nyugod-
tan nézhetné, mint tétetik tönkre a ,culturkampf' a 
,culturkampf' által, hogy ront ja le a liberalismus 
sajátkezüleg azt a nimbust, melylyel a rövidlátók 
majdnem babonás hite évtizedekig körülövezte, 
ha mind ez karöltve nem járna az erkölcsök mé-
lyen ható általános elvadulásával, a felekezetközi 
gyűlölet régen tapasztalt fokozásával s beláthatlanul 
sok egyéb lelki s szellemi bajjal, mi minden igazi 
honfinak keblét méltán a legnagyobb aggodalom-
mal töltheti el ; — amiértis ne csudálkozzunk, ha 
a német katholikus hazafiak, kik az egyenetlenke-
dést soha sem keresték, sem nem szitották, szivesen 
kötnének becsületes békét, ha — lehetne. 

Hova fajuljon mindez ? Voltak idők, midőn 
Európa nem egy államának katholikusai irigykedve 
néztek Poroszországra, melynek kormánya gya-
korlatilag ugyan sohasem érvényesítette, de elmé-
letileg mindig nagyon hangoztatta a paritást, s ez-
által, valamint azon meglehetős szabadság által, 
melyet a katholikusoknak belügyeikben engedett, 
azon hitet keltette számos, kitűnő hazafi s jó ka-
tholikusban, hogy az egyházpolitikai kérdéseket 
sokkal helyesben fogja fel, mint az örökké jozefi-
nisticus Ausztria, melynek még papsága is ugyan-
csak ezen i ránynak tikkasztó légkörében lassan, de 
ugylátszott, biztos rothadásnak indult. 

Ez utóbbi nézet helyes vagy helytelen, vagy 
legalább is túlzott voltáról nem akarunk ma érte-
kezni ; de hogy azok is tévedtek, kik Poroszország 
ban e felekezeti méltányosság képviselőjét látták, 
mutat ják a Droste-Vischering- s Dunin-féle ese-
mények. A protestáns zsarnokság s üldözési visz-
ketegnek tapogatódzásai voltak azok ; ha sikerül-
tek volna, a mai küzdelmek, talán az akkori idők 
jelszavaival, de époly biztosan indulnak meg, amint 
ma megindultak ; mert miért nem lehetett volna a 
vegyes házasságokból csak oly ,culturharczi' ürü-
gyet kovácsolni, mint a minőt most a Vaticánum 
s annak következményeiben találtak ; — ilyenek-

ben csak az első lépés az, melyet tenni kell, a többi, 
magától jön. 

De akkor Poroszország még gyenge volt, 
még rájok szorult a német katholikusokra ; magá-
nak Németországnak politikai helyzete merőben 
elütött a maitól; innen volt, hogy a porosz kor-
mány akkor visszavonult. Ma, a politika ismeretes 
eseményei után, s az azóta óriásilag elhatalmaso-
dott páholy támogatása mellett a quidlibet audendi 
potestas czimén kisérli még végrehajtani ama müvet, 
melyet akkor abban hagyni kellett ; s most foly a 
katholicismusnak üldözése, oly dühhel, oly rémes 
terjedelemben, hogy mellette minden más politikai 
s társadalmi kérdés háttérbe szorul s észrevétlenül 
időt nyer legyőzhetlenné fajulni. 

Hogy e küzdelemnek utolsó rugóját korunk 
hitetlensége képezi, azt mindenki tudja — azon hi-
tetlenség, melynek legfőbb hirdetője, hordnoka s 
bajnoka a mai protestantismus. Ez magyarázza 
meg egyszersmind azon feltűnő körülményt, hogy 
egy mindaddig konservativ' kormány ily lépésekre 
ragadtatta magát ; mert azt hitte, hogy a katholi-
kusok az első komoly támadás után tömegesen el-
szakadnak Rómától, mely esetben kész a ,nemzeti 
egyház'. A protestáns elfogultság szempontjából 
valószínűnek látszhatott a számitás. Mert a protes-
tánsnak nincs, vagy csak a legfonákabb fogalma 
van az egyházról. Neki a vallás, vagy a mit annak 
tart, csak a pártkérdés dolga, veszekedésre való 
ürügy, a máshitüeknek kigunyolására , ha lehet 
zaklatására ösztön. Hogy az egyház Krisztus által 
alapitott társaság, határozottan megállapított bei-
szervezettel s époly határozott dogmákkal, azt a 
protestáns ember nem tudja elképzelni, az előtte 
monstruositás, amennyiben gyermekkorától fogva 
megszokta, vallás dolgában az egyéni nézetet, azaz 
az általános zavart s végnélküli ellenmondást egye-
dül elfogadható zsinórmértékül tekinteni. Viszont 
pedig egyházának épen ezen biztos, határozott jel-
leme az, mely a katholikusnak e nehéz küzdelmék 
közepette is erőt, kitartást s bátorságot nyúj t ; mert 
tudja, hogy halhatatlan, kiirthatlan eszmékért küzd. 

Mi történik Poroszországban, mily szomorú 
fegyverekkel, mily erőszakkal támad a kormány, 
mily hősiesen küzdenek a katholikusok, azt lapunk 
más helyén iparkodunk lehetőleg teljesen s részle-
tesen előtüntetni ; itt csak általános észrevételekre, 
következtetésekre s lehozásokra szoritkozunk. Hogy 
e sajnos küzdelmek felett mélyen szomorkodjunk, 
száz meg száz alapos ok van ; mindazonáltal erő 



285 

sen hiszszük, hogy azoknak végeredménye a kath. egyházra, 
nézve nem lesz épen k á r o s . . . . 

Mindenekelőtt tiszta helyzet készül ily módon ; a k a -
tholicismus s protestantismus közti űr ismét jótékonyan ész-
revehetővé teszi magát; — vége van, sok évtizedre, azon 
indifferens elmosódásnak, mely a ,tolerantia' s felekezetközi 
békének álneve alatt az utóbbi évtized alatt vallási téren is 
meghonosult. Az igazi katholikus jól tudja, miben áll a fele-
baráti szeretet s miben a társadalmi tolerantia ; de most, a 
ki elfeledte volt, ismét megtanulhatta, hogy hit dolgában a 
közönbösség — bün ! Tagadhatatlan, hogy a lakosság ve-
gyes voltánál s még inkább azon bár hallgatag, de követke-
zetes pártolásnál fogva, melyben a porosz kormány a pro-
testantismust minden tekintetben s minden téren részesitette, 
a katholikusok sok helyütt szellemileg vagy ellankadtak, 
vagy megmételyeztettek ; innen az a sok vegyes házasság, 
a gyermekek protestáns iskolákba küldése sat. Ez most 
mind jobbra fordul. Az egyik belátja, hogy az uralkodó 
protestantismus a legnagyobb alkalmazkodással sem éri be 
— a mi nem nyiltan hitetlen, az üldöztetik ; a másik méltá-
nyossági érzületében sértetik meg az által, hogy a legloya-
lisabb állampolgárok bizonyos iránytadó körök egyházpoli-
tikai experimentatiói kedvéért vérig zaklattassanak ; sokat 
undorral azon perfid hazudozás, azon folytonos rágalmazás 
tölt el, mely a ,culturharczosok' egyik kiváló fegyverét ké-
pezi ; hozzá járul, hogy az antikatholikus sajtónak a!jas ma-
gaviselete s undok lármája bizony arra való, hogy még a 
legálmosabb katholikust is felébredésre serkentse. Mind en-
nek köszöni a német egyház, hogy nem csak azoknak mil-
liói csoportosulnak hős főpapjai köré, kik kezdettől fogva 
öntudatosan vették fel a kormány részéről dobott keztyüt, 
hanem hogy lassankint az eddig félénkek, tájékozatlanok-
nak vagy hidegeknek csapatjai is csatlakoznak a nagy had-
sereghez, ugy hogy e küzdelem az ultramontanismust — 
mily jól esik e szót kiírnunk ! — nem csak nem csökken-
tette, hanem egy rég nem látott erőkifejtésre, úgyszólván, 
kényszerűé, oly erőkifejtésre, mely barátnak s ellenségnek 
egyaránt imponál. 

S másfelül ez a szegény protestantismus ! még az ,or-
thodox' is, sőt ez inkább mint ama másik, melynek mint 
szellemileg már régen vagyonbukottnak már ugy sincs mit 
vesztenie ! 

Mig az állam keze támogatta, valahogyan csak állán-
látszott ; most, midőn e kéz még csak készül visszavonulni 
kétségbeesetten ott görnyed saját sírja mellett, melybe vég-
kép leszállani tehetetlen gyávasága gátolja ; — dicstelenül 
bele bukik, mihelyt e kéz végkép visszavonult. Ellenben a 
katholicismus, — nem csak elhagyatva, de egyenesen meg-
támadva a jelenkor leghatalmasbjai által, fényesebben s erő-
sebben áll mint valaha, s mindennap egyegy halhatatlan 
diadalt ül. 

Ez is hat a szellemekre ; mert az elfogulatlan elme 
előtt nem lehet többé kétség, hogy melyik az igazi vallás. 

A Centrum fractiója mellett már nem egy tisztább 
látású protestáns is küzd, s a tapasztalás azt mutatja, hogy 
mihelyt a protestánsnak sikerült, komoly tanulmányok által 
s egy kis jóakarattal a katholicismus elleni vak elfogultsá-
got leküzdeni magában, visszatérése az egyház kebelébe 

már csak idő kérdése — hát ha a jelenlegi küzdelmek a 
hitegység megújításának szolgálnának kiinduló pontul ? 

R é s z l e t e z é s e k . 
X. 

Egyházunk ellenei közt a 40-es években nem utolsó 
volt a ,Pesti Hirlap' ; azért jót esett és most is jól esik tudni 
ha hébe hóba mégis felöle jót beszélt. Nincs az elfogult vak-
buzgó politikusok előtt gyűlöletesebb, mint a hierarchia neve 
s az e nevezetnek megfelelő tárgy, például püspök és legki-
vált pápa. S mégis épen ez az, mit a nevezett lapnak 1846-ki 
433-dik száma nem csak helyesel, de a polgárzatba is fel-
veendőnek mond: „A rendezett igazságszolgáltatásnak mul-
hatlanul az egység elvére kell alapítva lenni. Egy legfőbb 
felebbviteli széknek kell lenni, s ez alatt egyenlő fokozat-
ban a többi valamennyi törvényszékeknek. Itt tehát hierar-
chialis viszonynak kell létezni", eddig a ,Pesti Hirlap'. 

A leirt sorokból minden erőltetés nélkül következik, 
hogy a czikkiró véleménye szerint az átalakulásra, nemze-
tiség biztosítására s egy országos jóllét előidézésére nincs 
hathatósább mód a hierarchiai rendszernél, mely szükség-
kép egy pápát feltételez. Szerinte, valamint a statusbölcse-
ség ősapja, Plato szerint csak akkor lesz az eszmény elérve, 
mikor az isteni bölcseség alkotta kormányalap szerint in-
téztetik a világi alkotmány építése is. Azért soha sem fog 
szilárd lábakon állani a polgári állomány, mig a pápasági 
egyháztól nem kölcsönöz maradandó szegletkövet, melyre 
lerakhassa házfalait. Azért Macaulay, angol történész, a ber-
lini protestáns tanár, Ranke munkáját emlitve, szinte a pá-
paság eszméjének dicsőítésében áradoz, midőn mondja : „Nem 
létezett a földön soha mü, mely méltóbb volna a vizsgálatra, 
mint a római pápaság. Ennek története magában egyesíti a 
világpolgárisodásnak két fő korszakát. Napjaink egy inté-
zete sem vezethet magával bennünket az ős időkbe vissza, 
midőn még a Pantheon közepén áldozatok füstje szállott fel, 
midőn Flavián amphitheatrumában leopárdok és tigrisek 
szökdeltek. A legrégibb királyi törzsek is tegnapiak csak, ha 
őket a pápák következeti rendével hozzuk összehasonlításba. 
E sorozat a pápától kezdve, ki a 19. században Napoleont 
megkoronázta, egész azon pápáig, ki Pipinnel (tulajdonkép 
fiával) ugyan azt a nyolczadikban tette, nincs sehol is meg-
szakítva. Sőt e felséges uralkodó ház még Pipin korán is jó-
val tul megy en vissza; a regék homályában (?) vész el 
annak eredete. Régiség tekintetében a velenczei köztársasá-
got illeti a második hely. De a pápaság mellett ez is csak 
mainak látszik. Különben is ez már elenyészett; ellenben a 
pápák jelenleg is egész hatalmukkal fennállnak. Ok az irán-
tuk ellenséges hatalmaknak épen oly bátorsággal szegülnek 
ellene ma is, mint egykor Attilával szembe szállottak. Lelki 
hatalmuk kiterjed amaz iszonyú földterületekre, melyek Mis-
souri téréit Cap-Hornnal összecsatolják; földterületekre, me-
lyek egy század múlva hihetőleg épen oly tetemes népesség-
gel fognak birni, mint ma egész Európa. Nem is látni leg-
kisebb jelét is, mintha hoszu uralkodásuknak vége közelí-
tene. Nagyok voltak ők már akkor, midőn még görög ékes-
szólás virágzott Antiochiában, midőn a mekkai templomban 
bálványok imádtattak. S épen ugy létezhetendnek, teljesen 
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életerővel, valamint jelenleg, akkor is, midőn az észhitüs-
ködő Európát az irreligio s ezzel karöltve járó demoralisa-
tio iszonyú pusztasággá, kietlen Zaharává fogja tenni". (L. 
R.N. 1844. 210. 11. 1.) 

Maga Herder, a pápák iránt egyébként oly barátság-
talan iró megvallja, bogy a földnek csaknem minden nemzetei 
kereszténységüket s az ezzel virágzásnak indult miveltsé-
güket, azon papok kezeiből vették, kiket Róma (a pápa) 
küldött vala bozzájok. Azért a pápák érdemeit a keresztény 
világra, vagyis keresztény államiságra nézve, megbeszélhe-
tetleneknek állítja, kik térités által nem csak egy egész vilá-
got bóditának meg, de törvényeik, erkölcseik, szokásaik ere-
jénél fogva végtelenül jobb sikerrel kormányozzák azt, mint 
a hajdani Róma a magáét. Egyúttal nem bábozik kimon-
dani, hogy Britt- és Németországok, az északi tartományok, 
Lengyel- és Magyarhon, keresztény államiságukat a pápák 
követségei- s intézkedéseinek köszönhetik ; s szerinte a clas-
sicus őskort is ők, a római főpapok mentették meg az enyé-
szettől, és hogy egész Európa nem lőn a hunnok, saracze-
nok, tatárok, törökök, mongolok stb. martaléka, többi közt 
is a pápák müve". (U. o. 1843. II. 83. s k. 1.) 

Azért Macaulay a pápaság intézményét politikai szem-
pontból is, a bölcsesség remekének nevezi, mely nagy esemé-
nyekkel teljes 18 század tapasztalatai nyomán, a politikai 
lángész teremtményei közt méltán első helyet foglal. Egyéb-
iránt a pápaellenes Ellendorfba kapaszkodó politikusokat 
egy klassikus munkára kell figyelmeztetnünk, melynek 
czime : „Zeugnisse aus allen christlichen Jahrhunderten bis 
auf das Jahr 1815 für die Gewalt der Kirche und ihres 
Oberhauptes". A tudós szerző 1816-dik évben adá ki mun-
káját és a 180-ik lapon elkezdvén a kereszténység első szá-
zadától, kritikai szigorral keresztül megy minden századon 
s mindenütt kimutatja a római egyház főnökségének, úgy-
nevezett pápaságnak feltűnő vonásait, s nem elégelvén a 
szentatyák és katholikus tudósok bizonyitványainak idézé-
sét, még az ünnepeltebb protestáns tudósok nyilatkozatait is 
elősorolja. 

Igy 309 lapon ir ja: „Kálvin legalább elismeri, hogy 
a régiek mindenütt nagy tisztelettel viseltettek a római pá-
paság iránt és kegyelettel szóltak felőle ; a napnyugot Péter 
apostol miatt azt apostolinak nevezé; a napkelet jámbor és 
szent püspökei, ha székeikből elűzettek, a pápai egyházba, 
mint biztos menhelyre vonultak ; — ez, minden egyéb egy-
házok felett erősben ragaszkodott a hitbeli ős tanokhoz". 
(Instit. christ, relig. Gen. 1572. c. VIII. 387. 1.) 

Zwingli (mikép magát tudós szerzőnk kifejezi) távol 
van attól, hogy a pápa főnökségét feleslegesnek, vagy szinte 
károsnak mondja ; mert, hol sokaságot kell kormányozni, 
ott szükségkép egy elsőnek is, vagyis pápának kell lenni. 
(Opp. J . I. 27. 1.) 

És 310-dik lapon idézi Capitót, egyiket a reformatio 
legtudósabb követői közül, ki igy szól : „Megismerem a nagy 
méltatlanságot, melyet az anyaszentegyházon elkövettünk, 
midőn oly meggondolatlanul és hirtelenkedve a pápa tekin-
télyét félrevetettük". (Ep. ad Farcell.) ( F o l y t , k ö v . ) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május l . K o r t e s k e d é s a k a t h o l i k u s o k 

k ö z t a . s z a b a d e l v ű p á r t ' s z á m á r a . Szerencsésen 

ismét elérkeztünk azon időponthoz, midőn a katholikusok is 
kezdenek egyidőre szükségesek lenni, értjük pedig ez idő-
pont alatt a követválasztási idény közeledtét. Ha eddig állam-
veszélyesek voltunk a liberális világ előtt, most egyszerre 
az állam támaszaivá változunk által ; ha eddig forradalmá-
rok voltunk és pápánkkal együtt a veres internationaléval 
szövetkeztünk, ugy mi sem természetesebb, mint hogy most, 
a választási idény alatt valóságos szelíd bárányokká válto-
zunk és a béke garantiája csak bennünk van helyezve ; no, 
már ezt csakúgy mondják a választások alatt, de ezért felö-
lünk mégis máskép gondolkoznak. 

S ha még csak ily metamorphosison visznek bennün-
ket keresztül márólhónapra liberális lapjaink, hogy czéljaik-
nak megnyerjenek és talán holnapután ismét mint veres 
forradalmárokat mutassanak be a világnak, ez már meg-
szokott kortesfogás ugy annyira, hogy hasonló módon bale-
kokat' nehezen fog a szabadelvű párt sorainkban fogni. Ha-
nem a korteskede'snek van más neme is, mely magasabb 
helyről indul ki, melylyel a katholikusoknak, nevezetesen pe-
dig a papságnak nem csak tömjénezni szoktak a választások 
előtt és alatt, hanem határozott Ígéretek is ejtetnek ; megha-
tároztatnak, p. o. a pontok, melyeket a kormány a katholi-
kusok érdekében elmellőzni fogna, vagy pedig ugy módosí-
tana, hogy azok kevésbé sérelmesek legyenek az egyházra, 
stb. mindezt természetesen azon önzetlenségből, hogy e ,cou-
cessiókért' az egyház az illető kormányt támogatja. 

Hogy a választások korteskedés nélkül nem történ-
nek, hogy a legerősebb kormány is befolyásozza a választá-
sokat, nehogy kisebbségben maradjon, s hogy nevezetesen 
nálunk nem mulasztja el kísérletet tenni katholikus körök-
ben, ez azon számaránynál fogva, melyben a katholikusok 
a többi felekezetekhez vannak, nagyon is érthető és igy leg-
kevésbé sem feltűnő előttünk, ha a kormány oly forma Ígé-
reteket tesz, illetőleg azt állítja, hogy a szabadelvű kor-
mánynak elve minden egyházi kérdés elől kitérni, de hozzá 
teszi mégis, hogy őszintének lenni látszassék, miszerint a fa-
cultatív polgári házasságot mégis bebozza ; — ez mondjuk 
előttünk nem feltűnő; de az már feltűnő, ha még ma is akad 
valaki, aki hasonló Ígéretnek hitelt ad. 

Mi őszintén bevalljuk, hogy ezen ígéretnek hitelt nem 
adunk, mert mi az ígéretben még valószínűséget sem látunk. 
A valószínűséget t. i. csak azon esetben látnók az ígéret-
ben, ha a szabadelvű párt ellenében egy oly tekintélyes mi-
noritás állana, melytől minden pillanatban tartania kellene, 
hogy a piros székeket más és uj honfiaknak kell átengedni. 
De ez az eset nem áll. A szabadelvű párt ugy, amint ma lé-
tezik, sokkal hatalmasabb, legalább számra nézve, mint a 
volt deákpárt és habár a deákpárttal a tekintélyes, de nem 
kormányképes párt állt is szemben, mégis a deákpárt nem 
csak számos, az egyházra nézve sérelmes törvényt alkotott, 
hanem ugyanazon deákpárt kezdeményezte mindazon bi-
zottságok kiküldését, melyeknek már csak létezése is, annál 
inkább az általok alkotott törvényjavaslatok sérelmesek az 
egyházra. És most valószinü-e, feltehető-e, hogy egy oly 
párt, mely a fusió által nem gyengyült, de erősbödött, mely-
nek tagjait képezik mind azok, kik szerzői voltak az egy-
házra nézve sérelmes bizottságok kiküldetésének, hogy e 
kormány az egyházi kérdéseket elmellőzze ? valószinü-e, 
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hogy amit a deákpárt a liberalismus dicsőségére mozgásba 
hozott, hogy azt az egyesült liberális párt elejtse ? való-
szinü-e, hogy oly kormány, melynek éltető lelkét a protes-
tantismusnak oly praegnans kifejezője mint Tisza Kálmán 
képezi, hatalmát épen a katholikusokkal ne éreztesse ? Nem, 
ez előttünk valószinütlen, azért mi ismételten kifejezzük, 
hogy mi a forgalomba hozott igéret teljesítésében nem bí-
zunk és sajnálnék minden paptársunkat, aki hasonló Ígé-
retnek bitéit adva, magát tévútra vezettetni engedné. 

A valószinütlenségen kivül még azon kérdést is tehet-
jük és tettük is magunkban, van-e valami indoka a szabad-
elvű pártnak, melynek következtében igéretét irányunkban 
inkább megtartsa, mint a megboldogult deákpárt? és ilyes-
mit nem voltunk képesek felfedezni. Az érdek-politika nap-
jaiban az erkölcsi rugók nem szerepelnek, a hol az érdek 
megszűnik, ott vége szakad a barátságnak is, a szabadelvű 
párt érdeke pedig csak a választások befejeztéig tart, addig 
fűzi hozzánk a barátság, azután mint kifacsart czitromot 
eldobhat és bizonyára el is fog dobni bennünket. De talán 
jobb hajlandósággal viseltetik irántunk, mint a volt deák-
párt? a kik ezt hiszik, azoknak azt válaszoljuk, nézzék 
meg kikből áll a szabadelvű párt, hogy még az a kis töre-
dék is kivált belőle, melytől legalabb is méltányos eljárást 
várhattunk volna irántunk. Vagy talán azért mellőzné az 
egyházi kérdéseket, hogy ily negativ uton jutalmazza a ka -
tholikusok támogatását? Ki fogja azt hinni, hogy a szabad-
elvű párt Ígérete többet ér, mint ért a deákpárté ? 

Ne feledjük el, még egy pontot a fentebbiekhez hozzá 
adni. A parlameataris kormányzatban a kormány, ha sokat 
tehet is, ha sokat kivihet is, a mit akar, de nem mindent ; a 
kormány gyakran nem lehet ura Ígéretének, és ki állhat jót 
érte, hogy még azon esetben is, ha a kormány elmellőzni 
óhajtaná elvben az egyházi kérdéseket, hogy ugyanazt gya-
korlatban a párt jóváhagyná-e? nem láttuk-e már, mint 
erőszakoltak ministerek a pártra és viszont egyes kérdése-
ket, melyektől az illetők fáztak ? és mely kérdés az, mely 
iránt országgyűlésünk annyira hevülne, mint épen az egy-
házi kérdés ? Ha Molnár Aladár tudott oly pressiót gyako-
rolni a ministerre a tanitók nyugdíjazása ügyében, hogy a 
minister előle kitérni nem tudott; ugyanazon Molnár Aladár 
oly népszerű ügyben, mint az egyház rendszabályozása, nem 
lenne képes hasonló pressiót gyakorolni ? végül pedig a sza-
badelvű párt, mivel bizonyítaná be szabadelvüségét, ha fel-
adná épen azon pontot, melyről legjobban rá lehet ismerni, 
ha lemondana azon dogmájáról, mely működésének kiinduló 
és végpontját is képezi egyszersmind ? 

Bármely oldalról szemléljük is tehát elfogulatlanul a 
kérdést, végelemzésben mindig oda jutunk, hogy az egyházi 
kérdések elmellőzésének Ígérete végre is olyannak tűnik ki, 
melynek előttünk sémmi reális alapja nincsen. Az egyházi 
kérdések oly irányban, mint azok napjainkban a parlamen-
tekben tárgyaltatnak, csakis akkor fognak mellőztetni, ha 
az állam régi keresztény alapjához vissza fog térni. A mig 
az állam felekezetnélküli lesz, habár tagadhatatlan is, hogy 
ez eszme praegnansabb, vagy kevésbbé praegnans kife-
jezést nyerhet aszerint, a minők a személyek, a kik a kor-
mányt képviselik, de mégis mig az állam felekezetnélküli lesz, 
az egyházi kérdések nem fognak megszűnni soha a parla-

ment kedvoncz tárgyát képezni, ami már abból is bizonyos, 
mert a szabadelvű kormány is be akarja hozni, legalább a 
facultativ polgári házasságot. Adjanak tehát nekünk előbb 
keresztény államot, akkor követelhetnek bizalmat az Ígére-
tek iránt, de addig nem. S 

Kalocsa, april 27. É r s e k ő n m l g a s az e g y -
h á z i s z ó n o k l a t . Ma ismét szerencsénk volt Nagymél-
tóságú Urunkat, Érsek Atyánkat papnöveldei körünkben 
üdvözölhetni. 0 Nagyméltósága már mint erdélyi püspök, 
és most, mióta a kalocsai főegyházmegye kormányát átvette, 
minden évben a negyedéves hittanhallgatók mindegyikének, 
az első félévi rendes egyházi beszéden kivül, melyet az elöl-
járók feladnak, második félévre egy nagy és alkalmi sz. be-
széd tárgyát kitűzni szokta : melynek szabályszerű kidol-
gozása és jó betanulása után megjelenik, és a növendékek 
szónoklatát a növeldei elöljáróság jelenlétében meghall-
gatja ; ez alkalommal a szónoknak akár dolgozata akár irá-
lya vagy előadása körül elkövetett hibáit atyai szelídséggel 
és megnyerő szeretettel felemlíti, hogy azokat megjavithassa. 

Leirhatlan a haszon, melyet ezen nálunk életbelépte-
tett folytonos gyakorlatból a növendékek merítenek. Tud-
juk, mily nagy fontosságú feladat az egyházi szónoklatot 
Krisztus szelleme, a hívek szellemi, hitbeli és erkölcsi igé-
nyei szerint helyesen kezelni. Ennek kiváló mesterét üdvö-
zöljük Nagyméltóságú Érsekünkben. Távol tartatni akarja 
Isten igéje hirdetésétől az önkereső hiúságot, a pórias ledér-
séget, a könyelmü késziiletlenséget, az elbizakodó vakmerő-
séget : higgadt, méltóságteljes, az egyházi szónoklat szabá-
lyainak megfelelő készültséget kiván ; ezt keresi, ezt foly-
tonos felügyelete és bölcs vezérlete mellett a leendő lelki-
pásztorokban elérni óhajtja. Ezen kiváló figyelem O Nagy-
méltóságának egyéb súlyos teendői mellett nem csekély fá-
radságba kerül : megtörténik, hogy a növendékek meghall-
gatásánál nem egy, hanem két napon át reggel és délután 
jelen van, és éber figyelemmel mindvégig kiséri előadásaikat. 

De a dolog nagy jelentősége megérdemli a figyelmet. 
Az egyházi szónoklat emelése körül az irodalom terén sok 
dicséretes törekvéssel találkozunk : azonban ennek tartós és 
helyes irányt adó alapja egyedül a növeldei helyes szónoki 
kiképeztetésben található fel ; ha a pap, neveltetése s kiképez-
tetése alkalmával e téren a felületesség szinén maradt, ha 
korán meg nem ösmerte és nem Ízlelte meg az egyházi szó-
noklat fönségét, feladatának horderejét : ritkán lép későbben 
czélhoz vezető jobb meggyőződés s buzgóbb tevekenység 
terére. Legyen azért áldott 0 Nagy méltóságának főpásztori 
törekvése: és midőn ma ismét magos megelégedését alázat-
tal vettük, vegye ogyuttal részünkről a nyilvánosság terén 
legmélyebb hálánk kifejezését mind fáradságai, mind a nö-
vendékeknek ez évben is kegyesen nyújtott becses könyv-
ajándékokért. * 

Szombathelyi egyházmegye. P ü s p ö k ö m 1 g á-
n a k j u b i l e u m i k ö r l e v e l e . Szabó Imre Isten és az 
apostoli Szentszék kegyelméből szombathelyi püspök. 

Krisztusban Kedves Hiveim ! Anyaszentegyházunk lát-
ható feje IX. Pius pápa ö szentsége szorongatottatásai kö-
zött sem szűnik meg aggódni a hivek lelki java iránt, kiket 
Jézus Krisztus az ő apostoli gondjaira bizott. Saját keserű 
tapasztalásából is vajmi jól tudja szentséges atyánk, hogy 
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a viszontagságok közt vigasztalást, mely fentart, az üldöz-
tetésekben erőt, mely támogat, csakis azon forrásból lehet 
egyedül biztosan és kívánatos bőségben meríteni, melyet 
édes Megváltónk az ő keserves kínszenvedése és halála által 
számunkra megnyitott. Tudja szentséges atyánk, hogy azon 
veszélyek legyőzésére, melyeknek hitünkre nézve kitéve 
vagyunk, ezen forrás nyújt erőt és sogit arra, hogy hitünk-
ben állhatatosan megmaradjunk, azt a világ előtt bátran 
valljuk és a szerint éljünk, hogy Istenbe vetett reményünk 
ne csüggedezzen ; hogy az Isten és felebarátunk iránti sze-
retet folyton folyvást lángoljon szivünkben. E forrásban 
csergedez az Isten szeplőtelen Bárányának szentséges vére, 
mely lelkűnkről a bűnnek szennyét lemossa, bennünket a 
harag fiaiból Isten fiaivá tesz. Oh ! pedig mennél tisztább a 
lelkiismeret, mennél bizodalmasabban remélhetjük, hogy 
mennyei Atyánk nem az ő szigorú igazságossága szerintitél 
fölöttünk, hanem az ő végtelen irgalmassága szerint könyö-
rül rajtunk ; mennél nagyobb mértékben árad ránk az isteni 
kegyelem, üdvösségünk keresése annál könnyebb foglalko-
zása lesz mindnyájunknak ; annál kedvezőbb kilátás nyilik 
előttünk az iránt, hogy e siralom völgyéből, hol sok inség 
közt nyavalygunk, egykor Isten színe látására bocsáttatunk. 

Es lássátok, kedves híveim ! mily nagy az Isten irgal-
massága irántunk. Kegyelmeinek kiapadhatlan eme forrá-
sát mindig nyitva tartja előttünk, és Isten segítségével azok-
ban bármikor részesülhetünk is. Hiszen épen azért adott 
Jézus Krisztus az ő anyaszentegyházának hatalmat a bűnök 
megbocsátására, hogy a penitencziatartás szentsége, külö-
nösen a töredelmes gyónás által bűneink bocsánatát meg-
nyervén, s azok örök büntetésétől megmentetvéu, lelkünk 
tisztaságát, s lelkiismeretünk boldogító csendességét anuyi-
szor a mennyiszer visszaszerezhessük. 

Sőt Isten irgalma még tovább is terjeszkedik, hogy 
az ideigvaló büntetésektől is megszabadulhassunk, melyet 
bűneink megbocsátása és az örök büntetés elengedése után 
is vagy még e világon, vagy hálálunk után a tisztító helyen 
kellene szenvednünk : az anyaszentegyháznak bucsuk enge-
désére is adott hatalmat, mely bucsuk által épen ezen ideig-
való büntetések engedtetnek el mindazoknak, kik a bucsut 
elnyerték. Teljes a bucsu, mikor minden ideigvaló büntetés 
egészen elengedtetik ; mikor pedig a büntetésnek csak egy 
része ongedtetik el, a bucsu nem teljesnek mondatik. 

A teljes bucsuk között azonban legnevezetesebb, az ál-
talamegnyerhető kegyelmek nagy voltát tekintve,legkiváltsá-
gosabb az úgynevezett jubileumi bucsu, mely hajdanta minden 
100-ik, aztán minden ötvenedik, utóbb az emberi élet rövid-
ségére való tekintetből minden 25-ik évben volt enge-
délyezve. 

Az utolsó ilyen általános jubileum 1826-ban volt meg-
tartva. Lesznek még köztetek kedves híveim ! kik abban 
részt vettek ; én magam is résztvettem, s bizonyságot tehe-
tek azokkal együtt, hogy Magyarországban az akkori jubi-
leumi ájtatosság nagy buzgósággal lett teljesítve. 

Minthogy a folyó év a jelen századnak harmadik hu-
szonötéves időszakát fejezi be, a folyó év is jubileumi év ; 
nem is késett szentséges atyánk azt ilyennek kijelenteni. 
Mult évi karácsony böjtjén kiadott apostoli körlevelében a 
jubileumot ki is hirdette, megbizván a püspököket, hogy 

ebbeli intézkedéseit mindegyik saját megyéjében közhirré 
tegye, s híveit az abban való részvételre buzdítsa. 

Örömmel engedek az apostoli megbízásnak, mert tu-
dom, hogy amit szentséges atyánk rendel, az az üdvösségre 
hasznos, mert tudom, hogy a pápa Jézus Krisztusnak földi 
helytartója, az anyaszentegyház feje, legfőbb pásztora és 
tanitója, hogy amit ő tanit, az Jézus Krisztusnak igaz és 
hamisítatlan tanítása. De örömmel teszem ezt még azért is» 
mert meg vagyok győződve, hogy a ki a jubileumban kellő-
képen részt vesz, és a kiszabott föltételeket pontosan telje-
siti, nagy lelki kegyelmekben részesül. 

Ezennel tudtotokra adom tehát kedves hiveim, hogy a 
jelen év jubileumi év, tudtotokra adom egyúttal a föltétele-
ket is, melyeket teljesítenetek kell, hogy a jubileumi teljes 
bucsut elnyerjétek. 

Első feltétel az, hogy a jubileum alkalmából töredel-
mesen meggyónjatok és tiszta szívvel megáldozzatok. A 
húsvéti és jubileumi gyónást azonban együtt-egyszerre 
végezni nem lehet, mindegyik czélra külön-külön kell azt 
teljesíteni. 

Második feltétel a templomok vagy egyéb állomások 
látogatása. Ezt akképen kell teljesíteni, hogy a kitűzött 
templomokat, kápolnákat, vagy kereszteket tizenötször kell 
akár szakadatlanul egymásra következő napokon, akár 
megszakítással is meglátogatni, s minden egyes templomban 
vagy állomáson külön 5 Miatyánkot és Üdvözletet ájtatosan 
elmondani, és pedig a szentatya szándékához képest az 
anyaszentegyház és apostoli szentszék jólléteért és felma-
gasztaltatásáért, az eretnekségek, hitbeli tévelygések meg-
szűnéséért, a tévelygők megtéréseért, a keresztény népek 
békességeért és egyességeért. 

A kik a templomokat vagy állomásokat egymagok kí-
vánják látogatni, ezt tizenötször kell tenniök, akik pedig az 
általam elrendelt körmenetben kivánják a látogatást vé-
gezni, ezek a négyszeri körmenettel az ebbeli feltételnek 
eleget tesznek, s a további látogatástól felmentetnek. To-
vábbá a betegek, fogságban levők, katonák, cselédek, szol-
gák, szolgálók és napszámosok, kik a templomok vagy állo-
mások meglátogatására szükséges idővel szabadon nem ren-
delkezhetnek, ettől általam olyképen mentetnek fel, hogy az 
öt Miatyánkot és Üdvözletet tizenöt napon át otthon buz-
gón elimádkozzák. Végül figyelmeztetlek titeket, hogy a 
templomok vagy állomások látogatását meg lehet szakítani 
és későbben megint folytatni, de azt tenni nincs megengedvej 

hogy egyik napon két, a másik napon ismét két templomot 
keressen fel valaki. 

Egyébiránt a feltételek és módozatok iránt az illető 
lelkipásztorok mindenkinek szives készséggel fognak felvi-
lágosítást és útbaigazítást adni; mire őket főpásztori szere-
tettel ujolag is felkérem. 

Kedves hiveim ! íme előttetek az alkalom, hogy a ki-
hirdetett jubileumi teljes bucsu áldásaiban részesüljetek. Ne 
mulaszszatok el a kedvező alkalmat felhasználni. Újuljatok 
meg lelkiképen törödelmes gyónás és penitencziatartás által, 
hogy kegyelmet találjatok Istennél alkalmas segítségre. Ke-
ressétek fel a seregek Urát, engeszteljétek meg az Ur orczá-
ját, hogy könyörüljön rajtunk és büntető kezét fordítsa 
el tőlünk. 
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Emlékezzetek meg e szent napok alatt imádságaitok-
ban apostoli királyunkról is, és kérjétek a királyok kirá-
lyát, hogy őt fenséges családjával együtt áldja meg. De 
imádkozzatok édes magyar hazánkért is, hogy valahára 
már szebb és boldogabb időket érjen ; imádkozzatok a ha-
zának minden polgáráért, hogy tegyék félre a viszályko-
dást, szüntessék meg a visszavonást és összevetett vál-
lakkal, egy szivvel-lélekkel törekedjenek a közjót előmoz-
dítani. Mennél rendezettebb és nyugodtabb a polgári élet, 
annál virágzóbb lehet a vallási élet is. A mindenható Isten 
áldása szálljon le rátok, a boldogságos szűz Mária anyai 
oltalma, a dicsőült szentek esedezése támogasson titeket ked-
ves híveim, hogy buzgóságtok által mennyei Atyánk neve 
megszenteltessék. Jöjjön el az ő országa, legyen meg az ő 
akarata, miképen mennyben, azonképen itt a földön is, és 
mindörökké. Amen. Szombathely, 1875 évi február 26-án. 

Imre s. k. püspök. 
Róma. A n e m z e t k ö z i k ü l d ö t t s é g n e k t i s z -

t e l g é s e apr. 13-án szolgáltatta ismét azon nagyszerű látvá-
nyoknak egyikét, minőknek szinhelye épen csak a Vatikán 
lehet. April 12-e kettősen emlékezetes nap lévén IX. Pius 
történetében, e nap különösen érdemli, hogy a lehető legiin-
nepélyesebben megülessék. Igy történt ezidén is. Már 11-én 
a római nemesség tisztelkedett, 12-kén a római fiatalság s 
13-kán egy több száz tagból álló nemzetközi küldöttség 
állott a szentatya előtt, melyben, hogy csak a főbb nemzete-
ket említsük : Franczia-, Olasz- s Spanyolországon kivül 
még Ausztria-Magyarország, Német-, Angol- s Lengyelor-
szág, valamint Amerika képviselve voltak, hogy fiúi hódo-
latukat együttesen s közösen mutassák be a kereszténység 
közös atyjának. 

Az alkalmi feliratot Windischgrátz herczeg olvasta fel. 
Elmondá a szentatyának, hogy fiai mindegyre szorosban ra-
gaszkodnak hozzá s sűrűbben csoportosulnak körülötte, men-
nyivel inkább akarják az ellenséges elemek e szoros össze-
köttetést darabokra törni. Tiltakozott az egyház s hitünk 
folytonos rágalmazása, s a mindkettővel szemben eddig is 
már elkövetett s még elkövetendő erőszak ellen. Megmutatá, 
hogy épen mi, a katholikusok azok, kik az elöljáróságnak 
mindig leghívebb alattvalói vagyunk, s hogy csak akkor 
nem engedelmeskedünk, ha meg akarják tiltani nekünk, 
Istennek adni, a mi Istené. Magok az egyháznak ellenségei 
is igen jól tudják, hogy az egyházat rágalmazzák, de félnek 
tőle, gyűlölik gonosz terveiknek ellen küzdő hatalmát, s 
azért a pokolnak minden eszközeihez folyamodnak, hogy azt 
megtörhessék. 

Erre a szentatya, szokott megható modorában hoszabb 
beszéddel válaszolt. Örömét fejezte ki a hívek ezen sűrű, 
kitűnő csoportja felett, mely őt körülállja, s a melyhez né-
hány nyilt szót intézni kiván. A felfeszitett Krisztus vég-
rendeletet hagyott nekünk, e végrendelet saját keresztje, me-
lyet a világnak s az egyháznak hordania kell, s melyet je -
lenleg is hord. Megengedik ugyan az egyháznak, hogy éljen, 
mert azt meg kell neki engedni, de másrészt mindenképen 
iparkodnak életét elkeseríteni s élete nyilvánulásait megkor-
látozni. Ez onnan van, mert az egyháznak feladatává téte-
tett, az igazságot hirdetni ; de az igazságot sem a hatalma-
sak, sem a nem hatalmasak nem hallják szívesen, ezért ellen-

ségei az egyháznak, ezért akarják az igazság hirdetését meg-
akadályozni. 

De még a hatalmasok magok is szeretnének kis pápák 
lenni oly értelemben, hogy alattvalóik vallását saját czéljaik-
ra kizsákmányolni szeretnék. De mind ez nem akadályozza 
Krisztus helytartóját abban, hogy valamennyi előtt Krisz-
tus igazságát ne hirdesse. Voltak idők, midőn egy sz. Justin, 
egy Tertullián elmondák az igazságot a hatalmas császá-
rok előtt, kimutaták igazságtalanságaikat s megmutaták ne-
kik, miszerint leghívebb alattvalóik a keresztények. E csá-
szárok pogányok voltak, s mégis : némileg hallgattak a fel-
szólalók érveléseire s enyhitették az üldözéseket. En nem 
vagyok sem Justin, sem Tertullián, én magának Krisztus-
nak helytartója vagyok, kit maga az Ur rendelt azzá, mint 
ilyen intem a fejedelmeket s nem hallgatnak rám. De azért 
nem szűnöm meg őket inteni, s ha ma maga azon király, ki 
székhelyét Rómában felütötte, itt állana olőttem, nem ha-
boznám igy szólni hozzá: „Népedért, lelked üdveért kérlek, 
ne folytasd tovább az egyház romlásáx-a közremunkáló mű-
ködésedet, ne add beleegyezésedet oly törvényekhez, me-
lyek a papoknak s velők együtt az egyháznak ártanak. A 
kamarákban nap nap mellett csak arról foly a vita : miként 
lehetne uj s ujabb kárt tenni az egyházon, mi pedig sze-
meinket s kezeinket az ég felé emeljük, s Istenhez folyamo-
dunk segélyért, mint hajdanta Mózes, s bizunk, hogy segit-
ségünkre leend nekünk, mint annak is vo l t . . . Oh te ! A ki 
e szőlőt ültetted, a ki azt rám, méltatlan szolgádra biztad, 
tartsd meg azt, kérünk Téged, ne hadd elveszni, óvd a fel-
dulatás ellen, Te, ki Urunk vagy és Megváltónk!" 

A szentatya ez utóbbi szavakat könyes szemmel s ég 
felé irányzott tekintettel mondá, s nem volt a jelenlevők kö-
zül egyetlen egy sem, kinek szemei e megható látványra ne 
lábbadtak voltak könybe. „Talán, végzé a szentatya sza-
vait : — talán közelebb a megváltás napja, mintsem ma-
gunk is hiszszük; mert az Ur mindig akkor segit, midőn 
legkevésbbé várjuk. Ti pedig szeretteim ! ragaszkodjatok a 
szentszékhez s mindenha egyességben maradjatok vele". 

Berlin. B i s m a r c k n a k l e g ú j a b b e n u n c i a -
t i ó j a. (Folyt.) Mily szemmel nézi némelyik porosz liberá-
lis lap a legújabb alkotmányváltoztatást, mely az ismeretes 
három §. elnyomásában áll, s mi e tekintetben a liberálisok-
nak utolsó gondolata, mutatja a , Voss' Ztg.' következő ész-
revétele: „Azon perczben, melyben a 15., 16. s 18. alkot-
mányczikknek törlése ténynyé válik, kilép az egyház ed-
digi kiváltságos helyzetéből, s egy sorba lép a többi egylet-
tel, melyek az egyleti törvény oltalma alatt állnak, de annak 
alája is vannak vetve. Különösnek tűnhetik fel sokaknak, 
sőt azt hiszszük, hogy még jó sok időbe kerülend, mig ná -
lunk a közmegszokottság, az ebből fejlődő közszokás s a köz-
igazgatás végképen beleállitandja az egyházat azon hely-
zetbe, melyben állása a fenálló törvények keretébe beleille-
nék. Az egyház emez uj helyzetének első következménye az 
lenne, hogy a papoknak az állam, illetőleg, a politikai köz-
ség általi fizetése megszűnnék, melyről gondoskodni egye-
dül az egyházi községekre bizatnék. De ebből továbbá az is 
következnék, hogy a törvényhozásnak többé nem lenne szabad, 
vallási ügyekkel foglalkozni, s amint ez megszűnik, cultus-
ministerre sincs szükségünk többé.'" 
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Az illető tvjavaslat első olvasásban ápril 19-én tár -
gyaltatott, mivel elfogadtatása tényleg biztositva van ; ala-
kilag ugyan a második olvasás csak 21 nap múlva történ-
hetik meg ; de ez mitsem jelentő formalitás. Ezen ülésnek 
fénypontját ismét Windhorst beszéde képezte, mely politi-
kai tekintetben is kiváló figyelemre méltó. 

Ez különösen azon nyilatkozatáról áll, miként lehetne 
a békét helyreállítani. Kiindulva egyik felsőházi tag azon 
észrevételéből : jeleljen ki, ha tud, utat a kiegyezésre, fejte-
geté, miszerint nézete szerint a legcorrectebb ut az lenne, 
ha a porosz kormány alkudozásokba bocsátkoznék Rómá-
val, mely alkudozások alapján a májusi törvényeknek oly 
értelmű revisiója indíttatnék meg, hogy a végeredmény az 
egyháznak az államtóli elválasztása lenne. Az irányt is jelelte 
ki, melyben e revisiónak megtörténnnie kellene, midőn 
mondá, hogy az egyház jogkörébe való legsúlyosabb s leg-
sérelmesebb tulkapás az, ha az állam papokat ,letehetni' 
s ,kinevezhetni' vél, s e jogot tettleg is bitorolja. Nyílt, 
őszinte szó volt az, melyet Windhorst ezekben kimondott; 
ha legott meg nem hallgattatik is, ugy mégis kétségtelen, 
hogy idővel méltó gyümölcsöket hozand. 

Magát a tvjavaslatot bírálva Windhorst Ketteier bá-
rónak ismeretes röpirata (.Bel.' 23. sz., 18G. 1.) értelmé-
ben beszélt. A három eltörlendő §-ban azon felekezetközi 
alapelvek vannak letéve, melyek mint lioszas s nehéz küz-
delmek eredményei nemzetközi s történelmi fontosságú ok-
mányokban, mint péld. a westpháliai békekötésben kifeje-
zést nyertek, s melyeket az előbbi idők becsületes libéralisai 
is mindig nagy tiszteletben tartottak. E §-ok eltörlésével te-
hát e nemzetközi szerződések is enyésznek el, bármit mondjon 
is a tvjavaslatnak silány motivatiója, melyet szónok élesen 
megbírált, s többi közt, az ott emiitett placetumra vonatko-
zólag igen találóan ezt jegyzé meg; „A meddig Poroszor-
szágot nem tudják valami chinai fal-félével bekeríteni, addig 
nem sirkerülend az egyházi elöljáróinkkal való közleke-
désben gátolniok minket, bármily drákói rendszabályokat 
gondoljon is ki Gneist collega !" 

Bismarckot épen jókor beállott meghűlés menté meg 
attól, hogy Windhorst megsemmisítő válaszát hallgassa 
azokra, miket a felsőházban a katholicismusra vonatkozó-
lag mondott. Szónok megmutatá hogy a kanczellárnak fo-
galma sincs a Vaticánumról, s hogy nem igaz, mintha An-
tonelli bibornok, mint amaz állitá, a Centrum fellépését va-
laha elitélte volna. A másik állítást, hogy a pápa Poroszor-
szágnak ellensége, hivatkozva azon levélre czáfolta meg, 
melyet maga Bismarck 1871-ben Frankenberg grófhoz in-
tézett, s melyben azon nagy rokonszenvvel dicsekedett, 
melylyel IX.Pius Vilmos császár iránt viseltetik. Visszauta-
sitá azokat, miket a kanczellár a pápának azon állitólagos 
törekvéséről mondott: valamennyi eretneket kiirtani, s igen 
helyesen azt kérdé tőle, váljon azt hiszi-e, hogy ilyetén be-
szédek által a felekezeti béke s a német egység érdekében 
müködik-e ? IIa ezek valóban az ő elvei lennének, akkor 
ugyan megvolna a kulcs, nem csak bel-, hanem külpolitiká-
jához is, mely Európának nem enged egy perczuyi nyugal-
mat sem, s a,katholikus liga' rémkisérlete által a szellemeket 
époly kellemetlen, mint veszélyes forrongásban tartja. „Kí-
vánnám — mondá végre — hogy a kanczellár urnák be-
széde minden házban olvastatnék, hadd tudja az egész nem-
zet, miben áll voltaképen e küzdelemnek jolleme, iránya, 
czélja". Befejezé nagyhatású beszédét azon biztosítással, 
hogy a katholikusok nem teendik meg ellenségeiknek azt az 
örömet, hogy a tényleges ellenállás terére lépjenek ; — nem 
liagyandják el soha a passiv oppositio terét; mert bármit 
csináljanak is az alkolmánynyal, akárhány szakaszát töröl-

jék is el, a kik a hatalmat birva, nem tudnak azzal élni, — 
van egy szakasz, melyet semmiféle földi hatalom sem képes 
eltörölni ; az, mely igy hangzik : „A pokol kapui nem fog-
nak erőt venni rajta soha" ! (Folytatjuk.) 

VEGYESEK. 
A pesti kir. magyar egyetem hittani kara ál-

tal a Horváth-alapitvány értelmében 1874-i april 
20-án (,Bel.1 1874, I, 35.) kitűzött e pályakérdésre: 

..Készíttessék oly mű, melyben korunk min-
den természetfölöttit tagadó tévelyeivel szemben tu-
dományosan, de egyszersmind a művelt világi ol-
vasó közönség vallási igényeihez alkalmazottan be-
bizonyíttatván az úgynevezett természeti vallás 
elégtelensége az ember végczéljának elérésére, vi-
tattassék be a természetfölöttinek szükségessége s 
ennek kapcsán a ker. vallás isteni eredete s szüksé-
ges volta az emberi nem üdvére" 

folyó évi áprilhó 30-áig, mint a kitűzött határ-
napig öt pályamunka érkezett be, a következő jel-
igékkel : 

I. „Itt az idő, hogy a hit isteni bölcsészete az emberi 
bölcseségben helyezett hittől megszabadítsa az elméket és 
sziveket". Dr. Martinet A. 

II. „Haec dieimus quae didieimus". 
S. Bippolytus cont. Noët. n. 1. 

III . „Eritis sicut dii". Genes. III. 5. 
IV. „ . . . . Azok kik pályát futnak, mindnyájan futnak 

ugyan ; de egy nyeri el a jutalmat". Sz. Pál Kor. 1, 9,23. 
V. „Ubi est fides vestra" ? I. Chr. Lac. 8, 25 

melyek szabályszerű bírálatra kiadatván, az ered-
mény a maga idején közzé fog tétetni. 

A szintén a Horváth-alapitványra, nevezete-
sen a magyar kath. egyházi szónoklat történelmére 
1874. decz. 28-án, beküldött, „Prisca sic Patrum 
monumenta narrant" jeligével ellátott pályamunká-
nak a kitűzött pályadij nem ítéltetett oda. 

Buda-Pesten 1875. apr. 30-án 
báró Hornig Károly, 

a h i t t . k a r e . i . d é k á n j a . 

— Miután a paderborni megyés püspök már be van 
zárva, most az ugyanottani félsz, segédpüspöknek, Freusberg 
urnák is járandóságai april 1-én visszatartattak. — Jellem-
zéséül annak, mily sajtószabadságnak örvendenek a katholi-
kus lapok Poroszországban, a ,Germania' e napokban ,A bé-
káról' czimü s tárgyú vezérczikket hozott. — A ,papéhez-
tető' törvény ellen a porosz felsőháznak 29 tagja, ezek közt 
13 protestáns szavazott, köztök két volt minister s egy volt 
tartományi elnök. — Ugyancsak Poroszországban oly tör-
vény is készül, mely az zsidóknak megengedi, egyházköz-
ségeikből kilépni, anélkül, hogy ezért az illetőnek ,hitfeleke-
zetnélkülinek' kellene magát kinyilvánitania ; azaz, nem fizet 
többé cultusadót, hanem azért zsidó. Mielőtt azonban a kor-
mány eme törvény kidolgozásához fogott volna, zsidó ,bi-
zalmi férfiak'-kal tanácskozott, ezáltal ismét tanúbizonysá-
got szolgáltatván azon mély tiszteletről, mely a liberalis-
must vallási kérdésekkel szemben mindig jellemzi, — t. i. a 
zsidóval szemben, a ki atyja s fentartója. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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protestáns főegyházi tanács s a cultusminister. — Vegyesek. 

Papok egyesülete. 
A brixeni egyházmegyében egy papi egyesü-

let létesült, melynek czélja a világi papságot meg-
óvni az elvilágiasodás veszélyeitől és bennök az 
igazi, Isten szive szerinti papi szellemet előmozdí-
tani. Minthogy a lelkészkedő papságra nézve a leg-
főbb veszély abban rejlik, hogy ők a lelki életet 
illetőleg többnyire elszigeteltek, a társulat tagjai 
ima, jó példa és kölcsönös buzditás által hármas 
köteléket akarnak magok köré vonni, hogy igy, 
egy szivvel és egy lélekkel, az önművelés és öntö-
kéletesítés magasztos eszméje után törekedjenek. 

Ezen Jézus sz. Szivének oltalmába ajánlott 
társulat 1866. septemberben igen szerény kezdetét 
vette. A Brenner hegység zord hegy torkainak néhány 
lelkésze, jobban érezvén utatlan vidékeiken a helyi 
elszigeteltség mellett a lelkit is, közös tanácskozás 
folytán azon szabályokat alapították meg, melyek 
ezen egyesület alapjául szolgánának. Minthogy 
nem sokára többen is csatlakoztak hozzájuk, az ak-
kor Rómában időző megyés püspök 1867. junius hó 
29-én a társulat alapszabályait ünnepélyesen hely-
benhagyta, miután több bölcs és jámbor férfiú, köz-
tük Reisacli bibornok tanácsát kikérte, Istent s sz. 
Péter és Pál t segitségül hívta volna. Ehhez járul t 
1873-ban a szentszék indirect helybenhagyása is, 
amennyiben ezen évi márczius 28-án kelt pápai 
breve bőséges bucsut engedélyez a tagoknak azon 
hozzáadással : „ut Sodalitas huiusmodi maiora in 
dies suscipiat i n c r e m e n t a l 

A társulat azóta igen örvendetesen terjedt. A 
brixeni papság közt most már több mint 30.) tagot 
számlál, köztük több kanonokot, tanárt , plébánost 
sat. Aldásdusan is működött. Hogy sok pap lelki-
leg megerősíttetett és a jóra buzdult, gyakran beval-

lot ták és meg is köszönték a társulat jelenlegi elnö-
kének és tulajdonképeni megalapítójának főtisz-
telendő Muigg Ferencz vinadersi lelkésznek. Ezen 
egyesület jótékony hatása épugy a tagok kölcsö-
nös szeretetében, megszentelésében, mint az Isten 
dicsőségét és az emberek lelki üdvét czélzó müvek-
ben nyilványult . A társulat tagjai sok helyütt nép-
missiókat tartottak, nagy összegeket gyűjtöt tek pé-
terfillérnek és egy Brixenben felállítandó gyermek -
seminariumra, katholikus iskolai egyleteket alakí-
tottak s fáradozásaiknak végül köszönhető, hogv a 
brixeni megyében egy papi segélyző egylet létesült, 
melynek alapszabályait ők tervezték. 

A társulat szervezete a következő. Az egész 
társulat védnöke és tiszteletbeli elnöke a megyés 
püspök. Az egyesületi ügyek tulajdonképeni veze-
tésével a tagok egy elnököt biznak meg, kit hat 
évre választanak és ki a kerületi alelnökök által 
segittetik. Ezek száma a tagok számától és a kerü-
letek helyi viszonyaitól függ. Mint az elnök, ugy az 
alelnökök választását is a püspök helybenhagyja. 

A tagok az igazi papi élet megtartására és elő-
mozdítására Sz. Pál apostol pastoralis leveleinek, 
a zsinatok, különösen a tridenti sz. zsinat kánonjai-
nak és saját megyei zsinatok szabályainak alapján 
legfőbb eszközül az ima és a tudományosság szel-
lemének fölélesztését és előmozdítását tekintik és 
azért igérik, hogy a következő, az emiitett források-
ból merített szabályokat megtartani fogják : 

1. Naponkint reggel legalább 20 percznyi el-
mélkedést tartanak. Ha ez reggel lehetetlen volna, 
napközben utólagosan megtartatik, vagy pia lectio 
vagy legalább gyakori fohászimák által pótoltatik. 

2. A sz. miseáldozathoz való készület és utána 
való hálaadás egy negyed óráig tart. Történik pedig 
a népnek tartozó jó példa miatt, ha csak lehetséges, 

37* 
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a templomban. Észszerű okoknál fogva történt 
röviditések vagy bárminemű mulasztások napköz-
ben az isteni szeretet gyakori felinditása által 
pótolandók. 

' 3. Naponkint, ha csak lehetséges, a legméltósá-
gosabb Oltári Szentségnél rövid látogatás teendő. 
Kivétetnek azon napok, melyeken délután vagy 
este a szentegyház ex offo látogatandó. Ha észszerű 
okokból: az idő zordonsága, a templom nagyobb 
távolsága, jött vendégek, a hivatási munkák okozta 
fáradság miatt ez kivihető nem volna, pótoltassék 
az Oltári Szentség felé fordult arczczal végzendő 
imádás rövid indulatjával. 

4. Az egyesület tagjai, ha saját háztartással 
birnak, a rózsafüzért este házinépükkel együtt el-
imádkozzák. Fáradság, betegség vagy roszullét 
okozta akadályoztatás esetében legalább 5 Avét 
imádkoznak a megfelelő t i tkokat beleszövé. Az 
egyesület azon tagjai, kiknek nincsen alkalmuk az 
olvasó közös elimádkozásában részt venni, azt ma-
gányosan elvégzik. Az esti rózsafüzérrel vagy 
egyéb esti imádsággal a lelkismeret naponkinti 
vizsgálása össze kapcsolandó. 

5 A tagok havonkint legalább kétszer a sz. 
gyónáshoz járulnak. 

6. A lelki gyakorlatokat két éven tul fontos 
ok nélkül el nem szabad mulasztani. Azon eszten-
dőben, a melyben a tagok nem vesznek részt a sz. 
gyakorlatokban, alkalmas időben a körülmények-
hez alkalmazott három napi recollectio privatát 
tartanak. Minden hó végén rövid visszatekintés tör-
ténik a lefolyt hónapra. 

7. A tagok egymást viszonylagosan befoglal-
j ák imádságaikba, különösen a Memento vivorum-
nál a sz. misében. Éppen oly buzgón emlékeznek 
meg az Urban elhunyt tagokról. Ezenkívül az 
egyesületi tagokért naponként egy Avé Máriát 
imádkoznak ezen versiculussal : „Regina sine labe 
concepta, ora pro nobis". A megye javáért, a melyet 
kell, hogy a tagok különösen szivükön hordozzák, 
naponkint a „Sancti Pontificis gregis" kezdetű an-
tiphonát az illető versiculus és oratióval imádkozzák. 

8. Jézus Sz. Szive legyen a tagok különös 
gyülhelye, oltalmuk és erősségök. Azért a tagok 
fölvétetik magokat az Ima-Apostolságba és általá-
ban a Jézus sz. Szive iránti ájtatosságot erejükhöz 
képest előmozditani törekszenek. 

9. Minthogy a komoly, rendszeres tanulás 
egyik mellőzhetlen feltétele a jó papi életnek, az 
egyleti tagok lelkismeretesen felhasználják ide-

jöket hivatásszerű kiképzésökre. Tüzetesen a sz. 
irás, a dogmatica, az erkölcstan és az egyházi jog 
tanulmányozására adják magokat. Különös figyel-
met érdemel az egyházmegyei lap. Mindenkinek 
ajánl ta t ik a theologiai tudományok valamelyik ágát 
kedvencz tanulmányául választani. Jobb tehetsé-
giiek erejöket kisebb vagy nagyobb dolgozatokban 
kisérlik meg és azokat valamely egyházi vagy más 
jó i rányú lapban közölvén, közkincscsé teszik. 

10. A tagok különös gondot forditanak az is-
kolai if júság alapos, szivet és szellemet átható, val-
lási oktatására, szónoklataikat napjaink vallási 
szükségeihez alkalmazzák, s a szamaritanus szerete-
tével, a józan morális és ascesis alapelvei szerint 
a gyontatószékben gyakorlandó hivatásuknak szen-
telik magokat. De evvel ne legyen még kimerítve 
szeretetök : gondoskodjanak, ha tehetségök engedi, 
hogy jámbor, jó tehetségű if jak a tanuláshoz jussa-
nak, és tanulmányaik ideje alatt se feledkezzenek 
meg róluk; megkönyörülnek az elhanyagolt gyerme-
keken, keresnek számukra alkalmas neveltetési he-
lyet. Röviden : ők mutat ják, hogy a felebaráti szeretet 
bennök nem csupán érzelem de hatalom is. 

11. Minthogy nagyobb értekezletek igen kí-
vánatosak ugyan, de megyénk több részében egye-
lőre csak nehezen megtarthatók, a szomszéd tagok 
fognak annál többször kisebb értekezletekre össze-
gyűlni és pedig kétszer vagy legalább egyszer ha-
vonkint, alkalmas helyen. 

Ezen kisebb úgymint a nagyobb értekezletek 
czélja : 

a) Kölcsönös eszmecsere az ascesis, lelkészke-
dés, tudományos, vallási vagy egyéb fontos napi 
kérdések fölött. Az értekezleten megbeszélendő pon-
tokat vagy az alelnök adja vagy magok a tagok 
által választják. 

b) Tanácskozás közös f a g y magány ügyek 
fölött. 

c) Kölcsönös buzditás, ösztönzés és szerény 
figyelmeztetés a netalán a rubrikák ellen Yagy a 
szónoklatokban sat. elkövetett hibákra. 

d) Fölüdülés és kölcsönös fölvidámitás. —• 
Ezen összejövetelek azonban csak ugy fognak fön-
maradni, ha a látogatásra jövök nincsenek geni-
rozva ; ez pedig csak ugy lehet, ha a meglátogatta-
tott a megvendégelésért recompensatiót fogad el. A 
ki a társulat javát akar ja ; annak nem szabad vo-
nakodnia, hogy vendégszeretetének határok sza-
bassanak. 

12. A mi a korcs mák látogatását illeti, az egye-
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sülét tagjai lelkismeretesen ragaszkodnak az általános és 
különös egyházi rendeletekhez. Kétes esetben az elnök-
höz fordulnak. A magánházak szükségtelen látogatását is 
kerülik. 

Más papok irányában a tagok ugy viselik magokat, 
mint testvérek. A különczködés gyanúját szeretetök meg-
kettőztetése által hárítják el. Az értekezletek sem annyira 
kizárólagosak, hogy más papok azokban részt nem vehetné-
nek. Egy kívántatik, hogy ezek a társulat szellemében tar-
tassanak meg. 

14. A tagok fontos egyházi czélokra, legelőre is egy 
nagy, Brixenben felállitandó gyermekseminariumra éven-
kint tetszésök szerinti összeggel járulnak. A kerületenkint 
összegyűlt pénz az alelnök által, húsvétig az egyházmegyei 
hivatalhoz beküldendő. 

A tagok mind megígérik, hogy ezen szabályokat ma-
gasztos eszményképök, a főpap Jézus Krisztus iránti szere-
tetből, a mennyiben idejök és körülményeik engedik, anél-
kül azonban, hogy erre magokat vétek alatt köteleznék, 
hiven megtartani akarják. A társulat imáiban való részesü-
lés a szabályok megtartásától függ. 

A kik a társulatba lépni óhajtanak, kerületök alelnö-
kénél kérik a fölvételt ; és ez a társulatba lépők neveit al-
kalmilag az elnökkel közli, a fölvetteknek a tagok jegyzé-
kébe való beiratása végett. Egy év lefolyta után a belépő, 
az elnök vagy alelnök előtt nyíltan kijelenti, váljon to-
vábbra is a társulatban maradni és a szabályokat megtar-
tani akarja. Szabadságában azonban áll később is kilépni. 

Aki hoszabb időn át köztudomásilag a szabályokat 
meg nem tartja, kilépettnek tekintetik. 

Ezek a brixeni papi egyesület alapszabályai. Bárha 
találkoznának hazánkban is lelkes egyházi férfiak, kik püs-
pökeik helybenhagyásával ezen társulatot megyéikbe be-
hoznák és igy uj buzgalmat öntvén a lelkipásztorok leikeibe, 
a hivek közt is a már elhalni készülő hitéletet és jámbor-
ságot újra feléleszszék és fokozzák. — y. 

R é s z l e t e z é s e k . 
( F o l y t a t á s . ) 

Puffendorf — noha igen buzgó protestáns, mégis De 
Monarchia Pontificis Romani irt munkájában megmutatja, 
hogy a protestánsok között keletkezett vallási feleselések 
onnét támadtak, mivel nincs egyházi főnökük (pápájuk), és 
hogy a monarchiai, (vagyis pápai) kormány leginkább illik 
az egyházhoz. (Zeugn. A. all. Chr. Jahr. 317. 1.) 

Psaff kanczellár De origine I. Eccl. Art. 3. vallja : „Nem 
tagadhatjuk, hogy minden régi atya ugy hitte, kell lenni és 
van is az anyaszentegyházban egy legfőbb pap (vagyis 
pápa.) (U. o. 317. 1.) 

Figyelemre méltó bizonyítványokat hoz a felemiitett 
klassikus mü még Müller János tudós protestáns munkájá-
ból is, ki többek közt ezeket mondja : „Pápa nélkül Róma 
(vagyis kath. egyház) már nem volna; pápa nélkül az anya-
szentegyház hasonlít egy hadsereghez, melynek fővezére 
elesett. A pápa távol minden földi hatalom bitorlásától, usur-
patiójától, hatalmas csupán áldásával, szent ő még sok mil-
liók sziveiben, nagy azon hatalmasságok előtt is, kik még 
becsülik a népet; joghatósága 18 századok hosszú során át 

rendületlenül áll, holott Caesar házától a Habsburgok ágáig 
sok nemzetek hőseikkel együtt sirba szálltanak". (U. o. 328 
—332 lapig.) 

Sőt maga Luther, iménti §-ban hivatalt pápaellenos 
kifakadásaival ellenkezőleg 1519-ki I. köt. 166. 6. 1. ezeket 
irja : „Hogy a pápa egyháza Rómában minden más egyhá-
zak fölött tiszteletteljes, nem szenved kétséget, mert itt on-
tották véröket szent Péter és szent Pál, negyvenhat pápa és 
sok százezer vértanú; itt győzték még ők a poklot és vilá-
got, ugy hogy nem nehéz megismerni, miszerint Istennek 
ezen egyházra különös gondja van". 

De később is a hitújítás 11-dik évében, 1528-ban a 
IV-ik kötet 320-dik lapján ezeket irja a reformátor : „Mi 
megismerjük, hogy a pápaságban sok keresztény javak, sőt 
minden keresztény javak feltaláltatnak, s hogy azok onnan 
származtak át mihozzánk; — mi t. i. megismerjük, hogy a 
pápaságban van a valódi szentírás, az igazi keresztség, igazi 
oltári szentség (Sacrament des Altars), a bűnbocsánat igazi 
kulcsai, igazi tanítói hivatal és igazi katechismus. Még azt 
is mondom, hogy a pápaságban van az igazi kereszténység, 
igen, a kereszténységnek valódi java, és sok kegyes, nagy 
szentek ezrei" sat. 

Sőt még a reformatio 21-dik évében is, 1538-ban, a 
VII. kötet 169. 6. 1. e szavakban áradoz Luther: „Tagad-
hatatlan, hogy a pápaságban megvan az Isten igéje, az apos-
toli hivatal ; s hogy a szentírást mi is tőle vettük, valamint 
a keresztséget, szentségeket és prédikálószéket is ; mit is 
tudnánk különösen felöle ? Ugyanazért nála (a pápaságnál 
t. i.) kell lenni a hitnek, a keresztény egyháznak és Szent-
léleknek is". 

Igaz ugyan, hogy a magister azon alkalommal is, mi-
dőn a szentírás meghamisítása, adulteratiója miatt sokfelül 
kérdőre vonatnék, következőleg epéskedett : „Wenn ein 
Papst sich viel unnütz machen will mit dem Worte sola : 
so sagt ihm flugs, Doctor Martin Luther will's also haben, 
und spricht : Papst und Esel sei ein Ding ; sic volo, sie iubeo, 
stat pro ratione voluntas". De épen abbeli körülménynél 
fogva, hogy ő reformatiója kezdete óta, s annak folytában 
egész ^lete folytáig, a pápaságról több alkalommal kedve-
zőleg irt és beszélt ; — igen ! ennél fogva többet kell adnunk 
arra, mit mellette, hogy sem arra, mit ellene irt és mondott. 
Vagyis, az emberi jellemisme szabályainál fogva; mindaz, 
mit Luther, mint a pápaság ellensége a pápaság mellett irt 
és felhozott, inkább s bizonyosabban igaz, hogy sem az 
ellenkező. Például, ha Semproniusnak szomszédja volna, ki 
vele ellenkeznék, s kire emiatt ő is neheztelne, s mégis oly-
kor némi jót is mondana felőle; mit lehetne ebből következ-
tetni? Nemde azt, hogy mit Sempronius szomszédjáról jót 
mondana bizonyosabbnak kellene tartani, hogy sem az ellen-
kezőt. Ez igen természetes ! 

Azért a fentdicsért angol történész Macaulay, a pápa-
ság intézvényének magasztosságától áthatva, folytatólago-
san ekkép nyilatkozik : „Honnan van, hogy a pápaság, mi-
után Európa nagy részét elvesztette, nem csak veszteni 
megszűnt, de az elvesztettnek is csaknem felét már vissza 
nyerte. Hogy a pápai szék még ma is áll, még pedig nem 
roskadozó félben, nem mint puszta rom s elmúlt ősidőkből 
fenmaradt töredék, hanem életteljesen, ifjúkorának egész 
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erejében ? Hogy az uj világban tett bódításai, az óban ta-
pasztalt veszteségeit fölöslegesen megtérítették? 

Onnan bizonyára, mivel a pápaság amaz élő és éltető 
tökéről sarjadzik, (Ján. 15.) mely örökké friss hajtásokkal 
pótolja az elmetszett, az Ítéletre felhalmozott száraz galyak 
csomóját. Onnan, mivel megdönthetlen életerő rejlik a nagy 
egyházalapitónak ama biztositékában : „Te Péter (vagyis 
pápa) vagy és e kőszálra (vagyis az idők folytáig fenma-
radó pápaságra) épitendem egyházamat, s rajta a pokol kapu1 

diadalmaskodni nem fognak", (Máté, 16.) „és ime én vele-
tek vagyok minden nap, szinte a világ végéig!" (Máté 28.) 

Nincs hitelesebb bizonyiték annál, midőn elleneink mel-
lettünk tanúskodnak. Es ime, magok a pápaság ellenei vilá-
gosabb pillanataikban, határozottan a pápaság dicsőítésében 
áradoznak ; azt vallási és politikai nézpontból egyiránt re-
meknek mondják; ekkép implicite (magával a pápaellene-
sek patriarchájával, Lutherrel) anathemát mondanak mind-
azokra, kik e nagyszerű intézvénynek, a vér és vas embe-
rével sírásóivá lenni és holmi jogtalan placetekkel államilag 
is üdvös tevékenységének út ját állni készülnek. 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 6. A z á l l a m é s e g y h á z k ö z t i v i -

s z o n y r e n d e z é s e ü g y é b e n k i k ü l d ö t t b i z o t t -
s á g j e l e n t é s e. Előttünk fekszik immár ama terjedelmes 
jelentés, melyet az egyház és állam közti viszony rendezése 
ügyében kiküldött bizottság az országgyűlés elé terjesztett 
elfogadás végett, melyből nekünk is alkalom adatott megis-
merhetni azon elveket, honnan az amerikai állapotokat ha-
zánkban egy varázsütésre előidézhetni véli a bizottság, kü-
lönösen pedig annak irányadói, Házmán és Molnár Aladár. 

A jelentés két szakaszt foglal magában, az első azon 
„szükséges törvényhozási teendőket" adja elő, melyeket a 
bizottság az országgyűlés által első sorban vél megállapi-
tandóknak, mert azok mintegy alapját, kiindulási pontját 
képezik a további törvényhozási teendőknek ; a másik azon 
alapelveket adja elő, melyeket a bizottság ,a vallásszabad-
ságról' beadott törvényjavaslatában követett, és melyekre 
nézve óhajtja, hogy ugyanazokat az országgyűlés is elfogadja. 

A tárgy tehát, mint az első tekintetre feltűnik, elég 
fontos, hogy figyelmünket ráirányozzuk ; mert mi lehet fon-
tosabb, mint szemlélni, mikép akarják alapjában felforgatni 
mindazon viszonyokat, melyeket egy ezredév szentesitett, 
melyek az egész embert átkarolják, áthatják minden eddig 
létezett, mert egyházi és polgári viszonyaiban ; mi lehet 
fontosabb, mint látni, mikép akarják az embert, a polgárt, 
az egyház tagját kiforgatni minden eddigi gondolkozásmód-
jából, az egyháznak az állam, a polgárnak mindkettő viszo-
nya iránt táplált felfogásából, mikép akar ják minden egyesre 
ezáltal rá erőszakolni az öntudatot, hogy egy és ugyanazon 
ember más jogi és ethikai szempontból tartozik felfogni és 
fel is foghatja, rendezni és rendezheti is viszonyát az állam 
és ismét másból az egyház iránt ; igenis, mikép akarják min-
den egyes emberre rá erőszakolni, hogy ő nem egy, hanem 
két ember; szóval, mi lehet fontosabb mint szemlélni, mint 
figyelemmel kisérni, mikép inditják meg és mozdítják elő 

felülről, hogy azt mondjuk, mikép erőszakolják és szentesi-
tik a társadalmi forradalmat. 

E térre lépett tényleg országgyűlésünk már akkor, mi-
dőn Deák Ferencz államférfiúi bölcsességet nélkülöző egy-
házpolitikai beszédét azon örömmel fogadta, melylyel fo-
gadni szokott minden katholikus egyházellenes beszédet ; egy 
lépéssel tovább haladt, midőn a beszéddel egyezöleg a bi-
zottságot kiküldte, és ma ismét tovább vagyunk egy lépés-
sel, midőn a bizottság jelentését az országgyűlésnek beter-
jesztette. A bizottság jelentése ugyanis első pontjában három 
pontra, mint olyanra forditja az országgyűlés figyelmét, me-
lyek szerinte ma már elkerülhetetlenül szükségesek ; az 1-ső 
a kötelező polgári házasság; a 2-ik a bármely vallás szabad 
gyakorlata ; a 3-ik a patronatus kérdése, s habár ez utóbbit 
a társadalmi forradalom nevezete alá nem foglalhatjuk is, és 
pedig annál kevésbbé, minthogy a bizottság e feletti nézeté-
nek kifejezést még nem adott, az első két pont annál job-
ban igazolja állításunkat, különösen, ha figyelembe vesz-
szük az indokolást, melylyel a bizottság azok szükségessé-
gét bizonyitja. 

Két indok az, mire a bizottság véleményét alapítja a 
polgári házasság és vallásszabadság szükségességének bebi-
zonyithatására. Az egyik azt mondja, hogy : ,az állam és 
egyházak között századokon át szövődött, s a régi, ma már 
Európaszerte s hazánkban is megváltozott politikai, jogi, 
társadalmi s egyházi állapotok szerint képződött viszonyo-
kat a nemzet átalakult alkotmányának, ebből folyó jogrend-
szerének a jelen társadalmi és műveltségi (?) szükségeinek 
megfelelően rendezni törvénynyel, ezt ép ugy halasztha-
tatlanul követelik az államnak s a polgári szabadságnak, 
mint ha hitfelekezetnek s a vallásszabadságnak érdekei". A 
másik pedig azt állitja, hogy : „ma, midőn a nemzetek (?) 
az államot egészen önálló, saját jogi és erkölcsi elvein ala-
puló, legfelsőbb (?) ethikai intézménynek t e k i n t i k . . . . ma 
a dolgok ily állásában, sem fenn nem tartható, sem nem in-
dokolható azon állapot, melyben a vallás szabad gyakorlata 
csak bizonyos bevett vallásokra szoritkozzik". 

E két indoknak kellene tehát megállapítani a polgári 
házasság és a vallás szabad gyakorlatának szükségességét. 
De mily indokok ezek ? nem azt jelentik-e mindezek, hogy 
az addig végbe vitt socialis felforgatások igazolják a to-
vábbi felforgatást? nem azt jelentik-e, hogy a modern theo-
riák alapján létrehozott labyrinthet a kibontakozás min-
den reménye nélkül még szövevényesebbé kell tenni? A 
józan ész ugy okoskodnék, hogy a modern theoriák minden 
jogi, társadalmi, vallási viszonyt összezavarták, csak a házas-
ság mint a társadalomnak létalapja nálunk nagyrészt még 
megkíméltetett az összekuszálástól, ideje volna tehát, hogy 
azt, a mi megzavartatott, rendes eredeti állapotába vissza-
vigyük, azt pedig, a mi érintetlenül létezik, a társadalom ér-
dekében jövőre is ép állapotjában fenhagyjuk, mert ez 
egyet is megsemmisítve a teljes felbomlásnak megyünk elé. 
De nem, a felforgatási szellem hatalmába kerítette az elmé-
ket, neki a fentartó elem nem kell, a még létező kapcsot is 
szét akarja tépni, s hogy ezt tehesse, a felforgatásra mint 
jogalapra hivatkozik, hogy törekvését igazolja ; eddig vég-
bevitt tetteit ugy állitja elő, mintha azok jogossága min-
den kétséget kizárna. 
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A bizottság, mint látszik, igen capitalis tévedésben 
szenved, akarattal-e, vagy sem, azt most nem akarjuk eldön-
teni, tény az, hogy a megváltozott viszonyokra, mint jog-
alapra itt e téren hivatkozni, nagy tévedés, mert mindenek-
előtt azt kellene bebizonyítani, hogy a megváltozott viszo-
nyok olyanok-e, melyek a nemzet történelméből, annak ter-
mészetéből folynak, melyek megfelelnek a nemzet geniusá-
nak, hasznára vannak magának a magyar társadalomnak. 
Nem tagadjuk, a megváltozott viszonyok itt vannak, de a 
bizottság adós maradt a fentebbi kérdéseket megoldó felele-
tekkel. Es ezt részben nem is csudáljuk. Mint a liberalismus 
hivei,ha a fentebbi kérdésekre őszinte feleletet adtak volna,ön-
magokat semmisítették volna meg. A megváltozott viszonyok 
felől eléggé kitűnt már, hogy azok valamint más nemzetek, 
ugy a magyarra is vészteljesek, mert a minden kigondol-
ható téren felburjánzott corruptiónak nyitottak tág ajtót, hon-
nan csak a társadalmi rond, béke, nyugalom megzavarása 
származhatik, ezt bevallania a bizottságnak, a liberalismus 
ellen elkövetett bün lett volna, hogy pedig mások se lássák 
meg, inkább el kell fedni, mintha a liberalismus eddig is a 
legiidvösebb dolgot vitte volna végbe, uj vállalatba kell 
fogni, a polgári házasságot mint szükségest előállítani és vele 
a liberalismus eddigi tetteire a helyeslés bélyegét sütni. Igy 
csinálják manap a társadalmi forradalmat, előbb tényeket 
visznek végbe, hogy később azokra hivatkozhassanak és 
azok alapján magának a társadalomnak alapját rendíthes-
sék meg és ezt elérjük, lia a bizottság javaslata elfogadtatik. 

A modern társadalmi szédelgés és felfogás tanulékony 
tanítványaiul,abizottság tagjai azonban tagadhatatlanul azon 
indokolásban tanúsították magokat, midőn a fentebbiek 
mellett a vallásszabadság szükségességének bebizonyítá-
sára, az államot önálló, saját jogi és erkölcsi elvein alapuló, 
legfelsőbb ethikai intézményként tüntették fel. A mily ba-
dar az állítás, úgyannyira tanúskodik arról, hogy az indo-
kolás készítői nagy buzgalommal olvasták a külföldi, külö-
nösen német kulturharcz alkalmából összecsinált német mun-
kákat, mert a magyar ész addig, a mig józan, a mig magá-
tól gondolkozik, soha ily esztelen állításra nem vetemedik. 
Azt mondják, rendezni akarják a megváltozott viszonyok 
következtében alakult zilált helyzetet, mert igy, a mint ma 
a viszonyok vannak az összeütközés elke:'ülhetlen, és hogy 
e ,rendezést' állítólag végrehajthassák, hogy az összeütkö-
zést állítólag elkerülhessék, azt mondják, hogy az állara 
úgyis független minden vallástól, mert ,önálló saját jogi 
és erkölcsi elveiken alapuló legfelsőbb ethikai intézmény'. 
Ugyan kérdjük, kinek vallási, erkölcsi öntudata nem lázad 
fel ily állítás hallatára? ugyan, ki az, aki hihetné, hogy ily 
elv felállitása, ennek a gyakorlati életben érvényesítése mel-
lett lehetséges lenne az egyház és állam közti viszonyt ren-
dezni, az összeütközéseket elhárítani ? Ki az, aki képes lenne 
magát meggyőzni a felől, hogy ily elv mellett a vallássza-
badság létesíthető? hiszen a mondott elvben mindenki első 
pillanatra felfedezi, hogy az ujabb viszályok magvát rejti 
méhében és a vallásszabadság elnevezése, nyomorult phra-
zissá törpül össze, mely csak arra való, hogy port hintsen a 
rövidlátók szemei közé és őket még jobban megvakítsa. Vi-
lágos és czáfolhatlan példák állanak e tekintetben szemünk 
előtt mindazon államokban, melyek eltérve azon régi, de 

helyes felfogástól, hogy az államnak hivatása a külső jog-
rend biztosítása,s a megtámadott jog védelme és ez ujabb alap-
elven szervezve magokat, a súrlódások, összeütközések, állam 
és egyház közt mind sűrűbbek és hevesebbek lettek. 

Igen, ez az elv csak ujabb bonyodalmaknak szülőany-
jává lesz ahelyett,hogy a régieket is megszüntetné; mert ha az 
állam csakugyan önálló, saját jogi és erkölcsi elvein alapuló 
intézmény,ugy e jogi és erkölcsi elvek bizonyára elütnek,mind 
az ember természetében letett jogi és erkölcsi érzettől, mind 
pedig a kereszténység elveitől ; különben ha ez igy nem lenne, 
akkor nem lenne az államnak saját jogi és erkölcsi elve, 
nem is volna érthető, amint csakugyan nem is érthető a 
megkülönböztetés. De, ha az államnak mások jogi és er-
kölcsi elvei, mint a vallásnak, minthogy feltehető, hogy az 
állam saját elvei érvényesítésére fog törekedni, ugyanezt fog-
ják az egyházak is tenni, — ki nem látja itt az összeütkö-
zések bekövetkezésének egész lánczolatát ? sőt, minthogy a 
bizottság nézete szerint az államok, tehát a mienk is, leg-
főbb ethikai intézmények, ki hiszi, ki hiheti azt el, hogy ily 
alapelv elfogadása mellett a vallásszabadságra még csak 
gondolni is lehetséges legyen ! Ha az állam legfőbb ethikai 
intézmény, mint ez állíttatik, ugy az egyház, hogy többet 
ne mondjunk, legalább is az erkölcsi törvények terén az 
államnak alá van vetve; ez által függetlensége, szabadsága, 
melyet pedig a bizottság állítólag biztosítani akar, megvan 
semmmisitve, minthogy pedig az állam fenségét erkölcsi té-
ren önmaga felett elismerni soha nem fogja, a kimondott és 
netálán érvényesített elv a rendezés és béke helyett csak 
beláthatlan mérvű zavarokat, az állam és egyház közt elke-
seredett harczot idézne elő, vagyis ez az elv nem vallási bé-
két, hanem vallási harczot hozna létre. Most nem a nemze-
tek, mint azt a bizottság állitja, hanem a nemzetből csak 
egyesek, azok t., i. kik Isten helyébe a mindenható államot 
akarják ültetni, csak ezek ismernek oly államokat, me-
lyek önálló, saját jogi és erkölcsi elveiken alapuló legfőbb 
ethikai intézmények, a nemzetek pedig tudják, hogy az á l -
lamok is függnek Istentől, tudják, hogy minden jog forrása 
az államban is az Isten, tudják, hogy a mennyiben az állam 
erkölcsi alappal bír, ezt is Istentől birja és a nemzeteknek 
nincsen más óhajuk, mint hogy, a bizottság nézetével ellenke-
zőleg, az állam helyezkedjék vissza a régi elhagyott, de t a -
pasztalat szerint mindenkinek jogát és szabadságát bizto-
sító alapra, ekkor rendezve lesz mindaz, amit a liberalismus 
felforgatott. (Vége köv.) $ 

Rozsnyó. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i l e u m -
r ó 1. fenerabiles Fratres et filii in Christo dileetissimi ! Tem-
pore accepto exaudivi te — ait Dominus — et in die salutis 
adiuvi te. — Ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies 
salutis ! VV. F F . Tempus acceptum, annum renovationis et 
poenitentiae, annum reconciliationis et gratiae, Sanctum ob 
id merito in Ecclesia appellatum, Vobis annunciamus. 

Nemo vestrum ignorât Constitutione Bonifacii VIII . 
sancitum fuisse, ut annus Jubilaei nonnisi evolutis centum 
annis indiceretur, quod dein spatium Clemens VI. ad annos 
contraxerat quinquaginta, ab Urbano VI. ad annos triginta 
et très redactum ; dum tandem Paulus II. habita temporis 
illius ratione, intra quod hominum generationes passim reno_ 
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vari conspiciuntur, hoc idom provide post singulos viginti 
quinque annos praestandum esse decreverat. 

Seditiones, insano cuncta tumultu miscentes, causari 
necesse est, quod porta christicolarum sancta sub uno solum 
— labente seculo — patuerit Leone XII. Post obitum enim 
Pii VI. quem pseudopolitici postremum putavere Ecclesiae 
catholicae papam, eius Successor Pius Papa VII. Auni 1800-i 
die 14-a Martii primum Venetiis electus fuerat ; et glorio-
sissime regnantem Pium Papam IX. Gaëtae, regni sui pul-
sum ab oris, dira prohibebat necessitas, quominus affectui 
tenerrimi sui cordis paterni satisfacturus aditum portae san-
ctae fidelibus Christi oviculis anno 1850. recluderet. 

Luctuosam temporum rationem considerans SSmus 
Pater, data ad omnes Patriarchas, Primates, Archiepiscopos, 
Episcopos, aliosque Locorum Ordinarios, gratiam et couimu-
nionem cum Apostolica Sede habentes et ad Christi fideles 
universosddo 24-aeDecemb. 1874. Epistola encyclica, altum 
premens corde dolorem, tristi pectore sic suspiria rumpit : 

„Utinam ea nunc Nostra et civilium ac Sacrarum rerum 
conditio esset, ut quam Jubilaei maximi solemnitatem anno 
huius seculi 1850. omittere debuimus, nunc saltern feliciter 
celebrare possemus iuxta veterem ilium ritum et morem, 
quem Maiores nostri servare consueverunt ! At Deo sic per-
mittente, non modo sublatae sed auctae magis in dies sunt 
magnae illae difficultates, quae tunc temporis Nos ab indi-
cendo Jubilaeo prohibuerunt. Verum reputantes Nos animo 
tot mala, quae Ecclesiam affiigunt, tot conatus hostium eius 
ad Christi fidem ex animis revellendam, ad sanam doctri-
nam corrumpendam et impietatis virus propagandum con-
versos, tot scandala, quae in Christo credentibus ubiqueobii-
ciuntur, corruptelam morum late manantem ac turpem divi-
norum humanorumque iurium evei-sionem tam late diffusam, 
tot foecundam ruinis, quae ad ipsum recti sensum in homi-
num animis labefactandum spectat ; ac considérantes in tanta 
congerie malorum, maiori etiam nobis pro apostolico Nostro 
munere curae esse debere, ut fides, religio et pietas muniatur 
ac vigeat, ut precurn spiritus late foveatur et augeatur, ut 
lapsi ad cordis poenitentiam et morum emendationem exci-
tentur, ut peccata, quae iram Dei meruerunt, sanctis operi-
bus redimantur, quos ad fructus maximi Jubilaei celebratio 
praecipue dirigitur ; pati Nos non debere putavimus, ut hoc 
salutari beneficio, servata ea forma, quam temporum condi-
tio sinit, christianus populus hac occasione destitueretur, ut 
inde confortatus spiritu in viis iustitiae in dies alacrior in-
cedat, et expiatus culpis facilius ac uberius divinam propitia-
tionem et veniam assequatur. Excipiat igitur universa Chri-
sti militans Ecclesia voces Nostras, quibus ad eius exaltatio-
nem, ad Christiani populi sanctificationem et ad Dei gloriam 
universale, maximumque Jubilaeum integro Anno 1875. du-
raturum indicimus, annunciamus et promulgamus". 

Intelligitis Ven. F. F. e his sollicitis una ac studiosis 
Beatissimi Patris verbis, eum, etsi ob acerbissima et deplo-
randa tempóra in alma Urbe portam sanctam reserare potis 
haud fuerit, orbem tamen Christianum thesauro iuaestima-
bili e Christi Domini, eiusque immaculatae Virgiuis Matris, 
omniumque Sanctorum meritis, passionibus ac virtutibus com-
parato, per auctorem salutis humanao dispensation! suae 
credito, nullatenus fraudandum esse censens, ipsum hune the-

saurum, Jubilaeum maximum largitum, latissime reclusisse; 
locorum OrdinarioB ac Praelatos gratiam et communionem 
Sedis Apostolicae habentes per nomen Domini nostri et om-
nium Pastorum Principis Jesu Christi enixe rogans et obse-
crans, ut populi s fidei suae commissis tantum bonum annun-
cient, summoque agant studio, ut fideles omnes, per poeni-
tentiam Deo reconciliati, Jubilaei huius gratiam in animarum 
suarum lucrum utilitatemque convertant ; — indulgentiam 
occasione Concilii Vaticani in forma Jubilaei concessam 
suspendens ac suspensam declarans. 

Ut iussis his voluntatique Summi Pontificis, pastoris 
divini gregis maximi, coelorum fores cunctis Christi fideli-
bus aperientis, cura fideli pareamus, plenissimam anni Jubi-
laei omnium peccatorum indulgentiam et veniam, anni laben-
tis mora consequendam, quam Dei misericordia et beatorum 
Petri et Pauli Apostolorum eius auctoritate confisus SSmus 
Pater, e suprema qua pollere cognoscitur ligandi atque sol-
vendi potestate Christi fidelibus, in quacunque mundi parte 
existentibus et in apostolicae Sedis gratia et obedientia ma-
nentibus misericorditer in Domino concessit et impertitus est, 
Vobis quoque VV. FF . nec non universis Christi fidelibus, 
qui intra ambitum dioecesis Rosnaviensis Domino, Nobis 
immeritis gubernacula moderantibus, devoti famulantur, fe-
stiva cum laetitia annunciamus, spe falli nescia freti, non 
solum Vos VV. FF . sed per vos et vobiscum universum quo-
que coetum fidelium, curae Nostrae pastorali creditum, gra-
dum suum studio celoraturum praecipiti, quo thesaurum inex-
haustum gratiarum divinarum, sibi tanta liberalitate obla-
tum, certo certius apprehendat. Aut vero divitias bonitatis 
Dei et patientiae et longanimitatis contemnemus? ignora-
mus, quoniam benignitas Dei ad poenitentiam nos adducit? 
Secundum autem duritiam nostram et impoenitens cor the-
saurisamus nobis iram in die irae et revelationis iusti iudicii 
Dei,qui reddet unicuique secundum operaeius.(Rom. 11,4—6.) 

Sed iam de iniunctis piis operibus sermonem liabeamus. 
( F o l y t , k ö v . ) 

Bécs. A k a t h . p á r t . Nálunk jelenleg igen sokat 
beszélnek egy állitólag valahol képződő katholikus pártról. 
Adná Isten, hogy igaz lenne, amit beszélnek! Ezen párt 
akként alakulna az illetők tervezgetése szerint, hogy a 
kath. conservativ elemeknek azon töredéke, mely a jelenlegi 
centralisticus alkotmányt elfogadja, különlegesen szervezked-
nék, s az alkotmányos életbeni tettleges részvétel által a ka-
tholikus érdekeket előmozditani iparkodnék. 

Ezen eszme, mely legkiválóbb irodalmi képviselőjét s 
előharezosát a , Volksfreund'-ban birja, a liberálisoktól, mint 
elképzelhetni, nagy ellenszenvvel fogadtatik. A ,N.Fr.Presse' 
külön vezérczikket szentelt neki, melyben többi közt eze-
ket mondá: „A ,jog' pártja (a cseh ellenzék s szövetségesei) 
többé nem veszélyes az alkotmánypártra nézve : absolute 
lehetetlen, hogy a foederalismus valaha uralomra jusson a 
birodalomban. De ha a katholikus eszme a holt foederalis-
mus kisérteties átkarolásából ki tudna valamikor bontakozni, 
ha Ausztria modern állam eszméjével kibékülni tudna, a k -
kor Ausztriának katholikus hagyományai borzasztó erély-
lyel támadnának fel újra, s ez oly mozzanat, mely az alig 
békóiból kiszabadult gondolat szabadságára nézve felette 
veszélyes lehetne. Vigyázzunk tehát". 
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Természetes, hogy a , Vllcsfr.' ezzel szemben különös 
hangnyomatékkal a ,fas est et ab hoste doceri' elvére hivat-
kozik, mert tagadhatatlan, hogy a zsidólapnak igaza van, 
csak hogy épen az, amitől ő fél, a keresztényekre nézve 
sürgős ok lehetne, ezen üdvös eszmének mielőbbi életbelép-
tetésére. Nem tudjuk, mennyire van igazuk azoknak, kik a 
kath. párt eszméjét Rauscher bibornokra vezetik vissza; 
de annyit tudunk, hogy e körül is ama régi fájdalmas ta-
pasztalat ismétlődik, mely szerint a katholikus lapok épen 
ily fontos kérdésekre nézve leginkább eltérnek egymástól. 
Mert mig a , Vlksfr.' azt ajánlja, hogy a katholikus párt a 
birodalmi tanácsba belépjen, addig egy másik, szintén itt 
megjelenő, szintén papi szerkesztés alatt álló lap, a ,Pilger', 
május 1-éröl kelt számának politikai szemléjében azt mondja, 
hogy legjobb lenne, ha a birodalmi tanácsnak conservativ ele-
mei a legközelebbi alkalommal kilépnének, s ezáltal a Las-
ser- Auersperg ministeriumot megbuktatva, az egyház s ha-
zára nézve egyaránt veszélyes belpolitikát is buktatnák 
meg. Ez tehát épen ellenkezőjét tanácsolja annak, mit a 
,Volksfr.', kinek eszméje egyébiránt a külföldi kath. lapok-
nál sem talált feltétlenül kedves fogadtatásra ; mert ezek 
mind a foederalismusnak barátjai ; ugy hogy az ilynemű 
kérdésekben többnyire a , Vaterland' álláspontján állanak. 
Nekünk magyaroknak e tekintetben nehéz választanunk. A 
magyarokkal szemben az osztrák katholikus, legyen bár 
foederalista vagy centralista, mindenek előtt német, azaz fo-
galma sincs ugyan viszonyainkról, de azért oly érzületeket 
ápol keblében irántunk, melyeket, ha erős kitételeket akar-
nánk használni, e szóval jeleznék : megvet vagy gyűlöl, 
vagy megvet és gyűlöl. Akár a , Vaterland'-ot vegyük, akár 
a , Volksfreund'-ot ezt többé kevésbbé mindkettőről elmond-
hatni ; — továbbá nehéz belátni, miért hozassék a kath. 
egyháznak sorsa akár az egyik akár a másik iránynyal 
oly szoros összeköttetésbe, mint azt annak hivei tenni szok-
ták ; mintha péld. a , Vtld.' szerint, a katholicismus Ausz-
triában csak a foederalismustól várhatna még jót; vagy a 
, Vlksfr.' csak attól, ha a centralisticus alkotmányt elismeri, 
s annak alapján kezdi a szabadságérti küzdelmet. 

Nekünk ugy látszik, mintha tökéletesen egyre menne 
ki, ha az egyház egy ,birodalmi tanács'-ban, vagy valami 25 
tartományi gyűlésben zaklattatik, ' — pedig ebben állana 
utóvégre a különbség foederalismus s centralismus közt, leg-
alább e téren — sőt azt hiszszük, hogy előforduló alkalom-
mal a védelmi actio sokkal hathatósb lenne, ha harmincz 
püspöktől indul ki, mintha egy kis tartományi zsarnokkal 
két vagy három püspök állana szemben ; egészen eltekintve 
attól, hogy az egyházpolitikai kérdések még a leglazább 
foederalismus mellett sem tartozhatnának talán az egyes 
tartományi gyűlések fórumai elé, hanem a közös törvényho-
zási közeg elé, melynek ily birodalomban, mint Ausztriá-
ban mindig lennie keilend; s akkor aztán alkalma sem lenne 
a foederalismusnak állítólagos jó katholikus voltát bebizo-
nyítani. 

Azonban nem a foederalismus ellen akarok nyilat-
kozni, sem nem a centralismns mellett; csak azt akarom ki-
emelni, hogy egyik iránynak sincs joga, magát mint a per 
eminentiam katholikus iránynak bemutatni. Az első s fő 
dolog az, hogy a nép minél inkább megerősödjék katholi-

kus meggyőződésében, ez aztán majd érvényesiti magát, az 
egyház, következőleg az igazság, méltányosság, a rend s 
béke javára ; ez aztán majd teremtend magának oly kor-
mányformát, mely mindezeknek legjobban megfelel, legyen 
az aztán centralismus vagy foederalismus — ! 

Csak most látom, hogy kár nekem, magyarnak, a né-
meteket arra akarni tanítani, hogy mit csináljanak mint ka-
tholikusok a politikai téren ; holott mi bizony igen sokat ta-
nulhatnánk tőlök, nem is a nagynémetországiaktól — ez 
magától érthető — de még ezektől a bécsiektől is ; nekik 
van virágzó egyleti életök, melynek élén kiváló, társadalmi 
állásuk s müveltségök által kiváló férfiak állanak ; ezen 
ausztriai katholikus egyletek több oly képviselőt küldtek a 
birodalmi tanácsba, kik mint katholikusok választattak meg, 
s most ott mint ilyenek nem ritkán fel is szólalnak ; — ilyes 
valaminek van-e még csak legkisebb nyoma is otthon 
nálunk ? . . . 

Dehogy van ! hanem igen is, vajmi nagyot vélnek 
tenni nálunk, ha minden áron egy oly férfiú köré, majd 
azt mondtam volna: tolakodnak, kinok meghitt lapja napon-
kint értésünkre adja, mily kellemetlen s kényelmetlen urára 
s sperativ fizetőjére nézve a velünk való identificáltatás, s 
kinek barátjai jobb szolgálatot sem vélnek tehetni neki, 
mint lia az ultramontanismus gyanúja ellen védelmezik. Mi 
ez, kérem, ha nem a gyáva, tájékozatlan tehetetlenség ma-
gaviselete; — s mégis én, mint magyar katholikus, merem 
az osztrákokat leczkézni ? — Bocsánatot kérek, hogy 
tettem ! * * 

Berlin. A p r o t e s t á n s f ő e g y h á z i t a n á c s s a 
c u l t u s m i n i s t e r . O felsége a német császár mint Porosz-
ország királya, wiesbadeni gyógyfürdése alatt is elég időt 
talál, katholikus alattvalóiról megemlékezni, s ennek kö-
szönjük, hogy ugyancsak Wiesbadenban april 22-én a ,pap-
éheztető' törvényt aláirta, melyet aztán a ßtaatsanzeiger1-
ugyané hó 28-án hivatalosan közé tett. Ennek folytán most 
a katholikus papoknak existentiája e birodalomban kizáró-
lagosan a hiveknek magánsegélyezésétől függ, mig a protes-
táns papok ezentúl is az állam által fizettetnek, azon adó-
ból, melynek jó nagy részét a katholikus polgárok szolgál-
tatják. Ezáltal a katholikusok azon kivételes helyzetbe ke -
rültek, hogy kétszeresen adóztatnak meg, s csakugyan ka-
tholikusnak kell lenni az embernek, hogy ily körülmények 
közt a köteles loyalitás törvényét szem előtt t a r t s a . . . . 

S különös ! Annak daczára, hogy az egyházüldözö kor-
mány s rendszer ennyire kedvez a protestant'smusnak, ez 
mégis helyzetét olyannak találja, melyet épen nem mer jó-
nak s kellemesnek mondani ; sőt annyira megy, hogy miután 
részint vele született byzantinismusból, részint a katholicis-
mus elleni vak gyűlöletből ugyané rendszernek alázatos, 
mert fizetett szolgájává szegődött, most mégis arról kezd 
panaszolkodni, hogy egyházi önállósága veszélyeztotik, — 
nem tartva a nevetségesség bélyegétől sem, melyet ilyetén 
panasz a protestantismusra, s főleg a porosz protestantis-
musra süt. 

Ez többi közt azon levelezésből is kiderül, mely az is-
meretes három (15., 16. s 18.) alkotmányezikk eltörlése 
alkalmából a protestáns főegyházi tanács s a cultusminis-
terium közt folyt. 
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Ez iratok egyikében a tanács fejtegeti, bogy a 15. 
czikkelynek eltörlése, mely az egyházaknak függetlenségét 
kimondja, a protestáns egyház sokkal inkább sujtatik, mint 
a katholikus. Ez utóbbi függetlenségét s önállóságát Isten-
től nyert adománynak tekinti, mig a protestáns egyház épen 
csak e 15. tvcz. által ismertetett el olyannak, mely, eltekintve 
minden territoriális, politikai határoktól magában véve is 
önálló testület. Mihelyt e tvcz. tehát eltöröltetik, megsem-
misül eo ipso a poroszhoni protestáns egyháznak egész bei-
szervezete is, melyet ugyané tvcz. alapján nyert. Kéri tehát 
a főegyházi tanács, miszerint a ministerium oly hivatalos 
nyilatkozat által nyugtassa meg a már úgyis eléggé felzak-
latott kedélyeket, mely kimondja, hogy e tvcz. eltörléséből 
nem következik az, mitől ő, a tanács fél, s mit az eltörlés 
egyik következményének tart. 

Ugyané levelezésnek második ügydarabja a cultusmi-
hister válaszát hozza, melyben a főtanácsot tőle telhetőleg 
megnyugtatni iparkodik. Emliti a kormánynak már annyi-
szor kitüntetett jó indulatát a protestáns egyház iránt, s 
aztán azon semmit sem bizonyitó érvvel hiszi a tanácsnak 
aggályait eloszlathatni, hogy azt mondja, miszerint az egy-
házi belszervezet megszüntetése vagy megváltoztatása csak 
törvényhozási uton volna eszközölhető. Semmit sem mon-
dónak mondjuk e választ, mert az nem tagadtatik benne, 
hogy a protestáns egyházszervezetnek nincs más jogalapja, 
mint a melyet az időről időre való kormányok neki tulajdo-
nítani^ a váltakozó törvényhozások neki megszabni akarnak, 
hogy pedig ezzel az egyház még csak látszólagos független-
ségének vége, magától érthető, s ez az, mi iránt a főtanács 
aggályait kifejezte, s mit a minister tehát nem csak meg 
nem czáfolt, hanem ellenkezőleg a maga részéről, legalább 
hallgatag s indirecte megerősített is. 

A főtanács magában véve, ezzel talán nem is törődnék; 
mert e testület jelenleg oly férfiakból áll, kiknek legkisebb 
gondjuk is nagyobb annál, hogy az egyház jogait erélyesen 
védelmezzék. Hogy mégis felírtak, mutatja, hogy már a pro-
testánsok közt is oly hangok kezdik magokat észrevehe-
tőkké tenni, melyek a ,culturkampf' káros hatását a protes-
tantismusra érzik ; ebből az ellenszegülésig csak egy lépés 
van, s könnyen megérhetjük azt az időpontot, melyben a 
,culturkampf' bizonyos protestáns elemek ellen még Porosz-
országban is megindul, amint Hassiában az úgynevezett or-
thodox irány ellen már régebben foly. Csak rajta ! A kez-
det megvan. 

A zárdatörvény végleges kidolgozásában kormányunk 
nem csekély akadályokkal megküzdeni kcnytelenült. A csá-
szár legújabban egyre bővebb informatiókat kért, mi annyit 
tesz, hogy az engedélyt e tvja vaslatnak az alsóház elé ter-
jesztésére csak nehezen adta meg" Okául ezen különös 
késedelmezésnek azt hozzák fel, hogyT környezetében tekin-
télyes hangok oly értelemben nyilatkoztak, hogy legalább a 
tanitó s betegápoló rendeket minden áron s feltétlenül meg 
kellene tartani. Főleg a katonai pártról mondják, hogy a 
katholikus betegápoló rendeket hathatósan védelmezi, me-
lyeknek hősi feláldozását s csudás működését az utolsó há-
ború alatt megismerte s becsülni tanulta. Ezenkiviil pedig 
más tényezők oly hiteles statistikai adatok birtokába jutat-
ták a császárt, melyekből kétségtelenül kiderül, hogy épen a 
katholikus tanintézetek a legvirágzóbbak s legszebb ered-
ménynyel működök a birodalomban. Mindezen benyomások 
hatása alatt késedelmezett a császár a kérdéses tvjavaslat-
nak aláírásával, ámbár megemlékezve, hogy hasonló nehéz-
ségek s tünemények még minden katholikus ellenes tvja-
vaslat felterjesztése alkalmával mutatkoztak, nem kételked-
hettünk kezdettől fogva sem, hogy utóvégre a kanczellár-

nak egy kis ,roszalléte' elégséges lesz arra, a ,culturkampf, 
útjába gördített ilyetén csekély akadályoknak elodázására. 
Amint aztán ugy is lett. 

VEGYESEK. 
— Banolder János veszprémi megyés püspök ő nméltga 

püspökké szenteltetésének 25-éves emlékünnepe e hó 16-án 
vagyis pünkösd napján fog megületni. A püspök ur ő exja e 
napon hármas ünnepélyt tar t : u. m. születési, névnapi és 
püspökké-szenteltetési ünnepélyt. 

— A Winter Ágoston, pestbelvárosi segédlelkész ur 
által kiadott ,Havi Füzetele'*) 3-ában ezeket olvassuk: A 
bold. Szüs besnyöi képe. Félórányira a gödöllői királyi kas-
télytól, ott hol ma a templom áll, régi fák közt egy templom 
romjai állottak. Gyoroki Grassalkovich Antal, a magyar 
korona őre, nejével született gróf Klobussiczky Teréziával, 
a lorettói b. Szűznek azon fogadást tette, hogy tiszteletére 
egy kápolnát fog építtetni. Midőn nevezett gróf nejével Hat-
vanról Gödöllőre utazott, s az emiitett romokat megpillan-
totta, elhatározta, hogy azon kápolnát, melynek épitésére 
fogadása kötelezte, e régi romok helyén fogja építtetni. 

1759-i april 19-én, midőn alapját ásták, találták a 
bold. Szűz azon csontból készült szobrocskáját, mely az ol-
tár felett áll, s mely a bold. Szüzet állva ábrázolja jobb kar-
ján gyermekével. Gróf Grassalkovich e szobrot egy ezüst-
ből készült és üveggel ellátott szekrénybe tétette, melyre 
Migazzi Kristóf bibornok következő szavakat vésett latin 
nyelvon : „Midőn gróf Grassalkovich Antal az udvari ma-
gyar kamarának elnöke és az ország zászlósa, a Gödöllő 
mellett levő besnyői pusztán a régi templomot újra felépít-
tetné, akkor e bold. Szűz képe, mely majdnem három szá-
zadon át annak romjai alatt volt eltemetve, az Isten némi 
jelentésével 1759-i april 19-én épen találtatott. Gróf Mi-
gazzi Kristóf pedig, a sz. róm. birodalom herczege, bécsi ér-
sek e felírást helyeztette ide, a csodálatosan történtek, va-
lamint Antal gróf az Isten és a bold. Szűz iránti ájtatossá-
gának, és e hasonlithatlan férfiú iránti barátságának em-
lékére". Az első ünnepélyes bucsujárat e kegy elemképhez 
1763—i augusztus 14-én történt, azóta a búcsúsok száma 
mindegyre növekedik. IV. Kelemen, a bucsusoknak Nagy-
boldogasszony napjára, VII. Pius pedig, a bold. Szűz szeplő-
telen fogantatásának ünnepére, Pünkösd valamint Kisasz-
szony napjára teljes bucsut engedményezett. 

— A porosz alsóház elé e napokban kérvény érkezett, 
melyben Braunsberg városának valamennyi családatyjaWoll-
mann, ,ókatholikus' hittanárnak a gymnasiumtóli eltávolit-
tatását kérelmezi. A ,tisztelt ház' ezen indokolt s jogos kér-
vény felett napirendre tért. — Döllinger, ugy látszik, csak-
ugyan visszavonult az ókatholicismustól ; ámbár ez idősze-
rint még semmi kilátás sincs rá, hogy az egyház kebelébe 
visszatérjen. Tény azonban, hogy kiközösittetése óta min-
den papi functiótól tartózkodik, s nem régen egyik haldokló 
rokonát igen sürgősen inté : vegye fel a végszentségeket, s 
pedig katholikus papoktól, mi aztán meg is történt. — Tú-
ri nban az eddig fenállott ,Ghetto' april havában eltörölte-
tett s zsidó uraimék magokon kívül voltak örömökben, hogy 
már most a goj közé mehetnek lakni ; mentek is legott s oly 
sűrűen, hogy Turin városa néhány napon át valóságos ,exi-
tus filiorum Israel'-féle népvándorlásnak szemtanuja s szín-
helye volt. Mintha ezen urak magok sem szeretnének nagyon 
magok közt lakni ; pedig Turinban csakugyan megszokhat-
ták a Ghettót ; mert történelmi tény, hogy az ott már hite-
hagyott Julián idejében .virágzott'. 

* ) É v e n k i n t 1 2 f ü z e t , e l ö f . á r a e g y é v f o l y a m n a k 1 f t . o . é . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Vegyesok 

Páratlan eszmék 
tekintettel korunk tévelyeire. 

I. 
A ki Istenének lélekben és igazságban őszin-

tén akar szolgálni, annak jelenleg a bitben jobban, 
mint egykoron, meg kell erősödnie. Mert annyi tá-
madás közepette, amely szent hitünk ellen minden 
oldalról történik és a bölcselkedés ama bizonyos 
neme mellett, mely a keresztény erkölcstannak rom-
jain fölülemelkedni akarni látszik, soha sem lehe-
tünk eléggé biztosak. E végből a hitvallásra vonat-
kozó különféle alapelveket gyüjtém össze, melye-
ket eleintén csak saját használatomra jegyzék föl; 
most pedig néhány jó barátom tanácsára a közön-
ségnek átszolgáltatni óhajtok. Kimondhatlanul bol-
dognak fogom érezni magamat, ha istenfélő lelkek 
azokban korunk romlottsága ellen kellő óvszert ta-
lálandnak ! 

Nemde helyesen és találóan jellemezzük szá-
zadunkat, ha azt a szó teljes értelmében romlottnak 
nevezzük ? Avagy nem rémlik-e előttünk ugy, 
mintha most látnók beteljesedni a nemzetek apos-
tolának ama jövendölését, melyet Timotheus tanít-
ványához intézett, mondván: „Mert lesz idő, mikor 
a józan tanitást nem tűrik, hanem kívánságaik sze-
rint magoknak mestereket gyűjtenek, viszkető fü-
leik lévén ; és az igazságtól ugyan hallásukat elfor-
dítják, és a mesékre térnek". Ezen idő megjött,eme 
jövendölés beteljesedett. Az istentelenség levevé ál-
czáját ; ő valóban már minden korlátot átlépett, és 
a pogány írónak, Horatiusnak amaz állítása, hogy 
a halandók előtt mi sem nehéz, fájdalom ! csak-
ugyan megvalósult. 

„Eri t enim tempus, cum sanam doctrinamnon 
sustinebunt ; sed ad sita desideria coacervabunt sibi 

magistros, prurientes auribus, et a veritate quidem 
auditum avertent, ad fabulas autem convertentur". 
(II. Tim. c. 4. v. 3. 4.) 

„Nihil mortalibus arduum". Horatius. 
Az ördögnek, a hazugság emez ősatyjának, a 

ki szent Ágoston szavai szerint bőszült oroszlány 
módjára az emberiséget részint nyilt erővel megro-
hanni, részint ravasz kigyóképen az együgyűség 
és ártatlanság után leskelődni szokott, — csaknem 
minden rang- és rendnél vannak tanítványai, kik 
az ő példáját követve, részint erőszakot, részint 
cselfogást vesznek elő, hogy azt, a mi előttünk 
szent, utálatossá tegyék. Némely ember külsőleg 
legnagyobb tiszteletet tanúsít az evangelium iránt, 
mialatt ezt mások előtt megdönteni iparkodnak ; — 
mások, avagy inkább ugyanazok a nép botrányára 
az Egyház ellen minden szégyenpír nélkül a leg-
iszonyatosabb rágalmakat szórják. Az egyházi elöl-
járóság irataikat, hogy azokat szégyenfolttal meg-
bélyegezze, hiába kárhoztatja ; ezek, akár elégettet-
nének, hamvaikból ismét előjönni látszanak. 

„Diabolus biformis est ; leo in impetu, draco in 
insidiis". (S. Aug. in Ps. 69.) 

Az ész féktelensége az erkölcsök romlottságá-
nak azonnal segitségére siet; a legjobb — és legvi-
lágosbnak bebizonyult igazság rejtvénynyé alakit-
tatik. Némely szabadoncz a hitigazságokról már a 
mult században is példátlan vakmerőséggel Ítél-
getnek. Mások Spinozával azt állitják, hogy min-
gen csak anyag ; a tiszta szellemi lények felőli hit 
pedig csak a nevelésből kifolyó balhiedelem. Má-
sok Berkley-vel azt vitatják, hogy a világon min-
den csupán szellem ; testünk érzete pedig merő csa-
lódás. Ama törvényszerű szolgálatot, melylyel a leg-
főbb lénynek tartozunk, az őrültség bizonyos ne-
mével támadják meg. Bűnös és büntetésre méltó 
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halandó a jó Istent mindennap a legméltatlanabb 
bántalmakkal illeti. Egyik, Isten és az anyag közt 
semmi különbséget sem akar ismerni ; egy másik 
megengedi ugyan, hogy ő szellem ; mindazáltal ér-
zéketlen lénynek képzeli ó't magának, a ki teremt-
ményei bántalmaival nem törődik ; továbbá egy 
gondnélküli lénynek, a mely az embert saját önké-
nyére bizza, a nélkül, hogy törvényeket szabna elé 
avagy tőle némi imádást követeljen, a mely lény 
azon tömjént, a melyet a babonaság a hamis iste-
neknek áldozott vala, ép oly közönynyel tekinti, 
mint azt, a melyet a keresztény vallás, oltárai zsá-
molyánál nekie szentel. 

„Caelum ipsum petimus stultitia" Horatius. 
A köztigyekbeni szükséges alárendeltséget bar-

bár igának, az engedelmességet gyengeségnek, a 
főhatalmat zsarnokságnak nevezik, és ily módon 
az emberi társadalom alapjait ássák alá. Egy vak-
merő tanár hittani tételek fölötti nyilvános vitat-
kozása alkalmával a többi eszelősségek közt az 
egyenetlenség barbár jogát, mivel erősebb, igazsá-
gosnak merte állítani. Ama hírneves testület, a mely 
tudta nélkül ily rothadt taggal birt, sietett ezt ma-
gától elmetszeni, és a sötétség eme müvétől vissza-
borzadt : Horruit sacra facultas ad opus tenebrarnm. 
Sokan stoikusi gőggel világpolgároknak nevezik 
magokat, hogy apai, házastársi, gyermeki és haza-
fiúi kötelmeikről egyenkint megfeledkezhessenek ; 
a jó és gonosz, erény és bűn, igaz- és hazugság kö-
zötti különbség őseink előítéletei közé dobatik. 

„Ius illud inaequalitatis barbarum, quod vo-
cant, aequius, quia validius". (Thesis Martini de 
Prado, I. prop.) Az ördögakigyó szája által mondá 
első szüleinknek: „Istenek lesztek". Manap pedig ő 
a hitetlenek szája által mondja: „Ti lesztek, mint 
a barmok ; a ti végetek a barmok végéhez lészen 
hasonló, a lélek a testtel együtt el fog enyészni. Két-
ségkívül az ördög ez által az embereknek baromi 
életnemet akar javasolni, mivel nekik baromi ha-
lált igér; miután az egyik a másiknak következ-
ménye. Egy pogány iskolában még soha senki nem 
tanulta azt, hogy az emberi vágyak egyedüli tár-
gyának az érzéki kéjeknek kell lenniök, a mint azt 
a ,szellem könyvének' szerzője tüzetesen vitatá. 
Minden pogány bölcsek között a legroszszabb hir-
ben állónak is nemesebb elvei valának, mint jelen-
kori bölcsészeinknek. Epikur, mondja Cicero, feut-
azóval hangoztat ja: Nem lehet boldogul élni, ha 
csak bölcsen, becsületesen és igazságosan nem élünk. 

„Clamat Epicurus, non posse iucunde vivi, nis-i 
sapienter, honeste iusteque vivatur". 

(Cic. L. I. de finibus bon. et mal. n. 1 8 . ) ( F o l y t , k . ) 

A k e r e s z t é n y n e v e l é s . 
(Alkalmi szerit beszéd.) * 

V a l a m i n t M ó z e s f e l m a g a s z t a l t a a k i g y ó t 

a p u s z t á b a n , u g y k e l l f e l m a g a s z t a l t a t n i a z 

e m b e r f i i n a k , h o g y m i n d e n , a k i ő b e n n e h i s z , 

e l n e v e s z s z e n , h a n e m ö r ö k é l e t e l e g y e n . 

( J á u . 3 , 1 4 - 1 5 . ) 

Krisztus Urunk ezen szent igéi azt jelentik, K. A., hogy 
csak az ő szent keresztében van üdvösség.Valamint tudnillik 
Mózes a pusztában egy rézkígyót egy fára felfüggesztett, 
hogy a bűnös izraeliták, kiket a mérges kígyók mardostak, 
arra tekintve meggyógyuljanak, ugy magasztaltatott az Ur 
Jézus Krisztus is a keresztre, „hogy minden, aki benne hisz, 
bűneiben el ne veszszen, hanem örök élete legyen". Azóta a 
kereszt a hívek győzhetetlen zászlója. Azonban a keresz-
tény vallás háromszáz évig tartott üldöztetése alatt ama 
szent keresztfa, melyen Krisztus Urunk, a mi üdvösségünk 
függött, porba takarva rejtőzött. De nagy Konstantin római 
császár birodalmában visszaadván a szent, kereszt vallásá-
nak békéjét, ezen vallásos cselekedetének jutalmául az ő 
szeretett anyja, szent Ilona azon kitüntetésben részesült 
hogy e kegyes asszony, több fényes csuda által segítve, fel-
találta Krisztus Urunk szent keresztfáját. E nagy kitünte-
tés meghálálása végett szent Ilona Jeruzsálemben azon he-
lyen, hol a szent keresztfa eltakarva várta a békésebb na-
pokat, királyi egyházat épitett. A szent keresztfa feltalálá-
sának emlékére az anyaszentegyház a mai szent ünnepet 
rendelte. kSzent Ilona példájára pedig Istennek kiválasztott 
lelkei a világ különféle tájain a szent kereszt tiszteletére 
templomokat és oltárokat épitettek. Igy épitette nagy gond-
dal és költséggel, de egyszersmind ősi nemes keresztény Íz-
léssel nagyméltóságú főpásztorunk e diszes kápolnát, mely-
nek ma tehát, K. A. ünnepét tartjátok. De a szent kereszt 
tisztelete kihatott a szentélyen kivül is, és minden keresztény 
nemzet nemes vállalatainak zászlójává lett. Jelesen pedig az 
anyaszentegyház tűzte ki azt kiveinek élére, hogy annak 
vezérlete alatt diadalmaskodjanak a lélek ellenségeivel szem-
ben. S főkép a keresztjáró napok alatt lengedezteti azt bá-
torítólag, hogy az Ur, megemlékezvén Ígéretéről : „hogy min-
den, aki benne hisz, el ne veszszon, hanem örök élete legyen"', 
hallgassa meg a kereszt zászlói alatt közszükségeinkben ő 
előtte elrebegett könyörgéseinket. Azonban az anyaszent-
egyház mindig a ker. iskolának és nevelésnek érezte legna-
gyobb szükségét, és azt egyszersmind legféltettebb kincsé-
nek ismerte. A ker. nevelés védelmére kell tehát legmaga-
sabban lobognia a kereszt zászlójának. S valóban, ha szép 
a zászló, melylyel a földműves határait kerüli ; ha tisztes a 
zászló, mely alá a becsületes ipar sorakozik; ha dicső a 
zászló, melyet a harezfi a jog és igazság védelmére lobog-
tat ; akkor szent a zászló, mely a ker. nevelés érdekében 
lengedez, angyalok sorakoznak melléje s az Ur Isten külö-
nös oltalma védelmezi azt. Mily lélekemelő tehát az ünne-
pély, melyben ti, K. A. részt vesztek. Szent kereszt feltalá-
lásának ünnepe, diszes kápolnájában, keresztjáró napon, mi-
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dőn egyszersmind a ker. nevelésnek uj zászlókat emelünk. 
S ez ünnepélynél ime a kedves leánykák, a ker. anyai sze-
retetnek sarjai. Ime a fürge fiuk, a ker. apáknak reményei. 
Ime a fejledezö ifjúság, a legnemesebb ker. fáradozás gyü-
mölcsei. Ime a gondos szülők, a szakadatlan áldozatok ki-
merithetlen tárházai. Ime a nevelők és nevelőnők, az ernye-
detlen munkásság bajnokai. És ezek élén ime az apostoli 
főpásztor, ki nem elégelte meg, hogy ifjú és férfiúi korának 
szebb napjait a ker. nevelés fáradalmas munkájában tölté, 
hanem ama magas korban is, melybon mások az enyhe pi-
henés puha pamlagára borulnak ; félország ker. nevelésügyé-
nek hordozza terheit, annak számára pazar nagylelkűség-
gel csarnokokat emel s mózesi karokkal magasra tartva 
zászlóját, az egekhez fohászkodik, hogy midőn az emberi 
erő már kimerülni látszik, az angyalokat hivja segítségül s 
az Ur Istentől nyerjen áldást a ker. ifjúság növekedésére. 
Látva tehát K. A., hogy ily lélekemelő ünnepély alkalmá-
val a kegyes főpásztor találékony szeretete az általa alapí-
tott károlyfehérvári fiu- és leányiskolákat uj, és püspöki 
áldásával felszentelt zászlókkal ajándékozza meg, s ez és 
más nagylelkű tényei, valamint apostoli intelmei által tite-
ket a mai korban oly fontos ker. nevelés felkarolására és 
védelmezésére lelkesít : jertek, K. A. nemes gondolatokból és 
szent érzelmekből fonjunk mi is koszorúkat a ker. nevelés 
zászlójára és tüzzünk arra ker. kath. szent vallásunk ma-
gasztos nevelési elveivel minden aranynál díszesebben hím-
zett szalagokat. Nem mutat fel ugyanis K. A. az emberiség 
nevelést, mely legkevésbbé is összehasonlítható volna a ker. 
nevelés utólérlietlen fenségével. Mi ugyanis a nevelés ? A 
kiskorúnak érettségre juttatása. Hármat jelzünk tehát, midőn 
nevelésről szólunk. Kiskorút, akit nevelni kell ; eszközöket, 
melyekkel nevelni kell és érettséget, melyre nevelni kell. 
Már pedig mind e háromban utólérhetlenül fenséges a ker. 
nevelés. Fenséges, megtekintve, mily méltóan gondolkodik a 
növendékről. Fenséges, megtekintve, mily nemesek nevelési 
eszközei. És fenséges, megtekintve, mily magasztos törek-
vése. Röviden : A ker. nevelés utólérhetlenül fenséges ; mert 
egyedül méltó az emberhez, eszközeiben a legnemesebb, tö-
rekvéseiben a legmagasztosabb ; tehát annak zászlójához 
rendületlen hűséggel kell ragaszkodnotok. Kereszten függő 
Jézus Krisztusom ! az emberi nemnek nevelője, add, hogy be-
csülni tanuljuk legfenségesebb intézményedet, a ker. neve-
lést, és annak zászlójához rendületlenül hívek maradjunk ! 

A ker. nevelés, K. A. egyedül méltó az emberhez. 
Miért? azért, mert csak a ker. nevelő tekinti az embert 
annak, a mi valósággal, és sem jobbnak s tökélyesebb lény-
nek, sem pedig roszabbnak és tökélytelenebbnek. Nincs a 
ker. nevelőnek semmi köze azon tévedező elmékkel, melyek 
az észlelő kisdedben, beszédes gyermekben s tervezgető ifjú-
ban nem akarnak egyebet felismerni fejletlen majomnál. Az 
ily tévelygő bölcselet a zsoltárt ama igéivel utasítja rendre : 
„Az ember, midőn tisztességben volt, nem értette, állatok-
hoz hasonlította magát". De azokhoz sem tartozik, kik bal-
gatag felfuvalkodottságukban bálványozzák az embert, s a 
gyenge porhüvelyt a felséges trónjára szeretnék ültetni. 
„Minden test széna és minden ő dicsősége, mint a mezei vi-
rág", (Iz. 40, 6.) a látnók ezen igéivel alázza meg őket. Mi 
az ember? Jöjjetek, mondja ő a tévelygőknek, elvezetlek 

titeket az emberi nem bölcsőjéhez és ott megmutatom nek-
tek, mi az ember ? Ime a felséges Teremtő, miután megal-
kotta az eget és a földet s mindkettőt lakhatóvá tette, 
mintegy megállva munkája vége felé, mint a művész, midőn 
a legremekebb részlet alakításához fog, mintegy gondolko-
dik magában, mondván : „Alkossunk embert". S művészi 
keze alatt a por és hamu s viz és sok más, szilárd s folyé-
kony és légnemű anyag hajlékony lábakká, szilárd törzszsé, 
erős vállakká, fogékony kezekké, emelt fővé, derült hom-
lokká alakul. „Alkossunk embert", szól magában a Teremtő 
s a mozdulatlan szoborra hajolva, annak arczájára lehelli az 
élet lehelletét. „Alkossunk embert a mi képünkre és hason-
latosságunkra", igy szólott a Teremtő, „és teremté az em-
bert az ő képére, Isten képére teremté őt, hogy uralkodjék 
a tenger halain, és az égi madarakon és vadakon és az egész 
földön és minden csúszó mászó állaton, mely mozog a föl-
dön". És az ember élő lénynyé lőn, lábai alá rakja a többi 
teremtményt s azok fölött királyi hatalommal uralkodik. 
Látjátok, mi az ember? Nem Isten ő, mint az egyik hitet-
len véli ; de nem is majom, mint a másik álbölcs tartja, ha-
nem Isten képe, a ki testi ügyessége és lelki tehetségei által 
a többi teremtmény fölötti uralomra van képesítve, a k liez 
tehát, ha nevelni akarjátok, nem bálványozólag, de nem is 
megvetőleg, hanem tisztelettel és szeretettel kell közeledne-
tek, mint a Teremtő, ki öt alkotá. 

Ezen igazságot, melyet a hitetlen bölcselkedők ellen 
fentart, megvédi a ker. nevelő a tévtanitók ellenében is. 
Isten képe az ember, megvallotta a háromszázados eretnek-
ség is ; de egyszersmind elferdítette, midőn tanitotta, hogy 
az eredendő bün annyira elrontotta az emberi természetet, 
hogy már most sem az igazságot megismerni, sem szabad 
elhatározásból jót cselekedni nem képes. Elméje vak, mon-
dotta, mint a sötétség ; akarata pedig tehetetlen, mint a tuskó. 
Nem ugy, mondják mások hasonló tévelygéssel, az ember 
oly tökéletesen jön e világra, hogy magára hagyatva, min-
den nevelés, minden társalgás nélkül képes volna magasabb 
műveltségre emelkedni. Balgatagok ! mondja ezeknek is a 
ker. nevelő, jöjjetek, nézzétek meg az emberi nem első csa-
ládját, s megismeritek, minő az ember. Ime, két testvér ál-
dozattüzet gyújt. Az egyik a föld gyümölcséből hoz ajándé-
kot az Urnák, a másik a nyájból. Az a gyümölcsnek silá-
nyabbját választja, ez a nyájnak javát. Arra és az ő aján-
dékára nem tekint az Ur, ezt pedig és az ő ajándékát meg-
tekinti. Az fölötte megharagszik és beesik arczája, ez pedig 
a jótettben örömét találja. Az kicsalja az ártatlant a mezőre 
s ez követi őt, mi roszat sem gyanítva. Kain pedig megtá-
madá öcscsét, Ábelt és megölé őt. E két testvér története 
megmutatja, minő az ember. Mindkettőben ugyanazon em-
beri természet van, test és lélek mindkettő, uralkodik a többi 
teremtményen mindkettő, Isten képe mindkettő. Ha tehát 
Kainra hivatkozva, az egyik tévtanitó azt mondja, hogy ime 
az emberben az eredendő bün által Isten képe teljesen el-
romlott, én Ábelre hivatkozom s azt mondom, nem romlott 

r 

el, mert ime, mily kedves alak Abel, maga a mennyei Atya 
ráismert benne a maga képére. Ha pedig Ábelre hivatkozva 
a másik tévtanitó, azt mondja, ime, mily tökélyes az ember, 
én Kainra hivatkozom s azt mondom, ime Isten képe az em-
berben, mennyire megromlott. Maga a mennyei Atya sem 
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tekintett rá. Minő titok ez, K. A. ! A. minőt csak ti, igaz ko-
resztények tudtok megfejteni, midőn szent hitetek értelmé-
ben valljátok, hogy az eredendő bün meggyengitette az em-
beri természetet, azaz, testét betegségeknek és halálnak ve-
tette alá, lelkében pedig az elmét elhomályosította, az aka-
ratot gyarlóvá tette, s a kedélybe szertelen indulatok és 
szenvedélyek magvait ültette. Minélfogva az ember haj-
landó a bűnre, s ha gondos nevelés nem nemesíti, és ha maga 
is {élemedettebb korában nem uralkodik önmagán, Káinná 
válhat. Azonban az eredendő bün nem rontotta el az emberi 
természetet. Testi ügyessége sokra fejleszthető s lelkében 
megvan a tehetség a jó megismerésére és követésére, s meg-
van az erő, mely önmagán uralkodni tud és magokat az ér-
zékiség gerjedelmeit is nemes tettekben hasznosíthatja. Mi-
nélfogva az ember hajlandó a jóra is, és ha gondos nevelés 
nemesiti s maga is felhasználja a szükséges eszközöket, Isten 
képe tündökölni fog arczán, mint Ábelén. íme tehát, K. A. 
mily méltóan gondolkodik a keresztény nevelő az emberről. 
Nem tartja állatnak a kisdedet, sem nem isteníti, mint a vi-
lág bölcsei. Nem mondja, hogy el van romolva az emberi 
természet, sem pedig, hogy az tökéletes, hanem azt bár gyar-
lósággal körülvett, de mégis fejleszthető, nemesíthető, egé-
szen a mennyországig tökéletesíthető teremtménynek tartja, 
melynek lelkébe Isten képe és hasonlatossága kitörölhetle-
nül be van vésve. Midőn azért a hitetlen nevelő kétkedve 
áll meg növendéke előtt, mert nem tudja : állat-e, vagy bál-
vány bízatott rá ; a keresztény nevelő megnézi a kisdedet i 

keble fellángol, aroza kiderül s ajkai felkiáltanak: „Ilá van 
jegyezve, Uram, arczád világossága, örömet adtál szivembe, 
midőn őt gondjaimra biztad". Ily méltóan gondolkodik a 
keresztény nevelő az emberről. ( F o l y t , köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
l'est, május 6. Az á l l a m és e g y h á z k ö z t i v i -

s z o n y r e n d e z é s e ü g y é b e n k i k ü l d ö t t b i z o t t -
s á g j e l o n t é s e . (Vége.) Az eddig elmondottak a 27-es bi-
zottság azon indokolásaira vonatkoznak, melyekből az a pol-
gári házasság és a szabad vallásgyakorlat behozatalának 
szükségességét levonja ; hátra van még, hogy azon elvekre 
tegyünk néhány megjegyzést, melyeket a bizottság a ,val-
lásszabadságáról készített törvényjavaslatában követni jó-
nak látott. Midőn azonban e feladat megfejtését tüztük ma-
gunk elé, távolról sem tartjuk szükségesnek, hogy a bizott-
ság minden enuntiatiójára, vagy amint ö nevezi, minden egyes 
,elvére' kiterjeszkedjünk, a főbb momontumok kiemelése ugy 
is elég világot fog vetni az úgynevezett elvekre, mik legyenek 
azok, minő következetességgel vitettek keresztül és végül 
mi a czcljuk ? 

Az elvek szerintünk oly természettel birnak, melynél 
fogva a bolőliik levonható logikai következtetések épen oly 
erővel birnak mint magok az elvek ; ha áll az elv, állani 
kell a következtetéseknek is, ha kimondatik az elv, uem sza-
bad tiltakozni az ezekből levonható következtetések ellen sem. 
Ez alapon kiindulva, a minthogy máskép nem is lehet, a bi-
zottság által kidolgozott,vallásszabadságról szóló pontozatnak 
mindjárt elseje oly képet tár fel előttünk, melytől lehetetlen 
vissza nem borzadnunk. A bizottság szerint a vallásszabad-
ság abban áll, hogy „az állam minden polgára, illetőleg min-

den lakosa számára biztosittassék a vallási meggyőződésnek 
és pedig bárminő vallási hitnek teljes szabadsága, ugy szin-
ten hitének akként való külső kifejezhetéso és gyakorolha-
tása, hogy ez által ne sértse se más polgároknak törvényben 
biztosított jogait s egyéni szabadságait, se az állam intéz-
ményeit, se önmagának, a törvényben rendelt polgári kö-
telességeit". Mi következik ebből ? Az, hogy ha valakinek 
tetszik nyíltan istentagadónak lenni, ezt az állam nem kor-
látozza és mások által sem engedi korlátoztatni, hogy Isten 
tagadását nyíltan hirdethesse, sőt minthogy a bizottság né-
zete szerint az egyéni szabadságnak természetes követ-
kezménye a társulati szabadság, az előbbi pontozatnak ter-
mészetes kifolyása, hogy az istentagadók társulatba, ille-
tőleg közösségbe is léphetnek és istentagadásukat közösen 
is gyakorolhatják és az államnak mint a „vallásszabadság" 
védőjének kötelessége őket oltalmazni a netaláni megtámad-
tatások ellen, mert az ö jogaik a törvényben az általános 
„vallásszabadság" által épen ugy vannak biztosítva, mint 
azoké, kik Istenben hisznek és az ő imádására egybegyűl-
nek. Ezen elv keresztülvitelemellett niucsen továbbá semmi 
akadály arra nézve, hogy a mormonok mielőbb letelepedje-
nek hozzánk, mert azok „vallási meggyőződésének" épen oly 
„szentnek" kell lenni az általános vallásszabadságeízméjének 
imádói előtt, mint azon vallási meggyőződésnek, mely a tár-
sadalmi erkölcs fenntartását egyedül az egynejüségben hi-
szi rejteni. Ha a szabadság a vallásokra általánosan kiter-
jôsztotik, ugy e lehozások ellen semmi kifogást mm lehet 
tenni, ha csak a bizottság következetlenségbe esni nem akar. 
De mily kép tárul fel ez esetben előttünk? A kinyilatkoz-
tatástól elpártolt emberi elme, a szenvedélytől elragadta-
tott sziv, mily szörnyeket szült már eddig is vallási téren, 
csak az nem tudja, aki a történelem lapjait soha sem forgatta 
és mind e szörnyek, vagy jövőben kigondolható monstru-
moknak tárt kaput nyit fel a bizottság, mindnyájuknak lét-
jogot biztosit. Magyarok ! íme ha meguntátok Isten igáját, 
most lerázhatjátok magatokról, a törvény fog benneteket vé-
delmezni, építsetek templomot-, nem többé ,ignoto Deo', ha-
nem a megtagadott istenségnek, jogotok lesz reá, hiszón az 
állam megengedi, csak öt bántani ne merészeljétek ! álljatok 
társaságba, hol a dogmát az istenkáromlás képezi, jogotok ez, 
az állam adja, védelmeteket magára vállalja ! lépjetek szövet-
ségre, melynek „vallási meggyőződése" az emberáldozat, a 
eultus egyik lényeges része a nőnem prostitutiója, ki szólhat 
ellőne? evvel nem sértették „sem más polgároknak törvény-
ben biztositott jogait és egyéni szabadságait, sem'az állam in-
tézményeit, sem a törvény rendelt polgári kötelességteiteket", 
e mellett fizethettek adót, feláldozhatjátok éltetőket az ál-
lamért, másokat sem háborgattak, hogy ugyanezeket tehes-
sék, ez pedig a bizottság szerint egyetlen feltétel szabad-
ságtokra, — ki tehet róla ha nektek ily vallási meggyőző-
déstek van ! 

Az első ,nagy elv' tehát a teljes vallási szabadság 
lenne, mely monstruositáshoz vezet, de van e mellett egy 
másik ,nagy elv' is, melyet a bizottság érvényesíteni akar 
és ez az állam szabadsága, az államnak nem szakad a val -
lási élet lelki körébe, a vallásnak viszont az állam körébe 
avatkozni. De hogy fér meg e kettő egymás mellett ? Ugy, 
hogy a bizottság még sem vette komolyan a vallásszabadsá-
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got; de hát nem elég volt, hogy kimondta az elvet! mi-
nek azt még valósitani is ? 

A bizottság szerint az a vallásszabadság olyan fából 
való vaskarika, hogy e mellett mégis az állam szabja meg 
a vallásoknak, hogy mi szabad, mi nem szabad, a tulajdon-
képeni szabadság pedig egyedül az államot illeti meg, ő az 
egyetlen független lény, mely korlátokat nem ismer. A bi-
zottság szerint minden vallás szabad, „de az államfenség 
jogait tiszteletben kell tartania, az ország minden törvényei 
iránt engedelmességgel kell viseltetnie". Ugyan kérdjük: 
minő szabadság marad fenn a vallás részére az államfeuség 
ily felfogása mellett ? hol van az meghatározva, hogy meddig 
terjed az államfenség hatalma ? mi képezi korlátait ? avval 
semmi sincsen mondva, hogy az állam a vallás benső körébe 
nem avatkozhatik, valamint az sem segit a dolgon, hogy a 
bizottság meg akarja menteni a vallásokat az esetleges kor-
mányi önkénytől és e miatt az állami beavatkozhatás ha-
tárának megállapítását a törvényhozásra bízza. Mi a tör-
vényhozás más mint az állami fenség repraesentatiója és igy 
ki más fogja meghatározni, mi tartozik a vallási életnek, a 
hitnek benső keretébe, mint ugyanezen állami fenség reprae-
sentánsa? ki, vagy mi fogja tehát megvédeni a vallássza-
badságot az önkénytől ? Ha mi a bizottság törvényjavasla-
tát e helyen bemutatnók, nem egy pontját tudnók közölni, 
melyek máris beavatkoznak a vallás beléletébe, mit várha-
tunk még az országgyűléstől ? 

De ha van is netalán az allami szabadság biztositása 
mellett, valami szabadság a vallás részére is engedve, lénye-
gében vissza van ez véve azokban, mik a katholicismusra 
nézve mondatnak. A bizottság kimondja, hogy e szabadságot 
egyszerre és egyformán minden vallásfelekezetnek meg-
adni czélra vezető, úgymond, nem lenne, miért a katholiku-
sok viszonyán az államhoz csak annyit változtat, hogy fenn-
tartva az állam ,jogait' továbbá is a kath.egy ház iránt,ugyan-
akkor annak előjogait megszüntetni óhajtja. A katholikus 
egyház tehát daczára a vallásszabadságnak, a felekezetnél-
küli államnak mégis teljesén alávettetik, mert annak sza-
badságot adni oly mértékben, mint a többi vallásfelekeze-
teknek .czélhoz vezető nem lenne'. Mig tehát a többi vallás-
felekezet szabadságához csak az kívántatik, hogy más pol-
gároknak törvényben biztosított jogait s egyéni szabadsá-
gait, az állam intézményeit, polgári kötelességeit ne sértse, 
nekünk katholikusoknak a szabadság még akkor sem ada-
tik meg, ha mindezt teljesitenök is, hiszen ez nem lenne 
czélra vezető ! 

E pontból tűnik ki különben az, hogy mi czélja van az 
egész törvényjavaslatnak.. . A modern eszmeirány t. i. 
oda tör, hogy a katholicismust, mely már csak egyedül hisz 
a természetfelettiekben, — tetteiben, hatásában megbénítsa, 
mig végre, mint az eszme terjesztői hiszik, megsemmisül. 
E czélra két egymással összekötött módozat vezet. Az első : 
felszabadítani minden elemet, az úgynevezett vallásszabad-
ság által, mely a természetfelettit megtámadja, a másik : meg-
szorítani épen azon elemet, mely a természetfeletti mellett 
küzd. Az első különben is kedvezvén az ember roszra hajló 
természetének a nyert szabadság, a biztosított védelem mel-
lett gyorsan terjedhet, mig az utóbbi akadályozva lévén 
működésében, természetéhez hiven nem képes kellőleg hatni 

és igy kétféle módon szorittatik ki a társadalomból. Hogy 
ez csakugyan igy van, hogy a bizottság szintén e módoza-
tokat használta fel törvényjavaslatában, az a mondottakból 
eléggé kitűnik. Az egész, a vallásszabadságról szóló törvény 
czélja t. i. nem egyéb mint a katholicismus elnyomására 
irányzott csapás, mit azonban ily nyiltan kimondani nem 
lehetett, de czélra vezető sem lett volna, ha előbb minden-
nemű hitetlen iránynak tág tér nem nyittatik, melyekkel 
egyetemben az ,állam biztosságának' czége alatt a minden-
ható állam is könnyebben elérheti czélját, e czélt azonban 
el kellett takarni és igy született meg a csillogó vallássza-
badság phrasisának szine alatt, a katholicismust elnyomó 
törvényjavaslat. 

De már befejezzük legalább ez alkalommal megjegy-
zéseinket, annyit tévén csakis hozzá, hogy a bizottság né-
zete ellenében sokkal több jogosultsággal foglalna helyet a 
büntető törvénykönyvben szerintünk valami megfenyitö 
rendelkezés azok részére, kik a törvényjavaslatot készítették 
és kik azt elfogadnák, mint azok részére, kikre nézve a bi -
zottság a megfenyitö rendelkezést tétetni óhajtaná. $ 

Károlyfehérvár, május 5. 1875. K á p t a l a n i 
e l ő l é p t e t é s e k s i s k o l a i z á s z l ó s z e n t e l é s. A le-
folyt hét alatt több kellemes esemény szerzett örömet az er-
délyi püspöki székhely katholikus köreinek: Az egyik a szé-
keskáptalani tagok fokozatos előléptetése és egy uj s méltó 
tag kinevezése Ugyanis Lönhart Ferencz pápai praelatus, 
apát, kanonok és kolozsvári föesperes plébánosnak ő Fel-
sége által székesegyházi nagypréposttá történt legkegyel-
mesebb kineveztetése és néhai Beinisch János apát és szé-
kesegyházi föesperes-kanonoknak elhunyta által üresedésbe 
jött káptalani helyeket főt. logarasy Mihály erdélyi püs-
pök ur ő nagyméltósága az erdélyi püspökök ősi jogánál 
fogva betöltötte, midőn Nagy Imre kanonokat a székesegy-
házi főesperes-kanonoki székbe, Béke Antalt a tbeologus, 
Kardos Ignáczot a mester- s Éltes Károlyt az idősebb isko-
lás kanonoki székekbe kegyelmes kinevezés által előléptette 
s egyszersmind Veszély Károly cz. prépostot s igazgató-
tanácsi előadót, miután szavazattöbbséggel kolozsvári plé-
bánosnak megválasztatott, a Mária-Terézia dicsőemlékü ki-
rályné által ezen állomással összekapcsolt székesegyházi ki-
lenczedik kanonoki méltóságra a kolozsmonostori országos 
levéltár őrzésének kötelezettségével kinevezte. Ez utóbbinak 
beigtatása mult april 27-kén, a többié május l - j én történt, 
mely alkalmakkor főt. Hubácsek Adám éneklő kanonok ur 
lelkes beszédekkel szerencséltette az előléptetett tagokat, a 
kispapok pedig, valamint a húsvéti szertartásoknál és min-
den más ünnepélynél, ugy most is mesteri karénekekkel di-
szesitették az isteni tiszteletet. 

A másik esemény önmagában ugyan jelentéktelenebb-
nek látszik, azonban lefolyása ünnepélyesebb volt. Főpász-
torunk ő nagyméltósága a károlyfebérvári elemi fiu- és 
leányiskolákat egyegy szép zászlóval megajándékozva, azok 
felszentelésére a keresztjáró napok elsőjét tűzte ki, mely 
egyszersmind szentkereszt feltalálása napjánál fogva az ő 
nagyméltósága által emelt keresztkápolnának ünnepe vala. 
Ez alkalommal oly sokan gyűltek össze az ajtatoskodók, 
hogy a fiatalság egészen kiszorult a jóterjedelmü szent ha j -
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lékból. Szentmise után ő nagyméltósága felszentelte a két 
zászlót. Az egyiknek zöld lobogóján szent Mihály arkangyal 
és a bold, szűz Máriának, Magyarország patrónájának ké-
pei diszlenek s azt egyszersmind egy szép fehér szalag éke-
siti, melynek arany betűi a kegyes adományozót, ö nagy mél-
tóságát hirdetik. Ezt egy elemi iskolai fiu tartotta, a ki mel-
lett két más fiu állott, párnákon koszorúkat tartva. A má-
siknak fehér lobogóján szent Alajos és a szeplőtelen szűz 
Mária képei tündökölnek s kék szalagja a jólelkű zászló-
anyját, tek. Jakabfi szül. Ötvös Vilma asszonyt emliti, ki 
díszruhában tizenkét koszorús leánykával állott e zászló 
mellett. Szent beszéd után a menet vissza indult a várbeli 
székesegyházba s valóban lélekemelő jelenet volt látni elöl 
az uj zászló alatt a fehérbe öltözött leánykákat, az irgalmas 
apáczák által vezetett népes leányiskolával, azután a fiúis-
kolát, hasonlókép uj zászlójával, majd a gymn. és lyc. fia-
talságot, népet, növ. papokat, káptalant és ö nagyméltóságát 
a föpásztort, ki legfőbb örömét a ker. nevelés és hitélet eme-
lésében találja. A székesegyházban püspök ur ö nagyméltó-
sága felhívására a zászlóanya megkoszorúzta a zászlókat, ő 
.excellentiája pedig átadta azokat az illetőknek. Ez ünne-
pély egyik kiegészítő része az alkalmi szent beszéd vala, a 
ker. nevelés fenségéről, melyet szíves közlés végett mellé-
kelek. É. K. 

Rozsnyó. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i 1 e u m-
r ó l . (Folyt.) I. Plenissima anni Jubilaei omnium peccatorum 
indulgentia solum vere poenitentibus et confessis et sacra 
communione refectis promittitur. Sub formula „vere poeni-
tentibus et confessis" monente Benedicto XIV. confessio in-
telligenda est actualis, quae proin inter praescripta et adim-
plenda opera ad consequendas Indulgentias necessario repo-
nenda. Dum enim a Congregatione Indulgentiarumquaerere-
tur.'an non, quemadmodum Missionarii licite S. Missam ce-
lebrant, praemisso, ob grave aliquod, quod admiserint pecca-
rum, contritionis actu, cum non adsit Confessarius, nec 
fideles die festo Missa privari debeant; — capaces quoque 
dicendi sint facientes actum Contritionis, nec praemittentes 
Confessionem, consequendi Indulgentias, quae conceduntur 
vere poenitentibus ? — Congregatio prafata respondit eos 
non esse capaces ; hancque resolutionem Clemens XII. ap-
probavit. 

Porro dicitur : et sacra communione refectis. Cone. Tri-
dentinum triplicis Communionis mentionem iniicit, nempe 
solius Sacramentalis, quae est illorum, qui earn in peccato 
mortali recipiunt ; spirituális, quae illorum est, qui summo-
pere cupientes panem eucharisticum gustare, viva fide, quae 
per charitatem operatur, spirituális illius fructus participes 
fiunt; et Sacramentalis simul ac Spirituális, quae est illorum, 
qui prius ita se probant et instruunt, ut vestem nuptialem 
induti ad divinam accédant mensam. Sub Sacrae Commu-
nionis nomine, quam piis Indulgentiarum operibus primus 
Benedictus XIV. adiecit, Sacramentalis simul ac Spirituális 
est intelligenda ; cum sensus verborum obvius hie plane sit, 
ut ait Benedictus XIV. neutiquam rati rem tam absurdam 
cuiquam in mentem venire posse, ut sub nomine sacrae Com-
munionis sola sacramentalis Communio intelligi possit. 

Confessionis et Communionis opera etiam quoad per-
s«nas Sacrae Communionis capaces in alia pia opera com-

mutari non possunt. Cum pueris tamen ad primam Commu-
nionem nondum admissis etiam super huiusmodi Commu-
nione dispensari potest in locum Sacramentalis Communionis 
praedictae aliis pietatis, charitatis aut religionis operibus, ab 
ipsis adimplendis surrogatis. Confessionem et Communionem 
pro hoc Jubilaeo consequendo iniunctas, non necesse est vi-
sitationibus quatuor Ecclesiarum praemittere ; sed satis erit 
vel decursu visitationum vel post easdem Confessionis et 
Communionis Sacramenta suscipere. Si quis tamen post Con-
fessionem peractam in lethale peccatum (quod Deus aver-
tat) incident, antequam omnia omnino opera pro Jubilaeo 
hoc lucrando iniuncta expleverit Confessionem denuo prae-
mittere debebit, priusquam ultimum saltern ex aliis iniunctis 
operibus expleat, ut Indulgentiam hoc Jubilaeo concessam 
consequatur. 

II. Alteram ad lucrandam magni Jubilaei Indulgen-
tiam praescriptum opus pium constituit visitatio Ecclesia-
rum quatuor, quoad accolas almae Urbis, vel ad earn adve-
nientes per suam Sanctitatem iam designatarum, quoad 
Christi fideles in orbe dispersos per Ordinarios locorum vel 
eorum Vicarios, aliosve de ipsorum mandato designandarum. 
— Ecclesias has semel saltern in die per quindecim conti-
nuos aut interpolatos dies sive naturales sive etiam ecclesia-
sticos, nimirum a primis vesperis unius diei usque ad inte-
grum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum com-
putandos visitare oportebit. 

Sufficiet primum Vos VV. FF . monuisse, SSmum 
Patrem nullum obtutu diei naturalis, a media praecedenti 
nocte ad alteram mediam noctem diei ecclesiastici inter pri-
mas Vesperas et alteras diei subsequentis constituti, facere 
discrimen. Proinde quivis conditioni hoc optutu praescriptae 
satisfecisse censetur, sive uno sive altero modo Ecclesias dé-
signa tas visitaverit. 

Verba tamen „semel saltern in die" iam olim quaestioni 
huic occasionem praebuere: num quemadmodum quaetuor 
ecclesiarum visitatio interpolatis diebus fieri potest, ita fieri 
possit exempli gratia visitatio duarum Ecclesiarum die una 
et visitatio duarum aliarum Ecclesiarum die astlera? Part i-
cularis sub Innocentio XII . ad dubium hocce solvendum ce-
lebrata fuerat Congregatio, cuius sententiam probans Bene-
dictus XIV. in hoc merito ait : Nos demum communi atque 
obvio verborum sensui „saltern semel in die", communi Docto-
rum opinioni ac praecedentibus Resolutionibus adhaerentes 
protestamur, Nos in Constitutione nostra „Peregrinantes" 
visitationem quatuor Basiiicarum in uno die fieri debere in-
tellexisse. 

Ecclesias, fine Indulgentiarum visitandas, in sede No-
stra episcopali sequentes quatuor designamus : l - o Eccle-
siam Catbedralem ad B. M. V. Aussumptam. 2-o Ecclesiam 
localis Gymnasii ad S. Franciscum Xav. 3-o Ecclesiam PP. 
Franciscanorum ad S. Annam, nec non Ecclesiam B. M. V. 
dolorosae in monte Calvariae. — Parochos vero et parochia-
rum administrate res hisce authorisamus : ut cointelligenter 
cum DD. Vice-Archidiaconis, defectum ecclesiarum intra 
ambitum suarum parochiarum supplentes, sive Capellas sive 
Cruces aut Statuas Sanctorum, in viis publicis erectas, fide-
libus suis visitandas intra ambitum suarum parochiarum dé-
signent. Videant tamen, ne per iusto longiorem obiectorum 
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visitandorum distantiam, ipsam visitationein, uno eodemqu., 
die perficiendam, impossibilem aut admodum gravem reddant. 

In casum vero illnm, quodsi in parochiae ambitu 
praefatae quoque Capellae, Cruces, Statuae deficerent, ne 
quis fidelium ob ecclesiarum visitandarum defectum a lu-
crando Jubilaeo impediatur, Sanctitas Sua vi Rescripti a S. 
poenitentaria ddo 25-a Januarii 1875. emanati facultatem 
concedit, ut defectu ecclesiarum verificato, fideles in una etiam 
Ecclesia aliarum etiam Ecclesiarum visitationes peragere 
possint, earn visitando iteratis ac distinctis vicibus eodem 
die naturali vel ecclesiastico, usque ad integrum numerum in 
Apostolicis litteris praescriptum. 

Visitari vero Ecclesiae praecipiuntur, ut in singulis pro 
catbolicae Ecclesiae et Apostolicae Sedis prosperitate et 
exaltatione, pro exstirpatione haeresum, omniumque erran-
tium conversione, pro totius populi cbristini pace et unitate 
ad mentem SSmi Patris piae ad Deum preces fundantur. In-
iunctae piae haec preces — monente Benedicto XIV. — sa-
tis erit si vocales fuerint. — Qui sola monte ad eosdem fines 
devote orare voluerit, laudandus est, aliquam tamen etiam 
vocalem orationem adiungat. 

Navigantibus tamen et itor perpetuo agentibus concedi-
tur, ut ubi ad sua domicilia seu alio ad certam stationem se 
receperint, suprascriptis peractis et visitata totidem vicibus 
ecclesia cathedrali aut parochiali loci eorum domicilii seu 
stationis huiusmodi eandem indulgentiam consequi possint 
et valeant. 

In carceribus detenti, vel aliqua corporis infirmitate 
seu alio quocunque impedimento laborantes, quominus supra 
expressas visitationes exequi possint, super praescriptis hu-
iusmodi visitationibus — sed solum super his dispensari pos-
sunt, prudenti Confessarii iudicio relicto eo, ut locum visita-
tionum huiusmodi alia pietatis, charitatis aut religionis opera 
adimplenda praescribat 

Caeterum si qui post inchoatum huius Jubilaei conse-
quendi animo praescriptorum operum implementum morte 
praeventi praefinitum visitationum numerum complere ne-
quiverint, Sua Sanctitas piae promptaeque iHorum voluntati 
benigne favere cupiens, eosdem vere poenitentes et confessos 
ac sacra Communione refectos praedictae Indulgentiae et re-
missionis participes perinde fieri vult, ac si praedictas eccle-
sias diebus praescriptis reipsa visitassent. ( F o l y t , k.) 

Portugal. ,K u 11 u r h a r c z.' A cultusminister-
nek alaptalan s jogtalan követelései legújabban komoly egy-
házpolitikai súrlódásokat ide'ztek elö. A vita a braganzai 
püspöki szék betöltése körül forog. Dom Feyo, a volt püs-
pök nov. 10-én meghalálozván, a cultusminister azt köve-
telte, hogy a káptalan egy bizonyos Jose Maria da Cunha 
nevü plébánost válaszszon káptalani helynökké, ki sem a 
káptalan tagja, sem a megye székhelyén nem lakik. A káp-
talan ellenben öt oly egyént jelölt ki, hogy azok közül a 
minister válaszszon, kik minden egyházjogi követelmény-
nek eleget tevén, állami tekintetben sem adtak okot ellen-
vetésre. Ezzel a káptalan többet tett, mint a mennyire köte-
les leendett, de a kormány ,Bismarck'-ot játszott s mind az 
öt jelöltet visszavetette, mire a káptalan dom Antonio Joa-
quim de Oliveirá-t választá kápt. helynökké. 

A ministerium, midőn ezt megtudta, a kanonokok fize-

téseinek felfüggesztését rendelte él s a káptalani helynöket a 
törvényszék élé idézte, mint a ki joghatóságát illetéktelenül 
bitorolja — szóval egészen porosz minta szerint megindí-
totta a ,kulturharczot ' . . . . 

Az ország józan közvéleménye a káptalannak fogja 
pártját, csak a páholytestvérek azok, kik a ministernek el-
járását helyeslik. Országszerte általános gyűjtések inditat-
tak meg oly czélból, hogy a kanonokoknak anyagi veszte-
sége helyrepótoltassék ; a káptalan pedig egy remekül fogal-
mazott kiáltványt intézett a nemzethez, melyben eljárását 
mint szigorúan törvényest igazolta. A felsőházban eziránt 
interpellatiót intéztetvén a kormányhoz, a minister oly gyen-
gén védelmezte magát, hogy ebbeli beszédét ki sem merte 
adni, mely csakugyan csak többszörös reclamatio után je-
lent meg a hivatalos lapban. Az interpellatiót dom Antonio 
Martins tette, vizeni püspök, a portugalli episcopatusnak 
egyik kiválóbb tagja. A minister védvei nagyon Bismarck-
zamatuak voltak. Azt mondta : „A király tetszése szerint 
nevezhet ki püspököket ; sőt ha nem tetszik, nem nevez ; 
mert a concordatum 72. §-ának 2. kikezdése elhatározza, 
hogy valamennyi egyházi javadalomnak főkegyura, követ-
kezőleg, ha ugy tetszik neki, magának is fentarthat bár-
mely javadalmat". 

E hallatlan állitást az egész felsőházban csak egyet-
lenegy ember: dom Miguel Osorio merte elfogadni s védel-
mezni, miközben eléggé ügyetlen volt, egyenesen Bismarckra 
hivatkozni. Ez ellen egy másik felsőházi tag, Ribero gróf 
kelt fel, s legnemesebb indignatio sugallta, remek beszédben 
kimutatta, miszerint Bismarck semmi egyéb, mint a német 
Pombal, az egyháznak ellensége, üldözője, ha hatalmában 
állana, megfojtója. „A kormánynak nincs joga — mondá 
többi közt, tetszése szerint nevezni ki bárkit püspöknek, 
vagy nem nevezni ki senkit ; e hazug elméletet Pombal találta 
fel, de annak gaztettei sohasem sem emelkedtek törvény-
erőre, hanem mindig az erőszakoskodás s igazságtalanság bé-
lyegét hordák magokon ; ha mindjárt ő is talált egy jogtu~ 
dóst, ki elméleteit ,tudományos'munkába foglalta". Carneiro 
Silvá-nak hitták az árulót, királyi udvari káplánt, kit Pom-
bal egyenesen azért hivott meg az azori szigetekről, de k i -
nek könyvét az egyház elitélte. Továbbá megmutatta a gróf 
az alkotmányi okmányból s a fenálló törvényekből, hogy az 
egyházi javadalmak elidegenithetlenek, s az egyháztól el 
nem vonhatók, s hogy a papi járandóságoknak felfüggesz-
tése nem csak a magán birtokjognak, hanem az alkotmány-
nak is megsértése, mely többi közt azért is létezik, hogy a 
magánjogokat védelmezze. 

Mindezek daczára a kormány következetesen halad 
Bismarck ösvényén, s a káptalani helynök elleni vádját a 
törvényszék előtt fentartja. Az orszság méltán feszült figye-
lemmel várja a per kimenetelét. 

VEGYESEK. 
— O Eminentiája a bibornok-herczegprimás az Er -

délyben levő s hozzá folyamodott szászfalusiak iskolájára 
100 forintot adományozott. 

— Pozsonymegyéből irják nekünk: A mai liberális, 
vagy a mi egy és ugyanaz, önző s materialista világban az 
igazi nemes és hazafias tettek napról napra ritkábbakká 
válnak. Annyival inkább kell tehát, hogy a napi krónika 
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tudomást vegyen rólok, ha valahol mégis előfordulnak. S 
előfordulnak, hál' Istennek ! nem ugyan a liberális szájhő-
sök táborában, hanem az elvhü, vallásukhoz ragaszkodó, s 
azért áldozatképes hazafiak közt. Állításomat példával bizo-
nyítom be. Mult vasárnapon egyik filialis községünkbe ki-
menvén az isteni tisztelet megtartása végett, az iskolát oda-
való gazdákkal telve találom, s körükben Zelliger József 
urat, a nagyszombati érseki képezde igazgató tanárát, ki a 
meter-mértékekről előadást tartott. Az isteni tisztelet után, 
melyen természetesen részt vett, az anyaközségbe, Yedrődx-e 
jött, s ugy itt a litania előtt, mint a másik fiókközségben az 

• után, előadását ismétlé. Az előadás világos s érdekes voltá-
ról magam győződtem meg. Ebben ugyan még semmi fel-
tűnő és nevezetes nem volna, de az már bizonyára neveze-
tes, hogy az igazgató ur, ki eddig több mint 30 községet 
meglátogatott, előadásait minden dij nélkül, azaz ingyen 
tartja. S ebben különbözik a felekezeti tanár a felekezet-
nélkülitőj. Itt vannak a nagyhangzásu szavak, ott a nemes 
tettek. Quod erat demonstrandum. 

— Ngos Somogyi Károly kanonok ur, a lelkészkedő 
alpapság iránti lelkesültségének bizonyítványául az úgyne-
vezett Adalbertineumot (papi elsőrendű nyugdijalap) tizezcr 
frtnyi alapitványnyal gyarapitá, azt óhajtván, hogy ennek 
évi kamatjaiból egygyel több, érdemesült, öreg lelkész mint 
a nyugdíjintézet tagja nyugalmaztassék, s miután ő nga Ko-
máromi főesperes, azon kerület lelkészeire fő tekintet fordit-
tassék. (il/. Sión.) 

— A törökhoni bulgárok közt lassan, de következete-
sen foly s erősödik azon mozgalom, mely a Rómávali uniót 
czélozza. Hallomás szerint legújabban is a salonichi s adria-
nopoli püspökök is csatlakoztak az unio-párthoz. — A svaj-
czi szövetségtanács visszautasította a nemzettanács 36 tagja 
által aláirt azon kérelmet, hogy Bernben, mint a svajczi szö-
vetség főhelyén, a római-katholikus istenitisztelet számára 
külön templom nyittassék, miután a meglevő az u. n. óka-
tkolikusoknak ítéltetett oda. 

Ezen, Amiét, Svajcz egyik legkitűnőbb törvénytudósa 
által fogalmazott, emlékiratszerü okmányból a következő he-
lyet idézzük, melynek maholnap talán mi is vehetjük hasznát : 
Midőn samosatai Pál, ámbár eretnek tanítása miatt az egy-
házból kizárva, mégis követőivel együtt az antiochiai fő-
templomot az igazhitű katholikusoknak átengedni vonako-
dott, ezek, törvényes püspökük, Domnus által Aurelián csá-
szárhoz fordultak, kinek ez ügybeni határozatát Eusebius a 
következőkben adja elő (1. VII.) : „Domno igitur in episco-
patum subrogato, Paulus et sacerdotio abscissus et commu-
nione, cum de domo ecclesiae nollet exire, interpellatus im-
perátor Aurelianus, religiose satis do hoc, sancteque decer-
nit, iis praecipiens ecclesiae domus tradi, quibus Italiae sa-
cerdotes et Romanus episcopus scriberent". Aurelian pedig 
pogány volt. — Briel-ben, a berni kanton egyik városában 
valami König nevezetű egyén, miután az ottani takarék-
pénztárt tetemesen meglopta, magát s nejét logszesz által 
megölte ; — megjegyzendő, hogy egyúttal szabadkőmüvesi 
páholymester s igen ,buzgó' ókatliolikus is volt; — talán 
azért mondta Gotting, a porosz alsóháznak egyik tagja, mi-
dőn ott e napokban a májustörvényi s sajtóvétségekért le-
tartoztatott foglyoknak helyzete iránt tett interpellatio, ille-
tőleg panasz felett folyt a vita, hogy : „egy müveit pénztár-
tiszt, ki a rá bizott pénztárhoz nyul, sokkal jobb bánásmódra 
tarthat méltán igényt, mint oly egyén, mely sajtó-, vagy ,má-
justörvényi' vétek miatt ül". Jellemző, mennyire rokonszen-
vez a liberalismus a közélet minden ágában a — tolvajokkal. 

— Mint a paderborni püspök, dr. Martin Wesel várá-
ban, ugy Ledochowski bibornok is valamely várban beleb-

beztetni fog, mihelyt fogságának ideje letelt. A boroszlói her-
czegpüspök ellen is a ,letevési' per már megindult. A mün-
steri püspök 40 napi fogság után börtönéből elbocsáttatván, 
hivei által a legnagyobb örömmel s ünnepélyességgel fogad-
tatott. A püspök ur, tekintve a fennálló kormányi rendele-
teket minden zajos tüntetést határozottan kikért magának ; 
azt azonban még sem tudta akadályozni, hogy a fiúi hódo-
lat s ragaszkodás érzülete erőt ne vegyen hivein. — A 
,papéheztető'törvény feletti legújabb tárgyalások alatt Meyer, 
a felsőháznak a korona által meghívott tagja, többi közt 
ezeket mondta : „Sajnálom a kath. papokat, kiket e törvény 
azon kényszerhelyzetbe hoz, hogy vagy esküjüket szegjék, 
vagy éhen haljanak meg" . . . Jó, ha magok a liberális urak 
ekként jelzik törvényjavaslataikat. E törvény egyébiránt 
már hatályba lépvén, valamennyi királyi pénztár távirati-
lag utasíttatott, hogy katholikus egyházi czélokra többet mit 
se tegyenek folyóvá. 

— Az angol katholikus egyetem megnyitása alkal-
mával egybegyűlt angol püspökök részvétnyilatkozatot in-
téztek a német s svajczi püspöki karhoz, s azt templomaikban 
fel is olvastattak, melyben azoknak magoktartását minden 
részletében s egész terjedelmében helyeslik s magokévá te-
szik. — Az örmény szakadárok közt komoly súrlódások ke-
letkeztek, mivel Kupelián, a felekezetnek feje a szerzetes 
papságot is joghatósága alá kényszeríteni, voltaképen pe-
dig ennek révén az egyházi testületeknek birtokait kezéhez 
keriteni akarja. Minthogy e testületek nagy népszerűséggel 
birnak, Kupelian ebben alighanem kudarczot valland, ha 
csak a kormány török- porosz- orosz módon nem intéz-
kedik. — A vorarlbergi tartomány-gyűlésen nem régen in-
terpellatio intéztetett a kormányhoz oly ügyben, mely a 
modern iskolai viszonyokat nagyon is jellemzi : valamely 
falusi tanító ugyanis a ,dictando'-irási gyakorlatokat arra 
használta fel, hogy a gyermekeknek a leggyalázatosabb 
dolgokat mondja tollba a pápáról, a búcsúkról s egyéb kath. 
intézvényekről ; adalék az iskola ,felekezetnélküliségéhez'. 
— A leitmeritzi papsáp részvétfeliratot intézett a boroszlói 
hgpüspökhez, melyben többi közt azt is mondja, hogy „ha 
majd nálunk is, Ausztriában kezdetét veendi a ,kulturharcz', 
mi is, német testvéreink példáján megerősödve küzdendünk 
a bajnoki koronáért". 

— Malinesben a bibornok-e'rsek, Dechamps ö emja ün-
nepélyes bevonulása alkalmával adott diszebédnél Ane-
than báró, belga külügyminister fényes pohárköszöntést 
mondott a szentatya függetlenségére. Köztudomásu dolog, 
hogy Bismarcknak legujabbi kötekedései Belgiummal első 
sorban a katholikus ministeriumnak megbuktatását czéloz-
zák, azonban alighanem hasztalanul, mert a belga válasz-
tók igen jól tudják, hogy e kérdésben is a katholicismus a 
hazafentartó iránynyal azonos, mig a liberális államférfiak-
nak a kormányzás csak üzlet, mely mellett az ember köny-
nyen s gyorsan meggazdagodhatik, házakat épit, jószágokat 
szerez, s végre még rendjelt is kaphat, ha elég tág lelkisme-
rete van, mindezeknek ily módoni be-s elfogadására. — Az 
uj jansenista érsek, Heykamp, elődjének név- s vérrokona, 
april 28-án szenteltetett fel. Jelen voltak Reinkens s Reusch 
is. — Az olasz felsőházban Angioletti tábornok indítványára 
külön büntető törvény szavaztatott meg a némely vidékeken 
borzasztó mérvekben űzött káromkodás ellen. Hasonlólag 
törvény hozatott a párbaj ellen is, mely 500 lirányi bünte-
tést mond ki minden egyesre, sőt magasabbat, ha a vivók 
egyike megöletett. Az ez alkalommal felhozott statistikai 
adatokból kiemeljük, hogy 1859 —1866-ig 3000 párbaj ví-
vatott Olaszországban, s hogy e mania még mindig növeke-
dőben van. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMINCZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, május 15. 39. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Páratlan eszmék tekintettel korunk tévelyeire. — A keresztény nevelés. — Egyházi tudósítások : Pest. Hol 
a programm ? Rozsnyó. Főpásztori körlevél a jubileumról. Róma. Laporta interpellatiója az állam s egyház közti viszonyt 
illetőleg. Berlin. A szerzetesrendek elleni törvényjavaslat. London. Az angol püspöki karnak átirata német hivataltársai-

hoz. Osztrák-Lengyelország. A görög-katholikus papság közti szakadár-mozgalmak. — Vegyesek 

Páratlan eszmék 
tekintettel korunk tévelyeire. 

(Folytatás . ) 

Ezek jelenleg az úgynevezett szép elméknek 
kalandori tévelyei, melyeknek képét most csak fu-
tólagosan ecsetelém. Ugy látszik, mintha az ember-
nek szelleme forróláztól volna megrohanva; eszte-
lensége minden pillanatban növekszik. Nagy Isten! 
mily időben élünk ! váljon ősapáink esztelenségün-
ket előrelátták-e? váljon unokáink elhiendik-e azo-
kat mi felőlünk? Ama nevetséges sóvárgás, hogy 
szép elméjüeknek tartassunk, különczködőkké té-
szen bennünket ; a kijelölt ösvénytől szándékosan 
eltérünk, elhagyjuk a legvilágosabb elveket, ezeket 
előítéleteknek nevezvén, s végre azon ötletre jö-
vünk, hogy, ha szilárd jellemeknek akarunk tar-
tatni, a közmeggyőződésről le kell mondanunk. 
„Concessa pudet ire via, civemque videri". Lucán-
L. 2. Hálátlan bölcsészek, tudjátok meg, hogy, ha 
a vallás ellen föllázadtok, jótevő anyátok ellen lázad-
tok föl. Mi a ti bölcselkedéstek az isteni kinyilatkoz-
tatás világosságának segélye nélkül ? Az, a mi az előtt 
volt, tévelygés és ámitás zűrzavara. Valóban igaz 
egy őskori egyházatyának mondata : „A bölcsek is 
gyermekek, ha Krisztus őket férfiakká nem teszi". 

„Parvuli sunt etiam philosophi, nisi a Christo 
viri fiant". (Clement. Alex. lib. I. ström.) 

Azonban e képet tán csak a felhevült képzelet, 
a mely a bajt gyakran nagyobbnak képzeli, a mint 
valóságban vagyon, idézé elő? 0 vajha ez igaz 
volna! „Nos utinam vani". Juvenal. Sat. 

r 

Ámde az istentelen müvek és iratok, a melyek 
szünetlenül sajtó alól kikerülnek ; továbbá ama 
vágy, melylyel olvastatnak ; amaz általános undok, 
kútfőiben tanulmányozni ; a szentségek elhanyago-

lása; a lealacsonyított papság; az egyház paran-
csainak áthágása ; végre ama bűnös közönbösség, 
melylyel az istentelenek káromlásait hallgatjuk, vi-
lágosan bizonyítják, mily mélyek a mi sebeink, és 
igazságosak a mi panaszaink. Igazi keresztény sziv, 
hogy a nagy gonoszságot megsirathassa, Jeremiás 
könnyei után sóhajtozik. 

„Quis dabit capiti meo aquam, et oculis meis 
fontem lacrymarum?" (Jerem. cap. 9. v. 1. 

„Most egy egész könyvsereg ide s tova repdes. 
Városok és országokban világosság helyett sötét-
ség terjesztetik; méz helyett vagy inkább mézben 
mindenütt mérget kínálnak. Nemzetről nemzetre, 
országról más népekre megyen át a sötétség. Né-
pek- és nemzetek- egy szóval a világ számára u j 
evangelium kovácsoltatik és egy uj hit hirdettetik ; 
más vallásalap tétetik azon kivül, a mely már le-
tétetett". Igy jellemzé szent Bernát az akkori szá-
zadot. Mit szólna ugyan a mi századunkról? Ezen 
szent tanitó idejében az eretnekség a vallást csak 
egyes pontjaiban támadta meg; jelenleg azonban 
az istentelenség vakmerőbb ; a vallást egészen meg 
akarja semmisiteni, sőt a rohamot az ellen is, a ki-
nek tárgya a vallás, meri intézni. A hitetlenség, a 
paradicsomi kigyónak eme nagyreményű leánya a 
legravaszabb cselfogásokkal él, hogy lázitó elveit 
az emberekre reá erőszakolhassa; „az ő mérge, a 
mint egy újkori iró mondja, terjedelmes métely, a 
mely észrevétlenül a vérnek egész tömegébe beszi-
várog; elmés ötletek, élezés tréfák, pajkos enyelgé-
sek, csillámló ellentétek, jól alkalmazott hasonla-
tok, vidor képletek, merész gondolatok, csinos ki-
fejezések, a szépirás minden kellemei általa a czél-
ból pazar módon fölhasználtattnak". 

Igy szól a „Dictionaire antiphilos," szerzője, s 
ki tagadná, hogy tökéletes igaza v a n ? . . . 

39* 



308J 

Váljon szabad-e azon adományokat, melyeket 
Istentől minden érdem nélkül nyerénk, ő ellene for-
dítani ? Okszerü-e onnan, a honnan életünk támad, a 
lelki halált meríteni ? . . . Hálátlan, oktalan szivek ! 

„Volant libri. Urbibus et castellis ingeruntur, 
pro luce tenebrae ; pro melle, vel potius in melle ve-
nenum passim omnibus propinatur. Transierunt de 
gente in gentem, et de regno ad populum alterum. 
Novum editur populis et gentibus Evangelium, 
nova ponitur fides, fundamentum aliudponitur prae-
ter id, quod positum est". (S. Bern. Ep. 189. ad In-
noc. papam.) Az egyház ilyeténképen magát min 
den oldalról megtámadottnak látja. Hitetlenek já-
tékot űznek beló'le, eretnekek szétmarczangolják és 
ti katholikusok; váljon anyátok sanyarú helyzetét 
hideg vérrelés közönyös szemmel szemlélenditek-e? 
O hányan alkalmazhatják magokra a próféta ama 
szavait: „Mert a buzgóság házadért megemészt en-
gem és a téged gyalázók szidalmai esnek rám" ! 
Irgalmas Isten ! Emlékezzél meg Ígéreteidről, jöjj se-
gitségünkre és egyházadat el ne hagyd ! 

„Zélus domus tuae comedit me : opprobria ex-
probrantium tibi ceciderunt super me". (Psal. 68. 10.) 

Ezen szomorú és fájdalmas gondolatok birtak 
arra, hogy saját oktatásomra oly hittani eszméket 
jegyezzem föl (magamnak,) melyek nekem azon sok 
veszedelmek ellen, a melyeknek vallásom jelen za-
varos században kitéve vagyon, óvszer gyanánt 
szolgálnának. Ebbeli szándékomat huzamosb kuta-
tás kitágitá ; mert láttam, hogy nem csak a hitet-
lenség egyedül kerülendő botránykő, hanem, hogy 
még egy másik is létezik, és pedig ép oly veszé-
lyes: tudniillik, az eretnekség. Ez bi r t rá , hogy hit-
tani eszméimben ezen második tárgyra is legyek 
tekintettel, és pedig oly módon, miszerint hinni sze-
retném, hogy eme általom összegyűjtött alapelvek 
úgyszólván mindenkit ama két tátongó örvényre 
figyelmeztetni képesek leendenek. (Folyt, k.) 

Laukó Mihály, csábrághi pleb. 

A k e r e s z t é n y n e v e l é s . 
(Folytatás.) 

Azonban a ker. nevelés fensége még tisztább fényben 
fog előttetek tündökölni, ha megfigyelitek azon eszközöket, 
melyek rendelkezésére állanak. Előre is mondhatom, hogy 
azok a legnemesebbek. Mik ugyanis a nevelés eszközei ? Köz-
tudomású dolog, hogy a nevelés eszközei a szoktatás, az ok-
tatás, a példa. A negyediket egyelőre nem emiitem, hogy 
később annál inkább kitűnjék, mily utólérhetlenül fenséges 
a keresztény nevelés eszközeiben is. De a más háromban, 
t. i. a szoktatásban, oktatásban és példában is lássátok csak 

K. A. a határtalan különbséget a keresztény és a világi ne-
velés között. 

Azt mondja az egyik bölcselkedő a szoktatásról : 
Játszva neveld a gyermeket, hisz az komoly foglalkozásra 
még nem alkalmas. A másik igy szól : Légy engedékeny az 
ifjú iránt, hadd teljék kedve, mig örvendeni tud. Jön a har-
madik s azt mondja : Tartsd szigorúan az ifjút, a mint csak 
lehet, mert tele van gonoszsággal. Túlzások mind ezen álli-
tások, következményei azon tévedéseknek, melyekkel az 
emberről gondolkodnak. Azonban nem igy szól a keresztény 
nevelő. „Nem játék az élet", mondja ő, hanem „küzdés". 
Azért a keresztény nevelő már a kisdedet is annak tehetsé-
geihez mért foglalkozásra szoktatja. Nem élvezet az élet, 
hanem munka. Azért a keresztény nevelő az ifjúnak mun-
kája jutalmául szerez örömet. De nem is szolgaság az élet, 
hanem ?zabadakaratu működés. Azért a keresztény nevelő 
nem kényszerű engedelmességre, mely mindig különben sem 
tarthat, hanem észszerű engedelmességre szoktatja az ifjút, 
hogy megtanitsa egyenesen járni a maga lábain. Anyai gyen-
gédség és atyai komolyság jellemzi a keresztény nevelőt. 
Amaz őrködik szeretett gyermeke fölött, mint szűz Mária Jé-
zus fölött. Ez pedig tanitja, inti, bátorítja, feddi, mint a Meg-
váltó szent Pétert. „Fiam! miért cselekedtél igy velünk? 
Ime atyád és én bánkódva kerestünk téged", igy szólott a 
boldogságos sziiz Mária szent Fiához, miután megtalálta. 
Igaz, a kisded Jézushoz csak igy szólhatott, de az is igaz, 
hogy igy feddeni csak a tökéletes keresztény Anya tudott, 
a kit mindnyájunknak követni kell. Jöjj, mondá Jézus Pé-
ternek, midőn a tengeren járt . És kiszállván Péter a hajócs-
kából, a vizén j á r vala, hogy Jézushoz monjen. Látván pe-
dig az erős szelet, megijedt, és midőn merülni kezdett, kiálta, 
mondván : Uram ! ments meg engem. Es Jézus azonnal ki-
nyújtván kezét, megfogá öt és mondá neki : Kicsinyhitű ! 
miért kételkedtél" ? Ez esemény a keresztény szoktatás 
utolérhetlen példája. Engedd az ifjút, hadd járjon a maga 
lábán, ha mindjárt hullámokat tapos is. De vigyázz, ha sü-
lyod, ragadd meg kezét. Okulni fog mint szent Péter s végre 
sziklává keményül, rendületlenül emelve az élet keresztjét 
elporladásáig. 

De az oktatásban is ily utólérhetlenül fenséges a ke-
resztény nevelés. Igaz, a keresztény nevelés is sürgeti a kö-
zönséges ismeret megszerzését. Mert hisz ismerni a földet, 
mely bölcsőnk s majdan sirunk is ; tudni az eltűnt nemze-
dékek viselt dolgait s azokon okulni ; kiszámítani a lények 
és fogalmak viszonyait s művelni az ember egyik legkitű-
nőbb birtokát, a beszédet; mindezt a keresztény nevelő is 
tani t ja ; de magasabb szempontból, mert illik az emberhez, 
kit a Teremtő uralomra hivott alkotmányai fölé, hogy 
ismerje azokat s képzettségével uralkodjék fölöttök. Azon-
ban mindezen ismeretek üresen hagynák kebelét, ha nem 
tudná saját eredetét és rendeltetését; ha nem ismerné T e -
remtőjét és Üdvözítőjét, s ha tisztában nem volna őt Isten 
fogadott fiává tevő jogaival és kötelességeivel. Mindezekről 
ugyan számtalan véleményt állítottak fel a világbölcsek. De 
azokat az idő sorban eltörölte és eltörli. Egy marad meg 
mindörökké, Isten igéje, melyet Istenfia hozott az égből. 
Isten igéje pedig csupán a keresztény nevelőnek tulajdona. 
A keresztény nevelés tehát, tekintve az oktatást, oly utólér-
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hetlenül fenséges minden más fölött, mint végetlenül felül-
haladják Istennek örök igazságai az emberek ingadozó vé-
leményeit. Ezt maga a ker. nevelés alapitója, Jézus Krisztus 
tanúsította. Midőn ugyanis tanítványai, kiildetésökből visz-
szatérvén elbeszélték, minő sikerrel oktatták a népet, az Ur 
hálálkodva fordult a mennyei Atyához, mondván : „Hálákat 
adok neked, Atyám, mennynek és földnek Ura ! hogy elrej-
tetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kijelentetted a 
kisdedeknek. Ugy van Atyám ! mert igy tetszett neked". 
(Mát. M. 25—26.) Ime, K. A. mily fenséges a ker. oktatás. 
Maga, Istennek szent Fia hálát mond érette. 

Épen ily nemes a keresztény nevelésnek harmadik 
eszköze is, a példa. Az ember ri tkán válik jobbá vagy ro-
szabbá mint környezete, annyira uralkodik raj ta mások 
példája. De már magasztos példákkal, melyik nevelés dicse-
kedhet? A világbölcsek nevelése? Oh, ezek a világbölcsek 
ugyan sok szépet; de kevés igazat irtak össze a nevelésről; 
feddhetlen példaadással pedig épen nem dicsekedhettek. 
Egyedül a ker. nevelésnek van fentartva ezen sikeres esz-
köz használata is. És mily nemes a keresztény nevelés a 
példaadásban ! A házasság szentsége által megszentelt szü-
lők kar jaira helyezi az e világra jövő kisdedet. A gyermek 
mellé szeplőtelen erkölcsű tanítókat törekedik alkalmazni. S 
ha a családban vagy az iskolában némi hiányt érez, tem-
plomai szentélyét nyitja ki a növendékeknek, hogy azok 
a j ta ján épüljenek. S mivel talán itt sem lehet mindig töké-
letes példákat találni, az egekre figyelmezteti, melyekben a 
dicsőült szentek laknak s ezek kipróbált példáját állitja ele-
jökbe. De, ha, mert gyarló emberek voltak a szentek, e 
miatt az ö életökben is fordultak elő hiányok, megmutatja 
a növendékeknek Isten Anyja , a boldogságos szűz Mária ra-
gyogó példáját, s megmutatja végre Krisztus Urunknak az 
angyalok által is szemlélni ohajtott fenséges alakját , kiben 
„az Istenségnek egész teljes volta lakik" (Kol. 2, 9.) s a 
mennyei Atya szavával inti őket : „Ez az én szerelmes Fiam, 
kiben nekem jó kedvem telik; őt hallgassátok" (Máté 17, 3.) 
A ker. nevelés tehát valamint a szoktatásban és ok ta tásba^ 
ugy a példaadásban is a legnemesebb ; mert csak ő rendel-
kezik a megszentelt család épületes, a szentek feddhetlen és 
Krisztus isteni példájával. 

Most azonban, midőn a ker. nevelés negyedik és leg-
nemesebb eszközét emiitjük, némuljon el minden világi böl-
cselkedés. Azt ugyan a józan ész belátja s némely mélyeb-
ben gondolkodó elmék már Krisztus Urunk eljövetele előtt 
hirdették, a mit szent J akab apostol mond, hogy „minden 
jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről va -
gyon, leszállván a világosság Atyjától", (1, 17.) s hogy kö-
vetkezőleg a nevelésben is, mint a termesztésben, „sem a ki 
ültet valami, sem aki öntöz ; hanem aki növekedést ad az 
Isten" (Kor. 1, 3, 7.); de emberi ész és erő Isten kegyelmét 
hogyan nyerheti meg növendékei számára ? Ismét csak a 
ker. nevelő dicsekedhetik, hogy az ő kezébe van letéve a ne-
velésnek legnemesebb, leghathatósabb, legfőbb eszköze, az 
isteni kegyelem. Az ő növendéke, miután test szerint szüle-
tett emberektől, a szent keresztségben újonnan születik viz-
böl és Szentlélekből ( Ján . 3, 8.) s ekkép kiépülvén Istennek 
az eredendő bün által meghomályositott képét, egyszersmind 
a természetinél magasabb rendbe, a megszentelő kegyelem, 

a valóságos igazság és szentség reudébe emeltetik, s már 
most a ker. nevelő legfőbb dolga, szeplőtelenül megőrizni 
növendékében Istennek a keresztségben ragyogóvá tett k é -
pét és hasonlatosságát. Mivégre rendelkezésére áll Istennek 
megerősítő kegyelme a bérmálásban, mely a növendéket a 
szentség s igazság bajnokává avatja fel s x-endelkezésére a 
legméltóságosabb oltáriszentségben maga Krisztus Urunk 
szent teste és vére, a léleknek e mulandó életben az örök 
életre tápláló eledele. IIa pedig inteni, feddeni, javítani, gyó-
gyítani, felemelni, bátorítani kell az ingadozó növendéket: 
„hol a bölcs ? hol az Írástudó ? hol a világ vizsgálója ?" 
(Kor. 1, 1, 20.) kinek oly sikeres eszköz állna rendelkezé-
sére, mint a ker. nevelőnek a töredelem szentségében ? Oh, 
K. A. kifogynánk az időből, ha beszélnénk még a kegye-
lemnek egyéb eszközeiről, az imákról, az énekekről, a szent 
böjtről, az ünnepekről, a szent helyekről, az áldásokról, a 
jelvényekről és szolgálatokról, melyeknek felhasználása 
csupán a ker. nevelőknek adatott, s melyek nekik lépten 
nyomon kezeik ügyében vannak növendékeik teljes k ikép-
zésére, „mig nem mindnyájan eljutnak a hitnek és az Isten 
Fia ismeretének egységére, tökéletes férfikort érvén, Krisz-
tus teljes korának mértéke szerint". (Ef. 4, 12—13.) Ha t e -
hát fenséges a keresztény nevelés, mert egyedül méltó az 
emberhez, akkor utólérhetlenül fenséges, mert eszközeiben, 
a szoktatásban, az oktatásban, a példaadásban s az isteni 
kegyelem felhasználásában a legnemesebb. 

S ezekkel elég díszesen kihimeztük volna a ker. ne-
velés zászlójának szalagját. Azonban, K. A. e szalag annál 
értékesebb, minél hoszabb, nyujtsuk tehát még egy kissé, 
meglátjátok, hogyméltó rá, a vége pedig épen legbecsesebb 
leeud, csak figyeljetek.) 

Minden működésnek értéke főleg irányától függ. Hogy 
tehát az alapjában és eszközeiben oly fenséges keresztény 
nevelés utólérhetlen értékéről még szilárdabb meggyőződést 
szerezzetek, vizsgáljátok meg annak törekvését másokkal 
összehasonlítva. Mit mond ugyanis a divatos bölcselet a ne -
velés irányáról ? Sokat és sokféleképen beszél K. A. mint a 
bábeli kőművesek. Egyik eszével azt mondja : Az ember a 
társadalomért van, tehát ugy neveld tanítványaidat, hogy a 
társadalom, vagy divatosabban mondva : az állam minél si-
mább eszközei lehessenek. Másik eszével meg azt mondja: 
Mit társadalom? á l lam? haza? egyház? emberiség? Az 
ember önmaga magának rendeltetése, tehát ugy neveld t a -
nítványaidat, hogy minden órájoknak le tudják szakasztani 
kellemes virágát. Harmadik eszével meg azt mondja : Az 
ember csak holtig él, tehát ugy neveld tanítványaidat, 
hogy mig élnek, minden áron boldoguljanak. Ezek, K. A. a 
divatos bölcselkedés homályos elméjének sötét gondolatai. 
De jöjj már ker. nevelés fenséges a lak ja és beszéld el, mire 
akarod te a növendéket képezni. „Legyetek ti tökéletesek, 
mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes". (Mát. 5, 48.) Ez a 
ker. nevelés egyik törekvése. „Keressétek Isten országát és 
az ő igazságát". (Mát. 6, 33.) Ez a keresztény nevelés m á -
sik törekvése. „Nincs itt maradandó városunk, hanem a j ö -
vendőt keressük". (Zsid. 13, 14.) Ez a keresztény nevelés 
végső törekvése. Vagyis a keresztény nevelő arra töreke-
dik, hogy tani tványát önmagában tökéletességre, a t á r -
sadalomnak hasznára, az egekben pedig boldogságra nevelje. 

39* 
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S már moat lássátok, K. À. mily magasztos a ker. neveles 
törekvésében. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 14. H o l a p r o g r a m m ? E kérdés fe-

lett heves csata vivatott a napokban az uralkodó ,szabad-
elvű' és a többi pártok közt ; hol a programúi ? kérdezték 
ezek, ,nem adunk' válaszolták azok. Csakugyan a ,szabadelvű 
párt ' nem adott programmot benn a parlamentben, legalább 
nem adott elég világosan ; de adott azon kivül, adott oly 
programmot, illetőleg egy oly pontot, melynek létezését mi 
már régen hangoztatjuk daczára azon konok tagadásnak, 
mely liberális lapjainkban mindig otthonos, valahányszor 
literére tapintanak. Van programmpontozat is s pedig olyan, 
melyről legjobban rá lehet ismerni, hogy szabadelvű párt 
kormányozza az országot, van programra és pedig olyan, 
melynek szükségtelenségét szemfényvesztésül magok a libe-
rális lapok is bevallották, van programm és programmi fő-
pontja nem más, mint kilátásba helyezése a culturharcznak 
nálunk is. A zászló ki van tűzve, a választók a közelgő vá-
lasztásnál most már tájékozhatják magokat és szavazatuk-
kel azon mód szerint élhetnek, amint a culturharczot óhaj t -
j ák , vagy nem. 

A szemfényvesztés megszűnt, az ibi s redibis-féle szó-
lamok helyét egyenes, világos beszéd foglalta el, miért nem 
is késünk a ,Napló1-nak ezennel hálás köszönetünket kife-
jezni. Ez ideig a liberális lapok az alattomban készülődő egy-
házüldözést tagadták, palástolták ; ha katholikus lapok a 
közel kitörőben lévő fergetegről sejtelmeiknek kifejezést 
adtak, állításaikat czáfolgatni törekedtek, vagy épen vádol-
ták őket mint olyanokat, kik a haza polgárai közt a békét 
minden áron megzavarni és harczot előidézni akarnak ; ma 
ugyanezen lapokat a ,Pesti Napló' igazolja és nyiltan be-
vallja, hogy a culturharcz nálunk is be fog következni, és igy 
indirecte bevallja azt is, hogy mindaz, amint eddig az egyliáz-
iildözés szükségtelenségéről állított, nem más mint porhintés 
volt a hiszékenyek szemébe, nem más volt mint hazugság,me-
lyet az ország kath. polgárait tévútra akarta vezetni azon 
időig, mig felkészülve,az állam bátran felléphet az egyh. ellen. 

Ismételten köszönetünket fejezzük, ki a ,Napló'-nak e 
leleplezésért, habár ezt, mint mondtuk, mi már régen hirdet-
tük, mert e harcz a liberalismusból természetszerűleg követ-
kezik. Az alap miatt, melyre a liberalismus az államot he-
lyezte, a küzdelem állam és egyház közt, illetőleg az egy-
ház üldöztetése kikerülhetetlen, és a liberális állam nálunk 
sem tagadja, nem tagadhatja meg magát ; vár a kedvező 
időre, s ha ez a megérkezett, egy pillanatot sem szalaszt el, 
hogy az egyházat elnyomhassa, a modern állam ugyanis, 
mint a inaterialismus teremtménye természetszerű és leg-
rettenetesebb ellensége Isten országának, a keresztény egy-
háznak a földön ; ha ő élni akar, pedig, mint látjuk a legret-
tenetesebb eszközöktől sem riad vissza, hogy élhessen, igen, 
ha élni akar, ugy az egyház élete ellen kell törnie, mert 
ketten eg}'más mellett meg nem férnek; ki van e nézet fe-
jezve a Syllabus által kárhoztatott tételben, habár az a pá-
pát emliti is meg, hogy „Romanus Pontifex potest et debet 
cum liberalismo, cum progressu et cum recenti civilitate sese 
reconciliare et componere". 

A küzdelemnek tehát, mint mondtuk, előbb vagy utóbb, 

de ki kell törni az alap miatt, melyre a liberalismus az álla-
mot állította, mert ez alap, és ezen alapból kifolyó élet hom-
lokegyenest ellenkezik avval, melyre a kereszténység az 
államot állította. Az Isten akarat ja szerint a kereszténység az 
emberiség kovásza. Valamint a kereszténységnek minden 
embert bensejében át kell hatni, hogy az életerejévé váljék 
és egyéni tevékenységét urallja, ugy hasonló feladattal bír 
az összemberiségre nézve is. A kereszténység elveinek, vala-
mint az egyesben, ugy a nagy társadalmi életben is meg 
kell-testesülniük és e végből Krisztust, mint az emberiség ki-
rályát elkel ismerni, kinek törvényétől egyes ugy függ, mint 
az összes emberiség. Az tagadhatatlan is, hogy a mult szá-
zad végéig az európai társadalom mind Krisztusnak, mind az 
ő törvényeinek isteni tekintélyét ugy tekintotte, mint min-
den politikai és társadalmi intézményeinek elengedhetlen 
alapját, mint tetteinek irányadóját. Minden állam keresz-
tény akart lenni, és hogy ez lehessen, elismerte Jézus 
Krisztus uralmát a koronák felett és elismerte, hogy a kirá-
lyok királyának alá van vetve. Hogy ily elismerés és az esz-
ményi felé való törekvés nem egy könnyen engedte meg, 
sőt a lehetőségig akadályozta az állam és egyház közti 
összeütközést, az nagyon világos, hiszen mindkettő Krisz-
tust ismerte el királyának, törvényhozójának, egy alapon 
állottak mindketten. Sőt, ha volt is valami összeütközés, azt 
a közös alap miatt könnyen volt ismét kiegyenlíteni, mert a 
szóban forgó viszonyok miatt az összeütközés természetellenes 
volt; s ha az elv gyakorlati érvényesítése közben itt-ott kö-
vetkezetlenségre akadunk is, az alapelv mindig sértetlen volt, 
alapdogmája volt a politikának, és minden nemzetközi viszály 
közepette is a kereszténység képezte az összekötő szálat. 

Ezen viszony azonban a mult század végo óta meg-
szűnt, a forradalmi eszmék elhatottak egészen a társadalom 
isteni alapjáig, a társadalmi rendet elvében elkeresztényte-
lenitették. A társadalom ama profanatióját, melyet egyes 
német császárok és franczia fejedelmek megkisérlettek, igen 
e profanatiót a mult századi forradalom végrehajtotta. Az 
1789-ki eszmék a .vallás és lelkismeretszabadság' procla-
málása által egy mély ürt támaztottak a vallás és a társa-
dalom közt, melyből nyolez évtized alatt több ellenségeske-
dés származott az egyház és állam közt, mint az előtt az 
összes 18 század alatt. A 89-ki eszmék Krisztust kizárták 
nem csak az állam határából, hanem annak még látköréből 
is. Krisztust az állam ma nem ismeri el királyának, törvé-
nyeit nem fogadja el irányadóul, a modern állam mint .szabad 
állam' emancipálva magát Krisztus jogara és törvénye alól, 
magánál fensöbbet nem ismer, szóval az állam önmagára 
basirozta magát, ö önmagának alapja és czélja, irányadója, 
lelkismerete és birája, ő önmagának Istene. 

Ezen eszmékre, ezen alapra van állitva nálunk is az 
állam, a mint azt a 27-es bizottság kifejezi: „az állam ma 
egészen önálló, saját jogi és erkölcsi elvein alapuló, legfel-
sőbb ethikai intézmény". S minthogy mi ezt tudtuk, tudtuk, 
hogy az állam nálunk is ez alapra van fektetve, ennél fogva 
egész határozottsággal, benső meggyőződésből mondtuk, hogy 
az egyházüldözés nálunk is kikerülhetetlen. Aki Krisztust 
nem ismeri el királyul, aki törvényeit megveti, aki legfőbb 
állami bölcseségnek nem az isteni bölcseséget fogadja el, 
hanem az endori boszorkányt és az accaroni sátánt fogadja 
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el urának, vezérének, mint ez a modern atheistikus állam-
nál az eset ; az természeténél fogva küzd Krisztus és az ö 
egyháza ellen, köztük béke nem lehet, „aki nincs velem 
ellenem van". A ,Napló' ugyanezt igazolja, s ha ö nem iga-
zolta volna, igazolták volna a bekövetkező események. De 
igy jobb, mert aki látni akar, már ma elhatározhatja magát 
az adott programmpontozat után, Krisztussal vagy Beliállal 
akar -e tartani, Krisztust ismeri-o el Istenének, vagy az atheis-
tikus államot. Válaszszon tehát kiki, mert lesz harcz, csak 
készen legyünk. ^ 

Rozsnyó. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i l e u m -
r ó l . (Folyt.) VV. F F . ! Si quando, certe nostris diebus verba 
illa S. Joannis ad litteram premenda sunt : mundus totus in 
maligno positus est ; passim enim omnes hodie panem come-
dunt impietatis et vinum bibunt iniquitatis. (Prov. IV. 17.) 
Compléta iam hodie cernimus, quae Princeps Apostolorum 
eventura praedixerat, scribens: Hoc primum scientes, quod 
venient in novissimis diebus in deceptione illusores iuxta 
proprias concupiscentias ambulantes, dicentes : ubi est pro-
missio aut adventus ejus ? ex quo enim patres dormierunt, 
omnia sic persévérant ab initio creaturae. — Superba enim 
vanitatis loquentes pelliciunt in desideriis carnis luxuriae eos, 
qui in errore conversantur ; libertatem illis pi-omittontes, cum 
ipsi servi sint corruptionis. Melius erat illis — prosequitur 
idem Apostolus — non cognoscere viam iustitiae, quam post 
agnitionem retrorsum converti ab eo, quod illis traditum est, 
Sancto mandato ; contigit enim eis illud veri proverbii : canis 
reversus ad suum vomitum et sus lota in volutabro luti (II. 
Ep. II. 18.) Hi fontes sine aqua ut nebulae turbinibus exagi-
tatae, derelinquentes rectam viam secuti viam Balaam, re-
fractis pudoris et reverentiae claustris non solum in spelun-
cis liberorum murariorum latebris conditis, sed et in catlie-
dris Scientiarum Universitatum, quinimo in Comitiis quoque 
regnorum impietatem impune praedicant, ac in cogitationi-
bus suis evanescentes, Status, populusque Deo, religioneque 
carere posse delirantes docent, felicitatem ac prosperitatem 
populorum seductricibus suis signis inscribentes, quin tamen 
praepedire valeant, ne fortunae populorum, fatali quassatae 
ruina, in dies magis magisque labantur sicque factis probetur 
innegabilibus, quod in S. Scriptura legimus : regnantibus im-
piis ruinae hominum ; (Prov. 28, 12.) cum impii sumserint 
principatum gemet populus. (Prov. 29, 2.) Vae enim vobis 
viri impii — ait Scriptura — qui dereliquistis legem Do-
mini Altissimi! (Eccli. 41, 11.) 

Filius honorât patrem et servus dominum suum, — ait 
Dominus — si ergo psfter ego sum, ubi est honor meus ? et si 
Dominus ego sum, ubi est timor meus? (Mal. 1. 6.) Ast non 
solum honore Pater coelestis, et timoré Dominus orbatur, sed 
palam et publice in supremis regnorum etiam tribunalibus 
nefanda afficitur eontumelia et ad tantum scelus operien-
dum opinio passim communis vulgi, communis populorum 
sensus praetexitur. Ut olim in Cruce, ita hodie in publicis 
regnorum conventibus Dominus per scribas et seniores pa-
lam publice deluditur ! — Contumeliam hanc publice 
irrogatam publice quoque expiandam esse censemus, quum 
satisfactionem culpae commensuratam esse necesse sit ! 
Negari enim nequit omnes nos peccavisse, immomoresque 
verborum illorum prophetae : exalta in fortitudine vocem 

tuam, qui evangelizas Jerusalem, exalta, noli timere (Is. 40, 
3.) ob respectus humános per nostram conniventiam et pec-
caminosam taciturnitatem nos quoque in deplorandis contu-
meliis nostras habore partes. Millia tamen et millia adhuc 
hodie quoque supersunt virorum, qui non curvaverunt genua 
ante Baal et veteres sarcire ruinas, et contumelias gravissi-
mas Deo illatas, Dominum coram hoininibus confitentes, pu-
blice reficere paratissimi sunt. / 

Qui non eruboscentes Dominum, testimonium isthoc 
fidei suae publicum reddituri sunt, ecclesiasque seu stationes 
per parochos proprios designatas, ducibus suis pastoribus 
processionaliter visitaverint, his auctoritate a SSmo Pâtre 
in saepefata Encyclica concessa, vices visitandarum fine gra-
tiae Jubilaei obtinendae Ecclesiarum seu stationum ad très 
reducimus. Supplicationibus hisce publicis, processionaliter 
perficiendis, in civitate Rosnaviensi Dominicas IV. V. et VI. 
post Pentecosten consecravimus ; sique nihil votis Nostris 
obstiterit, supplicationes processionales in omnibus Dioecesis 
parochiis uno eodemque tempore asservandas esse cupere-
mus, ut iram Dei concordibus turbarum Dioecesis votis de-
bellantes, quo certius misericordiam Dei consequamur. — 
Suapte intelligitur eos, qui tribus hisce px-ocessionibus non aut, 
non omnibus tribus interfuerint, manere obligationem fatas 
Stationes 15 vicibus visitandi. 

Processio semper ex ecclesia parochiali egrediatur, 
atque inter concentus populi, Litanias 0 0 . SS. aliosve con-
venientes hymnos canentis, visitatis tribus Stationibus ad 
eandem revertatur. — 2-o) dum ad Stationem perventum 
fuerit, litaniae et psalmi interrumpuntur, ac dictis devote 5 
Pater et Ave nec non Orationibus ad lucrandas indulgentias 
praescriptis, proceditur ad alteram stationem. Egrediendo e 
statione cantus intermissus iterum resumitur. Quibus in se-
cunda et tertia statione repetitis, processio revertitur ad eccle-
siam parochialem,qua reduce Missa cantatur, sermoque conve-
niens ad concionem dicitur, hic quoque praescriptis precibus 
persolutis. 

Opera per SSmum Patrem praescripta, ad mentem 
Eius pie persolventes, non modo ipsi plenissimam anni J u -
bilaei omnium peccatorum suorum indulgentiam, remissio-
nem et <reniam spatio temporis annuo memorato consequi 
possunt, sed idem SSmus Pater misericorditer in Domino 
concedit, et annuens etiam impertit, ut haec indulgentia ani-
mabus, quae Deo in caritate coniunctae ex hac vita migra-
vere, per modum suffragii applicari possit et valeat. 

III . Confessarios quod attinet, Monialibus earumque no-
vitiis ad effectum consequendi Jubilaei Sua Sanctitas largi-
tur, ut presbyteros saeculares vel cuiusvis Ordinis Regulä-
res, a locorum tamen Ordinariis ad audiendas Monialium 
Confessiones approbatos, libère eligere possint ; — caeteris 
etiam omnibus et singulis Christi fidelibus utriusque sexus, 
tarn laicis quam ecclesiasticis saecularibus, et cuiusvis ordi-
nis, congregationis licentiam et facultatem tribuit, ut sibi ad 
eundem hune effectum seligere possint quemeunque presby-
terum Confessarium, tarn saecularem quam cuiusvis, etiam 
diversi ordinis, ab actuali pariter ordinario, in cuius civitate, 
dioecesi et territorio confessiones huiusmodi excipiendae 
erunt, ad personarum saecularium confessiones approbatum. 

(Folyt, köv.) 



Róma. L a p o r t a i n t e r p e l l a t i ó j a a z á l l a m 
s e g y h á z k ö z t i v i s z o n y t i l l e t ő l e g , melyet a neve-
zett képviselő május 1-én tett, azért figyelemre méltó; mert 
a ministerelnöknek alkalmat nyújtott, határozottan kijelen-
teni, hogy Olaszország a ,culturkampf' terén nem követheti 
mindenben Poroszország példáját. Mennyire őszinte e nyi-
latkozat, vagy sem, azt a jövő mutatandja meg, de tény, 
hogy az interpellatióra inditó okul leginkább a bizonyos kö-
rökben uralkodó, a feletti elégedetlenség szolgált, hogy a 
kormány ezt nem teszi, s Bismarckot nem mindenben kö-
vetni akarja, vagy meri. 

Laporta ugyanis a parlamenti baloldalnak tagja, mivel 
nem azt akar juk mondani, hogy a jobboldal ez ügyben más 
nézeten van ; de e'pazért, mert ez idő szerint ő a kormány-, 
vagy jobban mondva koncz-párt, tartózkodik az ellenzékieske-
déstől ; — a baloldal, melyet hasonló ,gyengéd' tekintetek 
nem kötnek, felhoz, amit felhozhatni vél, mi közben nem 
szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy ugyané baloldal-
nak lapjai egy idő óta kiváló hangsúlyozással dicsérik Po-
roszországnak egyházi politikáját, jeléül annak, hogy ismét 
égyszer onnan fu j a szél s — jönnek a tallérok. 

Interpellatiójában Laporta kijelenté, hogy neki az u. n. 
,garantia-törvény' elejétől fogva nem tetszett, de miután már 
egyszer törvény, tartassék is meg. E szempontból helytele-
níti a kormány eljárását, mely e törvénynek az államra 
nézve előnyös czikkelyeit nem érvényesiti, megengedi, hogy 
általa nem helybenhagyott papok élvezzék javadalmukat, s 
hogy általában az al- s főpapság egyaránt sértegetik, büntet-
lenül, a törvényt, anélkül, hogy a kormány felszólalni merne. 

Ez utóbbi csak azon phrázisoknak egyike, melyekkel 
mások is haszontalan beszédeiket befejezni szokták, hogy 
legalább az ilyetén befejezés által egy kis ,evvivá'-t koldul-
janak ki magoknak ; a többiben pedig van valami a dolog-
ban, hogy az u. n. ,garantia-törvény' nem ugy vitetik ke-
resztül, mint a hogy annak betűje hangzik; mert be-
tűje szabadkőműves, a nemzet érzülete pedig katholikus, 
minél fogva a páholy mindeddig gyakran kénytelen a betű-
vel, az elmélettel beérni. Igy a püspöki ,Exequatur1-ra vo-
natkozó törvény ekként hangzik: „Az Exequaturnak s a 
kir. Placetnek^alávetvék az egyházi hatóságoknak mind-
azon ténykedései, melyek az egyházi javakra vonatkoznak, 
igy a kisebb s nagyobb javadalmak adományozása is, k i -
véve azokat, melyek Róma városában fenállanak s a subar-
bicarius püspöki székeket". Ez a ,törvény', melynek ha-
tályba lépését azonban a kormány mindeddig nem birta ke-
resztülvinni ; mert még nem találkozott püspök, ki a kir. 
Exequaturt kérte volna; legfelebb azt teszik, hogy kineve-
zési bullájokat a székesegyház sekrestyéjében közszemlére 
kiterjesztik ; oda jön aztán az illető város polgármestere, 
megtekinti a bullát, feljelenti a kormányhoz, hogy N. N. 
csakugyan a pápa által kinevezett püspök, s a kormány 
ennek folytán ugyanannak folyóvá teszi jövedelmeit ; — de 
van Olaszországban több mint száz püspök, aki még ezt sem 
tette, ezeknek a kormány nem tette ugyan folyóvá jövedé-
keit ; de igen is folyóvá teszi az általok kinevezett alsóbb-
rendű javadalmasoknak, mi a törvény betűje szerint szintén 
nem lenne szabad ; de hát oly .törvény' az, melyet a libera-
lismus nevében hozni kellett, ámbár most nincs senki, a ki 

azt végrehajtani mernéjsezt Laporta is igen jól tudja; miért 
is interpellatiója minden irányzatossága mellett is csak any-
nyiban bir némi jelentőséggel, hogy ismét egyszer emléke-
zetünkbe hozza, mik az egyházüldöző pártnak végczéljai. 

E szempontból tekintjük a cultusministernek, Vigliani-
nak válaszát is, ki, mint ilyenkor szokás, az interpellálónak 
állításait néhány állítólagos phrazissal tagadta ugyan, a 
többiben pedig megígérte, hogy a kormány nem sokára as 
egyházi vagyon kezelésére vonatkozó oly törvényt nyujtand 
be, mely a liberalismus minden követelményeinek eleget 
teend. Minghetti pedig, a ministerelnök constatálta, misze-
rint interpelláló nem a garantiatörvényt mint ilyent, hauem 
csak egyes alkalmazásait támadta meg, s kijelenté, hogy 
ezen az alapon kész a discussiót elfogadni, hozzátévén, hogy 
habár igaz, hogy a mai állameszme s az egyház közt éles s 
erős küzdelem foly is, mégis e küzdelemben minden állam 
csak azon eszközöket alkalmazhatja, melyek hagyományai-
nak, törvényeinek s érdekeinek megfelelnek — az az : Bis-
marck tegyen meg Berlinben a maga módja szerint, a mit 
tehet; s bizza ránk, mily uton akarunk mi ugyanazon czél-
hoz jutni. Laporta a nyert válaszokkal ugyan nem volt meg-
elégedve, de azért ez értelemben indítványozott napirendét 
visszavonta, mi Mancini képviselőt arra birta, hogy azt a 
maga részéről felvegye. Igy a vita még koránt sincs befe-
jezve; mert Mancini a parlamentnek egyik legféktelenebb 
szájhőse s szószaporitója. 

Berlin. A s z e r z e t e s r e n d e k e l l e n i t ö r v é n y -
j a v a s l a t eléggé figyelemre méltó s hozzá eléggé rövid is, 
hogy azt lapunk terének túlságos igénybe vétele nélkül 
egész, itt következő terjedelmében közölhetjük : 

1. §. A kath. egyháznak minden szerzete s szerzet-
szerű társulata a porosz birodalom egész területéből ki van-
nak zárva — fentartva azokat, mik a 2. §-ban határoz-
tatnak. 

U j telepitvények alapítása tilos. 
Azon telepitvényeknek, melyek a törvény hozatalakor 

léteznek, e naptól fogva nem szabad uj tagokat felvenni, s 
bat hónap alatt feloszlatandók ; — ismét fentartva azokat, 
mik a 2. §-ban határoztatnak. 

A cultusminister fel van hatalmazva ezen határidőt 
oly telepitvények számára, melyek tanítással s az ifjúság 
nevelésével foglalkoznak, négy évre meghoszabbitani avég-
ből, hogy kellő pótoltatásukra más intézetek s intézvények 
által elég idő legyen. 

Hasonló czélból ugyanaz ezen határidő letelte utáii 
egyes szerzeteseknek vagy szerzetszel-ü társulatok tagjai-
nak tanitási engedélyt adhat. 

2. §. Oly szerzetesi vagy szerzetszerű telepitvények, me-
lyek kizárólagosan betegápolással foglalkoznak, fenállhat-
nak ezentúl is, azonban királyi rendelet utján bármikor eltö-
rölhetök ; — addig a belügy- s cultusminister fel vannak ha-
talmazva, uj tagok felvételét megengedni nekik. 

3. §. A szerzetek vagy szerzetszerü társulatoknak te-
lepitvényei állami felügyelet alatt állanak. 

4. §. E szerzetek sat. vagyona nem koboztatik el az 
állam által, melynek hatóságai csak ideiglenesen veendik 
azokat őrizet és kezelés alá. (!) 

Az azoknak kezelésére kiküldött királyi biztos urak 
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saját hatóságának felelős: számadásai az 1872—i márcz. 27-
éröl kelt tv., 10. cz. 2 kik határozata értelmében a királyi 
főszámvevöszékhez terjesztendők fel. Másféle számadás nem 
történik. (!) 

E vagyonból a feloszlatott telepitvényeknek tagjai di-
jaztatnak. A többletnek hovafordításáról további törvények 
fognak intézkedni. (!) 

5. §. E törvény kihirdetésének napjától kezdve lép ha-
tályba. A belügy- s cultusminister annak végrehajtásával 
bizatnak meg; kik egyúttal a 3. §. szakasz szerinti állami 
főügyeletre vonatkozó, közelebbi intézkedéseket is teendik. 

Aláírva : Eulenburg gróf ; Falk. 
A második mozzanat, mely figyelmünket jolenleg né-

miképen igénybe veszi, az ókatholikus községeket ,rendező1 

törvény. Mint ezen alsóháztól mást várni nem is lehetett, a 
javaslat egészen az illető bizottságnak ajánlata szerint fo-
gadtatott el. A Centrum hősiesen s dicsőn küzdött, mint 
mindig, s az erkölcsi diadal ezúttal is, mint mindig az ő ré -
szén volt, habár a liberális szabadkőművesség által durván 
leszavaztatott is. Feltűnt, hogy a jelenvolt ministereknek 
egyike sem vett részt a szavazásban. Schorlemer- Alst, 
Reichensperger s Windhorst megczáfolhatlanul kimuta-
ták, hogy az ,ókatholikusoknak'-nak sem a ténylegesen 
fenálló jognézet, sem a dolog természeténél fogva nincsen jo-
guk követelni, hogy a katholikus egyházhoz tartozóknak 
tekintessenek, s hogy következőleg a kath. templomoknak s 
más egyházi vagyonczikkeknek rájok való átruházása a 
legkiáltóbb igazságtalanság. A bielefeldi Windhorst, a nagy 
Windhorstnak rokona, szellemi irányát tekintve pedig ha -
tározott ellenlábasa, ki nyilt hi tétlenségének daczára is 
ókatholikusnak mondja magát, bátyja által annyira sa-
rokba szoríttatott, hogy meg kellett vallania, miszerint mind-
azon érvek, melyeket a Vatieanum ellen felhozni szoktak, a 
Tridentinum ellen is felhozhatók. 

Ezen vallomás összehasonlítva azzal, melyet Petri kép-
viselő, az egész törvényjavaslatnak atyja tett, hogy ugyanis 
a pápai rendszer kiirtandó az egyházból — e vallomás mu-
tatja, minő ,katholikusok' ezek, kik midőn Hüffer képviselő 
az egész ház előtt azt kérdézte tölök: váljon merik-e azt 
mondani, hogy a római-katholikus egyháznak tagjai? 
hallgattak, ámbár egész ,törvényök' ezen alapszik, hogy az 
,ókatholikusok' nem szűntek meg a katholikus egyház tag-
jai lenni. De azért a törvény elfogadtatott, melylyel, Wind-
horst szavai szerint, bármely városban egynehány hitetlen 
ember az egész katholikus egyházvagyont magához ragad-
hatja. De hisz ép ez az, mit a kormány s a páholy akar. 

Ijondon. A z a n g o l p ü s p ö k i k a r n a k á t i r a t a 
n é m e t h i v a t a l t á r s a i h o z : Domino Archiepiscopo Co-
loniensi Car dinalis Ar chiepiscopus Westmonasteriensis et Epi-
scopi Angliáé Pacem et Salutem in Domino. 

Te, Domine et Fráter dilectissime, pro Ecclesia Dei 
confessorem peramanter salutamus et una Tecum Confratres 
Tuos, qui in auctoritate et libertate pastorali vindicanda ad 
carceres detrusi sunt, in Te et per Te toto corde gratulamur. 

Literas, quas nuper Imperii gubernio ad refellendas 
contra Vaticani Concilii et Episcopatus universalis dignita-
tem cavillationes dedistis, summo gaudio et assensu perlegi-
mus. Quodque in iis praecipue admirati sumus, praeclara est 

protestatio Yestra, qua sacro Electorum Pontificiorum Colle-
gio liberrimam atque ab omni vel minima coactione immu-
nem Petri successorem deligendi facultatem vindicastis. Qua-
propter, dilectissime Frater et Domine, egregias literas Ve -
stras maxime ad ecclesiae utilitatem necnon ad fidelium in-
formationem et conformationem esse arbitrantes, nos Angliáé 
Episcopi easdem clero populoque nostro publicandas et intra 
missarum solemnia annuntiandas decrevimus. Quo fiet, uti 
magnopere volumus, ut omnibus fidelibus et infidelibus et 
hic in Anglia nostra et in aliis ubique regionibus innotescat, 
Nos, Confratres Vestros, verbis factisque Vestris ex imo corde 
adhaerere. 

Denique, quoniam minime scimus, quomodo hae salu-
tationes nostrae ad alios Germaniae Episcopos tute deferri 
possint, Te, Domine Reverendissime, deprecamur, ut ex ur-
banitate et benevolentia Tua fraterna hasce nostras prae-
sentes Coepiscopis Tuis communicandas benigne curare velis. 

Datum: Westmonasterii, die 8. Április 1875. 
Henricus Eduardus S. R. E. Cardinalis, Archiep. West-

monasteriensis. Thomas Josephus 0 . S. B. Ep. Neoportensis 
et Meneviensis. Guilelmus Bernardus Ep. Birminghamiensis. 
Jacobus Ep. Salopiensis. Guilelmus Ep. Plymuthensis. Gui-
lelmus Ep. Cliftonensis. Franciscus Ep. Northantoniensis. 
Robertus Ep. Beverlacensis. Jacobus Ep. Hagulstadensis et 
Novocastrensis. Jacobus Ep. Suthwarcensis. Herbertus Ep. 
Salfordiensis. Bernardus Ep. Liverpolitanus. Eduardus Ep. 
Nodtinghamiensis. 

Osztrák-Lengyelország. A g ö r ö g - k a t h o l i -
k u s p a p s á g k ö z t i s z a k a d á r - m o z g a l m a k kezdik 
legújabban a katholikus érzelmű köröknek figyelmét ma-
gokra vonni. A ,S. K.' e tekintetben a jó szellemű ,Przeglod 
Lioowski' után oly adatokat beszél, melyek csakugyan arra 
valók, hogy az olvasó szivét a legnagyobb szomorúság-
gal töltsék el. Kiindulva az Orosz-Lengyelországban az 
egyesültek ellen elkövetett s még máig is folytatott kegyet-
lenségekből, melyekről az idézett lap is azt mondja, hogy 
azokért a felelősség leginkább a Galicziából átszökött rene-
gatusokat terheli, tüzetesen ezen galicziai, eddig meg .egye-
sült' görög-katholikus papságról ezeket mondja : 

„Ugyanazon sors, mely az Uniót a chelmi megyében 
érte, ugyanaz vár rá Galicziában is ; talán azon egy különb-
séggel, hogy itt a szakadás-törekvésüek nem fognak a k a -
tonai karhatalomra támaszkodhatni. Ne ringatódzunk csa-
lóka reményekben : az itteni egyesült papságnak túlnyomó 
többsége, melynek kebeléből már több mint száz egyén a 
moszkowita gazság eszközéül adta el magát, s mely a chel-
mi ál-administratornak (Popielnek) évenkint számos fiatal 
embert bocsát rendelkezésére, amennyiben számos galicziai 
egyesült pap fiait s rokonait rendesen orosz szolgálatba küldi ; 
e papság minden katholikus szellemet már régesrégen le-
vetkezett". 

„Az Uniót Galicziában jelenleg csak két püspök s né-
hány nap képviseli, mert a három milliónyi tudatlan tömeg 
mindig oda forduland, a hova tólják. Vannak helyek, hol a 
nép, magának a papnak utasitása folytán már régebben a 
szakadár isteni tiszteletet l á t o g a t j a . . . . Igy tehát nem csuda, 
ha azon chelmmegyei görög-egyesült papságnak sorsa, mely 
Rómáhozi ragaszkodásáért a legsúlyosabb üldöztetést szen-
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vedi, galicziai h i t - s pályatársainál mi rokonszenvre vagy 
részvétre sem talál, sőt a legviszataszitóbb rágalmakra szol-
gál okul s keresett ürügyül". 

„S mi mind nem történik nálunk, Galicziában ? ! A pa-
pok eldobják a fehér albákat, s színeseket vesznek haszná-
latba, amint a schismaticusok szoktak. A szentatyának a 
lembergi érsekhez intézett (a maga idején a ,Religio' által 
is közölt) brevéje, ez utóbbinak határozott rendelete da-
czára sem olvastatott fel a templomokban ; magában Lem-
berg városában magok a szentgyörgyi kanonokok is buzgó 
olvasói a tilalmazott ,Slowó'--na,k, melynek szerkesztőivel 
nem csak ők, de a papnövendékeknek tanárai is a legben-
sőbb barátságot ápolják. A chelmi megyéből átszállingozó 
szakadár ügynökök sorban j á r j á k a városi s falusi papsá-
got . . . . az egyházi történelem nem tud példát rá, hogy egy 
hajdanta tisztán katholikus érzelmű papság ennyire meg-
változhatott, s a külföldi szemlélő el sem tudja képzelni, mi-
ként lehetséges, hogy derék s tiszteletreméltó püspökök sze-
mei láttára ilyenek történhetnek". 

VEGYESEK. 
— A pozsonyi kath.-politikai kaszinó f. hó 9-én ünne-

pelte meg ő szentségének, IX. Pius pápának 84. születés-
napját. A fényes gyűlésen gróf Apponyi György ő exja el-
nökölt, s azt kitűnő katholikus szellemben mondott megnyitó 
beszéd által emlékezetessé tette. 

— A porosz zárda-ostromra vonatkozólag egy social-
democrata lap, a drezdai , Volksbote' a következőket mondja, 
mik, eltekintve ogyes helyektől, teljes figyelemre méltók : 

„Ama lázas törekvés, a zárdákat egyiket a másik után 
feloszlatni, minden józan okot s alapot nélkülöz. Hogy a 
zárda lakóit minden kényszer alól felszabadítják ott, ahol az 
létezik, az helyes ; de meg kell vallani, hogy a közönségnek 
legnagyobb része nagyon elfogult a zárdák iránt, mert csak 
borzadályos regényekből ismeri azokat. A zárdákban azon-
ban jó adag socialismus rejlik. S szemlélje csak valaki azon 
önfeláldozó odaadást, mely a betegápolással foglalkozó ren-
deket jellemzi. Hány beteg, épen a szegényebb sorsuak kö-
zül, nem maradna ápolás nélkül, hahogy a „nővérek" nem 
volnának, kik ápolásukra vállalkoznak; s époly kevéssé 
szabad elfelejtenünk, hogy a manap fenálló nyilvános beteg-
ápoló intézetek keletkezésöket az ily szerzetesek által meg-
pendített eszmének köszönik". 

„A szegényebb sorsú nép, főig Délnémetországban, 
végtelenül sokat vesztene, hahogy az irgalmas nénék s ba-
rátok eltöröltetnének. Azon zárdák mellett, melyekben csak 
contemplativ élet uralkodik, természetesen nem lehet fel-
hozni semmit (?) de a mai társadalomban épen a liberálisok 
azok, kiknek legkevesebb joguk van ezen ,contemplatio' 
ellen kikélni ; mert a ki ezen semmittevő (?) szemlélődést 
kárhoztatja, az legyen szives egyúttal az egész mai társa-
dalmat is kárhoztatni, mely egész, fél-, negyed-, nyolczad-
s tizenhatod tőkepénzeseket terem s á p o l . . . Váljon ezek a 
tőkepénzesek, s mellettök még az állami nyugdijasok hoszu 
sora, még aztán oly egyéniségek is, mint például ama bizo-
nyos protestáns ,kanonokok' — váljon ezen nem sokkal 
,contemplativ'-abb életet élnek-e mint akármelyik barát ?" 

Nem csudálkoznánk, ha e rövid észrevétel bizonyos 
oldalról ismét érvül hozatnék fel a ,fekete s vörös internatio-
nale' közti szövetség létezése mellett! — hiszen „aliquo 
sensu" talán nem is ártana ! 

— A katholicismusnak örvendetes haladását Ameri-
kában a következő adatok is bizonyítják : ezelőtt 25 évvel 
egész Északamerikában csak 66 iskola volt, mely apáczák 
vezetése aiatt állott, jelenleg majdnem tízszer annyi, azaz 
664 oly tanintézet áll, ugyancsak apáczák vezetése alatt, 
melyekben az oktatás nem igyenes, hogy az ezrekre menő 

plébániai, szabad-, á rva- s ipartanodákat ne is említsük, 
melyekben az oktatás ingyenes. Magában a new-yorki me-
gyében van 46 ily iskola, melyben körülbelül 30000 gyer-
mek taníttatik, mig további 4000 árva- s egyéb jótékony 
intézetekben ápoltatik s taníttatik. 

— A legújabb porosz zárdatörvény alkalmából nem 
lesz érdektelen az ugyanottani szerzeteseknek statist ikájá-
ból néhány adatot közölni: Tisztán contemplativ férfiszer-
zet van Poroszországban kettő ; carthausiak s trapisták, 
mindkettő a kölni megyében, összesen 2 házzal s 49 taggal ; 
női van 3, carmeliták (5 házzal s 83 taggal a kölni, münsteri 
s poseni megyékben,) clarissák 2 házzal Kölnben s Münster-
ben s 44 taggal s az örökös imádásról nevezett sz. Benedek-
rendü apáczák 4 házzal s 98 taggal. A tanítással s nevelés-
sel foglalkzzó rendeknek s társulatoknak van 242 házban 
2900 rendtagjok; betegápolásnak 2-59 házban 1888 személy 
szenteli magát ; tanítással és betegápolással 360 házban több 
mint 3000 különféle rendtag foglalkozik; lelki pásztorkás-
sal foglalkozó szerzetes van 39 különféle helyen 511 ; — az 
összes szerzetesi személyzet tehát egész Poroszországban 
8573-ra rug, kik közül a szőnyegen forgó törvény közvetle-
nül mintegy 800-at sujt, mig a többiek még négy évig együtt 
maradhatnak, vagy bármikor is királyi rendelet által szét-
üzhetők, miközben a liberalismuson az a furcsa baj esik, 
hogy épen a tanitó szerzeteket kell még négy esztendőig 
megtűrnie, ámbár ezek a ,Köln. Ktg.' naiv vallomása sze-
rint sokkal .államveszélyesebbek' mint a contemplativ szer-
zetek ; de hát kell őket megtűrni ; mert nincs mód e jeles 
tanerőket egyelőre pótolni ! 

— Azon kiváló figyelmet, melyet a porosz kormány a 
katholikus íróknak szentel, legszebben tűnteti fel azon kö -
rülmény, hogy jelenleg be vannak zárva : Májunké, Thieme 
és báró Schrötter a ,Germania'-tói ; dr. Helle s dr. Otto a 
,Schles. VïksstgS-tôl: Florencourt, a ,Ratibor-Leobschützer 
Ztg.' szerkesztője ; Neise a ,Neisser Zig.' dr. Suin s dr. Wink-
ler, a , Westf. Vlksztgszerkesztői s Hellfy a ,Fuld. Bl.' fő-
munkatársa. Dr. Blum, a , W. F.' Winkler után belépett 
szerkesztője kiutasittatott ; dr. Hager, ki a fentebbi Ottónak 
utódja volt, már szintén el van itélve s több hónapi bezá-
ratását e napokban várha t ja ; mig végre az állami ingyen-
tartást, mely szintén már biztosítva van számukra, hárman 
kerülik külföldön ; Kosiolek a ,6rem.'-tól, Wendt báró, a 
,Westf. Mercur'-t6\ (1. ,Rel.' 26 sz, 210 1.) s Fussangela 
,Düsseid. Vlksbl.'-t6\ ; — ezek után nem csuda, ha a ,Ger-
mania', mely e napokban a békáról hozott vezérczikket, leg-
újabban ismét a gombát választá egyik vezérczikke tárgyául. 
— Gröbel, szoidryi plébános a poseni megyében befogatott, 
azon gyanú miatt, hogy ő azon „kis ismeretlen", ki Kick, 
kähmei plébánost nem régen a titkes pápai delegatus nevé-
ben a kwilczei templomban kiközösítette. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 428 frt . 13 kr., 180 frank ar., 76 darab 
régi húszas, 4 db tallér, 3 db ez. ftos s 1 db cs. k. ar. 

0 Szentségének IX. Pius pápának 84-ik születési nap-
jára május 13-kára fiúi szeretetük jeléül, a bp. központi 
papneveldéből : 

Róder Alajos apát, kanonok, kormányzó 2 db cs. k. ar . 
Pellet József, alkormányzó . . . . 1 db cs. k. ar. 
Czibulka Nándor, lelkiigazgató 5 frt . 
Dr. Breznay Béla, tanulmányi felügyelő . . 2 frt . 
Való Simon, tanulmányi felügyelő . . . . 2 frt . 
A növendékpapság: 11 frt . 15 kr., továbbá 1 db ezüst 

forint és 1 db régi húszas. 
Ugyanez alkalomból egy névtelen . 6 db cs. k. ar. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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V a n - e a p a p o k n a k s z ü k s é g ü k a j u b i l e u m r a ? — V e g y e s e k 

„ É p e n j ó k o r ! " 
„Soha, mióta a kath. egyház fenáll, ily küz-

delmeket nem kellett végig küzdenie" . . . e nyilat-
kozatot vajmi gyakran hallani manap, s nem egé-
szen minden látszólagos ok nélkül ; mert körülte-
kintve a földgömbön majd ugy látszik, mintha az 
egyház sehol valóságos, teljes, őszinte s biztosított bé-
kének nem örvendene. Nem is szólunk, Német s Olasz-
országról, hallgatunk Oroszországról, elmellőzzük 
Délamerikát, nem hivatkozunk vértanú- hitktildé-
reinknek jelentéseire Japanról, Chináról, s a kelet-
indiai eseményekről; de váljon egészséges, igazi 
béke-e az, avagy csak békének nevezhető-e azon 
állapot, melyben a kath. egyház a mi kettős biro-
dalmunkban vergődik ? . . . Avagy Francziaország-
ban könnyebb-e sorsa, nem kell-e ott is folytono-
san résen lennie, daczára annak, hogy a majdnem 
százados vexatio immár lassankint intellectum in-
cipit dare a nemzet jó nagy részének ; de mily ne-
héz a kijózanodási processus, mily lassan halad a 
százados forrólázban hánykolódó nemzetnek fel-
gyógyulása ? Szóljunk e Spanyol-országról, hol 
az egyház már évtizedek óta azon állapotban siny-
lődik, melybe azt Bismarcknak legújabb ,törvé-
nyei' még csak hozni iparkodnak ? Avagy azt 
hiszszük-e, hogy az egyháznak — nem mondjuk 
belállapota, mert az, hál ' Istennek a legvirágzóbb 
— de körülményei az angolszász vidékeken, An-
golhonban s Ejszakamerikában mi kivánni valót 
sem hagynak hátra V Hatalmas s tevékeny ott is a 
keresztényellenes had, s csak az országoknak eddig 
igazán szabad alkotmánya s az ott lakó fajoknak 
igazi szabadelvüsége, s a józan szabadság iránti 
határ talan tisztelete akadályozá meg eddig, hogy a 
szellemi fegyverekkel ott is szüntelenül folytatott 

harcz, a tettleges erőszakoskodások terére át nem 
csapott, mint ezt a kozákérzelmü orosz birodalom-
ban folytonosan szemléljük s a káplárbot alkotta, 
nagyobbította s fentartotta Poroszországban három 
év óta tapasztaljuk. Ott is, ért jük Eszakamerikát, s 
Angliát hatalmasan foly a katholicismus elleni 
harcz, s egyes, mintegy en passant tett törvényho-
zási kísérletek a tanügy terén mutatják, hogy a 
,jóakarat' megvolna, csakhogy eddig e népeknek al-
kotmányos conservativismusa akadályozá oly ,tör-
vényeknek' hozatalát, mint a minőkkel Bismarck a 
páholynak s minden oktondiak s elfogultaknak 
nagy örömére, a katholikus egyháznak ottani el-
nyomatását előkészíteni látszik, mig voltaképen 
csak minden személyes s állampolgári szabadságot, 
a politikai s lelkiismereti szabadságot, talán több 
szándékossággal s ravaszabb számítással, mint vak-
buzgó imádói csak sejtik is, előkésziti, vagyis in-
kább : már be is fejezte. 

Szóval, bármerre tekintsünk is a földgömbön, 
majd mindenütt ugyanazon rémalakkal találko-
zunk, melynek azok adtak nevet, kik előidézték, a 
,culturliarcsí-czal; nyi l tan vagy titkon, erőszakosan 
vagy simán ; — de mindenütt foly, sőt talán még 
mindig növekedőben van. 

S es jól van igy ; — e harcznak végig kellett 
küzdetnie, s ha kellett, soha sem volt jobb idő an-
nak végig küzdésére, mint épen ma ; — a ,cultur-
harcsL épen jókor jött. 

Nem a paradoxonok hajhászata késztetett ezen 
nyilatkozatra, hanem korunk s annak szellemi 
áramlatának megfigyelése; — hadd magyarázzuk 
ki magunkat. 

Bármiként tekintsük az ember szellemi fejlődé-
sének történetét és e történet egyes pházisait, annak 
hátrá lva történő haladását, századokig tévkörben 
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való forgását egyes kérdésekben — mely, mellesleg 
mondva, csak ugy lehetséges s magyarázható, ha és 
midőn e szellem elvonatkozott, bűnös hiúságában 
elvonatkozott azon fényes vezércsillagtól, melyet az 
isteni kinyilatkoztatásban bir — tény, hogy e tör-
ténetnek általános jellege az, hogy az aprólékos, 
folytonos forrongás közül időről időre hatványozott 
erővel egyes kiválóbb kérdések domborodnak ki, az 
emberi nemet néha századokig lázas ingerültségben 
tartók, melyeket epochalis, korszakot alkotó pro-
blémáknak, eseményeknek nevezni szoktak ; mert jel-
lemük bélyegét a keletkezésökre következő kor-
szakra nyomják, s raj ta hagyják azt, mignem egy 
másik, ujabb kérdés támadása a régebbit elsőbben 
elhalaványitja, majd egészen leszorítja a világtör-
ténelem napirendjéről. Ilyetén u j kérdéseknek tá-
madását aztán forradalomnak is szoktuk nevezni, 
átvett értelemben, bár tényleges forradalommal is 
vajmi gyakran összekötve látjuk. 

A világnak kereszténynyé tétele, annak ez ál-
tal polgárosítása, a keresztény monarchiának, mint 
egyeduralomnak keletkezése, majd az egyes ren-
deknek, elsőben a papinak, későbben a katonai s az 
ebből fejlődött nemesinek, későbben a polgárinak a 
politikai téren előrenyomulása, túlsúlyra vergő-
dése, minek folytatását ma a socialismusnak, a ,ne-
gyedik rend'-nek létérti küzdelmében szemléljük ; az 
absolut monarchiának átváltozása alkotmányossá, 
majd elfajulása úgynevezett parlamentarissá; a hit, 
ész s tekintély közti viszonynak erőszakos szellőz-
tetése, mely legmaradandóbb kárral a 16. század-
ban történt, — mindezek ilyféle epochalis forradal-
mak voltak, mindannyi jelző az emberi ész törté-
netében. 

Korunknak is van egy ily jelzője : az állam s 
egyház közti viszony kérdésének bolygatása, mely — s 
ez is korunk jellemzéséhez tartozik, vagyis inkább: 
ennek jól ismert jellemének tökéletesen megfelel — 
mely, mondjuk, nem uj, hanem már századok előtt 
végig vivott küzdelmeknek újbóli megindítása ; mert 
nemünk szellemét ma, ha valami, a terméketlenség 
jellemzi, oly terméketlenség, mely őt majd minden-
ben a régi, jó s rosz eszméknek, ha szabad e szót 
használnunk, felmelegítésére kárhozta t ja , hogy 
utánzója legyen rég letűnt elődjének, a művészet s 
tudományban nem kevésbbé, mint — a forradal-
makban. 

S ép e régi forradalmaknak összehasonlitása a 
maival az, mely fentebbi nyi latkozatunkra készte-
tet t : „A ,culturharcz' épen jókor jött !" 

Az állam s egyház közti viszony nem ma ké-
pezi először az általános szellemi foglalkozás tár-
gyát . A byzanti császároktól kezdve XIV. Lajosig, 
II . Józsefig s a Napoleonidákig mindenütt ott talál-
juk a történelemben e vörös fonalat ; sőt azt mond-
hatjuk, hogy utóvégre minden időben ugyan-
azon fegyverekkel küzdetett végig, ha mindjárt az 
Egyház részéről nem mindig — s itt egy második 
paradoxont koczkáztatok — azon könnyűséggel 
mint ma; — igaz, hogy szerencsésen küzdettetett 
végig mindannyiszor, amint az, katholikus hitmeg-
győződésünk szerint, nem is lehetett másként; de a 
harcz, mig folyt, emberileg véve, gyakran bizonyta-
lanabb volt, mint ma, a küzdelem esélyei ingado-
zóbbak, a végkimenetel iránti remények gyakran 
halványabbak, nem ri tkán talán az Egyház had-
csapatai kevésbbé harczedzettek, fegyelmezettek, 
mint ma. 

Ha csak némileg is jól fejeztük ki magunkat, 
a szives olyasó immár sejtheti, hogy miért merjük 
állítani, hogy a ,culturharcz' ha már jönnie, azaz, 
ha már megnyittatnia kellett, épen jókor jött. 

A byzanti császárok a magok Caerularius-ait 
s Photius-ait megtalálták, a Hohenstaufoknak még 
ellenpápák is állottak rendelkezésökre, Szép Fülöp 
a narbonnei érsekben talált szolgálatkész eszközt, 
a pistojai zsinat, Bossuet tételei, az emsi pontoza-
tok, Hontheim irodalmi merényletei, a gallicanis-
musnak még a Napoleonidák alatt is észrevehető, 
bár csendes, de szivós működése : mind ez azt mu-
tatja, hogy az Egyház ugyan, mint ilyen, nem in-
gadozott, nem hátrál t egy lépést sem, nem adta 
tel a jogot soha sem; de az egyház Jaw voltak, kik 
ingadoztak, pedig még oly helyeken is, hol külön-
ben Sión őreit keresnők. Ez okozá, hogy a küzde-
lem nehezebb, nyakasabb, gyakran még veszélye-
sebb is volt a mainál ; — s az Egyház, Az által a 
ki vezérli mégis győzött, — hogy ne győzne te-
hát ma ? ! 

Mint egy érczfal, ugy áll az egész katholikus 
világnak püspöki kara Péter széke körül, bátor de 
bölcs vezetése alatt egy tanult, fegyelmezett, hithű 
papság, s ép azon vidékeken, hol a küzdelem legza-
josban dühöng a hiveknek milliónyi serege, me-
lyet a kemény megpróbáltatásnak magasra lobogó 
tüze legyőzhetlenné edz, s mely hősies magatar-
tása által fényes, ellenállhatlan, magával ragadó 
példát szolgáltat nekünk — értjük azokat, kikre 
talán — talánl későbben kerülend a sor sem a 
börtön, sem szegénység s nyomor, sem a számüze-
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tés nem képes csak egyetlenegy vétkes engedményre is birni 
az Urnák elszánt harczosait. 

S minek köszönjük ezt ? 
Annak, bogy épen jókor, közvetlenül a harcz kitörése 

előtt adatott ki a varázsliatásu jelszó, mely a Syllabusban 
az eszméket tisztázva, a Vaticanumnak határozataiban oly 
szabatosan vonalozza körül a helyzetet, hogy minden egyes 
elme egy félreérthetlen „aut-aut" előtt állva, a vezér ha tá -
rozott bátorságából lélektani okoknál fogva maga is önbá-
toritást merit, mely mindnyájunkat a czél s eszköz teljes öntu-
datával bíró, elszánt hadsereggé tömörít, melynek soraiban 
az ember legdrágább kincseért, a szellem igazi szabadságáért 
küzdve, eleshetünk ugyan a csatában, testileg — de gyáván 
megadni magunkat nem fogjuk soha ! Vége a többé, kevésbbé 
ildomos számitgatásnak, vége az árulással határos álóvatos-
ságnak, vége a veszélyes kényelemnek ; ma küzdenie kell 
annak, aki élni akar, s mert a Vaticán villanyszava uj életerőt 
Öntött belénk, azért történik, hogy a támadó ellenség, ahol 
alvó őröket, tétlen vezéreket s zilált hadsereget találni vélt, 
egytől egyig hősökből álló, áthatlan sorfalba ütközik, s 
kénytelen tapasztalni, miszerint nem homokra épült, inga-
tag, roskadozó épületet, hanem mozdulatlanul álló szikla-
várt, az Urnák erős várát ostromolja — hasztalanul ! 

Ezért mondjuk : a harcz épen jókor ütött ki, midőn 
legjobban elkészülve voltunk rá. A kik ezelőtt egyévtized-
del kényelmesen szenderegtek, azok ma ébren állnak; a kik 
bizonyos fényes szók által elvakittatva, akkor talán köny-
nyebben engedtek volna a csábigének, azok ma kijózanod-
tak, a passiv nem-törődést határozott actió váltotta fel s a 
régebbi tétovát, annak kételkedést többé nem ismerő öntu-
data, hogy — győznünk kell ! 

S győzni is fogunk ! 
De csakis egyedül a Vaticán érdeme lenne mindaz? 

Avagy ki birta rá, hogy azt tegye, minek fényes gyümöl-
cseit már is élvezzük, — ki tanitja őt, a népek tanitóját, te-
endőire, ki inté, figyelmezteté, sürgeté őt ? Az, kit az Ur 
tanítványainak igért, hogy velők, azaz az összegyházzal 
leend, világ végezetéig ; Az, kinek ünnepélyes napját épen 
ma üljük, kiről a mai szent zsolozsmában mondjuk: 

„Qui diceris Paraclitus, 
„Altissimi donum Dei, 
„Fons vivus, ignis, Charitas 
„Et spiritalis unctio ; — 

O az, ki Péter utódjának lépteit igazgatva, általa s vele győ-
zelemre vezérli az anyaszentegyházat ; O az, kihez midőn 
ma hálát rebegnénk, hozzá, az eddig is tapasztaltak nyomán 
kettős bizalommal igy fordulhatunk : 

„Tu septiformis munere, 
„Digitus Paternae dexterae, 

„Hostem repellas longius, 
„Pacemque dones protinus, 
„Ductore sic te praevio 
„Vitemus omne noxium — Amen ! 

A k e r e s z t é n y n e v e l é s . 
(Folytatás.) 

Tökéletességre törekszik nevelni az ifjút, azaz benne, 
minél szebben, minél ragyogóbban kifejleszteni Isten képét 

és hasonlatosságát. Isten képe és hasonlatossága ugyan a lé -
lekben rejlik, s azért a ker. nevelő főkép a lelket törekszik 
művelni ; de nem feledkezik meg a testről sem. Azért kettős 
irányban működik tehát a ker. nevelő, midőn tanitványát 
tökéletesíteni törekszik, t. i. fejleszti annak testét és fejleszti 
lelkét. Fejleszti testét, mi okból ? Nem, hogy vérengzőket 
neveljen belölök, vagy pedig kéjelgőket és csábitókat, ha -
nem azért, mert tudja, hogy ép testben lakik az ép lélek ; 
mert tudja, hogy a test a lélek eszköze és munkatársa, s 
mert tudja, hogy a test a Szentléleknek temploma s majdan 
a feltámadásra és örök életre van hivatva. Következőleg 
szükséges, hogy ép, erős, munkára, fáradozásra, önmegta-
gadásra k<*pes legyen a test, mely a lélek eszköze. Illik, 
hogy tiszta és csinos legyen a test, mely a Szentlélek tem-
ploma. S méltó, hogy természeti leg kifejlett, idomított, ügyes 
legyen a test, mely feltámadásra és örök életre van hivatva. 
Azért áldja az Urat szent Dávid, hogy „őt körülvette erős-
séggel, olyanokká tette lábait, mint a szarvasokéit s karjai t 
mint a rézijjat". (17. Zsolt. 33—36.) S azért int szent Pál : 
„Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Krisztus tagjai, nem 
tudjátok-e, hogy a ti tagjaitok a Szentlélek temploma, ki 
bennetek vagyon ? Dicsőítsétek és hordozzátok Istent a ti 
testeitekben". (Kor. 1, 6, 15, 19—20.) Ily indokok vezetik 
K. A. a ker. nevelőt a kisded testének fejlesztésében. 

S ha a testi nevelésben ily utólérhetlenül magasztos a 
ker. nevelés, mit mondjunk akkor a lelki nevelésről ? A lé-
lekben képezni kell az elmét, a szivet és az akaratot. S lás-
sátok, mily irányt vesz mind a háromban a divatos nevelés, 
és minőt tart szem előtt a ker. nevelés ? 

A mai kor bölcseinek elég, ha az ifjúsággal mindent 
csak láttatnak, hallatnak, szagoltatnak, ízleltetnek, tapin-
tatnak; a belső értéket azonban és az elme magasabb tehet-
ségeit számba sem veszik. Nekik az emlézés, betanulás teher, 
a képzelem számára nincs anyaguk ; a fogalmaktól, kivált a 
magasabb fogalmaktól irtóznak, az Ítélés és következtetés 
alapossága nálok, kik az örök igazságokat nem fogadják el, 
hiányzik s ennélfogva az ész képzésében is nélkülözik a 
legsikeresebb eszközöket, az isteni tulajdonságok magasztos 
gondolatait. Ellenben a keresztény nevelő az ismerő tehet-
ség minden ágát fejleszteni törekszik. O nem elégszik meg 
azzal, ha növendéke megszemléli a természet remekeit, ha -
nem őt azoknak végső okaira is figyelmezteti, t. i. erede-
tökre és rendeltetésökre, Istenre s ekkép megtanítja őket, 
hogyan emelkedjenek fel a látható dolgok ismeretéből a lát-
hatatlan alkotónak ismeretére. S midőn igy a külső érzéki 
ismeretet a végtelenig hasznosítja, akkor egyszersmind a 
belértéket is fejleszti ; mert egy mindentudó, jóságos és igaz-
ságos Isten létének és törvényeinek tudatát ültetvén a lelki-
ismeretbe, ezáltal a növendék belsőjét ismét határtalan ne-
mesedésre képesiti. Az emlékező tehetséget, nem terheli lélek-
ölő száraz dolgokkal, hanem szent igazságokkal, erkölcsi 
szabályokkal és lélekemelő imákkal és énekekkel gazda-
gítja. A heves ifju-képzeletnek nem a természet máso-
latait vagy festett alakokat, hanem a szent történetek, szen-
tek élete s az egyház és haza nagy embereinek mintaképeit 
s a szeplőtelen erkölcs megtestesült másait mutatja, me-
lyek a lelket, mig egyrészről a magasabb eszmék felfo-
gására és megszeretésére képesitik, másrészről örök érvé-

40* 
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nyii lelki kincsek birtokába helyezik. Ea ha a fogalmazó, 
itélö, következtető tehetségek a maga az ész fejlesztéséről 
van szó, hol van azon iskola, mely oly magas fogalmak ti t-
kaiba avatná be az elmét, mint a ker. iskola ? A hit, a re-
mény, a szeretet s általán az erények és kegyelmek fogal-
mai, azok pontos megkülönböztetései, elvei és gyakorlati 
következtetései, s a végokoknak a vallás nyújtotta ismeretei 
mindent felülmúlnak, a mi az ember ismeretkörébe számit-
ható. S midőn ekkép a ker. neveléa az elmét tehetségéhez 
mérten lehető legmagasabb ismeretkörbe emeli fel, még itt 
sem állapodik meg, hanem az isteni kegyelem fénysugarai-
val körülveszi, a hit titkaiba beavatja s ez által képesiti, 
hogy a miket most csak tükör által és csak homályban lát, 
azokat egykor szinről szinre láthassa, és a miket most csak 
rész szerint ismer, azokat teljesen ismerhesse. A mint tehát 
hasonlithatlanul felülmúlja a déli nap ragyogása az éjféli 
mécs pislogását, oly végtelenül különbözik a keresztény ne-
velés által terjesztett felvilágosodás a divatos bölcselet által 
igért és híresztelt nem annyira felvilágosodás, mint elhomá-
lyosodástól. Minden mü magán hordozza szerzőjének jelle-
gét. A keresztény nevelés müvének szerzője pedig Istennek 
megtestesült Igéje. Már pedig ő róla olvassuk : „Őbenne vala 
az élet és az élet vala az emberek világossága és a világos-
ság a sötétségben világoskodik ; de a sötétség azt fel nem 
fogta". (Ján. 1, 4—5.) Mi által Isten Igéje az emberek vilá-
gossága ? Tanitása által, ezáltal világoskodik a sötétségben. 
Es mit nevez az evangelista sötétségnek ? Azon emberek tu-
datlanságát, kik tanítását el nem fogadják, hanem anélkül 
akarnak nevelni. Szent János szerint tehát a ker. nevelés 
világosság, a hitetlen nevelés pedig sötétség. 

De valamint az elme képzésének magasztosságában, 
ugy a szív képzésének mélységében ismét utólérhetlenül el-
hagyja a ker. nevelés az álbölcselet nevelését. A sziv az in-
dulatok és érzelmek tanyája . S lássuk, mire törekszik ezekre 
nézve a világi bölcseség és mire a ker. nevelés? Becsületére 
legyen mondva az emberi elmének, még tévedésében sem 
tud annyira vetemedni, hogy az ifjúság sziveit szándékosan 
megrontani törekednék. Azonban oly fontos ügynél, mint a 
nevelés, a tévedés csaknem egyenlő bün a szándékos meg-
rontással. S már most mondjátok meg hitetlen nevelök, 
hogyan fogjátok ti, az i f júval vele született önszeretetet oda 
nemesíteni, hogy az önzéssé vagy elaljasodássá ne fa jul jon? 
S hogyan fogjátok a vágy és öröm s a félelem és bu szen-
vedélyeit a kicsapongástól megóvni, sőt értékesíteni ? Azt 
mondjátok ? Az ember csak önmagáért él a világon ? Akkor 
önzőnek kell lennie s pillanatnyi szerencséért esdenie és 
azt elérve őrjöngő módjára örvendenie, pillanatnyi bajon 
pedig megrémülnie, ha az elérte, alatta össze kell roskadnia. 
Bocsássátok tehát az i f jút azon meggyőződéssel a világba, 
hogy csak magáért él a világon : a legrettenetesebb szenve-
délyek rabja leend. Ha pedig csupán a társadalom hasznát 
tűzitek ki élete feladatául, akkor eszközzé és géppé válik, 
önérzetéből és lelkiismeretéből kivetkezik s elfásult kedély-
lyel fogadand but és örömet. Mindkét esetben tehát vadítani, 
de nem uemesiteni fogjátok az i f j ak szivét. A sziv neme-
sítésének titka egyedül a ker. nevelés tulajdona. Önszeretet-
tel születik e világra az ember ? Jó. Akkor szeresse azt, a 
mi neki a legjobb. És mi az embernek legjobb ? Az, a mi öt 

magát javit ja és tökélesiti. Ez pedig csak egy van, az e r -
kölcsi jó ; mert, mig minden egyéb jóval vissza lehet élni, az 
erkölcsi jóval visszaélni nem lehet. A ker. nevelés tehát az 
erkölcsi jóra irányozván az i f jú önszeretetét, ezáltal a szen-
vedélyeket megnemesiti. Nem fog már az ő tanítványa két-
ségbeesni, ha szegénység, ha megbecstelenités, ha betegség, 
ha halál éri őt. Ha pedig jóllét, gazdagság, kitüntetés, erő, 
tudomány, ügyesség mosolyog feléje, akkor sem tántorodik 
el egy könnyen. Lelki erő és mértékletesség rendezi belsőjét 
s ez irányban haladva végre oda erősödik, hol szent Pállal 
elmondhatja : „Bizonyos vagyok, hogy sem halál, sem élet, 
sem magasság, sem mélység el nem szakaszthat minket az 
Isten szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban 
vagyon". (Rom. 8, 38—39.) 0 ezentúl csak egy veszélytől 
fél, az erkölcsi bukástól és csak a bűnön bánkódik. Csak 
egy vágy tágítja szivét, a javulás és csak a nyugott lelkiis-
meretben találja tiszta örömét. Igy rendezve indulatait és 
szenvedélyeit, lelkében a legnemesebb érzelmek oly dúsan 
tenyésznek, mint a liget virágai a télnek lezugott viharai 
után. Élénk lesz benne az igazságérzelme, mert az igazságot 
az örök bölcseség kisugárzásának ismerendi ; nemes a szép-
nek érzete; mert a szépségben az örök szépség visszatükrö-
zését látandja ; éber a szemérem érzete, mert fél lealjasitani 
magát ; erős a becsületérzés, mert Isten mindentudó szemei 
előtt óhajt járni ; szilárd a jog - és kötelességérzet, mert az 
Ur törvénye lépteinek ösvénye; hódoló a tisztelet-és kegye-
letérzete, mert elöljáróiban és szülőiben az Ur jelenik meg 
előtte ; lekötelező a hála érzete, mert tudja, hogy Isten és 
jótevői kegyelméből az a mi ; gyengéd a részvét érzete, mert 
saját gyengeségeit ismeri ; tettekben dus a honszeretetérzete, 
mert nem feledi a haza jótéteményeit ; mindenek fölött pe-
dig szent a vallásosság és erkölcsösség érzete, mert ezek fej-
lesztésében találja önbecsét. Igy a keresztény nevelés oly 
annyira megnemesiti a szivet, hogy maga az Ur Isten kész 
abban lakhelyet választani, mint az Udvözitö mondotta : 
„Ha ki engem szeret, Atyám is szereti őt, és hozzája me-
gyünk és lakóhelyet szerezünk nála". (Ján. 14, 23.) 

(Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 15. M é g e g y s z e r a 2 7 - e s b i z o t t -

s á g j e l e n t é s e . Már a mult alkalommal volt módunk k i -
mutatni azon következetlenséget, igazságtalanságot és absur-
dumot, melyek egyenkint és összesen a 27-es bizottság jelen-
tésében foglaltatnak, de mindaz, mint ezt már akkor meg-
jegyeztük, távolról sem meriti ki ama zagyvalékot, mely-
nek a jelentés kész tárházát képezi. Annyit ugyan fel tu-
dunk fogni, hogy a jelentésben zagyvaléknak lenni kell, 
mert különben, miképen lenne a munkálat liberális gondol-
kozás mód kifolyása, de már azt nem vagyunk képesek 
megmagyarázni, hogy mikép lehetséges a munkálatnak egyes 
enunciatióit, ugyancsak a jelentésben hangsúlyozott .elvek-
kel' kiegyeztetni, ha csak ismét azon nagyonis közelálló fel-
fogást nem tételezzük fel a bizottság tagjairól, hogy az egész 
országban csak önmagukat képzelték gondolkozó tehetség-
gel megáldva, ellenben minden más embert gondolkozásnél-
küli gépnek, vagy épen fatuskónak tekintettek. 

Szállitsuk le a maga értékére a bizottság e hitét. 
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Az állam mai nap a bizottság készséges elismerése sze-
rint .felekezetnélküli', egészen „önálló, saját jogi és erkölcsi 
elvein alapuló legfelsőbb etbikai intézmény" ; de amint az 
állam magát felekezetnélküli alapra helyezte, amint ezt az 
állam felöl a bizottság elismerte, azonnal ki is mondta a fe -
lekezetnélküli állam felett az Ítéletet. A felekezetnélküli-
ségben valóságos közöny, nem törődés, sőt megvetés foglal-
tatik a vallásosság és erkölcsösség iránt. A felekezetnélküli 
állam minden figyelme ki van meritve az által, hogy min-
denki adóját pontosan megfizesse, ha az ifjú a törvényben 
megszabott kort elérte, hogy katona kötelezettségét tel je-
sítse, hogy senki a dolgok menetéről máskép gondolkozni ne 
merészeljen, mint az államot képviselő többség, vagy az 
abból alkotott kormány, hogy a polgárok akarat ja más 
irányban ne nyilatkozzék, mint a hogy erre a hivatalos, 
vagy félhivatalos lapokban az utmutatás megadatik, szóval, 
hogy a szellemek valóságos procrustesi ágyba szoríttassanak 
oly módon, mint azt épen a felekezetnélküli állam akar ja és 
csak akként mozogjanak, mint commando szóra a katona-
ság. Ez a liberális felekezetnélküli állam, az ő keretébe a 
vallás, az erkölcs nem fér meg, hiszen ö önmagát a vallás-
erkölcsi alapon kivül helyezte. Hogy oz igy van, azt eléggé 
indokolja a 27-os bizottság jelentése a vallásszabadságról. 
Mert ugyan mi mást jelenthetne a ,bármely' vallásfelekezet-
nek adandó .teljes szabadság', mint hogy az állam minden 
vallást egyformának, egyenlő, azaz semmiféle értékűnek sem 
t a r t ? mi mást jelenthetne-e mindenféle vallásnak adandö 
szabadság, mint azt, hogy az állam semmiféle vallással, sem-
miféle erkölcscsel nem törődik? mint azt, hogy az állam 
megelégszik hitetlen, erkölcstelen alattvalókkal, sőt termé-
szetének, amennyiben ő felekezetnélküli, épen ily alat tva-
lók felelnek meg? mert azt tagadni nem lehet, hogy a b i -
zottság által ,bár mely "vallás' részére adott szabadság tág-
keretén belül, a felekezetlen állam természetének megfelelő 
vallásos (?) társulatok igen könnyen berendezhetik magokat. 

A felekezetnélküli állam fogalmából a fentebb levont 
következtetések természetszerűleg folynak, mit e mellett 
még a tapasztalat is, fájdalom, de igen bőven igazol. Annál 
felfoghatatlanabb tehát, ha a bizottság az olvasóra nézve az 
előzmények után meglepőleg egyszerre csak egész ajtatos 
képpel előáll és azt mondja, hogy : miután a vallásosság és 
erkölcsösség az államban nagy tényező és ez az állam előtt kö-
zönyös nem lehet, az államnak feladata anélkül, hogy a val-
lások beléletébe beavatkoznék, a vallásosság és erkölcsösség 
terjesztésére alakult társulatokat támogatni. Nem az eszmét 
támadjuk mi meg, hiszen, a mi meggyőződésünk, melyért 
folyton küzdünk, hogy igen is az államnak, amint vallás er -
kölcsös alapra kell állania, ugy kötelessége a vallás-erköl-
csös irányt támogatni, mondjuk nem ez eszmét támadjuk 
mi meg, hanem azt kérdezzük : mikép lehet összeegyeztetni, 
hogy egyrészt a felekezetnélküli államnak már létezése is 
tagadása minden vallásosság és erkölcsösség szükségességé-
nek, másrészt mégis azt hirdetni, hogy az államra nézve a 
vallásosság és erkölcsösség nem lehet közönyös ? azt kérdez-
zük, mikép lehet összeegyeztetni, hogy tettel a felekezetnél-
küli állam feleslegesnek tanusitja a vallásosságot, szóval 
mégis ugyanezt követeli ? mikép lehet egyrészt a felekezet-
nélküli államra utalva, ebből bármely vallásfelekezet ré-

szére a szabadságot követelni, másrészt ismét ugyanezen 
vallásfelekezetek támogatása végett a felekezetnélküli állam-
hoz fordulni ? egyrészt azt mondani, hogy az államnak a val-
láshoz semmi köze, másrészt mégis az állam segélyét inter-
pellálni ? Mindezek oly kérdések, melyek eléggé bizonyít-
j ák nem csak a bizottság következetlenségét, hanem a fele-
kezetnélkiili állam esztelenségét is, mert az állam vallás és 
erkölcs nélkül nem lehet ; oly igazság ez, mely elől még a 
bizottság sem menekülhetett. 

De hát mi következik mind ebből ? az, hogy a bizott-
ság nem elvekkel, hanem értéknélküli phrasisokkal foglal-
kozott és ezekkel akar ja a józan eszet megvesztegetni ; az, 
hogy az egész vallásszabadságról szóló törvényjavaslat nem 
egyéb, mint elmefuttatás, azon különbséggel, hogy mig ge-
nialis elmefuttatások gyönyörködtetik az olvasót, a bizott-
sági jelentés csak mosolyra indíthat, vagy szánalomra, mi -
dőn a józaneszii ember látja, hogy a liberalismus mily erő-
szakos módon csavarja ki az elmét rendes kerekvágásából 
és daczára ennek mégis mily erőfeszítéssel küzdenek pár t -
fogói, hogy-e mind politikai, mind társadalmi, mind theolo-
giai haeresist ne csak fenntartsák, hanem befolyását még 
erősítsék is. De az erőszaknak megvan a maga határa , mint 
a türelemnek, az emberiség, ha türi is egy időre az erösza-
kot, de végre fellázad ellene és igáját lerázni törekszik ma-
gáról, és mi lelkünkből óhajt juk, hogy e lázadás mielőbb 
létre jöjjön, hogy e törvénytelen és jogtalan igát az emberi-
ség mielőbb lerázza magáról, ez lesz az egyedül jogos for -
radalom, a liberalismus ellen a keresztény eszmék forradalma, 
melynek előbb-utóbb, de bizonyosan bekövetkező győzelme 
meg fogja a világot menteni a liberalismus által hirdetett 
eszméktől, elvektől, következtetésektől, melyek nem egye-
bek, mint — phrasisok és absnrdumok. A 

Pest, május 18. A z e r d é l y i k a t h o l i k u s o k 
ü g y e a f ő r e n d i h á z b a n . Csaknem négy hónapja folyt 
már le, hogy ugyan e helyen az erdélyi katholikusok sérel-
meinek megorvosoltatása érdekében, mit a kormány már 
éveken keresztül buz, von anélkül, hogy az ügy végleges 
eldöntésre, kerülne, illetőleg, hogy a katholikusoknak igaz-
ság szolgáltatnék, fölszólaltunk; azóta ismét felemiitettük 
ez ügyet márczius hónapban, ez idő óta ismét letelt két 
hónap és még mindig ott vagyunk, a hol voltunk márczius-
ban, a hol voltunk januáriusban, a hol voltunk évek előtt ; 
az országgyűlés milliókat szavazott meg minden kigon-
dolható és ki nem gondolható dolgokra, a kormány te l j -
hatalommal ruháztatta fel magát, a kormány egyes tagjai 
idővel rendelkeztek érdekes kirándulásokat tenni és valószí-
nűleg a katholikus körökben az egy és osztatlan, mert fusio-
nált párt érdekében korteskedni ; de arra nem volt idő, hogy 
a cultus- ós pénzügyi minister urak fusionáltak volna a k a -
tholikusok igaz ügyének érdekében és kiszolgáltatták volna 
erdélyi kath. testvéreinknek azon néhány ezer forintot, me-
lyet az állam kiszolgáltatni, isteni és emberi törvények sze-
rint egyaránt köteles. 

A türelem pohara azonban, mint látszik, már csordul-
tig telt, mert az erdélyi katholikusok ügye már nem csak az 
alsó-, hanem a felsőházat is mozgásba hozta, a folytonos 
ígéreteket követett semmittevés a kormány részéről, k i f á -
rasztotta már a béketűrést a főrendiházban is úgyannyira, 
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hogy Haynald ö excja kénytelen volt a kormányt figyel-
meztetni kötelessége teljesítésére a katholikusok irányában, 
méltán vetvén a kormánynak szemére, hogy a szászok hét 
millió és néhány százezer forinthoz minden nehézség nél-
kül hozzájuthattak, és a magyar elemet fenntartó katholi-
kusok még ma is kénytelenek tűrni, mikép sulyosodik r á -
juk a kormány keze, hasztalanul várva, hogy annyi inter-
pellate, remonstratio után, és a mi fö, ügyüknek szentsége 
mellett is nekik igazságszolgáltassék. 

Az erdélyi katholikusok és velük együtt mi is hálásan 
emlékezünk meg a napra, melyen ő excja ez ügyet a főrendi 
házban felemiitette, annyival is inkább, mert, ha van valaki, 
a kitől ínég várhat juk a kath. ügy pártfogását és hathatós 
előmozditását, azok a főrendiház tagjai, kikről szabad legyen 
feltenni, hogy ők érzik velünk együtt, miszerint a főrendi-
ház tagjainak tekintélye, befolyása rendithetlenül csak a k -
kor tartható fel, ha a jog és igazság minden irányban fenn-
tartatik, reményijük, hogy ők érzik, miszerint a katholicis-
mus iránt tanusitott tisztelet a kormány részéről, valamint 
jogainak, igazainak megbecsülése, erősiti a főrendiház tag-
ja inak jogait, mig ellenkezőleg a katholicismus jogainak, 
igazainak megtámadása, megingatása, rá juk is megingató-
lag hat vissza. 

E hit a felsőház tagjainak meggyőződése iránt, r e -
ményleni engedi, hogy az erdélyi katholikusok sérelmeinek 
ügyében adott kormányi válasz, utoljára hangzott el ugy, a 
mint elhangzott, reményleni engedi, hogy a főrendiház tag-
jai többé nem fognak megelégedni oly válaszol, melyet a pénz-
ügyminister ur már két izben tett, hogy két hónap alatt nem 
volt még ideje tanulmányozni az ügyet. Az erdélyi katholi-
kusok ügye oly szent, oly tiszta, oly igaz, hogy ugyan kevés 
idő kell hozzá a minister urnák, hogy igazságáról meggyő-
ződhessék ; egyébiránt miért nem bizott már meg eddig is a 
minister ur valakit ministeriumában az ügy tanulmányozá-
sával, kinek relatiójában megnyughatnék, mint azt más 
ügyeknél tenni szokás ? Mi azt véljük, hogy ez ügyben a 
kormány részére most az utolsó terminus engedtetett, mely-
nek lefolyása után a főrendiház erélyesebb módon fogja ke-
zébe venni az ügyet. Az országgyűlés befejezte után elég 
ideje lesz a minister urnák ily fontos ügygyei foglalkozni és 
annak igazságáról meggyőződni, mert csak reményijük, 
hogy nem fog fürdőbe menni. Az uj országgyűlés megnyitása 
után pedig ismét reményijük, hogy a karokat és rendeket 
már azon meglepetéssel fogja megörvendeztetni, hogy az er-
délyi katholikusoknak igazságot szolgáltatott, visszaadta 
azoknak pénzét tőkéstől és kamatostól. Ha azonban e remé-
nyünkben netán csatlakoznánk, ugy lesz rá gondunk, hogy 
egy ujabb interpellatióval alkalmat adjunk a minister urnák 
elmondani, mennyire jutott már tanulmányozásában az er -
délyi katholikusok sérelmének ügye körül, addig ugyanis 
hiszszük, hogy a kormány programm is elkészül ! <? 

Rozsnyó. F ö p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i l e u m -
r ó 1. (Folyt.) Cognitis iis, quae gregis Domini oves pascen-
das proximo respiciunt, iam nunc YV. F F . ad ea animo ad-
vertite, quae ad nos ceu Pastores, ministros Christi et dis-
pensatores mysteriorum Dei spectant, hie enim queritur in-
ter dispensatores ut fidelis quis inveniatur. (I. Cor. 4, 2.) 

Confessariis per Ordinarium loci approbatis Sua San-

ctitas de Apostolicae potestatis plenitudine intra anni Jubi -
laei spatium concedit et facultatem imperitur : ut 

I. absolvere possint confitentes illos, eosque solos, qui 
scilicet praesens Jubilaeum consequi sincere et serio statue-
rait, atque ex hoc animo ipsum lucrandi et reliqua opera ad 
id lucrandum ueccessaria adimplendi ad confessionem apud 
ipsos peragendam accédant, — ast hac tantum vice et in foro 
dumtaxat conscientiae, — ab excommunicationis, suspensio-
n s et aliis ecclesiasticis sententiis et censuris a iure vel ab 
liomine quavis de causa latis seu inflictis, etiam Ordinariis 
locorum, et Summo Pontifici seu Sedi Apostolicae, etiam in 
casibus cuicunque ac Summo Pontifici et Sedi Apostolicae 
speciali licet forma reservatis et qui alias in concessione 
quantumvis ampla non intelligerentur concessi. 

Facultas tamen haec iis, qui a Summo Pontifice et 
Sede Apostolica, vel ab aliquo Praelato seu Judice ecelesia-
stico nominatim excommunicato suspensi, interdicti, seu alias 
in sententias et censuras iucidisse deciara ti, vel publice de-
nunciati fuerint, nisi intra tempus anni Jubilaei satisfece-
rint, et cum partibus, ubi opus fuerit, concordaverint, ullo 
modo suffragari potest aut debet. 

II. absolvere possint ab omnibus peccatis et excessibus 
quantumcunqué gravibus et enormibus etiam iisdem Ordi-
nariis, Summo Pontifici et Sedi Apostolicae, ut praefertur, 
reservatis, iniuncta ipsis confitentibus poenitentia salutari, 
aliisque de iure iniungendis. 

Indulget insuper eadem Sanctitas Sua, ut durante J u -
bilaeo, fideles rite dispositi, praevia coram ipso Confessario 
abiuratione secreta, absolvi possint etiam a crimine haeresis 
formális externae ; firma tamen obligatione abiurandi errores 
seu haeresim, reparandi scandala, praestandique de iure 
praestandis. 

Declarat porro S Poenitentaria Romana vi praesentis 
Jubilaei una tantum vice absolvi posse a censuris et casibus 
reservatis, et similiter semel tantum acquiri posse ipsius J u -
bilaei indulgentiam; mauere tamen in suo vigore indul-
gentias a Sancta Sede concessas et expresse non suspensas 
aut revocatas. 

Amplissimam banc a peccatis absolvendi facultatem 
largitus SSmus Pater mox subiicit : nolle se derogare Con-
stitution! cum opportunis declarationibus editae a fel. record, 
ßenedicto XIV. Praedecessore suo, incipienti „Sacramentum 
poenitentiae" sub datum Kalendis Junii anno Incarnationis 
Dominicae 1741. — In Constitutione hac innovantur poenae 
adversus Confessarios, qui poenitentes ad turpia sollicitant ; 
— Confessariis iniungitur, ut poenitentes ab aliis sollicitatos 
solicitantes deuunciare iubeant, denegando absolutionem, nisi 
paruerint aut parere promiserint. — Calumniatores extra mor-
tis articulum privantur beneficio absolutionis, quae Summo 
Pontifici reservatur; — adimitur Sacerdotibus facultas exci-
piendi Confessiones complicum in peccato turpi extra casum 
extremae necessitatis, sub poena nullitatis absolutionis et ex-
communicationis ipso facto incurrendae et Summo Pontifici re-
servatae, etiam tempore Jubilaei. — Hinc Rescriptum supra 
fatum etiam S. Poenitentinriae Romanae sub 5. haec adnota-
v i t : Non posse autem absolvi Confessarios, qui complicem 
absolvere ausi fuerint. 

I I I . dispensare possint super irregularitate ob violatio-
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nem censurarum dumtaxat contracta et occulta remanente, 
cum Sacerdotibus aut in sacris constitutis tam Saecularibua, 
quam Regularibus ad exercitium eorumdem et ad superiorum 
assecutionem. 

Non tamen intendit Sua sanctitas per concessam banc 
facultatem super aliqua alia irregularitate vel publica vel 
occulta, seu defectu aut nota, aliave incapacitate, aut inhabi-
litate, quoquomodo contractis dispensare, vel aliquam facul-
tatem tribuere super praemissis dispensandi, seu babilitaudi 
et in pristinum statum restituendi etiam in foro conscientiae. 

IV. dispensando possint omnia et singula vota simpli-
cia, etiam sedi Apostolicae reservata, etiam iurata in alia pia 
opera commutare. — Exceptis tamen votis castitatis, religio-
nis et obligationis, quao a tertio acceptata fuerint, seu in 
quibus agatur de praeiudicio tertii, — nec non votis poena-
libus, quae praeservativa a peccato nuncupantur. In his po-
stremis tamen etiam dispensare poterunt, si commutationem 
futuram eiusmodi prudenter iudicaverint, ut non minus a 
peccato committendo refraenet, quam prior voti materia. 

Cynosurae instar in hoc negotio inserviant verba ilia 
p. m. Papae Benedicti XIV. „Nos vero ad omnem difficulta-
tem tollendam iniunximus ; non posse a Poenitentiariis ullas 
absolutiones, commutationes, ac dispensationes dari extra 
actum Sacramentalis Confessionis". (Inter praeteritos n. 63.) 

Si qni autem post obtentas vigore harum facultatum 
absolutiones a censuris, aut votorum commutationes, seu dis-
pensationes praedictas, serium illud ac sincerum ad id alias 
requisitum propositum eiusdem Jubilaei lucrandi, ac proinde 
reliqua ad id lucrandum necessaria opera adimplendi muta-
verint, licet propter hoc ipsum a peccati reatu immunes cen-
seri vix possint; nihilominus huiusmodi absolutiones et dis-
pensationes, commutationes et dispensationes, ab ipsis cum 
praedicta dispositione obtentas, in suo vigore persistere Sua 
Sanctitas decernit ac declarat. 

Venerabiles Fratres! Thesaurus omnium pvetiosissi-
mus, perfectissima cum Deo reconciliatio, ex SSmi Patris 
auctoritate et Apostolicae Benignitatis amplitudine patet ! 
Altera tantum labente seculo, fons hie secularis, locupletissi-
mus gratiarum divinarum, scaturit vice nonnullis nostrum 
prima, plerisque una etiam postrema vice. Apparuit rursus 
gratia Dei Salvatoris nostri omnibus hominibus, erudiens 
nos, ut abnegantes impietatem et secularia desideria sobrie 
et iuste et pie vivamus in hoc seculo ! (Tit. 2, 11.) ast bea-
tus ille nonnisi servus, quem cum venerit Dominus eius in-
venerit vigilantem. Lumbos dominus praecingere iubet et lu-
cernás ardentes in manibus tenere, ut cum venerit et puisa -
verit confestim aperiamus ei. Paratos nos esse monet, quia 
qua hoi-a non putamus Filius hominis veniet. En pulsat ! an 
non postrema vice ? Nemo impune unquam oblatas sibi spe-
ciales Dei gratias neglexerat. — „Nihil in salutis negotio 
differendum, ait S. Ignatius, avolat vita cum qua clausa est 
ianua merendi : vela contrahe, hodie vive: crastina quid fe-
rat dies, incertus, nunc salutem tuam operare". 

Anno Jubilaei magno, quem Ecclesia catholica San-
ctum nominare, amat, iuxta legem Mosis terrae quieverunt, 
mancipia libertate sunt donata, homo ad possessionem et 
unusquisque ad familiam pristinam redivit, débita cuncta 
fuerunt annihilata, omnes ad possessiones suas redivere. — 

Lex vetus VV. F F . nuncia futurorum, umbra tantum fuerat 
veritatis. Quies ter rarum requiem illam aeternam désignât, 
qua beati, a sollicitudinibus huius seculi exempti, fruentur, 
ad quam omnes nos aspirare convenit; — mancipia, quae 
libertatem recuperaverunt, sumus nosmet ipsi, qui adusque 
sub Servitute peccati et daemonis gemimus. — Studeamus ut 
libertatem filiorum Dei adipiscamur ! Bona ilia, quae abali-
enata ad antiquos suos possessores rediverunt, sunt gratiae 
dona Dei, quae nos, ut ita dicamus, alienavimus, innocentia 
ac iustitia, quam perdidimus; Patrimonium nostrum in Chri-
sto Domino, quod ceu filii prodigi dissipavimus, et quod di-
vina Clementia nobis reddere cupit. Débita denique annihi-
lata, sunt peccata nostra, per quae debitores sumus facti iu-
stitiae divinae et quae Sanguis J . Christi delet. Et sie unus-
quisque nostrum revertitur ad possessionem suam pristinam, 
ad statum videlicet ilium beatum, in quem per gratiam Ba-
ptismi fueramus collocati. 

Ecce VV. F F . dona plane inaestimabilia, quae Eccle-
sia per Clavigerum coeli omnibus fidelibus offert, quae quo 
sunt maiora, eo dispositiones nostrae ad illa consequenda 
ampliori nitere debent sanetitate. Dona enim haec Dei non-
nisi illis obtingent animabus, quae sincero Deum adipiscendi 
desiderio ilagraut. Caveamus VV. FF . ne tempus misericor-
diae sive pro nobis, sive pro creditis fidelibus tempus evadat 
severae iustitiae, ne praeter peccata pristina super eo quoque 
oli m iudicemur, quod remedio ad expianda peccata nobis 
oblato aut non, aut abusi fuerimus. Nos spe illa solamur laeta, 
VV. FF . momores verborum illorum divi Pauli : adeamus 
ergo cum fiducia ad thronum gratiae, ut miserieordiarn con-
sequamur et gratiam inveniamus in auxilio opportuno, (Hebr. 
4, 16.) spiritualium exercitationum ope sanetae vocationis 
suae spiritum renovaturos et pietatis ac religionis exemplo 
christiano populo praeituros esse, sie enim nonnisi utilius ac 
salutarius in muneribus suis explendis et in sacris Missioni-
bus ad populum habendis statuto a Nobis ordine ac ratione 
versabuntur. 

Innumera sane hodie sunt mala, quae reparanda et 
bona, quae promovenda sunt, quapropter per viscera miseri-
cordiae Dei Vos VV. FF . oramus atque obtestamur, ut assu-
mentes gladium spiritus, quod est verbum Dei, nulli parcere 
velitis operae, quominus populus christianus ad detestan-
dum immane blasphemiae crimen adducatur, quo nihil est 
tam sanctum, quod hoc tempore non violetur, utque de die-
bus festis sanete colendis, de ieiunii et abstinentiae legibus 
ex ecclesiae Dei praeeepto servandis, sua officia cognoscat et 
impleat, denique pessimae in oris nostris consuetudinis ebri-
ositatem fugiat, atque ita vitare possit poenas, quas harum 
rerum contemptus in terras evoeavit. (Folyt, k.) 

Zynovámlja. V a n-e a p a p o k n a k s z ü k s é g ü k 
a j u b i l e u m r a ? Minden ember gyarló és hajlandó a 
roszra ; könnyen enged sokféle kísérteteknek, s észre sem 
veszi, midőn egyszerre csak a bün örvényében látja magát. 
Minthogy a pap is csak ember, mint olyan, szintén gyarló, 
mint lelki vezér pedig sokkal több lelki ellenséggel kell neki 
megküzdenie, mint bármely más embernek; mert mig a 
közönséges ember egy ellenség által kisértetik, addig a pap 
annyi gonosz szellemtől kisértetik, a hány hívőnek lelki ve-
zére, és pedig azért, mort, lia sikerül a gonosznak egy papot 
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a maga részére csalni, biztositva érzi magát, bogy könnyen 
hatalmába ejtendi mindazokat, a kiknek lelki vezérét 
már birja. 

A szent jubileum biztos fegyver a bün ellen, és mint 
olyat, meg kell azt ragadnia mindenkinek a ki elveszni nem 
akar ; valódi pajzs ez, melyen keresztül nem liatbat az ördög 
incselkedő fegyvere ; biztos menedékhely, melyre fél jönni 
a gonosz lélek önmagától, ha csak nem hivatik meg szent-
ségtörő gyónás és áldozás által. Ily fegyverre, ily pajzsra 
ily menedékhelyre ha valakinek, ugy bizonyára a papnak 
van szüksége, a kinek nem csak önmagát, de gondjára bi-
zott nyáját is kell védelmeznie. Hogy pedig megmenthessen 
másokat, szükséges a jubileum egyes embereknek, szüksé-
ges az a papoknak is ; legalább oly mérvben, mint a világi 
hi veknek. 

A szent jubileum kedves lelki lakoma, melyen a lélek 
jóllakik angyali eledelekből, és pedig a papok keze által. 

Ha a pap másokkal meg akarja kedveltetni e kedves 
lakomát, szükséges, hogy előbb ő maga Ízlelje meg annak 
édességét ; mert hogyan volna képes másokban az étvágyat 
ébreszteni e lelki eledel után, ha ő maga undorodnék vagy 
távol tartaná magát tőle? Avagy, nem volna-e nevetséges, 
másokat ellátni e lelki eledellel, önmagát pedig élihalálnak 
tenni k i? Melyik szakács készítve lakomai eledeleket, nem 
ízlelné meg előbb ő maga is azokat ? 

A szent jubileum kimerithetlen gazdagságnak kútfor-
rása, melyből a pap, mint Krisztus helytartója, gazdagokká 
teszi mindazokat, a kik vágyó szívvel jönnek hozzá s mél-
tókká teszik magokat e nagy kincsekre. Tehát másokat te-
gyen a pap gazdagokká, ő pedig maga nyomorúságban vesz-
szen el, másokat vezessen a nagy kincsek aknájához, ő pe-
dig szegénységben nyomorogjon ? 

„Szeressed felebarátodat, mint tennen magadat". Csak 
annyiban teheti a pap hiveit gazdagokká, a mennyiben ő 
maga gazdag; csak akkor fogja a pap hiveit vezethetni e 
nagyszerű kincsek aknájához, ha már ő megtalálta azt a 
maga részére is. 

Turóczmegye alsó kerületi papsága meggyőződvén erről 
az igazságról, szivesen engedelmeskedve Főpásztorunk atyai-
lag fölhivó szavának, április hó 20-án összejött H á j nevü 
községben, a hol a nép jelenlétében a plébánia lakból, egy-
házilag fölöltözve, karingbe stóla és biretummal a szent ke-
resztnek zászlója alatt, harangszó mellett, ment a közel álló 
templomba, a hol elmélkedés és ima után, a melyet a kerü-
leti Alesperes, Nagyságos s főtisztelendő Sartoris Lajos znyo-
váraljai plébános czim-kanonok ur az oltár előtt végzett el la-
tin nyelvben, körmöczbányai szent ferenczrendü Cherubin 
atya lábához tette le a bűnök terhét. A szent gyónás bevé-
geztével a fentebb nevezett alesperes ur mutatta be a Minden-
hatónak a vérnéküli áldozatot, sub exposito Sanctissimo, 
mely alatt a jelenlevő papok járul tak az angyali lakomához 
a miséző pap kezéből fogadván el Jézus legszentebb teste s 
vérét a kenyér szine alatt. A megáldozott papok után a hivők 
is járultak a szent áldozáshoz. Szent misének bevégeztével 
közös ima tartatott, mely után ismét szent kereszt alatt 
körmenetileg tértek vissza a plébániára. 

Megható látvány volt ez mind a papokra, mind pedig 
a hívőkre nézve s azon vágy ébredt föl szivünkben, vajha 
töbszöröztetnék az ily féle ajtatosság. Jubileumot ugyan 
nem lehet minden évben tartani az igaz, de lehetne lelki-
gyakorlatokat, a melyek ha valaha, ugy bizonyára a mai idő-
ben igen kívánatosak volnának, s melyek a népre is igen 
nagy hatásúak ; mert exempla trahunt. Minden pap gond-
jára bízott híveinek tükre. Valamint a tükörbe azért nézzük 
magunkat, hogy fejünket s arczunkat hozzuk rendbe, ugy 
a hívek a papra azért fordítják szemeiket, hogy lássák, mit 

kell tenni s mit elhagyni, Erősen hiszem, hogy ha a papok 
gyakrabban j árulnának nyilvánosan a töredelem szentségéhez 
nem találkozuának annyian híveik között, a kik elhanyagol-
nák a húsvéti gyónást hosszú évek során át, hanem lelki 
atyjok szép példáját követve, készséggel tennének eleget e 
szigorú egyházi parancsolatnak. Cr. N. 

VEGYESEK. 
— Ó Eminentiája az ország bibornok Jierczegprimása 

azon nagyszerű 40000 forintos adományozáson kivül, mely-
lyel a pesti bölcsödé egylettel közösen bírt telken, egy két 
osztályú elemi iskola és kisdedóvoda felállítását biztosította, 
legújabban a buda krisztina városi népiskola számára 
ISOoO forintot adományozott, mely nagylelkű adományozá-
sával nevezett közművelődési intézetet teljesen biztosította. 

— Pünkösd vasárnapján ő Emja bérmálás szentségét 
szolgáltatván ki, az ünnep magasztosságát fényes alkalmi 
beszéd által emelte, melyet kitelhető hü kivonatban adandunk. 

— A kölni megyében papi segély-egylet alakult, mely-
nek tagjai évenkint 50 marknyi tagdijt fizetnek. Az egylet-
nek czélja a májustörvényileg hivatalvesztett papokat segé-
lyezni. Tekintve a német papság jelenlegi helyzetét, a tag-
dij épen nem csekély. 

— Az ókatholikusok ezidei congressusukat Rómában 
akarták tartani, azonban ugy látszik, hogy valami közbe-
jött ; mert ismét csak Bonnban tart ják ; legújabban a kon-
stantinápolyi patriarchát külön követség által megkérték, 
hogy e congressuson megbízottak által képviseltesse magát, 
mit „O szentsége" kegyes volt meg is ígérni, azon kijelentés-
sel, hogy négy „hittudóst" küldend; — nem is hinné az 
ember, hogy ez az egyház, még négy szál theologussal is 
rendelkezik ; — különben csak amolyan .ókatholikus' con-
gressusra valók lesznek azok. Érdekes benne még az is, 
hogy a patriarcha csak ugy vállalkozott ezen tudósoknak 
útra bocsátására, miután a küldöttség elnöke, Huber, meg-
ígérte neki, hogy a szállítási költségeket bizonyos gazdag 
angolok fedezendik. 

— A német tanitók 22. évi közgyűlése nem talál ma-
gának helyet, honnan ez idén Isten s a katholicismus elleni 
sületlenségeit világnak indíthatná. Nürnberg, Darmstadt, 
Augsburg városai egymásután tiltakoztak azon kétesbecsü 
,kitüntetés' ellen, hogy a zsidójárszalagon járó paedagogu-
sok bennök gyülekezzenek; — pedig a magyar liberális 
sajtó is mennyire bámulta a fraterokat, midőn harmadéve 
Bécsben szidták a vallást s vallásosságot ! 

— Untervelier nevü, juravidéki helységben a katholi-
kusok legújabban kénytelenek voltak, isteni tiszteletöket 
egy barlangban tartani. Legújabban az illető kerületi főnök 
által még ez is megtiltatott nekik. — A boroszlói hgpüspök 
legújabban osztrák területen levő, Johannisberg nevü kas-
télyára vonult vissza ! — Az olmützi érseket a leobsctnitzi 
(porosz) törvényszék májustörvényileg 3000 markban el-
marasztalta. 

Kegyeletes adakozások. 
Néhai Markovicli János veszprémi prép.-kanonok u r -

nák hagyatékából, végrendelete 8. pontjának értelmében, a 
f t . veszpr.-egybm. hivatal által: 

A sz. sir őreinek 200 frt. 
A syriai maroniták iskoláira 100 frt. 
Algir katholikus iskoláira 100 fr t . 
Az irhoni katholikus iskolákra 100 frt . 
Az afrikai, amerikai s ázsiai iskolákra 100— 

100 forint, összesen 300 frt. 
A chinai gyermekek megmentésére . . . 100 fr t . 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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bábeli zavara. Pest. A sopronyi katholikus mozgalom. Rozsnyó. Főpásztori körlevél a jubileumról. — Vegyesek 

Az isteni Sziv iránti ajtatosságról. 
F. é. juniushó 16. lesz 200 éve, hogy az isteni 

Sziv ünnepe a most szokásos napon, az Űrnap 
nyolczada utáni pénteken, először tartatott. Hogy 
ez alkalomból dicsőséges sz. a tyánk, IX. Pius pápa 
elrendelte, miszerint az összes egyház az isteni sziv 
különös óltalma alá helyeztessék, már köztudomásu 
dolog, s ugy hiszem, folynak is már a készületek, 
hogy ezen szertartás nálunk is minél ünnepélyeseb-
ben megtörténjék. Ami ismét az isteni sziv egy régi 
adósának arra szolgál ösztönzésül, hogy e lapokban, 
bár gyarló rövidségben, é Sziv iránti ajtatosságnak 
adja történetét, ki miután tudtával e tárgyról nálunk 
tüzetesebben még senki sem irt, inkább vél remél-
hetni elnézést a szives olvasó részéről. 

Ha valaki e tárgyról alaposan akar tudomást 
szerezni, ne igen olvassa soraimat, hanem olvassa 
pl. : De rationibus festorum sacratissimi Cordis Jesu et 
purissimi Cordis Mariae a. Nicolas Nilles, S. J . Oeni-
ponte 1875. v., v a g y : Geschichte des Festes u. der An-
dacht zum Herzen Jesu v. Fr . S. Hattler, S. J., Wien 
et Pest 1875. vagy Monsignore de Ségur-. Das heiligste 
Herz Jesu, Mainz 1873. v.: Sendbote des göttl. Her-
zens Jesu, kivált az 1868. évfolyamot. — Ezeken 
kivül van még sok más jó könyv e tárgyról. Ez áj-
tatosság története két fő korszakra oszlik ; az első 
tart 1765-ig, midőn a lengyel püspöki kar kérel-
mére az isteni sziv ünnepe külön officiumot és mi-
sét nyert ; a második még most is tart. Mindegyik 
ismét több kisebb részre osztható, amint az érteke-
zésünk folyamából ki fog tűnni. 

* * 

Az első keresztény évezredben hasztalan ke-
ressük nyomait ezen ajtatosságnak. Hogy lehettek, 
kik azt ismerték és gyakorolták, nem akarjuk ta-

gadni ; annyi bizonyos, hogy azon korból nincsen 
emléke. Fordulnak ugyan elő egyes kifejezések az 
Ur szivéről, pl. ar. sz. Jánosnál, de azok nem je-
lentik a szivet, amely ajtatosságunk tulajdonképi 
tárgya, hanem inkább tropice vagy a szeretetet 
vagy egyéb erényeket, melyeknek székhelye a sziv. 
Az e téren igen otthonos Hattler a tya irja : „Ha oly 
kitételeket keresünk, melyekben e szó ,Jézus szive' 
a tulajdonképi és természetes értelemben fordul elő 
s igy ezen ájtatosság tárgyát , az Urnák testi szivét, 
jelenti, meg kell vallanom, hogy ez óráig az első 
századokból egyet sem találtam !" 

Ajtatosságtmk első csirái azon korban fakad-
tak, midőn a külvilág zaja és végnélküli harczai az 
Istent szerető lelkeket a mélyebb és mélyebb ma-
gukba szállásra taniták, amidőn a szenteknek majd 
egyhangúlag elfogadott elve volt : a Krisztus életé-
nek szemlélete viszi az embert a tökélyre. 

Ekkor tehát, midőn szemlélődésbe merülve az 
Istenember szeretett személyével éjjel nappal tár-
salogtak e szentek ; midőn egy sz. Bernárd e mézé-
dés szavakat hangoztatá : 

„Nil canitur suavius, 
Auditur nil iucundius, 
Nil cogitatur dulcius, 
Quam Jesus, Dei Filius . . . 
Qui te gustant, esuriunt, 
Qui bibunt, adhuc sitiunt; 
Desiderare nesciunt, 
Nisi Jesum, quem diligunt, —" 

ekkor a szerető lélek önkényt akadt vizsgálódásai 
közt az Ur kifogyhatlan szeretetének forrására, az 
isteni szivre. 

I gy olvassuk és értjük ezt sz. Mechthildis éle-
tében, kivel, midőn egy napon az U r szeretetének 
szemlélésébe merült, a szeretetteljes Jézus tudatá, 
„hogy az ő isteni szivének bősége az, ahonnan fa-
kad minden malaszt, melyet Isten az emberekre, ki-
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nek méltóvolta szerint áraszt". Egyút ta l szivébe 
pillantatá, mely a napnál nagyobb volt s mindenfelé 
fénysugarakat lövelt ki. 

Sz. Anselm igy kesereg a szenvedő Üdvözítő-
vel: „Földre esve, Jézusom, arczodra borultál s 
imádkoztál haláltusában mondván : Atyám, ha le-
hetséges, múljék el tőlem e kehely! — Mennyire 
szorongattatott akkor legédesebb szived, bizonyára 
mutatta ama véres verejték, mely mig imádkoztál, 
cseppenkint hullott sz. testedről a földre". — S az 
U r szeretetének nagy hirdetője, Suso Henrik, buzgón 
kutatva ^az Ur kifeszített testének megnyitott 
könyvében" az ő kínszenvedésének forrását találta 
isteni szi/ének szeretetében : „Édes Uram — kiált fel, 
jól tetted, mintha mondanád: Nézzetek minden szi-
vet, volt-e valaha egy is telve annyi szeretettel? 
Nézzétek minden tagomat: a legnemesebb rajtam 
szivem; ezt engedtem, hogy átszúrják, megöljék, 
megemészszék és összezúzzák, hogy mi se maradjon, 
se bennem, se rajtam, mit fel nem áldoztam volna, 
hogy igy megismerjétek szeretetemet". 

Látni, a keresztény mystica legszebb napjai-
ban akadtak az istenfélő benső lelkek az isteni 
szivre ! „Fölriasztva — mondja P. Hattler — azon 
vihartól, mely az akkori századokban zúgva tölté 
be a kath. országokat, a nemesebb és jobb keblek 
nyűg- és menhelyet kerestek, hol biztosan időzhet-
nének malasztkincseikkel, melyeket a legmélyebb 
szemlélődés élvezetében nyertek. Ekkor lett nekik 
megmutatva a legszentebb sziv mint ama sziklabar-
lang, ahova maga a vőlegény hivá galambját, aráját. 
(Can. C. 2. 14)". 

Egyúttal látni, hogy éppen akkor, midőn a tom-
boló harczok az emberek figyelmét annyira igénybe 
veszik, hogy az gyakran minden magasabbtól elvo-
natott , keletkezik az isteni sziv iránti ajtatosság, s 
már azonnal kezdetben menhelynek tűnik föl, ahol a 
szorongattatás napjain az ember vigaszt és erőt meríthet. 

* 

A 17. század elején lépett az isteni sziv iránti 
ajtatosság a nyilvánosságba, s azóta már nem ma-
radt, mint addig, csak egyes benső lelkek tulajdona. 
Azok közül, kik ez ajtatosságot teljes szivvel fel-
karolták, lényegében átértették s lehetőség szerint 
terjesztették, e korszakban első a szelídség szentje, 
szal. sz. Ferencz. A Sarlós B. Asszony rendjének 
(ordo sanctimonialium a Visitatione), melyet alapi-
tott, örökségül adta az isteni sziv iránti ajtatossá-
got, melyet ezek sz. alapitójok példája és szán-
déka szerint felkaroltak annyira, hogy de Maupas 

Henrik, Puy püspöke, a szentnek egyik életirója, ró-
luk állitja, miszerint méltán viselik az Ur Jézus sz. 
szive leányainak nevét. Hasonlót állit sz. Ferenczről 
Clement M. Anna az ő rendjéből, ki 1661. a szentség 
hirében mult k i ; egyik levelében ugyanis olvassuk: 
„sz. törvényhozónk isteni sugallatból alapitá rend-
jét, melynek föladata lenne, tisztelni az isteni szi-
vet és annak két kedvencz erényét, a szelidséget és 
alázatosságot", s hogy ez az első rend, melynek ez 
bevallott föladata. Látszik ez a rendnek czimeréből 
is, melyet maga sz. Ferencz adott neki (1611 jun.), 
s amely két tőrtől átszúrt, tövissel körülvett sziv. 

Az e rendbe rejtett jó mag nem sokára csírá-
zott s éppen az ő kebeléből választá az Ur eszkö-
zét az ő isteni szive iránti ajtatosságnak szélesebb 
körben való megismertetésére, kiről még bővebben 
szólandunk. Előbb azonban még egy másodikról 
kell emlitést tennünk, kinek ez ajtatosság körül 
szintén halhatatlan érdemei vannak s ez tiszteletre-
méltó Eudes János atya (1601 — 168 ).); 1624. áldo-
zárrá szenteltetvén apostoli tűzzel szentelte magát 
a hittéritői munkának. Szónoklatai következtében 
nem ri tkán megtértek feslett életű személyek is, kik-
nek megmentésére női congregatiót alapitott (1641.) 
Apostoli hivatásában eléggé tanulta ismerni az isteni 
szivet, azért hálából a tőle vett sok kegyelemért most 
elhatározta magában, hogy élete hátra lévő napjait 
egészen az Ur Jézus s a B. Szűz legszentebb szivei 
iránti ajtatosság terjesztésének szentelendi. Az első 
actus volt, hogy az emiitett congregatiót a két leg-
szentebb szivnek fölajánlotta. Tapasztalván to-
vábbá, hogy messis quidem multa, operarii autem 
pauci, papnöveldék alapítása és vezetésére áldoz á-
rokból is szervezett congregatiót e néven: Jézus 
és Mária congregatiója ; ismeretesebbek az Eudi-
sták elnevezése alatt. Ezt is az isteni szívnek szen-
telé. Mindkét társulatnak Eudes is szivet adott 
czimerül s mindkettőnek első föladatul tűzte ki, 
az isteni sziv és a B. Szűz szent szive tiszteletének 
ápolását és terjesztését. A köznép közt azáltal ter-
jeszté sikerrel e két sziv iránti ajtatosságot, hogy 
tiszteletökre társulatokat alapitott. Ezenkiviil szá-
mos irataiban minduntalan de plenitudine cordis, e 
két szivről emlékszik meg. Az isteni sziv tisztele-
tére ünnepet is kivánt tartani, amely óhaja Rennes-
ben teljesült (1670), amidőn kérelmére az ottani 
püspök megengedte, hogy az Eudisták ily ünnepet 
nyolczaddal évenkint megtarthassanak; 1672-ben 
october 22-ére tették ez ünnepet. Róma, mint 
társulati ünnnepet szintén e napra engedte az is-
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teni sziv ünnepét, s a társulatokat búcsúkkal is megaján-
dékozá ; de külön officiumot s misét részére még nem en-
gedett. Említendő még, hogy ö volt az első, ki a legszen-
tebb Szivek tiszteletére kápolnát épitett (1652.) az általa 
alapitott Coutancesi papnöveldében. 

Ki nem látja, hogy e szentéletü férfin teljesen méltó, 
miszerint a legszentebb szivek Apostolának hivassék. 

Ekként lön elökészitve a talaj, amelybe az ajtatosság 
mélyebben és mélyebben bocsáthassa gyökereit. Az Isten 
kezében erre eszközül szolgált B. Alacoque Mária Margit, 
pintér Bei hominumqun corda casti foederis sequestra*, „quae 
hac lege nata videbatur, ut omnes, quoad posset, homines ad 
SS. Cor Jesu colendum induceret". (Nilles.) 1671. lépett a 
Sarlós B. Asszony rendjébe s oly gyorsan emelkedett tökély-
ben, hogy mint sok kiválasztottja az Urnák ö is arra mélta-
tott, miszerint többszörös elragadtatásai alkalmával szemé-
lyes érintkezésbe léphetett lelke isteni jegyesével, az Ur 
Jézussal, kit mindenekfölött az oltári sz. titokban szeretett 
imádni. Az Ur megjelenései közül kivált három lett neve-
zetessé azáltal, mivel ekkor b. Margitot az isteni szive iránti 
ájtatosságra megtanitá s azon módokat kijelenté, amelyek 
szerint sz. szivét tiszteltetni akarja. Ezekről tehát egyen-
kint külön meg kell emlékeznünk. Kijelentéseit maga a bol-
dog szűz irta le; iratait a Congregatio Rituum megvizs-
gáltatta s misem találtatott azokban, ami a kath. bitre sé-
relmes volna. Ezeket megjegyezni szükségesnek láttam, mi-
vel éppon ezen irataiból tudjuk, az Ur mit szólt hozzá, mit 
parancsolt neki, bogy isteni szive megdicsőíttessék s hogy e 
sziv ünnepe behozassék. 

Az első megjelenés 1673-ban történt, amidőn egy nap 
az Ur ily szavát hallá Margit: „Isteni szivem annyira lán-
gol szeretettől az emberek iránt s irántad, leányom, hogy 
már nem képes a szeretet e lángjait magába rejteni; azért 
akar ja általad azokat kibocsátani s az emkereket a benne 
lévő kincsekkel meggazdagitani. Neked megmutatom e k in-
csek becsét ; a megszentelés s a boldogság malasztjait ta r -
talmazzák, hogy megmentsék a világot a kárhozat örvényé-
ből. Méltatlanságod és tudatlanságod daczára tégod válasz-
tottalak e nagy szándékom kivitelére, miszerint jobban k i -
tűnjék, hogy én vagyok, ki mindent eszközöl". 

Hogy e szavakat csakugyan maga Jézus intézé hozzá, 
mutatja, hogy a megjelenés napjától fogva emlékeztető jelül 
állandóan, mégis nagyobb fokban a hónapok első pénte-
kem a megsebbzett isteni sziv fájdalmait viselte s „ilyen-
kor — irja — oly élénk tüzet éreztem magamban, hogy 
ugy látszott, mintha hamuvá kellene égnem". 

Nem sokkal "zut ' •• voit a második megjelenés. Az 
oltáriszentség előtt imádkozott, midőn az Ur megmutatá 
neki az emberek iránti szeretetének tulbőségét; panaszko-
dott Jézus ezek hálátlansága fölött, hangsúlyozva, hogy e 
hálátlanság okozta szenvedésében a legégetőbb fájdalmat. 
Fölhivá leányát, hogy e hálátlanságért eleget tegyen; s 
hogy ez elégtételt nyújtsa, a kővetkezőket rendelé : 

„Először annyiszor fogsz ezentúl áldozni, ahányszor a 
sz. engedelmesség megsértése nélkül teheted, bármily ön-
megtagadásod s megaláztatásodba kerüljön is ez noked, ami, 
ha.megtörténik, szeretetem záloga". 

„Másodszor azonkivül minden hó első péntekén is fogsz 
áldozni". 

„Harmadszor részt engedek neked minden esütörtök 
és péntek közti éjjel az olajfákhegyén szenvedett kínjaimban. 
E részvevősed a haláltusa egy neme lesz, mely a halálnál is 
kinosabb. Ez okból 11 és 12 óra közt fel fogsz kelni s ve-
lem egy óráig lehajtott arczczal földre borultan időzni, hogy 
megengeszteljed Isten haragját s irgalmat nyerj a bűnösök 
részére". — Mindezekre azonban, hogy csalódásoktól el ne 
ragadtassák, elöjárói engedelmét kellett az Ur parancsából 
kieszközölnie. 

E megjelenéstől a szeretet tüze bensejében annyira nö-
vekedett, hogy emiatt teste majd egészen elfogyott. Több 
napon át egy szót sem volt képes szólni, amire heves láz kö-
vetkezett, mely 60 napig tartott oly erővel, hogy mindenki 
biztosan bekövetkezőnek hitte halálát. 

Elöljárói és társai éppen nem voltak hajlandók szavai-
nak hitelt adni ; rajongónak, ábrándozónak tartották, azért 
most jelül azt kivánták tőle, hogy kérje fölgyógyulását. Az 
engedelmességhez szokott Margit most tehát egézségeért 
imádkozott és gyors sikerrel. A B. Szűz megjelent neki éj-
jel, megvigasztalta és meggyógyította ; reggel Margit fölkel 
s a choruson s a házban azonnal végzi mindenki méltá 
csodálkozására rendes teendőit, mintha soha beteg nom 
lett volna. 

A harmadik megjelenés — s ez az ünnep történetében 
határozó volt — történt 1675-ben az urnapi nyolezad alatt. 
A házi kápolnában az oltáriszentség imádásában volt elme-
rülve Margit, midőn elragadtatásában Jézust kezdé látni, ki 
sz. szivét mutatva neki igy szólitá meg: „Nézd e szivet, 
mely az embereket annyira szerette s mitsem kiméit s ön-
magát adá, hogy szeretetét tanusitsa. De ezért az emberek 
legnagyobb része az oltáriszentség iránti hálátlanság, meg-
vetés, tiszteletlenség, káromkodás és hidegséggel fizet. Leg-
inkább fáj, hogy ezeket oly személyektől is kell szenved-
nem, kik szolgálatomra szentelték életöket. Azért kívánom 
tőled, hogy az Űrnap nyolezada utáni péntek isteni szivem 
ünnepévé rendeltessék. E napon sz. áldozással pótoltassék el-
rabolt tiszteletem, s jóvátétessék a sok sértés, melyet kivált 
ünnepélyes kitételek alkalmával ellenem elkövetnek. ígé-
rem neked, hogy a kik szivemet ily módon tisztelik, ugyan-
ezen isteni szivemért mennyei kegyelmek bőségével el fog-
nak árasztatni". 

Az Ur Jézus e parancsára Margit biinös s méltatlan-
voltára hivatkozott, ki mint ilyen szerető szándokait inkább 
feltartóztatni mint előmozdítani tudná. De az Ur figyelmez-
teté, hogy ő éppen a gyöngék által szokta hatalmát mutatni, 
nehogy az ember erejébe túlságosan bizakodjék : mégis némi 
megnyugtatására gyóntatójához, P. de la Colombiére, Jézus-
társasági áldozárhoz, ki szent élete, és tudománya által 
egyaránt kitűnt, utasitá, mint a ki az ünnep behozatalában 
ö neki segítségére leend. Ez jun. 16-án történt, vasár-
napi napon. 

Ez ismervén lelki leányának összeköttetéseit és viszo-
nyát az Ur szivéhez, egy perczig sem vonta kétségbe szavait 
vagy az Ur parancsát, s az erre következő, ez évben az Ur 
nyolezada utáni pénteken imádó és engesztelő áldozatul 
ajánlá föl magát az isteni szivnek, s b. Margittal azt az is-
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teni sziv tiszteletére, ahogy tehette, megünnepelte. Megjegy-
zendő, hogy mindkét nap, jun. 16-a s 19-e későbben mily 
fő fontosságúvá lett IX. Pius életében. *) 

Igy tartatott meg az isteni sziv ünnepe azon a napon, 
a melyen azt még manap is ünnepeljük s a moly részére 90 
évvel későbben az Ur Jézus földi helytartója külön officiu-
mot és misét is rendelt. S es értelemben tartjuk es évben as 
isteni sziv ünnepének 200 éves jubileumát. 

Tiszteletreméltó Colombiére atya ezentúl mint hitszó-
nok s mint gyóntató minden lehető módon oda hatott, hogy 
az Üdvözitő kivánsága szerint az ő példáját mások is köves-
sék, különösen, hogy évenkint az űrnap nyolcada utáni pén-
teket az isteni sziv tiszteletére megszenteljék s hogy a hó-
napok első péntekem az Ur asztalához járuljanak. Ezt annál 
inkább tevé, mivel istenes leányával legbensőbb meggyőző-
dése volt, „hogy a lelki életben nincsen ajtatosság, mely alkal-
masabb volna, rövid idő alatt a tökély legfőbb fokára elvinni 
a lelket s vele megisleltetni az igazi édességeket, melyeket az 
ember az Ur Jézus szolgálatában találhat, mint az ajtatosság 
az isteni szivhez 

Ezen péntekkel az ajtatosság történetében lényeges 
fordulat állott be. (Folyt, köv.) — p. 

A k e r e s z t é n y n e v e l é s . 
(Folytatás.) 

Azonban az ember legkitűnőbb tehetsége a szabad aka-
rat. Ezt kell tehát leggondosabban ápolni, ha azt akarjuk, 
hogy nevelés által érettségre juttassuk a növendéket. Már 
podig a szabad akarat képzésében épen oly törpe, oly felüle-
tes a divatos iskola, mint az elme és a sziv képzésében ész-
lelök, mig a ker. nevelés magasan repül, mint a sas a für jek 
fölött. De hogyan is beszélhetnek a szabad akarat nemesíté-
séről, kik tagadják, hogy volna ; vagy kik csak szenvedélyt 
és ösztönt ismernek az emberben, vagy kik csak emberi vé-
leményekkel akarnak kormányozni, vagy kik minden jutal-
mat és boldogságot e siralomvölgy könypatakának zavaros 
forrásában keresnek ? De a keresztény nevelő épen az aka -
rat tökéletesítését ismeri legfőbb kötelességének. Azért nem 
késik növendékét már korán figyelmeztetni, hogy szabad 
akarata van, s hogy az lelki tehetségeinek épen királya, 
melynek egész teste és lelke engedelmeskedni tartozik. De 
egyszersmind felfejti előtte, hogy az akarat szabad elhatá-
rozásában sok külső és belső akadálylyal küzd, minők a fé-
lelem és erőszak s a vágyak és ösztönök különféle nemei ; 
s hogy az akarat, mig e földön élünk, nem tökéletes, mert a 
roszat is választhatja, egyben pedig épen nem szabad, t. i. 
abban, hogy mindig csak jót akar, a roszat pedig mint ro-
szat épen nem akarhatja ; ha pedig mégis roszat akar, azt 
mint jót akarja, azaz megcsalatik az elme által, mely a ro-
szat jó szinben tünteti fel előtte. Minélfogva, hogy csak a 
jóra és pedig a valódi jóra törekedve tökéletesedjék, szük-
séges, hogy egy magasabb és tökéletesebb akarattal fűződ-
jék össze, t. i. Isten akaratával, aki csak a jót akarhatja. 

*) Köztudomású, hogy IX. Pius életében mennyire játszik a „19" 
szám. Szül. 1792=19, ; pappá szent. 1819=19. Pápává lett 1846=19. 
élete megmentve sz. Ágnesben 1855=19. Az ajtatosságban nevezetes 1675 
(első kijelentés) = 1 9 ; 1765 (offic. és mise) =19 . 1864 (benti êcao B 
Margaritae) 19. — 

Isten akarat ja pedig az ő törvényeiben nyilatkozik: tehát 
minden cselekedetében Isten törvényét tartsa szem előtt, a 
ki neki Teremtője, Megváltója és Megszentelője, a kinek ő 
tehát felelősséggel tartozik. Azért nem szűnik meg sürgetni 
növendéke előtt a bölcs szavait : „Az Isten az embert a k a -
rat ja kezében hagyta. Eléje tette parancsait és meghagyá-
sait. Ha a parancsokat meg akarod tartani és tetszése sze-
rint örökké hűséges leendesz, azok megtartanak téged. Vizet 
és tüzet tőn eléd, a melyikre akarod, nyújtsd ki kezedet. Az 
ember előtt élet és halál, a jó és rosz, a melyik tetszik, az 
adatik neki". (Sir. 15, 14—18.) 

Istennek szent törvényeiben megismert akaratához 
fűzve a növendék akaratát, mily könnyű lesz már most azt 
fejleszteni. Azt akarja, a mit Isten; tehát félelem és erőszak 
nem töri meg. Azt akarja, a mit Isten ; tehát ösztön és szen-
vedély nem vesz erőt rajta. Azt akarja, a mit Isten : tehát 
választásában nem csalódik. Azt akarja, a mit Isten : tehát 
mindig csak jót. Igy megszokva s igy fejlődve az élettel, 
jellemet ölt magára, nem oly jellemet, mely a gonoszságban 
makacs tud lenni, hanem emberhez illő jellemet, erényt, lelki 
önállóságot, mely rendületlenül megmarad az erkölcs tör-
vényei mellett, miglen majd a halhatatlanságban annyira 
megszilárdul, hogy legteljesebb szabadsága mellett sem akar-
hat egyebet az örök és változhatlan jónál, mint maga az 
Ur Isten. Oh, keresztény iskola ! honnan vegyek szavakat, 
melyekkel tégedet méltán magasztalhatnálak azon fárado-
zásokért, melyet az ember legnemesebb tehetségének az 
akaratnak nemesítésében kifejtesz ? Te az ifjút szigorú 
fegyelemben tartod, nem hogy megtörd önerejét, hanem 
hogy megedzed s önmaga fölött uralomra tanítsad. Te feltét-
len hódolatot parancsolsz neki egy szent akarat előtt, nem 
hogy eltörpüljön, hanem hogy magához az Ur Istenhez fel-
magasztalódjék. Te megmutatod neki saját gyengeségeit s a 
világ csábjait és erőszakoskodásait, nem hogy megrémülve 
eszközzé és géppé alacsonyodjék, hanem hogy szivére t a -
pintva, melyben egy éltető szikra melegedik, ha szükség, an-
nak szabadon kitörő lángjával elhamvaszszon minden gyáva 
félelmot, vagy felfuvalkodott hatalmat, mely nemes elhatá-
rozásának útjában áll. Te szüléd a keresztény hősöket, kik 
ha gyenge szüzek valának, önmagukon ; ha vértanuk, a vi-
lágon ; ha hitvallók, a gonosz lelkeken diadalmaskodának. S 
te tartod fen még most is az emberiségben az erősség szelle-
mét, mely a való meggyőződést, aczél kebelben rejtve, min-
den emberi hatalom és erőszak romboló fegyvereivel szem-
ben kitárni bátor. Hol van törekvésed határa, midőn látjuk, 
hogy mint Isten angyala jelenéi meg közöttünk, minket már 
mint kisdedeket gyengéden karjaidra öleltél s biztos repü-
léssel emelsz fentebb és fentebb, egészen az örökkévalósá-
gig, a melyben elménk a szinről szinre látás, szivünk a ha -
tártalan boldogság és akaratunk a végetlen szeretetig töké-
lesedik. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 19. A 1 9 - d i k s z á z a d b á b e l i z a -

v a r a . Ugyanazon lap, mely csaknem régen fúj ta meg a 
harczriadót, mintegy figyelmeztetni óhajtván a liberális had-
sereget, hogy sorakozzék, vértezze magát, legyen készen a 
legközelebb kitörendő culturharczra, ugyanezen lap tetszel-
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gett magának azon, mint mondá, ismétlésekben, melyek a 
történelemben előfordulnak ; — én ma, a pünkösd nyolezada 
alatt, egy ellentétről teszek emlitést, mely szinte a történe-
lemben fordult, vagy bogy jobban fejezzem ki magamat, 
épen ma fordul elő. 

Nem kétlem k. o., bogy velem egy nézeten leszesz 
mind ez ellentét, mind annak okaira nézvo ; de ka talán itt-
ott mégis, bizonyára csak a lényegtelenre nézve eltérnénk 
egymástól, a régi barátság kedveért nézd el e csekélységet, 
talán végre is csak egyetértünk mindenre nézve. 

Ha ugyanis a világban egy kissé széttekintek, a k a r a -
tom ellenére is a bábeli zavar jut eszembe. Mert ha ilyen 
magam faj ta ,ultramontán' pap összekerül, akár valami 
sima, békeszerető pappal, aká r még inkább valami telivér 
liberális, nem mondom pappal, hanem világi emberrel ; ha 
beszélgetni kezdenek politikai, vagy valami társadalmi, vagy 
épen vallási kérdésről, csak egymásra néznek, csudálkoznak 
egymás felett, nem értik egymást, mintha egyik valami 
csuvasz, a másik pedig valami chinai nyelven beszélne. A 
szavak ugyanazok, melyeket a mindennapi életben használ-
nak, a hang, a kiejtés egyforma és mégis az ismeretes sza-
vakból összefűzött mondat, a vele összekötött fogalom b á -
mulatra kelti mindkét részt és mindkettő csudálkozva kérdi 
önmagában: hogy lehetséges igy gondolkozni? hogy lehet-
séges igy beszélni? minő szokatlan, ismeretlen gondolkozás-
mód, beszéd ez? ki érti ezt meg? ki fogja fel ? Hogy ez igy 
van mindenféle tudományos téren, hogy a jog, történelem, 
bölcsészet fogalmai, kificzamitott eszméi valóságos zavart 
okozhatnak két ember közt, ugy hogy akár egymásnak 
is menjenek, erről nem is akarok szólani ; de mit mondjak 
akkor, ha azt tapasztalom, hogy ugyanaz történhetik a va l -
lási dolgokban is, azon tárgyban, mely az ember eszéhez, 
szivéhez oly bensőleg van fűzve? Talán nem lesz érdekte-
len, ha e pontról valamivel többet mondok az egyszerű fel-
emlitésnél, mert valamint tagadhatatlan az, hogy a vallás 
átszövi az egész életet, ugy az is bizonyos, bármennyire t a -
gadják is, hogy virágzásban levő culturliarczaink egyedül a 
vallás ellen vannak irányozva, hogy azután e harcznak más 
téren is megterem keserű gyümölcse, hogy megmarad fanyar 
ize és pedig talán legkellemetlenebbül épen azon hata lma-
sokra nézve, kik a culturharcz által saját dynastiájukat 
vélik megerősithetni, azt tagadni épen nem szándékom. 

De tér jünk tárgyunkhoz, a vallási téren és ennek pont-
jaiban uralkodó bábeli zavarhoz. Ne ijedj meg kedves ol-
vasóm, habár mindennek alphájaés ómegájával kezdem is t.i. 
az Istennel. Igen, kedves barátom, hiszszük, már mi, hogy 
van Isten, hogy van Gondviselés ; de ezt büntetlenül h a n -
goztatni nem mindenütt lehet, mert vannak, kik a legjobb 
esetben szánandóan ránk mosolyognak és azt kérdik, hogy 
k i az, vagy mi az, vagy ki látta, vagy ki érezte Gondvise-
lését? a gyermek hitte, meg volt győződve felőle, ha beszél-
tünk vele, szavainkat megértette, a felnőtt? — mintha isme-
retion X-ről szólnánk hozzá, ugy néz ránk, ő már nem hisz, 
csak abban, a mit kézzel tapogathat, a mit élvezhet, s hogy 
nem hisz, bebizonyítja akkor, midőn nem levén többé, mit 
tapintani, élvezni, agyába golyót repit. Az Isten ma az anyag, 
a pénz, ha erről beszélünk, értenek, ha ama legtökéletesebb 
lényről szólunk, aki a világot teremtette, fenntar t ja és kor-

mányozza, ha azt mondjuk, hogy Őbenne hiszünk, bámula-
tot vagyunk képesek magunk iránt felébreszteni, de Őbenne 
hitet nem. Vagy beszélsz az egyházról, mint isteni institutió-
ról, előadod, mily szükséges a hit dolgában a tekintély, mily 
fenséges missiója van az egyháznak a társadalomban, hogy 
előhaladjon, hogy szerzett előhaladását biztosítsa, mily üd-
vös befolyása van a tudományra, hogy az kutatásaiban czélt 
ne téveszszen, beszédedet fel nem fogják, hanem téged is az 
észre utalnak, mely műveltségében már annyira haladt, 
hogy sem a hit, sem a társadalom, sem a tudomány terén 
nem szorul semmiféle vezetőre, mely nem látja szükségét 
semmiféle természetfeletti kinyilatkoztatásnak, melyet csak a 
papok találtak ki, hogy legyen kenyérkeresetük; jók voltak 
ezek egykor, de ma már idejüket túlélték. Az emberi ész, ha 
épen kedve van dolgát Istennel elvégezni, ha van ilyen, 
majd feltalálja az a maga útját , — beszélj tehát velük, vagy 
értsd meg őket. Ha pedig csudákról szólunk, ha azok lehető-
ségét, megtörténtét vitatjuk, a modern legfőbb argumentum-
mal válaszolnak egyszerűen — kinevetnek és azt kérdik, 
hogy került ez a 19-ik századba? ha a pápa infallibilitásá-
ról aka r juk őket meggyőzni, akkor meg épen ott hagynak 
bennünket, miután már bolondnak vagy részegnek decla-
ráltak, mint sz. Pétert, és ez igy megy in infinitum, s ha 
vannak szelídebbek, a kik még minden vallásos érzelmet 
nem vetettek el maguktól és félig megértenek, azoknak csak 
azon szerény kivánságuk marad fenn, hogy ha már a többi 
megvan is, de legalább a gyónást, a pokolról való predika-
cziót elhagyhatnék stb 

íme kedves barátom, a 19-ik század bábeli zavara a 
vallási téren ! A szavak, melyeket hangoztatunk ismerete-
sek, a fogalom, melyet velük összekötünk nem érthetetlen, 
tudják, értik, hogy mit mondunk, de bennünket nem érte-
nek meg, nem fogják fel, hogy lehetséges még a 19-ik szá-
zadban, a tudomány ily előhaladottsága, ily felvilágosodás (?) 
mellett a mondottakat még hinni is, nem fogják fel annál 
kevésbbé, hogy mikép lehetséges azok mellett még küzdeni 
is. E tapasztalat ugyan mélyen leverő, mert arról tanúsko-
dik, hogy az illetők a társadalmi jólétnek még fogalmával 
sem birnak ; leverő, mert ahelyett, hogy a már meglevő a la-
pon biztosan tovább építeni lehetne, magát az alapot kell 
biztosítani, a fogalmakat kell magyarázni, ezek megérthe-
tésére az elmékot elkésziteni, a felnőttekhez, mint a gyerme-
kekhez kell leszállani, hogy felfogják, mikép lehetséges 
mindazt hinni, a mit mi ,ultramontánok' hiszünk, vagyis, 
hogy bennünket megértsenek. 

De most itt az ideje, hogy ama történelmi ellentétre 
reflectáljak, melyről soraim kezdetén szólottam. A kevély-
ség és nagyravágyás bűne miatt, mint azt a sz. iratokból 
tudjuk, Isten megbüntette az emberi nemet, nyelvét össze-
zavarta, ugy hogy egymást megérteni képesek nem lévén, 
szétváltak és a földkerekségen szétszóródtak. Ez az állapot, 
mely nem csak a testi, hanem még inkább a szellemi szét-
szakadozottságnak állapota volt, évezredekig tartott. Az ész 
felfuvalkodottsága a szellemi egységet felbontotta, széttépte, 
a nemzetek más és más isteneket imádtak, de csak olyakat, 
minőket magoknak elméjükkel alkottak, az egy igaz Isten 
csak kevesek előtt volt ismeretes, még kevosebbek előtt t a -
tált hitelre, a nemzetek egymást vallási téren nem értették 
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meg, mig, ime pünkösd napján a Szentlélek csudálatos mű-
ködése folytán a galilaeai halászokat a Jeruzsálemben jelen 
lévő különféle nemzetek saját nyelvükön hallották beszélni 
és megértették őket, s igy a szellemegység a különféle nem-
zetek közt helyreállíttatott. 

Amit pünkösd napja ily csudálatos módon eszközölt, 
hogy megszüntette a bábeli nyelv- és szellemzavart, hogy a 
nemzetek egymást ismét kezdték megérteni a vallási téren; 
avval ma ellentétben, de ugyancsak az ősi nyelvzavar forrá-
sából, az emberi kevélységből kiindulólag, a liberalismussal 
párosult szabadkőműves hitetlenség ismét oda törekszik és 
jó részben czélját már el is érte, hogy az emberek ne értsék 
meg azt, amit a Szentlélek által vezérelt egyház, a hit és 
vallás terén hirdet. Isten helyett a természetről, vagy bizo-
nyos nagy építőmesterről, keresztény erkölcs és szeretet he-
lyett, a vagus humanismusról, kinyilatkoztatás helyett a 
souverain észről stb. beszélnek, és igy a szellemek egységét 
felbontják. A szavak ismeretesek, de a fogalmak érthetet-
lenek, mi, ha azon mérvben fog folytattatni, mint megkez-
detett, ma holnap oda jutunk, hogy az emberi társadalom 
felbomlik, mert az érintkezés, a társalgás minden komolyabb 
dolog felől lehetetlenné tétetik. 

Ez valóban nagy történelmi ellentét, melynek egyedüli 
forrása az emberi kevélység és az abból származott hitetlen-
ség, s valljuk be, hogy valamint egykor, ugy most is büntetés-
képen nehezedik az emberi nemre e bábeli zavar, melynek 
mindaddig nem is lesz vége, mig csak az emberiség őszintén 
nem fog bánatot tartani bűneiért, mig magát meg alázva ele-
get nem tesz az ész felfuvalkodottsága által megbántott Isten-
nek. Nem tudom, helyesen itélem-e meg, de nekem, ugy lát-
szik, hogy Isten végetlen irgalmában épen e czélból szól az 
egyház által az emberiséghez s ez évben felhivja mindnyáját, 
hogy a jubileumi kegyelmeket felhasználva. Hozzá törjenek, 
hogy kegyelmes lehessen irántunk, és ismét ugy vélem, hogy 
ez év nem fog elmúlni a nélkül, hogy a szellemek egysége, 
nem mondom, befejeztessék, hanem, hogy ez egység eléré-
sére hatalmas lépés ne történjék előre és hova hamarabb 
megszűnjék ama bábeli zavar, melynek közepette élünk, 
csak — a papság is tegye meg a maga részéről mindazt, amit 
tennie lelkismeretes kötelessége. A sz. lélek egykor az apos-
tolok, ma pedig azok utódai, a papság által szól az emberiség-
hez, s ha azok szavainak erőt és tüzet kölcsönzött, hogy a szi-
veket meggyújtsák, az elméket felvilágosítsák, ugy ezt ma 
sem fogja megtagadni és ismét itt lesz az idő, midőn meg fog-
juk egymást érteni. Ugy legyen ! A 

Pest. A s o p r o n i k a t h o l i k u s m o z g a l o m 
mindjárt kezdetben teljes figyelmünket magára vonta. Két 
katholikus lap, a pozsonyi ,Recht' s a ,Magyar Állam' hosz-
szabb tudósítást is hoztak a helyszínéről, s az utóbbi arra 
kérte a többi hazai kath. lapokat, hogy az ő hiteles tudósí-
tását használnák ; ily körülmények közt érdekünkben állott, 
a magában véve eléggé érdekes ügy iránt bővebb t á j ékoz-
tatást keresni, melynek eredményeid a következő adatokat 
voltunk szerencsések nyerni. 

A mozgalom főleg két, már csakugyan elviselhetetlen 
anomalia megszüntetésére van irányozva. Az egyik anoma-
lia a soproni, úgynevezett katholikus convent. Sopronban 
ugyanis részint a város plébániai templomának szükségle-

teire, részint a szegények gyámolitására s egyéb jámbor 
kath. czélokra a katholikusok tekintélyes vagyonnal ren-
delkeznek. E vagyonnak kezelése régi időktől fogva egy 
kath. polgárokból álló testületnél van, melynek elnöke azon 
időig, mig a sz. kir. városoknak külön törvényszékeik vol-
tak, a város első katholikus tisztviselője, tehát vagy a pol-
gármester, vagy a városbiró volt, amint t. i. az ott megálla-
pított turnus szerint, vagy a polgármestert, vagy a váx-osbi-
rót kellett a katholikusok közül választani. Alelnök mindig 
a városi plébános, vagyis a parochus ad S. Michaolem. J e -
lenleg a polgármester lutheránus, városbiró pedig nincs, te-
hát a conventnek nincs elnöke, hanem csakis alelnöke van. 
E convent maga szokta magát kiegészíteni s a legújabb idő-
ben, ha nem is teljesen, de részben már oly egyénekből állott 
s áll most is, kik nem csak nem buzgó katholikusok, hanem 
notorius szabadkőművesek, hitetlonek, a katholicismusnak 
deciaráit ellenségei. S ezek kezelik a katholikus vagyont s 
rendelkeznek a felett in sua sphaera. Az előbbi, most már 
elhalt városi főispán, Mérey Károly ur, ki derék katholikus 
volt, belátta ezen anomaliát s oda törekedett, hogy a kath. 
convent a képviseleti rendszer szerint alakuljon, hogy annak 
tagjait a kath. hivek válaszszák, remélvén, hogy igy egész-
ségesebb elemek fognak a conventbe jutni s ezen átalakí-
tott convent lett volna átveendő a kath. vagyon kezelését 
nemcsak, hanem a városi patronatust is. A conventtel s a 
városi képviselőkkel folytatott eziránti tárgyalásoknak egy 
a convent átalakitását s annak ezentuli hatáskörét szabá-
lyozó oly alapszabály-tervezet lett eredménye, melyben a 
mlgos püspök mellőzve volt, s mely több oly statútumot is 
tartalmazott, melyek fel nem adható elvekbe ütköztek ; a vá-
rosi plébános csak natum membruma lett volna a convent-
nek, ha csak különben valaminek meg nem választandották 
benne, tagja lett volna ugyan a conventnek, de sem társ -
elnöke, sem alelnöke nem. Sőt a convent kebelében alakí-
tandó albizottmányokba is csak ugy kerülhetett volna, ha 
oda bele választják. Ilyen albizottmányok lettek volna pe-
dig: a Wirthschaftscommission, Friedhofscommission, A r -
menwesencommission, fromme Stiftungs- (pl. misealapitvá-
nyi) commission. A főispán azonban ugy gondolkodott, hogy 
csak legyen meg az uj elemekből álló convent, majd meg 
lehet azután változtatni a statútumokat, s azért a tervezetet 
felküldte a ministeriumhoz. De a ministeriumnak e statútu-
mokat visszaküldötte a conventnek, hogy azokat hozza előbb 
tisztába az ordinariatussal. Erre másfél év múlva oly alap-
szabály-tervezet készült, melyből a plébános-választás mó-
dozatai már ki voltak hagyva, mi által egy pár difficul-
tás elesett; továbbá correcturaképen egyik paragrafus-
nak az is bele volt szúrva, hogy a convent működik „in den 
Schranken der bestehenden (kirchlichen ?) Vorschriften ;" 
egyébiránt pedig az ordinariatus beleszólási jogáról a kath. 
vagyon s alapítványok kezelésébe szó sem volt, a plébános-
nak ezek szerint is csak oly szerep jutott, mint az előb-
biek szerint. 

Ennyiben volna az ügy jelenleg. A convent hallgat; 
ugy látszik, feledésnek akarja bocsátani az egész ügyet, s 
épen ezért támadt most a mozgalom a conventen kivül levő 
kath. hivek között, hogy t. i. legyen a convent helyett egy 
helyi autonom testület, katholikus elvek szerint alakitva, 
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mely a convent által kezelt birtokokat átvegye, katholikus 
elvek szerint kezelje s idővel talán a patronatust is gyako-
rolhassa. Ez volna a localis autonomia. 

A második anomal ia az iskolaügy. A város ugyanis, 
mint ilyen patrónusa a városi, eddig még katholikus nyilvá-
nos elemi iskoláknak s jogait mint patrónus ezen iskolákra 
nézve a képviselőtestületből választott iskolai bizottság által 
gyakorolja. E bizottság mindenféle vallású emberekből áll, 
jelenlegi elnöke fanaticus protestáns, ki, ahol csak lehet, min-
dig a katholikus érdekek ellen cselekszik. Ezen már már in-
supportabilis állapoton is akar a kath. mozgalom segíteni, 
hogy t. i. a kath. iskolák felett a törvények keretén belől 
csak katholikusok rendelkezhessenek. 

Ily körülmények közt csak azt kívánhatjuk, váljon az 
illetőknek, kik a mozgalom élén állanak, sikerüljón a meg-
indított áramlatot a maga medrében megtartani. Mert a 
nyilvánosság terére lépvén, kétségkivül kevésbbé solid ele-
mekkel is keilend közlekedniük, a mi pedig a legnagyobb 
óvatossággal kell, hogy történjék. 

Politikai czélzatok directe nincsenek e mozgalommal, 
egybekötve; de ha sikerül a jó katholikus elemet tömörré 
egyesiteni, bizonyos, hogy annak meg lesz a maga súlya a 
nem tisztán kath. kérdésekben is. 

Rozsnyó. F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i l e u m -
r ó 1. (Folyt.) Sunt quidem, qui utilitatom Jubilaei inficiari 
volentes asserunt : non esse praestolandum tempus Jubilaei, 
sicquidem omne tempus aptum censeri debeat ad Spiritus 
religiosi renovat'onem et hominis conversionem, dummodo 
fideliter gratiae divinae cooperemur. Indubia certa Veritas, 
sed ex opposito fidei quoque Veritas est, tempus unum prae 
alio saluti operandae magis favere, huicque studio magis esse 
accomodum. Datur tempus dum Deus facilius inveniri po-
test teste Psalmista : quaerite Dominum dum inveniri potest; 
(Ps. 55) tempus, dum Deum invocare et utilius et magis ne-
cessarium est ; tempus, quod idem Psalmista hisce désignât 
verbis: invocate Dominum dum prope est; tempus peripsam 
Providentiam delectum, ut manus omnipotentis in cordibus 
nostris mirabiliter operetur, cui tempori contrito gratoque 
corde David reddit testimonium dicens : dixi : nunc coepi ; 
haec mutatio dexterae Excelsi. (Ps. 76.) 

Alii propter abusus, quos aliquo tempore in re indul-
gentiarum obtinuisse negari non potest, ab iisdem indulgen-
tiis abhorrent. Qui iustam banc agendi rationem censent, 
quidquid in rebus humanis positum est vilipendant est ne-
cesse, nihil enim humani reperient, quo non aliquando sive 
inconsiderantia sive levitas aut malitia mortalium abusa 
fuerit. Qui sic agunt, iis in memóriám revocandum putamus 
illud Tertulliani assertum : quod homines nonnisi bonis abu-
tantur et nonnisi res sanctae profanentur. 

Inimici fidei nostrae contra indulgentias ex obtutu 
dogmatico et morali quoque stomachantur adstrueutes : opera 
Dei esse semper perfecta, remissionem proin poenae tempo-
ralis a remissione culpae et poenae aeternae disterminari 
non posse ; item Dominum nostrum Jesum Christum cruenta 
sua morte pro universo mundo perfectissime et superabun-
danter satisfecisse, poena igitur omnis, etsi temporalis, quam 
Deus peccatori luendam iniungeret, evacuaret meritum c ru -
cis Christi. — Asserta haec certe sunt speciosa, omni t a -

rnen fundamento carent. Quod ne longius probemus ad exem-
pla solum Mosis et Davidis provocamus, quorum prior suae 
incredulitatis, alter commissi adulterii veniam consequitur, 
prior tarnen ab ingressu terrae sanctae arcetur, posterior 
per mortem pueri ex adulterio suscepti plectitur. — Quoad 
assertum posterius indubium omnino est Jesum Christum pro 
nobis perfectissime et superabundanter satisfecisse, ast Veri-
tas pariter fidei est: non earn fuisse Christi Domini intentio-
nem, ut per suam satisfactionem nos ab omni satisfactione 
dispensaret, quin im mo indispensabilem nobis iniunxit obli-
gationem, ut nostram satisfactionem suae iungeremus. M y -
sterium hoc, pro more suo, admirabili plane modo expressit 
Apostolus gentium scribens : adimpleo ea, quae desunt pas-
sionum Christi in carne mea. (Col. 1.) Aut quis alter sensus 
horum verborum ? 

E x obtutu morali ecclesia indulgentias largiens accu-
satur: qud sic agendo consuat pulvillos sub omni cubitu ma-
nus et faciat cervicalia sub capite universae aetatis, (Ez. 13, 
18.) exterminans omnem spiritum verae poenitentiae. Suffi-
ciet huic calumniae sola verba Bullae „vere poenitentibus" 
opponere. Jubilaeum a nobis exigit id, quod in religione est 
difficillimum, quod est heroicum, quod est maximum, veram 
nempe conversionem. Quoniam regnum coelorum vim patitur, 
ut Jubilaei gratia potiamur, vim nobismet ipsis inferre, 
omnes passiones compescere, omnia illicita vincula rumpere, 
omne commercium periculosum fugere debebimus. Si quae-
rant adversarii, quare? respondebimus : quia haec consti-
tuunt verae, christianae conversions essentiam, sic nonnisi 
sumus vere poenitentes. — Non ignoramus ex stere homines, 
qui putant paucis admodum indulgentiae gratiam obtineri 
posse, ad summum opera in Bulla praescripta esse perfi-
cienda. Qui sic loquuntur, homines sunt mundani, qui obtutu 
disordinum vitae laxae et tepidae, quam prosequi cupiunt, 
quietem quaerunt, et in concessis indulgentiis praetextum 
suae impoenitentiae requirunt. Et quae causa in hoc casu 
inipoenitentiae ? an Jubilaeum ? — indubie solum falsae con-
sequentiae e Jubilaeo deductae. 

Profligatis his, similibusque tum erroribus quum prae-
conceptis opinionibus, vestrae imprimis curae erit VV. F F . 
ut implorata primum publicis precibus divina Clementia ad 
hoc, ut omnium mentes et corda sua luce et gratia perfundat, 
opportunis instructionibus et admonitionibus Christiana plebs 
ad percipiendum Jubilaei fructum dirigatur, atque accurate 
intelligat, quae sit christiani Jubilaei ad animarum utilita-
tem ac lucrum vis et natura ; utque simul apte edoceatur de 
indulgentiarum vi, ac de iis omnibus, quae ad fructuosam 
peccatorum confessionem et ad Sacramentum Eucharistiae 
sancte percipiendum agere debeat. — Cumprimis vero ad 
validam et utilem peccatorum Confessionem perficiendam 
populos erudite, omnimodam necessitatem iterandi Confes-
siones pridem irritas explicate ; omnemque adliibete curam, 
ut ad generalem peccatorum Confessionem instituendam f a -
cile inducantur. Ita enim universa etiam vitae ratio animo 
obversatur, ex quo hominis timor ethumilitas ; maior in pec-
catum horror insurgit ; augentur vires, ut quidquid ad m a -
lum provocat propulsetur ; iucundissima pax et tanquillitas 
animo accedit et quae praeteritis Confessionibus illata sunt 
damna sarciuntur. S. Franciscus Salesius rogatus sequens 
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reddidit consilium : quae tibi trado monita ad duo revocan-
tur capita. Alteram est sedula ac universalis anteactae vitae 
discussio, quam generalis Confessio et par poenitentia sequa-
tur. Hoc enim illud est, quod nemo vir ingenuus ante obitum 
negligit. Alteram in eo versatur, ut paulatim a mundi ille-
cebris animum studeat avellere. (Ep. 6 ) (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Nmlgu Ranolder János veszprémi püspök ur ő exja 

múltkor emiitett hármas jubileumát méltó fénynyel megülte 
pünkösd vasárnapon. Az ünnepélyes nagymisét mlgos Pr i -
bék István félsz, püspök, az alkalmi szentbeszédet pedig 
Kemenes Fer. kanonok ur mondta, A nmlgu jubiláns tete-
mes jótékony adakozásokkal emelte a nap kegyeletes jelen-
tőségét. — Hasonló kegyeletes ünnepélyről értesitenek E r -
délyből is, hol a nmgu főpásztornak, ftdő Fogarasy Mihály 
ő exja tizévi püspökségének évfordulóját a hivek s a papság 
époly szivböl jött mint sikerült kegyeletes tüntetéssel meg-
ülte. Ó Exja ezen tiz év alatt annyi jótettel elhalmozta me-
gyéjét, hogy nyájának őszinte háláját valóban teljes mérték-
ben ki is érdemelte. 

— A pozsonyi székesegyháznak stylszerü restaurálása 
jótékony adományok segélyével megszakitás nélkül foly, 
ftdő dr. Dankó József, esztg. apát-kanonok s pápai praela-
tus ur ö mlga egy iivegfestményü ablak költségeit, ha jól 
vagyunk értesülve 3000 ftot, vállalta magára. A restaurálás 
építészeti vezetését Lippert József lovag, primási főépitész 
ur díjtalanul vállalta el. 

— F. hó 12-kén halt meg 70 éves korában a passaui 
püspök, Hofstätter Henrik, miután főpásztori hivatalát 35 
évig viselte volna. Egyházpolitikai tekintetben a boldogult 
oly rendszernek hive volt, mely őt még legújabban is több-
ször kissé kellemetlen helyzetbe hozta. Remélhető, hogy a 
jelenlegi bajor kormánynak nem fog sikerülni, szive szerinti 
utódot adni neki Piligrin ősi székén. A boldogult még né-
hány nappal halála előtt bérmálási körutat tett megyéjében. 
Hazatérve rendeletet adott ki sirboltjának elkészítésére ; rö-
vid roszullét s a végszentségek ajtatos felvétele után mult ki 
jobb létre, megerősítve a pápai áldás által, melyet távirati-
lag kért s nyert. Eequiescat in pace. 

— Miután a katholikus papokat minden jövedelemtől 
megfosztotta volna, most a porosz kormány a számukra a 
hivők közt rendezendő gyűjtéseket is megtiltja; vagyis leg-
alább kormányi engedélytől teszi függőkké, mely természe-
tesen soha nem fog megadatni. — Az irgalmas apáczáki-a s 
egyáltalán a betegápolással foglalkozó rendekre nézve a 
kormány kegyesen akként határozott, hogy azok egyelőre 
még „a kormány felügyelete alatt" fenállhatnak ; alkalma-
sint azért, mert azoknak eltörlése ismét hatalmas világot 
gyújthatna a katholikus népnek arra nézve, hogy az egész 
,culturkampf' semmi egyéb, mint a vérszemet kapott pro-
testantismusnak irtóháboruja a katholicismus ellen. Az illető 
rendeknek azonban, a német katholikus lapoknak tudósítá-
sai szerint nincs kedvök, a kormányt eme bölcs számításá-
ban támogatni, s igy alighanem önkényt fognak szétoszolni ; 
mert Poroszországon s a zsidók uralta Ausztrián kivül az 
egész világon tárt karokkal fogadják őket. Szegény német 
katonák pedig a legközelebbi háborúban a páholy humani-
tárius működését fogják élvezhetni ; ámbár a liberalismus 
eléggé arczátlan, hogy megszorulva épen azokhoz forduljon 
segítségért, kiket még csak az imént oly csúfosan megbán-
tott, rendeink pedig eléggé keresztény szelleműek, hogy 
ellenségeikkel is szívesen jót tegyenek. 

— Az ,Egyházi Szemle' legujabbi füzetében felfedezte, 
hogy az evangelium a social-democratáknak s a forrada-
lomnak törvénykönyve. Erre eszünkbe jut egy jó élez, me-

lyet a ,Chemmitzer Raketen' czimü socialdemocrata lap e na-
pokban csinált: „Tessendorf (az Armin-pörben működő á l -
lamügyész) indítványára a biblia koboztatott el, mivel ezen 
szavai által : „Mert könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, 
mint a gazdagnak bejutni Isten országába" — a porosz bün-
tető törvénykönyv 130. §-a ellen vét s a nemzet egyes osz-
tályait a közbékét veszélyeztető módon egymás ellen l á -
zítja ; végre pedig még néhány teve is személysértési pa -
naszt emelt az illetékes törvényszék előtt". 

Miután alig feltehető, hogy a ,Raketen' a ,Szemlé'~bői 
kölcsönözték volna az eszmét, hajlandók vagyunk hinni, 
hogy magyar collegánk a socialdemocrata élczlapból ollózta 
ki fentebbi bölcs megjegyzését. 

— Az osztrák .liberális'sajtó, élén a ,N. Ir. Pr.' ja jve-
székel azon .veszélyek' felett, melyek Ausztriát a Porosz-
országból kiűzött szerzetesek s apáczaknak .tömeges beván-
doi-lása' által fenyegetik. Midőn Istóczy ezelőtt néhány hét-
tel a zsidó bevándorlások ellen felszólalt, akkor ez az egész 
sajtó oly eszeveszetten dühöngött, mintha akár a legbecsülete-
sebb embereket támadta volna meg. Elvárjuk külügyi kormá-
nyunk ismert bölcseségétől, hogy ezen alkalmat, Bismarck 
kedvében járhatni, el nem fogja szalasztani. Különben is 
hallani, hogy a boroszlói megye osztrák területén levő ré-
szeinek kihasitását nem Poroszország követeli, hanem An-
drássy gróf Ausztriája az, mely e kihasitást szokott előzé-
keny szolgálatkészségével felajánlja. 

A következő soroknak, melyeknek közzétételére 
felkérettünk, annál szivesebben engedünk helyet lapunkban, 
minthogy ugyané tárgyról egy másik igen t. ügybarátunk 
épen ma hoszabb czikksorozatot indít meg, melyet ezennel a 
következő hirdetéssel egyetomben, t. olvasóinknak becses 
figyelmébe ajánlunk. 

Imák Jézus legszentebb szivének imádására. 
F. év junius 16-án lesz 200 esztendeje, hogy az isteni 

Üdvözítő b. Margitnak legszentebb szivét megmutatta, köve-
telvén tőle, hogy sz. szivének tiszteletét terjeszsze. Szentsé-
ges atyánk, aki ugyanaz nap dicső pápaságának 30-ik évet 
megkezdi, ajánlja, hogy magunkat e napon a szent szívnek 
szenteljük, s azoknak, a kik ezt teszik, teljes bucsut enge-
délyezett. 

Azon muukák közül, melyek ez ajtatosság mind theo-
reticus, mind practicus oldalát tárgyalják, alighanem a leg-
kitűnőbb dr. Nilles Miklós, jézustársasági atya munkája : 
„De rationibus festorum utriusque SS. Cordis" (most már 2 
kötet), mely mű jelessége'ről nem csak azon körülmény t a -
núskodik, hogy rövid 8 év alatt most már a 4-dik kiadást 
éri, hanem amaz általános dicséret is, melylyel kath. iro-
dalmi folyóiratokban találkozott ; hazánkra nézve különö-
sen az is, hogy nem csak bibornok-herczegprimásunk ő fő-
magasságának ajálva van, hanem általa megdicsérve is. 

Vannak talán sokan a főt. papság között, a kik legin-
kább imákat szeretnének bírni e sz. sziv imádására. íme 
Nilles atya legközelebb ilyeneket nagy munkájából külön is 
kiadott, és kész azokat elvégzendő sz. misékért is átengedni, 
mi végro engemet ily megrendelésekre felhatalmazott. Aki 
tehát tisztelt paptársaim közül ez imákat ilymódon megsze-
rezni óhajtja, azokat P. Nillestől általam megkaphatja, ki a 
legszentebb sziv tiszteletének terjesztésére szívesen felaján-
lom szolgálatomat. 

Ez imák tartalma : Adoratio. Gratiarum actio. Amor. 
Deprecatio. Petitio. 24 deprecatio omnium iniuriarum quae 
SS. Cordi in Altaris Sacramento inferuntur. Preces sodali-
tiae. Két rendbeli létánia. Novem officia amoris erga SS. 
Cor. Jesu. 

Budapesten, május 19. Czibulka Nándor, 
a bp. kp. papn. lelkiigazgatója. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Az isteni Sziv iránti ajtatosságról. 
(Folytatás.) 

Mielőtt ez ajtatosság történetének fonalát to-
vább szőnők, legyen megengedve, egy szóval leg-
alább emliteni fontosvoltát s rámutatni az indo-
kokra, melyeknélfogva azt az Ur Jézus épen a 17. 
században akarta terjesztetni. 

Mint b. A. Margit életéből látni, maga az Üdvö-
zitő akarta ezen ajtatosságot. Ha ennél egyebet sem 
tudnánk mondani, már ez magában is elegendő 
volna, minket annak fontosvoltáról meggyőzni. 
Eddig is meg volt ez ajtatosság s midőn azt Mar-
git ajánlja, magában véve ujat nem mond ; de uj 
dolog, hogy Jézus nevében, sőt parancsából aján-
lotta, s ezen értelemben mondjuk, hogy ezen ajta-
tosságnak szerzője b. Margit. Az Ur Jézus Margit-
nak két okot emlit, amiért sz. Szivét tiszteltetni 
óhaj t ja : 1. sz. szeretetét hozzánk, 2. az oltáriszentség 
ellen elkövetett sérelmek fölötti fájdalmát. Az első in-
dokot a régiek is ismerték ; most Krisztus maga 
hirdeti, amiért annál inkább kell azt figyelembe 
vennünk. U j egészen a második, hogy sz. Szivét az 
oltáriszentségben ellene elkövetett sérelmek kien-
gesztelése végett tiszteljük. Ez ajtatosság tehát az 
U r Jézus akaratából kitünőleg engesztelő természetű. 
Erről még néhány szót. 

Üdvözítőnk az oltáriszentségben csodáinak 
csodáit hagyta nekünk, memóriám fecit mirabilium 
suorum. E titok volt mindenkor a buzgó hitélet 
központja. Midőn idők folytán iránta meghűlt az 
áhitat, az Ur Jézus sz. Jul iána által az urnapi aj-
tatosságot szerzé, amelyet helybenhagyván s 1264. 
az egész egyházban kötelezővé tevén IV. Orbán p. 
az oltáriszentség iránti áhitatnak uj lendületet adott. 
Jöt t a szerencsétlen hitujitás korszaka, Mi minden-

nemű iszonyú megszentségtelenitéssel illették az u j 
hit követői az imádandó szentséget, arról tanúságot 
tesz minden ország története. „Nem volt elég ne-
kik — irja P. Gallifet, kiről még többet fogunk 
hallani — az egyházakat, melyekben Jézus lakott, 
kifosztani, fölgyújtani, szétrombolni, a szentséghá-
zakat darabokra törni, az áldozópapokat meggyil-
kolni, a sz. edényeket összetörni és világi czélokra 
fordítani s ezerféle módon megszentségteleníteni ; 
mindez nem volt elég nekik, mondom, hanem vak-
merőségökben a szentségtartó edényekhez is nyúl-
tak és (iszonyú ezt hallani vagy rá gondolni is) a 
Krisztus szentséges testét guny kaczaj közt szemét 
és sárba tiporták vagy ebek elé dobálták". 

De még a katholikusok is sokszorosan vétkez-
tek e szentség ellen hideg közönyből. „Mily szo-
morú dolog — mondja ugyanazon iró, — hogy ezt 
ki kell mondani. Ahelyett, hogy kincseiket az egy-
házak fölékesitésére használták volna, még a szük-
séges disz nélkül is hagyták ; ahelyett, hogy gon-
dolataikkal mindig nála időznének, teljesen megfe-
ledkeznek róla ; s mennyi a templom, kivált falun 
s kisebb városokban, de még nagyobbakban is, me-
lyeket Jézus jelenlétével kitüntet, de hol a patro-
nusok gondatlansága vagy fukarsága miatt szegé-
nyesebben s nyomorultabban lakik, mint a legalsó 
nép szegény kunyhóiban. E templomok nem csak 
minden diszt nélkülöznek, de még nem is tisztessé-
gesek s tiszták ; bennök minden értéktelen s kopott, 
piszkos és inkább alkalmas, undort, mint áhítatot 
ébreszteni. — Oh Jézus, te i t t? A dicsőség k i rá lya! 
te a kunyhóban ? e piszokban éjjel nappal ? I gy 
szeretnek a keresztények? ily rongyokkal födnek 
be ? ily edényekkel szolgálnak neked ? Ok bizo-
nyára jobban s tisztábban laknak ! — — Oh ha-
tártalan türelme Jézusnak, ki ezeket elviseled !" 

42 
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Ehhez járul t a rideg Jansenismus pusztitása ; 
ennek ugy látszik az eretnekségek a ty ja azt adta 
szerepül, hogy az embereket a gyakoribb sz. áldo-
zástól elriaszsza s igy bennök a lelki életet lassan 
lassan kiirtsa 

Ilyenek lévén a körülmények az Ur Jézus örök 
szeretete uj módot talált azon tüz élesztésére, me-
lyet a földre bocsátani jött, t. i. megismerteié hivei-
vel sz. Szivének kincseit, s ezek által édesgeti ö'ket 
önmagához. Mint kelljen e kincseket megnyernünk, 
arra is megtanitott, mint hallottuk : viszonszeretet 
és elégtétel által. Még körülményesebben is hatá-
rozá meg Jézus, minő módon tanusitsuk szeretetün-
ket s nyujtsuk az elégtételt. Mivel az ő gyönyörű-
sége az emberek fiaival lenni, azért akarja, hogy 
isteni Szive tiszteletére, hivei gyakran áldozzanak, 
kivált a hónapok első péntekén ; hogy sz. Szive 
ünnepét sz. áldozással üljék meg, s hogy e napon 
a kitett szentség előtt ünnepélyes engesztelő imát 
mondjanak. Az isteni Sziv iránti ajtatosság gya-
korlásában ezeket Margit idejéig nem ismerték; sőt 
még a nap is uj, melyen sz. Szive ünnepét Jézus 
akarja. Eudes octoberben akarta azt megtartani, 
Jézus pedig isteni bölcsesége szerint az emiitett 
pénteket választá s méltán, mivel ez ajtatosság 
czélja, Jézusnak elégtételt nyúj tani a bántalmak-
ért, melyekkel kivált a szentség kitételeikor illette-
tik ; legtöbb kitétel pedig az Urnapi nyolczad alatt 
fordul elő. — Ujak ez ajtatosságban as Ígéretek is, 
melyeket az Udvözitő b. Margit által mindazok ré-
szére tett, kik a kijelölt módon sz. Szivét tisztelni 
fognák. 

Mindezekből világos, hogy b. Margit által az 
isteni Sziv ajtatossága kiváló fontosságot nyert, s 
hogy indokaira nézve is a legmagasztosabb. 

* * 

E szükséges kitérés után nézzük ismét az aj-
tatosság növekédését. E korban szintén egyesek 
buzgalma mozditá elő az isteni Sziv ügyét, kik kö-
zül egykettőt kiemelnünk kell ; az eredmény most 
már mindenütt föltünőbb, miután széles a világon 
számos szövetségesre akadtak. 

Magában Paray le Monialban b. Margit sok ne-
hézségre akadt ; azon ürügy alatt, hogy az ajtatos-
ság ujitás, még rendtársai is majd egyhangúlag el-
lene voltak. Midőn azonban 1685. magistranovitia-
rum lett, ezekben tanulékony lelkekre talált. Még 
az évben nevenapján (jul. 20.) azzal lepték még nö-
vendékei, hogy Jézus sz. Szivének képét, melyet 
egyikök ahogy tudta, tintával rajzolt, diszes helyen 

fölállították s előtte magukat az isteni Szivnek 
szentelték;erre azonban társai még inkább megbot-
ránkoztak, s minden lehető módon keseritették. O 
pedig türelme s imája által szerzé meg a diadalt. A 
következő évben Jézus Szivének ünnepén társai 
közül épen az, ki eddig leghevesebben támadta 
meg az ajtatosságot, az isteni Sziv képét alkalmas 
körirattal gazdag diszben fölállitá a choruson. 
Ennek hatása az volt, hogy Margit minden el-
lene elnémult, só't, amit eddig üldöztek, aziránt most 
lelkesedni kezdtek annyira, hogy még az nap a 
convent elhatározta, miszerint az isteni Sziv tiszte-
letére kápolnát fognak épiteni. Két év múlva ké-
szen állott az a házi kertben. Sz. Ferencz leányaihoz 
igy visszatért rendalapitójok szelleme. 

B. Margit után P. de la Colombiére Claudiust, Jé-
zus-társasági áldozárt lehetetlen nem emlitenünk. 
ff 

Ot választá az Ur, hogy a világiak közt terjeszsze 
sz. Szive ajtatosságát. Mint tartá meg első az isteni 
Sziv ünnepét, tudjuk. Paray le Monialból 1676. 
Angolhonban küldetett, hogy Maria Beatrix, a 
yorki herczegnő s később angol királynő (II. Ja-
kab neje), udvarán az Isten igéjét hirdesse. Ez or-
szágban ő hirdette első az isteni Sziv ajtatosságát 
és pedig első izben a legválogatottabb hallgatóság 
előtt Űrnapon a kir. udvar kápolnájában. 1679. 
Angolhonból elűzetvén, Lyonban a társaság nö-
vendékei mellé spirituálisnak rendeltetett, kik közt 
ugy működött, mint Margit az ujonczok közt. Ira-
tai az ajtatosságról legtöbb európai nyelvi-e lettek 
leforditva. Ezek által s tanítványai által még ha-
lála után is eljárt abban, amivel az Ur őt megbízta, 
az isteni Sziv ajtatosságának terjesztésében. 

Tanítványai közül nagy érdemet szerzett P. 
Croiset (1656 — 1738.) 1689-ben személyesen talál-
kozott b. Margittal; ennek lelkesedése, valamint P. 
Colombiére emléke, megérlelték benne a szándékot, 
behatóbban tárgyalni az ajtatosságot, s az érteke-
zést közrebocsátani, amiről azonban senkinek sem 
szólt. Margit ezt isteni kijelentésből tudta, s kevés 
hónappal halála előtt egyik társa előtt ki is je-
lenté : „P. Croiset egyik könyve által as isteni Ssiv aj-
tatossága mindenfelé ismertté fog lenni". Még sajtó 
alatt volt a könyv, midőn Margit 1690. oct. 17. be-
ment Urának örömébe. P. Croiset ezért a könyvet 
megtoldá a boldogultnak rövid élettörténetével, ami 
megjelenését kissé föntartá, de hatását nagyban 
emelte. E könyv, „melyet olvasni nem lehet anél-
kül, hogy e sz. szeretet tüze bennünk föl ne lobog-
jon, s hogy el ne piruljunk a lanyhaság fölött, 
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melyben élünk", más nyelvekre is lefordíttatván számos 
kiadást ért. — Még életben volt Croiset, midőn egyik náláuál 
nagyobb tanitványa, 

P. Gallifet (1663— circa 1749) ez ajtatosság helyben-
hagyatását a római sz. széknél megnyerni czélba vette. 
Róma eddig ugyan helybenhagyta a sz. Sziv társulatait s az 
ünnepet, mint társulati ünnepet; megengedte, hogy tisztele-
tére oltárokat is emeljenek s ezek részére bucsukat is adott : 
de sz. misét és officiumot még nem engedett. Hasztalan kérte 
ezt a Sarlós B. Asszony rendje 1697. és 1707; minden, amit 
elértek, az volt, hogy az isteni Sziv ünnepén vehették mÍ3-
sam in hon. quinque Vulnerum. P. Gallifet fogadás által kö-
telezte magát az isteni Sziv ajtatosságának terjesztésére. 
Lyonban a betegek szolgálatában kapott kórházi typhus őt 
pár nap alatt a sir szélére hozta ; már kezdődött a haláltusa, 
midőn „egyik barátom — (azt tart ják, P. Croiset, ki ott 
rector volt) irja ő maga, — kit szent gyanánt tiszteltünk, 
ösztönözve érzé magát, az oltáriszentség elé menni, s ott föl-
gyógyulásomért fogadást tenni. Megígérte, hogy én élete-
met, ha azt az Ur megtartaná, egészen sz. Szive dicsőitésé-
nek fognám szentelni". Az orvos nagy bámulatára föl is 
gyógyult s megtudván a fogadást, azt teljes szívvel magáévá 
tette. 1723. mint franczia assistens a generalatus mellé Ró-
mába hivatott, amit isteni intésnek vett, hogy ott is terjeszsze 
az ajtatosságot. Ekkor tevé meg első lépéseit, hogy a sz. 
széktől nyerjen missam et officium SSmi Cordis. Annál in-
kább számitott sikerre, mivel XIII . Benedek p. személye-
sen nagy áhitattal tisztelte az Ur Szivét. E czélra P. Galli-
fet terjedelmes könyvet irt ez ajtatosságról, amelyben 40 
évi tapasztalása által támogatva „ezen ajtatosságnak sokaktól 
nem ismert s félreismert mibenvoltát oly világosan iparko-
dott előállítani, hogy még nehezebben meggyőzhető elmék 
is kielégíttessenek". A könyv 1726. jelent meg a vatic, nyom-
dában s magának XIII . Benedeknôk volt ajánlva. Mielőtt e 
törekvés eredményét kutatnók, lássunk egy eseményt, mely 
P. Gallifetnek igen kezére játszott. 

1720. Marseille-ben és környékén kitört a pestis ; né-
hány hó alatt elhalt a lakosság fele, s 250 áldozár esett á l -
dozatul. A püspök, Belsunce Henrik, végre az isteni Sziv-
hez fordult. Mindenszentek napján, miután már négy hóna-
pon át nem szóltak a harangok, ismét az Isten házába gyüjté 
hiveit, kikkel maga mezítláb s kötéllel nyakán körmenetet 
tartott, s egész megyéjét az isteni Szívnek ajánlá. E naptól 
kevesebben haltak s nem sokára a ragály eltűnt. 1722. meg-
ujult ; azonban a püspök most már nem késett ismét a sz. 
Szívben keresni menedéket. Ekkor a város tanácsa örök fo-
gadalom által kötelezte magát, hogy évenkint az isteni Sziv 
ünnepén testületileg a sz. áldozáshoz járuland s a város czi-
merével ékes 3 fontos gyertyát áldozand. Űrnapon a szabad 
ég alatt a Szentség előtt, melyet a püspök tartott, monda-
tott ki e szép fogadalom s a bizalom jutalma nem is maradt 
el ; e naptól fogva a ragály többé senkit sem bántott, s a be-
tegek is mind fölgyógyultak. (E fogadalom most is megtarta-
tik, csak az áldozás nem tartatott meg mindenkor ; 1872-ben 
a liberális tanács be akarta szüntetni, de a kath. nép hatha-
tósan tiltakozott, aminek az az üdvös gyümölcse lett, hogy 
azóta megint fényesebben ülik a sz. Sziv ünnepét, mint az 
előtt ; a tanács tagjait azóta előkelő polgárok helyettesitik. v. 

ö. Sendb. 1872. p. 247). Má3 városok is követték e példát 
hasonló sikerrel. E csodáról szóló hivatalos tudósitás s ennek 
alapján kérvény az isteni Sziv tiszteletére szóló, külön mise 
s officiumért éppen akkor jött Rómába, midőn P. Gallifet ez 
ügyben megtevé első lépéseit. Azonban még mindig tagadó 
volt a válasz. Csekélyebb buzgalmu ember ilyenkor talán 
hátrál, de nem ugy P. Gallifet. U j szövetségesre talált Al-
bani Hannibal bibornokban, ki mint a lengyelek protectora 
ez ügyben a Congregatio Rituumhoz benyujtá, 1729, az első 
lengyel emlékiratot, melyet azzal támogatott, hogy két ha-
talmas király (spanyol és lengyel), a Sarlós B. A. rendje, 
117 érsek és püspök, 249 társulat, 900 világi, 223 szerzetes 
templom nevében szól ; amiből egyszersmind fogalmunk le-
het, ekkor már mily terjedelmű volt az ajtatosság. Ismét ta-
gadó választ nyertek, „mivel ily engedélyre még nem lá t -
szott a kellő időpont elérkezettnek". 

Ezalatt az isteni Sziv tiszteletére Rómában is alakult 
társulat, 1729-ben, melynek tagjai o ly jóh i r t szereztek, hogy 
már 1732-ben anyatársulattá emeltetett. 

P. Gallifet 1731. hazájába visszatérve könyvét meg-
toldva újból kiadta; az 1745. megjelent kiadásban már 702 
társulatot emlit s statisticai adatokkal bebizonyítja, hogy a 
sz. Sziv ajtatossága már messze Európa határain tul is el 
van terjedve, aminthogy biztos tudomásunk van, hogy 1713. 
Chinában már volt társulat e Sziv dicsőítésére. Igy állván 
az ügy, könyvének végszavaiban bátran mondhatá ezeket : 

„Lehetetlen, hogy az egyház egy nagy része, kiváló 
keresztény püspököknek s magának a sz. széknek helyben-
hagyásával ajtatosságot gyakoroljon, mely a hittel ellen-
keznék. Már pedig az előterjesztett jegyzékből világos, hogy 
az isteni Sziv iránti ajtatosságot az egyház egy nagy része 
kitűnő püspökök jóváhagyásával gyakorolja, s hogy azt 
maga a szentszék is 700-nál több bucsu-brevével ki tün-
tette. Ezen egyetlen, könnyű, egyszerű, világos felelettel, 
melynek alapos voltát még gyermek is beláthatja, mint á t -
hatlan paizszsal viszszatorlunk minden nyilat, mely ezen 
ajtatosság ellen lövetik". — Azonban az isteni Gondviselés 
nem engedte, hogy P. Gallifet maga örvendjen még fárado-
zásai gyümölcsének. Sic vos non vobis mellificatis apes ! 85 
évet ért. Halálával azonban nem szűnt meg befolyása az 
isteni Sziv ajtatosságának terjesztésében ; a sz. Szívről k i -
adott iratai biztosították azt, s nagyrészt ezek is okozták, 
hogy Róma végre a sokszor megújított kérelmet többé nem 
akarta megtagadni. E fáradozások alatt az ajtatosság any -
nyira terjedt, hogy elérte első virágzásának korát, s evvel 
kezdődik az ajtatosságnak második főkorszaka. — p. 

(Vége köv.) 

A k e r e s z t é n y n e v e l é s . 
(Vége.) 

Midőn azonban, K. A. ily magasra törekszik a ker. 
nevelés az ember tökéletesítésében, akkor egyszersmind őt a 
társadalom számára is neveli. Valamint ugyanis sokkal ne-
mesebb lénynek ismeri az embert, mintsem azt géppé és vak 
eszközzé sülyeszthetné, ugy elfordul azon törpe gondolko-
dástól is, mely az embert önmaga rendeltetésének tekintve 
mindenben önhaszna keresésére utasitja. „Legyetek tökéle-
tesek, mint a ti mennyei Atyátok is tökéletes", ez törekvése 
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az egyén nevelésében. „Keressétek Isten országát és az ő 
igazságát", ez elve a társadalmi nevelésben. S már most 
lássátok, K. A., mily magasztos a ker. nevelés ezen törek-
vése, összehasonlítva a bölcselkedő neveléssel. A kik önba-
szon keresésére utasít ják a növendéket, mit képezhetnek 
egyebet belőle, mint ravasz számitót, haszonlesőt, árulót, ki 
csekély nyereményeért igazságot, meggyőződést, lelkiisme-
retet, közjót, hazát, vallást és Istent egyaránt eladni kész ? 
De a keresztény nevelő, midőn Isten akaratával egyesítve 
az if jú lelkét, ez által őt rendületlen önállóságra fejleszti, 
akkor egyszersmind lelkesíti őt, hogy mint Isten munka-
társa vele együtt köremüködjék embertársainak hasznára. 
Isten akar ja , Isten munkatársa, oh mily nemes indokok ezek. 
Isten akarja , s azért nem fog vonakodni a keresztény növen-
dék megosztani falat ját a szükölködővel s felölelni a bete-
get, ha mindjárt maga szükséget szenvedend vagy veszedel-
mes ragályt von is magára. Isten akarja , s ezért nem lesz 
nehéz hordoznia a család gondjait s meggörbülve bár a ter-
hek alatt, mégis mint erős tölgy emelni a rá ja szőllővenyi-
gék gyanánt füzödő nejét és gyermekeit. Isten akarja, s 
azért kész vagyonát és vérét letenni a haza oltárára, midőn 
sötét felhők tornyosulnak föléje. Isten akarja , „hogy minden 
ember üdvözöljön és az igazság ismeretére jusson", s azért 
elég erős elhagyni mindenét és követni Krisztust, hogy h i r -
desse evangéliumát és osztogassa kegyelmét. Szóval igaz-
ság, szeretet, előzékenység, önfeláldozás, nagylelkűség, tisz-
telet, kegyesség, nyájasság, bőkezűség, alázat, hűség és a 
mik még vannak társadalmi erények, mind a ker. nevelés 
szülöttei, s mikre pedig soha még iskola nem gondola, az 
igazság és felebaráti szeretet apostolkodása, e ké t legma-
gasztosabb társadalmi erény kizárólag a ker. iskola sajátja ; 
mert azonkívül soha még nem látta az emberiség annak 
példáját, hogy valaki elhagyja mindenét s még önmagáról 
is teljesen lemondva a csaknem bizonyos halálnak rohanjon, 
hogy mások nyomorát enyhítse s azokat az üdvözítő igaz-
ság ismeretének megnyerje. Ezt csak a ker. iskola teheti, 
melynek alapitója Isten a lak jában lévén, nem tartotta raga-
dománynak, hogy Istennel egyenlő, hanem kiüresítette ma-
gát, engedelmes lévén mind halálig, egészen a keresztfának 
haláláig, hogy minket Istenségének részeseivé tegyen. Ily 
felséges példa után indul a ker. nevelés, s azért az társadalmi 
tekintetben is utólérhetlenül fenséges. 

De miben rejlik a ker. nevelés ezen fenséges törekvé-
seinek mélyebb titka ? Abban, K. A., hogy a ker. nevelő 
nem tar t ja azon pogány elvet, hogy az ember csak holtig él 
s tehát növendéke itt e földön keresse boldogságát. „Nincs 
itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük", ez a 
ker. nevelő legmagasabb elve s következőleg növendékét 
nem csak a jelen mulandó életre, hanem főleg a jövendő 
életre késziti elő. A halhatatlan élet megnyerését tűzvén 
tehát zászlójára, képzelhetni, mily törpe előtte minden más 
i rányú törekvés ! Lesütött fővel j á r j á tok ti e földet, kiáltja a 
pogányoknak, túrjátok, ássátok, mind hiába, mint a hinár 
kísértetes lángja után induló kincskeresők : utoljára is sze-
gényen és kétségbeesve hullotok sírjaitokba. De fel a fővel, 

-inti növendékeit, fel a fővel az egek felé. Ott a ti kincsetek, 
hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, ott legyen 
szivetek is. Mert tudjak, hogy ha a mi földi házunk, mely-

ben lakunk, leomlik, van épületünk az Istentől, nem kézzel 
állított, hanem örökké tartó az egekben". (Kor. 2, 5, 1.) Ily 
biztosítás, ily tudat, ily meggyőződés, K. A., mily utólérhet-
lenül magasztos törekvésre kell, hogy lelkesítse a keresz-
tény nevelőt. 

Magasra tehát a ker. nevelés zászlójával, K. A. Ez 
egyedül méltó az emberhez; mert az embert Isten képének 
és hasonlatosságának tekinti. Ez eszközeiben a legneme-
sebb; mert gyengéd anyai módon és atyai gondossággal 
szoktat, örök igazságokkal oktat, tökéletes példákkal épit s 
isteni kegyelemmel ápol. Ez törekvésében a legmagaszto-
sabb; mert az egyént tökéletességre neveli, testileg, midőn a 
Szentlélek templomává képezi ; lelkileg, midőn elméjét Isten 
színről szinre látására, szivét Isten lakhelyévé, akaratát az 
örök jóság változhatlan szeretetére fejleszti; a közjónak pe-
dig apostolokat és az egeknek méltó tulajdonosokat nevel. 
Ez tehát a legfenségesebb. Azért a ker. nevelésnek zászló-
jához rendületlenebb hűséggel ragaszkodjatok, mint a hős a 
királyi zászlókhoz, mert a királyi zászlókat tulynyomó erő-
szak meghaj tha t ja ; de a ker. nevelés zászlójának elhullani 
sem nem szabad, sem nem lehet. Nem szabad ; mert ez a ti 
testetek, lelketek, családotok, hazátok, egyházatok, menny-
országotok egyedüli üdve. Nem lehet ; mert az angyalok ki-
rályának nevében lobog az. Ti pedig, keresztény nevelők, 
örvendjetek, hogy ily szent és szeplőtelen zászló alá sora-
koztatok. Szent Vincze leányai ! angyalok foglalkozása van 
rátok bízva: mi lehet ennél nemesebb? Tanárok és tanítók, 
Istennek munkatársai vagytok ; mi lehet ennél magaszto-
sabb? És te, lelkünknek püspöke, Isten Fiának vagy ba -
rát ja . Lelkét örökölted nemes szivedbe, azért hall juk mind-
egyre elzengeni az igéket édes ajkaidról: „Engedjé teka kis-
dedeket hozzám jönni, mert ilyeneké mennyeknek országa". 
Szeresd a gyermeket és ne féltsd szivedet ; mert ki a gyerme-
ket szereti, rosz ember nem lehet. I ly elv, ily példa vezérlé 
munkadus éltedet, s azért megérted az örömet, hogy az ifjúság 
mindenütt, mint védangyalát, követett s boldog voltj aki 
irányodban tiszteletét tanúsíthatta. Oh, ha talán a felnőttek 
éretted naponta rebegett imái nem volnának méltók a meg-
hallgatásra : Isten, a kisdedek mennyei Atyja az ártatlanok 
könyörgéseire hajlana és tégedet megtartana számukra, ki 
e sivár vidékek köveiből e szellem- és lélekszegény korban 
egyedül alkotál a keresztény nevelésnek meleg csarnokokat 
s egyedül tudod magasra emelni zászlóját. Azonban bízunk 
a kegyes Megváltóban, hogy nem hagyja el apostolát s meg-
tart tégedet, kit szeretni, tisztelni, bámulni megtanított. Á r -
tatlan leánykák ! ime a kegyes főpásztor nektek a szeplőte-
len szűz Mária és szűz szent Alajos képeivel ékesített szép 
fehér zászlót ajándékozott. Koszorúzzátok meg e zászlót s 
legyetek mindig oly szeplőtelenek, mint annak szine. Ked-
ves kis fiúcskák ! ime a kegyes főpásztor nektek a magya-
rok Nagyasszonya, szűz Mária és szent Mihály képeivel 
díszített szép zöld zászlót ajándékozott ; legyetek hivek 
hozzá s növekedjetek a magyar hazának és mennyország-
nak örömére. Mindnyájan pedig bízzatok Krisztus Urunk 
kereszt-zászlójának erejében; mert a ki ahhoz törhetlen b i -
zalommal ragaszkodik, el nem vesz, hanem örök élete v a -
gyon. Ezt Krisztus mondotta. Amen. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 22. A h i r e s h ú s v é t i c z i k k e g y 

e s z m é j é n e k u j k i a d á s a . Nem tehetünk róla, hogy 
ismét az egyház és állam közti viszony rendezésére kikül-
dött bizottság jelentésével kell foglalkoznunk, ez a thema 
a napirendről még ma sem szorult le, és mi kénytelenek va-
gyunk a napirendet figyelemmel kisérni, kénytelenek va-
gyunk az ellenfélt lépésről lépésre követni, és mindaddig 
ugyanazon tárgyról szólani, mig csak az ellenfél el nem hall-
gat ; ha ő győzi szóval, mi nem szűkölködünk argumentum-
mal, ha ő nem szégyel fellépni ravaszsággal, mi nem szé-
gyelhetünk fellépni egyeneslelkiiséggel, ha ő kötelességé-
nek tart ja a liberalismus czélját szólamokkal elfedni, mi 
kötelességünknek tartjuk, ugyanazt leplezetlenül feltárni, és 
hogy a szólam hátamögött mi rejlik felfedni. 

Mióta ugyanis a 27-es bizottság beadta jelentését az 
országgyűlésnek azon módozatról, melyszerint ő az egyház 
és állam közti viszonyt rendezhetni véli, a liberális sajtó 
szent borzalommal eltelve, csaknem unisono elveti a bizott-
ság javaslatát, mint olyat, mely felesleges, szükségtelen, ők 
nem aka r j ák a vallási törvényeket codificáltatui, mert a 
béke különböző vallásfelekezetek és az állam közt úgyis mi 
kivánni valót sem hagy hátra. Igen, ez ma a felfogás a 
27-es bizottság javaslatáról, ezt osztja a ,P. Lloyd' is, mely 
vagy azért, hogy későn ébredt fel, vagy mivel valami fon-
tos geschäft-tel volt elfoglalva, vagy mert theologusa csak 
most ért rá — csak most adott kifejezést magas ilybeli meg-
győződésének (?), ugy látszanék tehát ebből, mintha a libe-
rális sajtó és közte a ,P. Lloyd' is öntudatra kezdene ébredni 
és belátni, mily igazságtalanságot foglal magában a 27-es 
bizottság javaslata a katholicismus iránt ; ugy látszik, mint-
ha maga is megijedt volna azon következményektől, melyek 
a bizottság javaslatából folynak és azért beszél a javas-
lat ellen. 

Igen, mindez látszik, de csak látszik, habár egy per-
czig sem tagadjuk, hogy a liberális sajtó ijedtsége valóban 
őszinte, csakhogy nem azon következmények miatt, melyek 
a javaslatból a vallásra, a katholicismusra, hanem, melyek 
magára a liberalismusra folynak; azért távolról se higyük, 
mintha e visszavonulás őszinte magába térést jelentene 
a liberális sajtó részéről a vallás javára ; a liberalismus el-
veszhet, kiirtható, de megtérni őszintén nem fog soha ; sőt 
akkor is, midőn megtérését szinleli, elég világosan tudtára 
adja mindazoknak, kik látni és hallani akarnak, hogy az ő 
visszavonultsága, állítólagos javulása, sokkal nagyobb vészt 
rejt ránk nézve önmagában, mint nyíltsága. 

Azt mondtuk, hogy a liberális sajtó megijedt — meg-
ijedt, de csak a liberalismus veszélye miatt, mely öt a 27-es 
bizottság javaslatában környezi, azért neki nem kell, hogy a 
vallásügyi törvények codificáltassanak ; de már az kell, 
hogy a törvényhozás a vallás ügyében ,esetről esetre' ren-
delkezzék. Ebben rejlik a liberalismus ravaszsága, ebben 
rejlik ránk nézve a veszély, — megmondjuk miért ? 

A 27-es bizottság jelentésében és törvényjavaslatában 
mindenki előtt, aki látni akar, elég leplezetlenül feltárta a 
czélt, melyre a liberalismus törekszik. Mig e javaslat meg 
nem jelent, addig a katholikus sajtó csak következtetéseket 

vonhatott lo a liberalismus tanaiból és természetéből, csak 
ezeket mint az elvből kifolyó következményeket mutathatta 
be a világnak, de nem utalhatott, legalább nem nálunk, egy 
rendszeresen kidolgozott liberális vallás-törvényjavaslatra ; 
mondhatta, hogy a liberalismus vallástalan, hogy ellensége 
a katholicismusnak, de mindezt csak ex principio vonhatta 
le, mert a liberalismus legalább nálunk vallási kátéját össze-
állítva, ezideig nem adta ki, minek következménye volt, hogy 
legtöbben a kath. sajtó támadásait a liberalismus ellen túl-
zottnak,szenvedélyből eredetinek,vagy fanaticusoknakmond-
ták, mely nézetben azután őket a liberális sajtó igyekezett is 
megerősíteni, sőt minthogy saját bőréről volt szó, igyekezett 
a kath. sajtó elleni gyűlöletet táplálni és fentartani, igye-
kezett tagadni, mintha ő a katholicismus leigázásával a val-
lástalanság úttörője, előmozditója akarna lenni. 

A bizottság javaslatának meg nem jelenéseig tehát 
minden jól ment, már t. i. a liberalismus részére ; addig lehe-
tett ámitani a világot, sőt sokakkal talán még azt is el lehe-
tett hitetni, hogy a liberalismusnak csakis ez a szándéka, 
hogy a vallásosságot előmozdítsa, és épen csakis a katholi-
.cismust támogassa, ezért a liberalismus hajója vigan evezett 
és most jön annak a szerencsétlen bizottságnak javaslata, 
mint villám lecsap a vigan dőzsölő liberális táborba, meg-
világítja annak terveit, szerves egészben feltünteti czéljait, 
leleplezi a világ előtt, hogy a liberalismus útjában az általá-
nos vallástalanság megtestesitéséhez egyetlen és főakadály 
a katholicismus, és igy nincsen egyéb hátra, mint a katho-
licismus lenyügözése. 

E leleplezéstől a liberális sajtó megijedt, méltán tartva 
attól, hogy ily javaslatot nyiltan pártfogásba véve, a libe-
ralismus most még vigan uszó hajója könnyen zátonyra 
juthat ; mert valljuk meg, hogy a liberalismus annak nagyon 
öntudatával bir, hogy még nálunk a nemzet nagy többsége 
nincsen oda nevelve, hogy előtte az elpártolás minden ve-
szélye nélkül, a vallástalanságot bátran lehetne hirdetni. A 
mentő eszköz tehát csak egyetlenegy lehet : tiltakozni kell a 
törvényjavaslat ellen, nyiltan fel kell lépni oly szándék ellen, 
mintha nálunk az egyházpolitikai törvények codificatiójára 
szükség lenni és mindezt azon ürügy alatt kell tenni, mintha 
a tiltakozás nem a liberalismus, hanem a vallás, a katholi-
cismus, a béke érdekében történnék. 

Hogy azonban mi lappang tulajdonképen e tiltakozás 
megett, hogy mennyire volt irányadó rá nézve a vallás ér -
deke, kitűnik ama második mondatból, mely .esetről esetre' 
óhajtja, hogy intézkedjék a törvényhozás az egyházpolitikai 
kérdésekben. Ez a liberalismus ravaszsága, de ebben rejlik 
a veszély mi ránk nézve. Ebből az ,esetről esetre' való intéz-
kedésből kitűnik, hogy a liberalismus nem mond le azon 
elvek érvényesítéséről, melyeket a javaslat ajánl, hanem 
mindazt lassan bár, de annál biztosabban akarja végrehaj-
tani. Organicus, egymással összefüggő egyházpolitikai tör-
vény neki nem kell, mert ez sokak szemeit felnyithatná, de 
azt nem bánja, sőt akar ja a liberális sajtó, hogy mintegy 
észrevétlenül, ma az egyik, holnap a másik törvény hozas-
sák, melyek végre is egy organicus egészszé forrnak össze, 
mert a liberalismus mindnyáját — lesz rá gond — egy szel-
lem, egy irányban, a katholicismus elnyomására fogja in-
tézni. Ez utóbbi eljárás a liberalismus részéről nemcsak nem 
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veszélyeztet semmit,hanem ezélját annál jobban biztositja, de-
savouálni kell t.i. az egész programmot, hogy részleteit annál 
zavartalanabbul lehessen végrehajtani. Ne higyjük tehát és 
ne altassuk, de ne is engedjük magunkat elaltatni az által, 
ha olvassuk, hogy a liberális sajtó a javaslatot elitéli, mintha 
már békében élhetnénk, ez csak taktika, melynek felül-
nünk nem szabad, ellenkezőleg mi egész bátorsággal meré-
szeljük hangoztatni azon nézetünket, hogy ránk nézve sok-
kal jobb lett volna, ha a sajtó, miután már egészen el nem 
ejtette a javaslatot, azt saját jává tette volna, mint igy, hogy 
az .esetről esetre' való taktikát választotta, mert ez néze-
tünk szerint veszélyesebb. Egyébiránt adja Isten, hogy ben-
nünket a jövő események megczáfoljanak, de addig, mig ez 
nem történik, nézetünket fentartjuk, mert a jövőt rózsás 
szinben sehogy sem tudjuk látni, és nem látunk egyetlenegy 
pontot sem, honnan jobb jövő derengne felénk. í 

Esztergom. B i b o r n o k - H e r c z e g p r i m á s ő 
E x c á j a p ü n k ö s d n a p i b e s z é d é n e k e s z m e m e -
n e t e . Bevégezvén munkáját, megnyitván a kegyelem kut -
forrását, 40 nap múlva felszállt az Ur oda, a hol most, az 
Atya jobbján ülve, él s uralkodik dicsőségesen, mindörökké. 

Tanítványainak, a kiket azért választott volt, hogy 
tanitásának tovább hirdetését rájok bizza, mig köztük j á r t 
gyakran megígérte a Szentlelket, kitől müve befejezését 
várta ; feltámadása után többször ismételte ebbeli igéretét, 
aőt megparancsolta nekik, hogy Jeruzsálemben maradjanak, 
míg nem eljövend, a kit megígért nekik, a Szenlélek, ki ér-
telmüket felvilágositandja, hogy tanitmánya titkait tökéle-
tesben felfogják, hogy mélyebben behassanak azok részle-
teibe ; — ki sziveiket bátorsággal töltendi meg, hogy hitét 
bátran vallják, soha meg ne tagadják s készebbek legyenek 
bármit is eltűrni, még a halált is, semhogy hozzá hűtle-
nekké váljanak. 

Mennyire volt az apostoloknak szükségök ezen felül-
ről érkezendő értelmi s akaratbeli segélyre; kiderül onnan 
is, hogy ők, kik három egész esztendőig voltak vele, kik be-
szédeit hallották, müveit látták, tanitmányát mind halá-
láig sem teljességgel fel nem fogták, sem elég bátorsággal 
nem birtak őt állhatatosan követni, de ez mind történt, mi-
helyt a Szentlelket vették volt. 

Akkor aztán ez a tizenkét együgyü, tudatlan ember 
kiforgatta a világot sarkaiból ; oly munkát vittek véghez, 
melyet mindaddig a halandók legbölcsebbjei még megkisér-
leni sem nem tudtak, sem nem mertek. Akkor történt meg 
apostolainkban az a csudás változás, mely félénk, tudatlan 
emberekből az isteni bölcseség rettenth étlen bajnokaivá, s 
ihletett hirdetőivé tette őket. Pünkösd napján vevék a Szent-
lelket, s akkor bérmáltatott meg bennökaz Egyház is, akkor 
vette azt a Szentlelket, mely többé el nem hagyandja őt, a 
világ végezetéig — igy Ígérvén ezt Krisztus, pedig tudjuk, 
hogy ég s föld mulandanak el ; de az ő szavai el nem múl-
nak soha. 

Lássuk Pétert, kit Krisztus az egyház talpkövévé ren-
delt, mondván : „ . . . te Péter vagy, és e köszálon fogom 
épiteni anyaszentegyházamat, és a pokol kapui nem vesznek 
erőt raj ta" — mit tesz ő, mielőtt a Szentlelket vette volna ? 
Együgyü szolgáló szavára megtagadja, urát mesterét, három-
szor esküvel fogadja, hogy soha sem látta . . . s Pünkösd 

napján ?" . . . bátran felszólal a sokaság előtt, szemükre veti 
a tömegesen egybegyűlt zsidóknak, hogy a Messiást „a go-
noszok kezei által felfeszitvén, megölték" ; (Ap. Cs. 2, 23.) 
s legott 3000 ember vétetett be az egyházba. Nem sokára 
pedig Péter és János felmenének egyizben a templomba, s 
midőn amaz ott az anyja méhétől sánta embert csodásan 
meggyógyítaná, igy szól hozzá: „Ezüstöm s aranyom nincs, 
de a mim vagyon, azt adom neked : A názáreti Jézus Krisz-
tus nevében lielj fel s járj ; — s midőn aztán a csuda megtör-
ténik, s a nép összeszalad s bámul, akkor ekként folytat ja: 
Nem az én hatalmamból történt ez, hanem Jézus, az Istenfia 
hatalmából, kit, a szentet s igazat ti megtagadtatok, megöl-
vén az élet szerzőjét — s legott 5000 ember tért be az egy-
házba. Majd pedig, midőn ép ezekért népe legfőbb törvény-
széke maga elé idézné s kemény büntetés alatt megtiltaná 
nekik, „hogy e névben egy embernek se szóljanak" — 
mégis teszik, mert, mint Péter mondá: „Nem lehet, hogy a 
miket láttunk s halottunk, ne beszéljük" — s midőn ezért 
megveszőzik s tömlöczbe zárják, mihelyt kiszabadulnak 
ismét csak hirdetik Jézust, a felfeszitettot ; mert : „ . . . nem 
lehet, hogy a miket láttunk és hallottunk, ne beszéljük". 

Ez ama hires szó, mint már aranyszájú sz. János meg-
jegyzé: „Nem lehet /".... 

Nem azt mondja : ,Nem akarunk' hanem : ,Nem le-
het !'.... ha azt mondta volna : „nem akarunk" akkor re-
ményt nyújtott volna, hogy akarata talán előbb utóbb meg-
változik, amint ezt az emberek közt szüntelenül észrevesz-
szük ; igy pedig azt mondja : ,Nem lehet1... nem tehetjük, 
amit ti akartok, nem hagyhatjuk abban, amit ti megtiltotok 
nekünk, ha csak hitárulókká lenni nem akarunk. 

Ime a ,Non possumus' ! 
Ez a ,Non possumus1, régi jelszava az egyháznak, ezzel 

győzte le az üldözéseket, e jelszónak hangoztatása mellett 
adá tizenegy millió vértanú szívesen életét Krisztusért — 
Tehetitek velünk, amit akartok — mondák, nyakazhattok, 
keresztre feszíthettek, egy a válaszunk : Nem lehet — nem 
szolgálhatunk hamis Isteneknek! (Vége köv) 

Kalocsa. P ü n k ö s d ü n n e p é n . A kath. anya-
szentegyház kezdetének évfordulati nagy napján vette ná-
lunk kezdetét az áldásos jubileumi időszak : nagyméltóságú 
főpásztorunk a sz. Lélek ünnepélyes segítségül hívásával 
nyitá meg reggeli nyolcz órakor, s abban való buzgó rész-
vétre a híveket egy több óranegyedekig tartó, hiterős egy-
házi beszéddel serkenté, a mai ünnepély alkalmából kölcsön-
zött kenetteljes előszó után, a sz. Lélek isteni küldetése czél-
jának megfelelőleg, a gyakori lelki magábaszállás szüksé-
gességét a keresztény hit és erkölcsi élet gyümölcseinek 
megtermése s megérleléséhez, az egyesek, a családok és állam 
üdvére és jóllétére felülmulhatlan érvekkel bebizonyitá. E 
gazdag tartalmú sz. beszédből, mint bőséges aranybányá-
ból, mindnyájan, az alattvalók és elöljárók, a tudós és t u -
datlanoki, a szegények és gazdagok, egyaránt bőven kaptuk 
azt, mire a jubileumi s éltünk minden szakára lelki fogyat-
kozásaink pótlására szükségünk van. Szivünkből óhajtjuk, 
hogy a mit a nagyméltóságú szónok sz. beszéde végén Is -
tentől buzgón kért, a jubileumi ajtatosság üdvös eredményé-
ben mindnyájan elérhessük. 

A sz. boszéd után ugyan ő nagyméltósága vezette a 3z. 



337J 

körmenetet a szegény iskolanénék zárdatemplomába, hol a 
gyönyörűen felékesített oltárnál előimádkozá a szokásos bu-
csu-könyörgéseket, és az oltári szentséggel mindnyájunkra 
áldást adott. A minden rangú jelenlevők buzgó részvéte, a 
helybeli tűzoltó egylet, tiszti kara élén, a tanuló ifjúság, sa-
já t tanárai vezetése mellett példás magukviseletével hirdet-
ték a sz. körmenet kath. jellegét, s emelték az általános tö-
redelem üdvös indulatát. 

A sz. körmenet után ő nagyméltósága ünnepélyes sz. 
misét modott, melynek végezetével számos bérmálandót ré-
szesített a megorősités szentségének isteni kegyelmében. 
Pünkösd másod napján folytatta e szentség kiszolgáltatását, 
és azt mindkét alkalommal remek zárintelemmel a megbér-
máltakhoz befejezé. Adja isten, hogy nagyméltóságú főpász-
torunk, ki tevékeny püspökségének huszonhai-madik évét 
tölti, fáradalmainak méltó gyümölcsét szive forró óhajtása 
szerint az évek hoszu során láthassa a hit világának terje-
désében a ker. erkölcsök megszilárdításában, a közös jólét 
felvirágzásában. * 

R o z s n y ó . F ő p á s z t o r i k ö r l e v é l a j u b i l e u m -
r ó l . (Vége.) Nihil autem magis dignum sacri Jubilaei tem-
pore tenete, quam ut omnigenae caritatis opera impensius 
exerceantur, quapropter stimulos plebi addite, ut subveniatur 
pauperi et eleomosynis peccata redimantur; et ut quo latius 
caritatis fructus manet ac stabilior évadat, opportunum ad-
modum erit, ut caritatis subsidia ad fovenda vel excitanda 
pia illa instituta conferantur, quae utilitati animarum et cor-
perum plurimum conducere hoc tempore existimantur. Manus 
pauperis, ait Petrus Chrysologus est gazophylacium Christi, 
quia quidquid pauper accipit Christus acceptai, (Serm. 8. de 
jej. eleem.) Humanam petit Deus misericordiam ut largia-
tur divinam ! 

Venerabiles Fratres : Si unquam alias, nunc corte per-
necessarium est — ait SSmus Pater — conscientiam emun-
dare ab operibus mortuis, sacrificare sacrificia iustitiae, fa-
cere dignos fructus poenitentiae et Seminare cum lacrymis, ut 
cum exultatione métamus. Satis, quid a nobis postulet, divina 
innuit Maiestas, cum iam diu sub increpatione eius, sub in-
spiratione spiritus irae suae laboremus. Non contemnamus di-
vitias patientiae et longanimitatis Dei, neque thesaurizemus 
nobis iram in die irae et revelationis iusti iudicii Dei, dum 
nobis tam ampla veniae consequendae copia paratur. — I m -
morigeris Judaeis Dominus per prophetam minatus est : dabo 
eos in manu inimicorum et in manu quaerentium animam 
eorum et percutiet eos in ore gladii et non flectetur, neque 
parcet, nec miserebitur, (Jer. 21, 7.) Per nos non modoflecti 
vult, sed et efficacissimum nobis suppeditat medium, quo no-
bis parcat, nostrique misereatur. Caveamus igitur, ne propter 
contumaciam cordis nostri et malitiam studiorum nostrorum 
egrediatur ut ignis indignatio Dei et succendatur, et non 
sit qui extinguat. (ib. 12.) 

Patri misericordiarum reconciliati, oremus dein non 
pro nostris tantum sed Sanctae Matris Ecclesiae quoque ne-
cessitatibus, quae ubique fere terrarum hodie iniquissimis 
iactatur casibus, ut Dominus opera suae misericordiae custo-
diat, ut Ecclesia eius 'toto orbe diffusa, bonorum omnium 
incremento augeatur et stabili fide in confessione sui nominis 
perseveret. Memores verborum Scripturae illorum : Petrus 

quidem servabatur in carcere, oratio autem fiebat sine in-
termissione ab Ecclesia ad Deum pro eo", oremus etiam pro 
Papa nostroPioIX. ut Deus „mittat angelum suum et eripiat 
eum de manuHerodis et de omni exspectatione plebis Judae-
orum !" — Oremus etiam pro regibus et principibus, ut Do-
minus illis veram cum sua voluntate tribuat concordiam, ut 
omnibus perturbationibus ac dissensionibus submotis, secura 
illi serviat christiana libertás. •— Oremus etiam pro fratribus 
nostris, qui in tenebris et umbra mortis sedent, ut Dominus 
eos illuminet, voluntatemque eorum moveat, ut corda erran-
tium resipiscant et ad veritatis suae rodeant unitatem, ut 
unum fiat ovile et unus pastor ! — Orantes vero non haesite-
mus in fide, in mentem inducentes, preces universae Eccle-
siae communes nunquam suo destitui fructu. Contra com-
mune periculum ait Grlossa int. communis fiat oratio, (Sup. 
Jon. O. 1.) quae si fidelis, humilis et fervens fuerit, teste S-
Bernardo — coelum sine dubio penetrabit, unde certum est, 
quod vacua redire non poterit. (Serm. 4 Quad.) Spiritus 
enim, qui eam inspirât et cordibus nostris amorem infundit, 
infirmitatem nostram adiuturus, ipse pro nobis postulabit ge-
mitibus inenarrabilibus, pignus nobis praebet eximium, preces 
nostras fore exaudiendas, quemadmodum et Dominus noster 
in diebus carnis suae preces supplicationesque ad eum, qui 
possit illum salvum facere a morte cum clamore valido et 
lacrymis ofFerens, exauditus est pro sua reverentia. (Hebr.5.7) 

VV. FF . ! Clangite buccina propitiationis tempore in 
universa terra vestra, Sanctificate annum, ipse est enim j u -
bilaeus ! (Levit. 25, 9.) 

S. Poenitentiaria Romae recentissime etiam declarante 
„unica Confessione et Communione non posse satisfieri prae-
cepto paschali et simul acquiri Jubilaeum" ne annua, quae 
agimus Paschatis festa turbemus, utique ipsa etiam intem-
perie aeris, in oris nostris vigente, implementum Jubilaei 
conditionum inliibente — vigore praesentium disponimu3 : 

1-o) ut DD. Curati fundamento harum Nostrarum li-
terarum pastoralium Dominica ipsa Pentecostes populo fideli, 
qui hac die copiosissimus ad domum Dei convolat, ex a m -
bone denuncient Beatissimum Patrem universis Christi fide-
libus indulgentias Jubilaei magni, toto labente anno dura-
turi, benignissime largitum fuisse; — excerptisque e litteris 
Nostris ad rem facientibus, convenienti ad populum habito 
sermone, eundem de conditionibus quoque nec non emolu-
mentis lucrandi Jubilaei edocentes, animos fidelium ad avi-
dius apprehendendos thesauros gratiae divinae disponere 
satagant. 

2-o) Missae solemni hac ipsa die hymnus „Veni San-
cte Spiritus" praemittendus, ultima vero die mensis Decem-
bris Laudes vespertinae cum hymno „Te Deum" erunt oon-
cludendae. 

3-o) Durante Jubilaeo in Missis, tam solemnibus quam 
privatis, praescriptis aliis orationibus adiiciatur Collecta pro 
quacumque necessitate „Deus refugium". 

Advolutae ./' plagulae, illustrando populo fideli inser-
viturae, inter illustrationis avidos, linguae gnaros, arti3 le-
gendi peritos erunt distribuendae. 

Datum Rosnaviae, Feria 5. in Coena Domini, 1875. 
Georgius, m. p. Eppus. 1 
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Berlin. O k m á n y a i n k a p o r o s z e g y h á z -
á l l a m i v i s z á l y történetéhez ismét egy igen fontossal 
megszaporodtak, ért jük a porosz püspöki karnak válaszira-
tát az ottani kormány f. évi ápril 9-éről kelt leiratára, (1. 
,Eel.' 32. sz. 257.) Ezen felette érdekes okmány következőleg 
hangzik : 

Van szerencsénk a magas királyi ministeriumnak f. hó 
9-éről kelt, a kölni érsekhez intézett s egyidőben a ,Staats-
anzeiger' által is közzé tett leiratára, mely által ugyancsak 
a fentisztelt kormány legmagasabb helyről, ő felsége a csá-
szár s király részéről nyert megbízatás folytán Fuldából, f. 
hó 2-áról kelt közvetlen beadványra felel, a következőket 
tiszteletteljesen válaszolni. 

Ha a magas leirat bevezetésében csudálkozás s sajná-
lat fejeztetik ki a felett, hogy : „a püspök urak magas állá-
sukban oly állítás eszközévé tehetik magukat, mintha Po-
roszországban a ker. hit megtagadása lenne, oly törvények 
iránt engedelmességet igérni, melyeket más német és idegen 
államokban századok óta és még ma is a kath. papság és 
egyházi elöljáróik megtartanak, s melyek megtartását ott a 
kath. papság szent esküvel feltétlenül igéri", akkor erre azt 
bátorkodunk megjegyezni, hogy az idézett állítás közvetlen 
beadványunkban nem fordul elő. Abban csak az mondatik, 
hogy az államilag a megyei elöljárók s a papságtól követelt 
azon kijelentés, miszerint az állami törvényeknek feltétlenül 
engedelmeskedni akarnak, ily feltétlenül a keresztény lelk-
ismerettel meg nem egyeztethető. E tételnek igazságát az 
által tüntettük fel, hogy az apostolok és a ker. vértanuk el-
járására hivatkoztunk, s ahhoz minden körülmények közt, 
annyival is inkább ragaszkodunk; mert az oly kijelentés a 
kereszténység változhatlan alapelveivel csakugyan nem 
egyeztethető össze; mely a keresztényeknek mindig ugyan 
s mindenütt azt hirdeti, hogy szükséges s kötelesség a világi 
elöljáróságnak engedelmeskedni ; de sehol sem azt, hogy az 
engedelmességnek, kivétel nélküí, minden, bármiféle állam-
törvény iránt feltétlennek s vaknak lennie kellene ; hanem, 
mely inkább azon esetre, ha ez utóbbi az isteni törvénynyel 
összeütköznék, mindenha fennen amaz igazán apostoli, s a 
lelkismeret szabadságát kitűnően oltalmazó elvet hangoz-
tatta s védelmezte, miszerint Istennek inkább koll engedel-
meskedni, mint az embereknek. 

Ezen alapelv az u. n. ,májusi', egyházpolitikai törvé-
nyekkel szemben is érvényesül, melyekre nézve annál is in-
kább vonakodnunk kell, feltétlen engedelmességünket kije-
lenteni, mert, mint a magas kormányhoz már régebben in-
tézett felterjesztéseinkben s emlékiratainkban behatóan s 
részletesen fejtegettük, e törvények hoszu sorát tartalmaz-
zák az oly határozmányoknak, melyek a Krisztus alapította 
egyháznak lényegével s jogaival megoldhatlan ellentétben 
állanak, azt Isten rendelte függetlenségétől megfosztják s 
közönséges, állami intézménynyé teszik. 

Hogy az ily irányú törvényeknek ilyetén lánczolata, 
melyek az egyház függetlenségét rendszeresen semmisíte-
nék meg, bármely más, német vagy idegen országban a ka-
tholikus papok s egyházi elöljárók által készségesen, enge-
delmességi eskü mellett elfogadtatott volna, az előttünk is-
meretlen tény, mely ugyan már igen sokszor állíttatott, de 
eddig még sehol sem bizonyittatott be s nem is fog bebizo-
nyíttatni soha. Hanem hogy ezen egyházpolitikai törvények-
ben oly határozmányok is foglaltatnak, melyekre nézve az 
egyház s az állam közt megegyezés jöhetne létre, s tényleg 
s ismételten, német s idegen államokban létre is jött, azt 
soha sem tagadtuk, sőt ismételten különös nyomatékkal ma-
gunk is kiemeltük. Örömmel fogadtuk vala, ha ilyetén meg-
egyezésre kezet nyújtanak az egyháznak, s még ma is a 
legnagyobb örömmel fogadnók. De mig eme törvényekben 

oly pontok maradnak, melyek, csorbát ejtve az egyház lé-
nyegén, annak Isten rendelte függetlenségét eltörlik, addig 
az egyház képviselői részéről tanúsítandó még legnagyobb 
engedékenység mellett is lehetetlen, hogy az egyház s állam 
közt megegyezés s béke létre jöjjön. 

Ha továbbá a kormányi leiratban az mondatik: „Nem 
kevésbbé feltűnő és az igazságtól eltérő azon állítás, hogy 
azon törvények, melyek ellen ujabban a püspökök enge-
detlensége épen csak Poroszországban irányul, az isteni igaz-
ságok kihirdetését tiltanák", akkor sajnálattal kénytelenek 
vagyunk ismét kijelenteni, miszerint közvetlen beadvá-
nyunkban ezen állítás sem fordul elő. 

Az illető helyen azt mondtuk, hogy az apostolok s 
vértanuk inkább a halált szenvedték el, semhogy oly törvé-
nyeknek s hatósági rendeleteknek engedelmeskedtek volna, 
melyek az Isten igéjének hirdetésétől eltiltották őket. Nem 
értjük, hogy nevezheti valaki e megjegyzést feltűnőnek vagy 
nem-igaznak, midőn annak igazsága kétségbevonhatlan. 
Egyébiránt tagadhatatlan, hogy ezen egyházpolitikai tör-
vényekben több oly határozmány is található, melyek az is-
teni igazságnak hirdetését, bizonyos körölmények közt, leg-
alább közvetve eltiltják. A királyi főtörvényszék f. hó 6 -
áról kelt s a ,Rechts- u. Staatsanzeiger' 95. számában közzé 
tett egyik döntvényében akként határozott, hogy az egyházi 
szónoklat megtartása valamely templomban nem papi tény-
kedés a májusi törvények értelmében, mely pénzbírság, bo-
lebbezés vagy száműzetéssel büntetendő, mihelyt az illető 
pap erre állami fehatalmazással nem bir. Miután pedig ezen 
állami felhatalmazás oly feltételektől tétetik függővé, melyek 
az egyház függetlenségét, mélyen sértik, melyeknek tehát 
jó lelkismerettel eleget tenni lehetetlen, nyilvánvaló, hogy e 
törvények csakugyan oly határozmányokat is tartalmaznak, 
melyek bizonyos körülmények közt azonosak a tilalommal 
az evangéliumot az egyházi törvények értelmében hirdetni. 
Ugyanez áll a szentségek kiszolgáltatásáról is. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Bécsben f. hó. 18. fényes kath. népgyűlés tartatott, 

melyet az alsó ausztriai katholikus népegylet hivott össze. 
Több mint 2000 férfi vett részt; a gyűlés fénypontját Liech-
tenstein herczegnek resolutiói képezték, melyek közhelyes-
léssel elfogadtattak. Ugyancsak Bécsben, hallomás szerint, 
nagy conservativ lapot akarnak megindítani. Alaptőkéje 
1,200,000 ftban állapíttatott meg; minek fele, részvények ut-
ján már födözve van, mig a többit állítólag Albrecht főher-
czeg ő fensége elvállalta volna. A szerkesztőség összeállítá-
sára vonatkozólag elhatároztatott, hogy abban sem zsidónak, 
sem külföldinek lennie nem szabad. 

— A hannoverai protestáns consistorium panaszt tett a 
porosz belügyministerium, hogy egyes hivatalnokok a polgári 
házasságoknak bejegyzése alkalmával holmi ,ünnepélyessé-
geket' engednek meg magoknak, például oltárféle emelvé-
nyek felállítását (!), gyertyák gyújtását sat. mik a népben 
azon balhiedelmet keltik, mintha ez is valami vallásos cse-
lekedet lenne. A minister erélyes motozást igért ; — egyéb-
iránt ugy tudjuk, hogy hajdanta az egész u. n. protestantis-
mus is gyakran ilyféle „eszközök s módozatok mellett r á -
erőszakoltatott a népekre. 

— A canadai püspökök Ledochowski bibornok utján 
részvétiratot intéztek a német püspökökhez, melyen a to-
rontói, tareptai, uj-londoni hamiltoni s kingstoni püspökök s 
canadai ap. helynök aláirvák. — Cybichowski, poseni se-
gédpüspök, ki a szentolajok nagycsütörtökön való szentelése 
miatt héthónapi börtönre Ítéltetett, legújabban száműzetve, 
Ausztriába menekedett. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Tartalom. Az isteni sziv iránti ajtatosságról. — Jézus szent Szive ajtatosságára vonatkozó határozat és ima. — Egyházi 
tudósitások: Pest. Vérmes szabadelvüpárti remények. Pest. A jobboldali ellenzék értekezlete. Esztergom. Bibornok-Herczeg-
primás ő Excja pünkösdnapi beszédének eszmemenete. Berlin. Okmányaink a porosz egyházállami viszályról. — Vegyesek. 

Az isteni Sziv iránti ajtatosságról. 
(Vége.) 

Bármely ajtatosság tartósságra csak ugy szá-
mithat, ha a római egyház ritusába mintegy be 
van kebelezve, azaz, ha a római missale és officium-
ban külön helye jut. Ezzel válik igazán kath. 
ajtatossággá. Innen érthető a Jézus sz. Szive tiszte-
ló'inek azon törekvése, hogy az isteni Sziv tisztele-
tére a római sz. széktől nyerjenek misét és officiu-
mot. Az eddigi kérvények meghallgatva ugyan nem 
lőnek, mégis eredmény nélkül nem maradtak ; a 
hoszas tárgyalások fölkeltették az ajtatosság iránt 
az összes egyház figyelmét, a részvét i rányában 
növekedett, a nehézségek lassankint magoktól elo-
szoltak. Az utolsó tárgyalás (1729) óta alig mult 3 
évtized, s a társulatok száma 109 )-re emelkedett; 
az ó és u j világ minden részeiben találtattak. Az 
ajtatosság minden szerzetben talált viszhangra. I gy 
lett az a gyakorlat által egyházivá s nyilvánossá; 
ú jnak sem volt többé mondható, miután b. Margit 
föllépése óta már majd egy század telt el. E mellett 
a mise és officium ügyében mindig ujabb kérelmek 
érkeztek a sz. székhez; igy XV. Lajos neje, két len-
gyel király, 1764-ben Ferencz Kelemen, bajor her-
czeg, s 1753 — 1764-ig más 184 kérvény érsekek, 
püspökök, káptalanok és szerzetek részéről. 

Döntő volt végre a lengyel püspökök második 
emlékirata 1765., amelyben az ajtatosságot P. Galli-
fet könyve nyomán dogmatical szempontból meg-
világítják s történeti tények nyomán csodálatos 
keletkezése- s gyors, föltűnő elterjedésére rámutatva 
bizonyítják, hogy az ajtatosság de facto már katholi-
kus, hogy tehát Róma semmi ujat nem hoz létre, 
hanem csak fönálló régi gyakorlatot szentesit s ki-
tüntet, midőn a sz. Sziv ünnepét elfogadja és annak 

misét s officiumot enged. 1765. jan. 26. került ezen, 
egész kis könyvet képező emlékirat tárgyalás alá, 
s már két hónappal később a Congregatio Rituum 
ki is adta az officiumot s a misét, de egyelőre csak 
a lengyel megyék s a római anyatársulat haszná-
latára. Még azon évben kérte s meg is nyerte ugyan-
azt a Sarlós B. A. rendje, s a római papság. Egy-
másután mások is kérték, olyannyira, hogy 1856-
ban, midőn IX. Pius azt az egész egyházra kiter-
jeszté, rá lehetett mutatni azon tényre, hogy „alig 
létezik egy püspöki megye, melyben a sz. Sziv ün-
nepe az ap. szék engedelméből meg ne tar tatnék". 

Ideje, hogy ezen ajtatosság ellen intézett tá-
madásokról kevés szót mondjunk. Hogy ilyenek 
már keletkezésekor előfordultak, b. Margit társai 
mutat ják. Az ajtatosság növekedésével ellenei 
száma is növekedett, kik kivált, mióta az officium 
s mise engedve lőn, elfojtására minden követ meg-
mozdítottak. Feltűnő, hogy a Jézustársaságnak 
ellenei rendesen az isteni Sziv ajtatosságát is ül-
dözték, s azt gúnyból csak jezsuita-ajtatosságnak hív-
ták, noha azt mutat ja a történet, amit a lengyel 
emlékirat nyomatékkal kiemel, hogy minden szer-
zet azt sajátjává tette és gyakorolta. Győztek a je-
zsuiták ellen, „verum quod SS. Cor impugnabant — 
mondja Nilles — eos victores esse non permisit Deus". 
A nyilt támadást Olaszhonban kezdte az oly szo-
morú hirtt de Ricci Scipio, prato-pistojai püspök 
1781-i pásztorlevelében, kivel szövetkeztek Colli és 
Chiusi püspökei ; florenczi találkozásuk alkalmával 
1787-ben az isteni Sziv ünnepe ellen esküdtek össze, 
még a világi hatalom karát is igénybe véve. Az 
olasz josephinisták hivatalos lapja „Annali Ecclesia-
stici" az ajtatosságot „törvénytelen, illetlen, hamis, 
veszélyes pharisaei sőt nestoriusi"-nak hirdette, 
s az isteni Sziv tisztelőiről komoly képpel bizonyi-
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ták, hogy az igaz vallást megrontják, az egyház 
ellen föllázadnak, Krisztus testét megosztják, hogy 
szentségtörők, hogy eretnekek, Nestorianusok s a. t. 

Ellenök az ajtatosság mellett sikra szálltak 
számosan, kivált a volt jezsuiták, s a harcz tartott , 
mig VI. Pius „ab ipsa Divina Sapientia in Ecclae 
glóriám ac populorum salutem dictata Constitu-
tione" „Auctorem fidei" a sz. Sziv tiszteletét főpapi 
tekintélyével védelembe nem vette (1794.). Mint a 
vihar az egészséges fát, ugy e támadások a sz. Sziv 
ajtatosságát is csak megerősitették, s Olaszhonban 
azóta az folyton virágzott. VII. Pius több izben 
búcsúkat engedett részére s 1829. az első római tár 
sulatnak 100-dos évfordulóját rendkívüli pompával 
megünnepelték ; ez alkalommal a sz. beszédet Mas-
tai-Ferrettiéabbé tartá,j ki később mint pápa hivatva 
volt, az ajtatosságot legnagyobb virágzásában szem-
lélni. 1873. pl. 2400 olasz plébánia v. társulat volt 
az imaapostolság egyletébe bekebelezve. 

Az olaszok rágalmait és ferdítéseit a német 
közönség elé a német josephinisták vitték, s azo-
kat hallatlan, durva, istenkáromló sértegetésekkel 
tetézték. Mindnyájok fölött k i tűnt Vittola Marc An-
tal, prépost-plébános Probstdorfban Ausztriában, ki 
az akkori teljesen josephinisticus „ Wiener Kirchen-
zeitwigLí-h&n 5 éven át (1784—89) s külön munká-
ban fúj ta ki mérgét az „Eingeweide-Andacht" ellen, 
mint azt káromkodva nevezte. II. József birodalma 
területén a sz. Sziv társulatait betiltván, hivatalno-
kait arra utasi tá ,hogy mindenképen törekedjenek,azt 
a „jesuitische" ajtatosságot gyökerestül kiirtani, a 
képéket a templomokból eltávolítsák vagy bémázol-
j ák s az egyházi naptárakból a sz. Sziv ünnepét ki-
töröltette, sőt Bécsben az isteni Sziv védőit súlyo-
san meg is fenyítette I g y já r t nagynevű hazánkfia, 
Hell Miksa, a cs. k. csillagász, ki mint volt jezsuita 
az isteni Szivnek buzgó hive maradt ; s mivel ez aj-
tatosságról szóló könyvecskéket szüntelenül irt s ter-
jesztett, 500 f r tnyi birságra Ítéltetett. Hasonló sors-
ban részesült Fast Patrícius, bécsi kanonok, kit azon-
fölül tömlöczre is vetettek. Elég szomorú, hogy a 
császár „theologische Dienerschaft"-ja e téren is se-
rényen kezére járt . De ezekről is áll : „quoniam SS. 
Cor impugnabant, eos victores esse non permisit Deus 

Tyrolban épen ekkor hajtá ez ajtatosság leg-
szebb sarjait s annyi ra megerősödött, hogy az el-
lenséges invásiók alkalmával az egész ország (1796.) 
fogadalom által kötelezé magát, évenkint az isteni 
Sziv ünnepét minden községben fényesen megtar-
tani. Hálaünnep volt ez az ellenségtől való megsza-

badulásért, amit a sz. Szivnek tulajdonítottak, s 
kérő ünnep jövő bajok eltávolitásaért ; s igy tarta-
tik ez Tyrolban maig. Hazánk József újításaitól 
szintén sokat szenvedett, s habár az isteni Sziv tár-
sulatait itt is besziinteté, az ajtatosságot kiirtani 
még sem tudta. Lá tn i ezt b. e. Rudnay S. herczeg-
pr imásunknak XII . Leo pápához irt egyik levelé-
ből, melyben jelenti, hogy „non sine spirituali solatio 
cognovi, quanta devotione ac pietate magna pars fidelis 
populi festum SS. Cordis D. N. J. Ch. recolat11, s hogy 
elrendelte, miszerint asz. Sziv ünnepe a sz. Ferencz-
rendiek templomában (Esztergomban) évenkint 
nyolczaddal tartassák, amely czélra a szivek buz-
dítására s buzgóságuk jutalmazására a pápától bú-
csút kért s nyer t is (1827). Hasonlót lá tunk más 
városokban ; miként Esztergomban a sz. Eerencziek, 
ugy Nagyváradon, Pozsonyban és Győrött az Orsolya-
szüzek, Pesten pedig az angolkisasszonyok templo-
mában tar tat ik meg nyolczaddal az isteni Sziv 
ünnepe, amely utóbbi négy templom részére báró 
Bernátfy, hajd. kanonok Nagyváradon, tett dus ala-
pítványokat. (1832.) 

Ujabb időben nem tudom, van-e még vidék 
hazánkban, hol az isteni Szivnek nem volnának 
számos tisztelői. Ausztriában e tisztelet rendkivüli 
virágzásnak indult ; Styr iában nincs plébánia, mely-
ben ne gyakoroltatnék, kivált 1869 óta, amidőn az 
egész t a r tomány az isteni Sziv oltalma alá ünnepé-
lyesen helyeztetett. Ezen évben egyedül Gratzban 
volt az isteni Sziv tiszteletére 30 ;000 engesztelő 
sz. áldozás. 

Történeti vázlatom szűk kerete nem engedi, 
hogy külön elmondjam, más országokban is mint 
törtek hasztalanul ez ajtatosság ellen ; de győzedel-
meiről az isteni Szivnek nem szabad hallgatnom. 
Francziaországban, ahol kezdetét vette az ajtatosság, 
legszebb diadalait is aratja. A jansenisták, s később 
a forradalom akadályokat gördítettek ugyan eléje, 
de kiirtani sem az egyik sem a másik nem tudta. S 
amint a vallási szabadság napja ú j ra föltűnt az or-
szágban, a kath. hivek példátlan lelkesedéssel sora-
koztak az isteni Sziv körül. I t t alapítottak az is-
teni Sziv oltalma alatt különböző congregatiókat 
és társulatokat, amilyen a. legszentebb Szivröl nev. 
asszonyok társulata leánykák nevelésére, amelyhez 
hasonló az olasz „FiliaeSS. Cordis" ; ilyen a „Congre-
gatio Missionariorum SS. Cordis" ; franczia alapitotta 
a congregatiót : „Patres SS. Cordisu. Ez országban 
1837. kezdték Jun ius havát az isteni Sziv tiszte-
letére ugy megtartani, mint a májust a B. Szűz di-
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csőitésére. Egy serdülő leánykának jött elsőben ezen jó gon-
dolat. I t t keletkezett az imaapostolság ( 1844-ben a Jézustár-
saságiak vals-i papnöveldéjökbon), melynek most már az 
egész világon közéi 12 millió tagja van ; majd minden mi-
veltebb európai nyelven van ez imaegyletnek közlönye; 
franczia van kettő ; a németnek 20,000-nél több az előfize-
tője ; a magyar Kalocsán jelenik meg. Magában Franczia-
országban az imaapostolság, mily terjedelmet öltött, látni a 
következőből: 1873-ban a szentatya részére lelki alamizsnát 
kezdett gyűjteni az imaapostolság főigazgatója, P. Ramiére; 
pár bónap alatt közel 3 millió sz. misét, sz. áldozást, olvasót 
s egyéb jó cselekedetet ajánlottak föl a tagok. Ez országban 
vette kezdetét az isteni Sziv tiszteletöreinek társulata, (1863. 
Bourgban), amely a mult évben hazánkban is kezdett csi-
rázni. Itt keletkezett 1854. a legszentebb Sziv asszonya t á r -
sulata Issoudunban, s már szintén több millió tagot szám-
lál; hazánkban gyökeret vert 1872, amidőn azt a győri 
püspök s a pannonhalmi főapát helybenhagyták. Nem mon-
dok sokat, de 50,000 tagot már nálunk is számit. IX. Pius 
is tagja; fölvéti jegyét elfogadva, sajátkezüleg irta azt a lá : 
Pius IX., qui desiderat diligere B. Virginem. Franczíaor-
szág az, mely bámulatra ragadja az egész világot bucsujá-
ratai által, s ahova fiai igen szeretnek menni, az b. Margit 
sirja Paray le Monialban. 1873 e helyen több mint 200,000 
zarándok fordult meg; egy alkalommal a parlament 150 
tagja ünnepélyes menettel. S épen most készülnek közada-
kozás utján az isteni Sziv tiszteletére a vértanuk hegyén 
Páris mellett fényes templomot emelni kiengesztelésül a sok 
bántalomért, melylyel a francziák Istent illették. Âz épités 
a nemzet nevében történik mintegy fogadalomból, melyet 
a parlament is saját jává tett. Igy diadalmaskodik az is-
teni Sziv ! 

Spanyolhonban szinte nemzeti ajtatossággá lett az is-
teni Sziv tisztelete. A törvényszerűség elve mellett harczoló 
Don Carlos az isteni Sziv képét tűzte ki zászlójára s egész 
hadseregével a sz. Sziv képét mellén hordja. 

Tudósitások China, India, Amerika és Ausztráliából 
bizonyitják, mennyire terjedt a sz. Sziv ajtatossága ez or-
szágokban. China két városában (Tchang-Kia-Tchuang és 
Kánton) 1863-i deczemberben tették le alapkövét a sz. Sziv 
tiszteletére épitendő templomoknak. 

Ami az isteni Sziv tiszteletét a nép közt biztosítja, az 
a társulatok szervezése. Már b. Eudes János átlátta azt ; e 
társulatok képezik a gyupontot, ahol a nép az ajtatosságot 
megismeri, megkedveli s ahol buzgóságot tanul. A társulati 
ajtatosságon az Istennek különös áldása fekszik ; az Üdvö-
zítő világos szóval igéri ezt : „ubi duo vel très eongregati 
fuerint in nomine meo, in medio illorum sum". Innen a sz. 
Sziv társulatainak nagy haszna, amelyet tapasztalván a 
hivek, ismét nagyobb buzgósággal gyakorolják az önkényt 
elvállalt társulati csekély kötelmeket. Az ily társulatok által 
a lelkész csekély fáradsággal (valamit kell tenni, anélkül 
semmi sincs) sok vigasztalást szerezhet magának és hivei-
nek. A kath. egyház azért mindig szivesen látta. Ki a t á r -
sulatok hasznosvoltát s a keresztény hitélet emelésére szol-
gáló alkalmasvoltukat az egyház szavára nem akarná el-
hinni, megtudhatja ezt az egyház ellenségeitől, .kik, ahol 
csak tehették, azokat mindenütt elfojtották. Ujabb időben 

épen a sz. Sziv társulatai vonták magokra a porosz kormány-
közegek figyelmét, kik már évek óta eltiltották az i f júsá-
got az imaapostolság ajtatosságaiban való rés- véttől. 

Több éve azon óhaj nyilvánult sokak keblében, hogy 
az isteni Sziv ünnepe, mely 1856 óta már az egész egyház-
ban megtartatik, emeltessék az első osztályú ünnepek sorába. 
1871-ben IX. Pius p. uralkodása 25. évfordulója alkalmával 
a németek nagy küldöttsége ezt az egyház részére mint k ü -
lönös kedvezményt kérte, emlékül az eddig hallatlan pápa-
jubileumra, s hogy ekként a sz. Sziv buzgóbb tisztelete által 
a kor viharaiban az Istentől mentő malasztot nyerjünk, s mi-
vel maga ő Szentsége 1864-ben az oly hevesen megtámadott 
Encyclikában minden hivőt felszólitott, „hogy mindenkor 
menekedjenek az isteni Szivliez, mely a hozzánk való legfor-
róbb szeretetnek áldozata, hogy szeretetének kötelékével minde-
nehet magához vonzzon". 

Mások ehhez még azt is kérték, helyeztessék az egész 
kath. egyház ünnepélyesen a sz. Sziv oltalma alá. Egyes me-
gyékben az ily felajánlás már régibb időben történt meg. 
Az első volt, mint láttuk, Marseille. Ujabb időben követke-
zett 1869-ben Gratz, Luxembourg ; 1872. Brixen,Regensburg, 
Freiburg (Baden); 1873. Yelencze, Verona és Irhon min-
den megyéje (4 érseki és 25 püspöki.) Ez évig Olaszhonban 
160 megye volt már igy felajánlva az isteni Szivnek. Hogy 
az egész egyház is legyen felajánlva, a vaticáni zsinat atyái 
közül sokan kérték. Azóta hasonló kérelem több oldalról 
ismétlődött. A legimposansabb volt köztök az, melyet a mult 
év folytán a legszentebb Sziv missionariusai Issoudunból 
szállítottak Rómába; szállítottak — mondom — mert 3d 
óriási kötetben 3,000,000 aláírást tettek a szentatya lábai-
hoz s ezekkel 160 főpap kérvényét is. Ennyi s ily nyilat-
kozatok után nem lehet feltűnő, hogy a szentatya végre en-
gedett, elrendelvén, hogy f. é. junius 16-án, mint amely na -
pon 200 év előtt b. Margit által megtartatni parancsolá sz. 
Szive ünnepét, minden kath. templomban a felajánlás végbe 
menjen az általa meghatározott engesztelő s felajánló imá-
nak ünnepélyes elmondása mellett. 

Nem ritkán lehetett hallani, kik e felajánlást felesle-
gesnek mondották; minden hivő lélek — mondják — min-
den megye s az egész egyház mint Krisztus jegyese amugyis 
az Ur Szivéhez tartozik. — Ez ellenvetésre P. Hattlerrel 
mondhatjuk : „Felelek ellenkérdéssel. Ha sötét téli, viharos 
éjszakán egy anya já r hófedte rónán, a kisded, kit karjánál 
fogva vezet, kétségkívül oltalmának örvend. De ha a sze-
gény didergő fáradt gyermek reszketve anyjára tekint s ese-
dezik, vegye fel a jeges földről s szoritsa meleg szivéhez, 
hogy ott az anyai keblen gond nélkül nyugodhassék — vál-
jon kérdi-e még valaki a gyermeki kérelem értelmét ? S ha 
manap millió hitetlen, Krisztusgyülölő szívből jéghideg szel-
lem szól s a culturharczosok vad farkasorditása a katholi-
kusok szivét szorongatja s ezek főpásztoraiktól s magától a 
pápától vezérelve sírva kiáltanak fel az Ur oltárai előtt, s 
kérve kérik, vezesse őket ne csak erős karjával s éber szemé-
vel s vigasztaló igéjével e viharos éjszakán, hanem vegye fel 
s szoritsa tulajdon szent Szivéhez, hogy semmi hatalom ké-
pes ne legyen, őket tőle elszakítani, s ha kérik, engedje őket 
ott korunk zavaros, fagyos napjaiban nyugodalmat s mele-
get találniok — ér t jük-e már, mit akar ez jelenteni?" 
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„Péter s a többi apostol ia ott ült az utolsó vacsorán s 
ettek az élet kenyeréből; de midőn a szenvedés éje elérke-
zett s a halálos gyűlölet hullámai a mestert elárasztották, 
akkor a vihar őket mind elszakitá az Úrtól, csak egyet nem, 
ki hü maradt a kereszt alatt is ; s ez az volt, ki a vacsorán, 
első sz. áldozásakor, Jézusnak nem egyszerűen oldalán, ha -
nem sz. Szivén nyugodott, János, a kedves tanitvány. — Ezt 
tudja a hivő katholikus, tudták ezt bizonyára azon méltó 
főpapok is, kik nyájaikhoz való szeretetők s buzgóságukban 
az isteni Szívnek azokat már előbb felajánlották". 

* 
* * 

E rövid vonások némi fogalmat szereznek a legszen-
tebb Szív ajtatosságának történetéről s mai állapotáról. Be-
fejezésül legyen szabad, néhány szót P. Croisetnek említett 
könyvecskéjéből ide csatolni, melylyel ez ajtatosságnak mi-
benvoltát találóan jellemzi : „Az isteni Szivnek tisztelői, u. 
m. azon vannak, hogy annak tulajdonságait mindjobban 
megismerjék; ezért ezekről buzgón elmélkednek, s miután 
az értelmet meggyőzték, átengedik magokat a sziv jó ger-
jedelmeinek; megbánják előbbi hálátlanságukat és lanyha-
ságukat; imádják, szeretik és tisztelik ez isteni Szivet, há-
lákat adnak neki a vett malasztokért s bizalommal ujakért 
esedeznek, mivel a kegyelmek s irgalom forrásának tekin-
t ik ; különösen rajta vannak, hogy bánat, engesztelő ima, 
részvevő tisztelet-nyilvánitásaikkal tehetség szerint eleget 
tegyenek azon bántalmak s gyalázásokért, melyeknek az 
oltáriszentségben az isteni Sziv szüntelen ki van téve. — Ha 
nem iparkodnánk e sz. Sziv erényeit elsajátitani s vele 
egyformán gondolkozni, ajtatosságunk mint merő külső-
ség sem ő előtte kedves, sem ránk nézve hasznos és üdvös 
nem lenne". —p. 

Jézus szent Szive ajtatosságára vonatkozó 
egyházi határozat és ima. 

DECRETÜM. 
Quamplures ex toto orbe ad Sanctissimum Dominum 

Nostrum Pium Papain IX. Episcoporum postulationes ac 
pene innumerae Christifidelium petitiones in dies adveniunt, 
quibus enixe rogatur, ut Ipse ad fovendam augendamque 
pietatem erga Sacratissimum Cor Jesu Christi Salvatoris, 
universum mundum eidem Sacratissimo Cordi consecrare 
dignetur. Jam vero Sanctitas Sua rei gravitatem coram Deo 
animo reputans, ut aliquo modo pientissimis huiusmodi votis 
satisfaciat, adnexam Orationem approbans, illam quocumque 
idiomate, dummodo versio sit fidelis, recitandam proponit iis 
omnibus qui Sacro Cordi Jesu se ipsos devovere voluerint. 
I ta sane omnes Christifideles hac unanimi consecrationis for-
mula divino Jesu Cordi sese devoventes Sacrosanctae Eccle-
siae unitatem clarius asserent ; ac in eodem Corde tutissimum 
invenient ab ingruentibus animae periculis effugium ; et in 
tribulationibus, quibus hodie divexatur Ecclesia Christi, 
patientiam ; ac in omnibus angustiis firmissimam spem ac 
solatium. 

Voluit itaque Sanctitas Sua, ut per praesens Sacrorum 
Rituum Congregationis Decretum mens Sua omnibus Loco-
rum Ordinariis pateat, ac ad illos praefata precationis for-
mula transmittatur ; ut, si ita in Domino iudicaverint, et 
ovium sibi commissarum bono expedire censuerint, earn 

edendam curent ; ac Fideles ips03 hortentur, ut illam vel con-
iunctim vel privatim recitent die 16. Junii vertentis anni, qua 
secundum Centenárium recurrit a revelatione facta ab ipso 
Redemptore Beatae Margaritae Mariae Alacoque devotionem 
erga Cor Suum propaganda Omnibus vero Fidelibus qui 
enunciata die id effecerint, Sanctitas Sua plenariam Indul-
gentiam Animabus quoque Purgatorii applicabilem in forma 
Ecclesiae consueta concedit, dummodo vere poenitentes, con-
fessi et Sacra Synaxi refecti Ecclesiam vel publicum Ora-
torium vÍ8Ítaverint, ibique per aliquod temporis spatium de-
vote oraverint iuxta mentem ipsius Sactitatis Suae. Contra-
riis non obstantibus quibuscumque. Die 22. Április 1875. 

Constantinus Episeopus Ostien. et Velitern. Card. Pa-
trizi S. R. C. Praefectus. 

Loco + Sigilli. Plac. Ralli S. R. C. Secretarius. 

Ima Jésus szent Szivéhez, 
melyet a S. Rituum Congregatio f. évi áprilhó 22-dikén 

helybenhagyott. 
Oh Jézus, Megváltóm és Istenem ! Azon nagy szeretet 

daczára, melylyel az emberek iránt viseltetel, kiknek meg-
váltásáért drága véredet ontottad, mégis csak igen kevés 
viszonszeretetet találsz náluk, sőt sürü bántalmakban s 
gyalázatokban részesülsz, legkivált istenkáromlás s az ün -
nepek megszentségtelenitése által. Oh bár isteni Szivednek 
némi elégtételt szolgáltathatnék, bár jóvá tehetném ama 
nagy háládatlanságot, melyet az emberek legnagyobb ré-
szétől tapasztalsz. Bár az egész világ szine előtt bebizonyít-
hatnám, mennyire kivánom ez imádásra méltó s legszeretet-
teljesebb szivet viszont szerethetni, s tisztelhetni, s ekként 
dicsőségedet mindinkább emelhetni s előmozdíthatni. Ez ál-
tal ki szeretném eszközölhetni a bűnösöknek megtérését, s 
megszüntetni mindazoknak közömbösségét, kik ámbár eléggé 
szerencsések, Egyházadnak fiai lehetni, szivökben mindazon-
által hidegek dicsőséged, s jegyesednek, az Egyháznak ér-
dekei iránt. Továbbá szeretném ez által azt is elérni, hogy 
azon katholikusok is, kik a ker. szeretet sürü tettei által 
nyilvánosan olyanoknak vallják magokat, különben pedig 
saját nézeteikhez túlságosan ragaszkodnak s a szentszék 
határozmányainak engedelmeskedni vonakodnak, vagy egy-
általán oly nézeteket vallanak, melyek annak tanitói hiva-
talával ellentétben állanak, — hogy ezek is magokba szálla-
nának, s meggyőződnének arról, hogy a ki az egyházat nem 
mindenben hallgatja, Istent nem hallgatja, ki folytonosan 
egyházával van. 

Ezen szent czéloknak elérésére tehát, s hogy szeplőte-
len jegyesed végleges diadala s maradandó békéje minél ha-
marabb eléressék, e földöni helytartód jólléte helyreállittas-
sék, annak szent szándékai teljesíttessenek, hogy az összes 
papság mindinkább haladjon az élet szentségében s az Előt-
ted való kedvességben, de még sok egyéb szándékból, me-
lyekről tudod, oh Jézusom, hogy isteni akaratoddal meg-
egyeznek, s melyek bármely módon a bűnösök megtérését s 
az igazak megszentelését czélozzák, hogy majdan mindnyá-
jan lelkünk örökkévaló üdvét elnyerjük ; s végre mert tu-
dom, oh Jézusom, hogy ezáltal legédesebb szivednek kedves 
dolgot teszek : azért ezennel lábaidhoz borulva, a bold. Szűz 
Mária s a mennyei seregek szine előtt ünnepélyesen ki je-
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lentem, hogy igazság szerint s a báládatosság kötelménél 
fogva, egészen, egyedül s kizárólagosan tied vagyok, J é -
zusom Megváltómé, ki valamennyi lelki s testi javaimnak 
egyedüli kútforrása vagy, s egyesülve a pápa szándékával 
magamat s mindenemet, ami az enyim, ezen legszentebb 
szívnek ajánlom fel, melyet egyedül szeretni, melynek egye-
dül szolgálni akarok egész lelkemből, teljes szivemből s ösz-
szes erőmmel, csak azt akarva, amit te akarsz, s csak azt 
kivánva, a mit te. 

Ebbeli felajánlásomnak nyilvánvaló jeléül ünnepélye-
sen megígérem Neked oh Istenem, hogy ezentúl e szent 
Sziv tiszteletére a rendelt ünnepeket az anyaszentegyház 
parancsai szerint megtartani fogom, s egyúttal azon leszek, 
hogy azok által is megtartassanak, kikre befolyásom van, s 
kik előtt tekintélylyel birok. 

Midőn tehát ezennel mind eme szent óhajokat s szán-
dékaimat, melyeket szent malasztod sugall nekem, kedves 
Szivedbe letenném, remélem, hogy ez által némi kárpótlást 
nyújtok Annak azon számtalan bántalmakért, melyet hálát-
lan emberek részéről tapasztalni kénytelen ; de hogy egy-
úttal a magam s embertársaim számára közös boldogságun-
kat ebben s a túlvilági életben is kiuyerendem, — Amen ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 26. V é r m e s s z a b a d e l v ü p á r t i 

r e m é n y e k . A liberális dölyfösség és telhetetlenség egész 
a mulatságosságig szemtelen kezd lenni ; tegnap még vesze-
delmet látott rejleni abban az egyházra, ha a papság a poli-
kai küzdtérre kilépne a jobboldali ellenzék érdekében, ma 
már ugyancsak ezen papság hazafiságára hivatkozik, hogy 
lépjen fel ugyanazon ellenzék ellen, és igy természetesen az 
egyedül üdvözítő fuzionalis párt mellett, még pedig mily 
alakban ! semmi kevesebb nem kívántatik a főpapság részé-
ről, mint hogy egy-egy körlevéllel nyugtassa meg hiveit, 
hogy mindaz, a mit a papság az uj, értsd liberális eszmék-
ről hirdet és tanit, hogy mind ez hazugság. 

Egyik lapunk ugyanis, mely nem csak nyakas kalvi-
nismusáról, hanem teljes hitetlenségéről is eléggé ismeretes 
mind az országban, mind pedig a papság előtt, örvend ugyan, 
hogy nálunk a papság hazafisága, a nép józan esze és a kor-
mányzás, törvényhozás higgadt magatartása következtében 
ultramontán párt nem keletkezhetett ; de másrészt bevallja, 
hogy mégis csak talajra akadt az ultramontánok azon nézete, 
hogy a katholikus egyházat a mostani politikai rendszer 
veszélylyel fenyegeti, hogy a kath. egyházi vagyon elkob-
zása nem agyrém, hogy a községi iskola istentelen, hogy az 
újkori eszmék a népre nézve teherrel és vallástalansággal 
járó veszedelmet képeznek. Ezen és hasonló eszmék meg-
czáfolását, csirájában megsemmisítését egyenes felszólalás és 
tiltakozással, egy-egy főpásztori körlevéllel, már régen meg-
várta volna a fuzionált párt egyik hivatalos, vagy félhiva-
talos közege, de reményli, hogy valamint a főpapság köze-
lebbről is többször bebizonyitá, hogy a szabadelvű kormány 
támogatása nem egyházellenes bün, ugy ama tiltakozást is 
megteendi, mert a mi halad, az el nem marad. 

Nem tudjuk, készen van-e már az illető lap részére 
ama dicsőítő vezérczikk, vagy legalább meg van-e valaki 
munkatársai közül már bizva annak megírására, ha majd a 

főpapság, amint óhajtja, reményeinek megfelelne ; annyit 
azonban előre is mondhatunk, hogy valamint erre a vezér-
czikkre ká r volt a téntát pazarolni, ugy kár lenne ama m á -
sikra az időt és téntát pazarolni, mert, hogy a ,Hon' nyel-
vén beszéljünk ,nincs olyan', nincs olyan, hogy a főpapság 
amaz esztelen óhajtásnak, bármily vérmes reménynyel le-
gyen is eltelve a fuzionált párt hazafiságunk iránt, hogy 
mondjuk a főpapság azon óhajtásnak megfeleljen. 

Birunk, igenis bírunk mi, fő- és alpapság hazafisággal, 
büszkeségünknek tar t juk, hogy ezt még halálos ellenségeink 
is kénytelenek, akarva nem akarva, de kénytelenek elis-
merni, mindaz, a mi az országban nagy és nemes, mind 
az, ami a nemzet culturáját előmozdítja, mindaz vagy egész-
ben és tulnyomólag, vagy legalább ott, hol nem egészben, 
nagyrészben a kath. fő- és alpapság müve, és századokon, 
vagy ha Isten engedi, évezredeken keresztül fogja hirdetni 
a katholikus papság hazafiságát, nemzeti érzületét; nevéhez 
nem tapad szenny, mert róla sohasem lehet elmondani, hogy 
a nemzet érdekei ellen panslavisticus mozgalmakat keltett, 
vagy azokat támogatta volna, ő róla csak azt lehet mondani, 
hogy magyar kath. papság volt, és mint ilyen a nemzet é r -
dekét mindig szivén viselte. 

S épen ezen nemzeti érzületénél fogva, mert szerette 
és szereti hazáját, folyton őrködött, nehogy oly tanok és 
eszmék verjenek gyökeret a nemzet szivében, melyek az 
által, hogy a vallásosságot szivéből kizárják, a jogérzetet 
megingatják, sírját ássák meg és az importált eszméknek 
áldozatává tegyék. Igen, a katholicismus conservativ termé-
szeténél fogva, megóvja a nemzeteket a folytonos hányat ta-
tástól, conservativ a vallásosság eszméjénél fogva, melynek 
alapján megőrizte és megőrzi a nemzetet, ugy az erkölcsi 
elfajulástól, mint kiképezi benne a jellemet, a férfiúi szilárd-
ságot, táplálja, fejleszti a szűkebb haza iránti szeretetet és 
megőrzi azon decosmopolitismustól, melynek ubi bene, ibi 
patria. 

A kath. fő- és alpapság azonban a liberalismusban 
mind e kellékeket fel nem ismervén, sőt ezeknek épen ellen-
kezőjét ismervén fel, mind vallási, mind nemzeti szempont-
ból a liberalismus talajára nem léphet, ösvényén nem já rha t . 
Igen is, nem csak elméletileg, de gyakorlatilag is meggyő-
ződvén a kath. papság, hogy az uj eszmék, azaz a liberalis-
mus, alapjában vallástalan, hogy igy sem jellemalkotásra, 
annál kevésbbé pedig nemes indokok alapján a hazaszeretet 
képzésére, fentartására nem képes, mert érdekkel minden 
hely iránt, a hol történetesen a liberális ember megtelepedik, 
csak azért viseltetik, minden helynek értéket csak annyiban 
tulajdonit, hozzá addig és azért ragaszkodik, meddig és mi -
vel az anyagi előmenetelére szolgál, hol, ha végre nincsen, 
mit többé kizsákmányolni, ujabb hazát keres magának ; e 
tapasztalatból merített indokok alapján, melyek eléggé be-
bizonyítják, hogy tulajdonképen a liberalismus ultramontán 
azon értelemben, melyet e szóval a liberalismus összeköt, 
nem pártolta és nem fogja pártolni a kath. clerus a fuzionált 
szabadelvű pártot ; hanem találkozva nézeteiben a conser-
vativ párttal, minthogy önön létét, alapját meg nem tagad-
hatja, csakis oly pártot támogathat, mely nézeteivel, mond-
juk elveivel, azonos nézeteket vall, mely hazafiságánál fogva 
egyedül nyugtathat ja meg lelkismeretét. Tessék azt meg-
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fontolni ama lapnak és vérmes reményéről, önkényt előre 
lemondani, ha csak örömét abban nem találja, hogy mások 
— nevessenek felette. [~] 

Pest, május 26. A j o b b o l d a l i e l l e n z e k é r t e -
k e z 1 e t e. Társadalmi életünket a vallási kérdések úgy-
annyira dominálják, hogy megfordított irányban ugyan, de 
csak a középkort lehet vele összehasonlítani. Korunkban 
nincsen oly kérdés, mely a vallással összefüggésben ne 
hozatnék, nincsen oly párt, mely alakulásában a vallás iránt 
álláspontot ne foglalna, nincsen oly pártnyilatkozat, mely ki 
ne terjeszkednék a vallásra, szóval nem találunk az életben 
mozzanatra, mely itt-ott a vallást nem érintené, vele egy, 
vagy más irányban ne foglalkoznék. 

A szellemek jelenlegi hullámzása mellett, bár mennyire 
távol vagyunk is attól, hogy vallási kérdések feszegetését 
különösen politikai pártok részéről, vagy az országgyűlési 
termekben ohajtanók ; igen a szellemek jelenlegi hullámzása 
mellett, nemcsak nem ellenezzük, hogy politikai pártok is 
nyilatkozzanak a vallási kérdésekben, hanem ellenkezőleg 
nagyonis óhajtjuk. A modern politikai bölcsek tudvalevőleg 
működési keretükbe vonták a vallást is, jogosítva érzik ma-
gukat a vallás tanai és az egyház jogai, ugy birtokai felől, 
kényük kedvük szerint intézkedni ; mi e jogot el nem ismer-
jük ugyan, de az erőszak ellen fegyverünk nem lévén, óhaj-
tanunk kell legalább, hogy a politikai pártok a vallási kér -
désekben nyilatkozzanak, hogy ismerjük nézeteiket, lássuk 
érzelmeiket és teendőinkben a szerint határozzuk el magun-
kat, amint a nyilatkozatok ellenünk, vagy mellettünk 
tétetnek. 

A jobboldali ellenzék vezére, Sennyei báró ő excja óha-
junknak ez irányban már nem egyszer megfelelt, nem egy-
szer volt már alkalmunk e helyen ő excja vallási nyilatko-
zatait feljegyezni és azokra érdemleges megjegyzéseinket 
megtenni. Most ismét ily nyilatkozattal állunk szemközt, 
melyet a báró ur a jobboldali ellenzék értekezletén tett, 
melyről épen oly kötelességünknek tart juk tudomást venni 
és nézetünket felőle elmondani, mint azt eddig másokról is 
tettük. Ime a báró ur nyilatkozata a ,Magyar Politika' sze-
rint, mely azt először hozta. 

„Sokan azt várták — ugy mond a báró ur — hogy mi 
a vallás terén felekezeti exclusiv állást fogunk elfoglalni, és 
miután ezt repudeáltuk, azt mondják : nincs létjogunk. Azt 
hitték, vagy akar ták-e váljon, hogy mi felekezeti harczot, 
vallásháborút fogunk kezdeni ? 

Mi nem követünk felekezeti politikát ; de vallási kö-
zömbösséget sem negélyezünk. A conservativ irány minden 
vallás, minden egyházi felekezet tüneményét (?), jogait, bir-
tokát egyformán tiszteletben tartja. De épen, mert a vallást 
a polgári rend, fegyelem s társadalom alapjául tiszteli — 
nem tart azokkal, kik a vallástalanságban vélik rejleni a 
felvilágosodást". 

Ha a báró urnák, az első alineában foglalt szavait fon-
tolgatjuk, őszintén megvalljuk, hogy nem vagyunk képesek 
felettük eléggé csudálkozni. Azt tudjuk, hogy volt az ország-
ban egy időben mozgalom, mely kath. pártot akart meg-
alapítani és szervezni, azt is tudjuk, hogy e pártról a libe-
rális sajtó, épen az, mely ma a fuzionált pártot képviseli, 
tolt torokkal hirdette, hogy ama kath. párt felekezeti har -

czot, vallási háborút akar kozdeni az országban, ily és ha-
sonló rágalmak az országban napirenden voltak ; de mi sér-
tenök a báró urat, ha csak távolról is feltennök felőle, 
hogy ő eme rágalmakat nem lett volua képes a magok ér-
tékére leszállítani. Honnan születhetett tehát a báró urban 
azon gondolat, hogy az a párt, mely magát mint katholikus 
akarta egyszer constituálni, mely a báró ur pártjának bizo-
nyára ma is legnagyobb contingensét képezi, mely tegyük, 
fel, hogy a báró úrtól várta, hogy vallási téren felekezeti 
exclusiv állást fog pártjával elfoglalni, mondjuk, honnan 
született az a gondolat, hogy e párt ő felőle azt hitte, hogy 
felekezeti harczot, vallási háborút fog kezdeni ? Váljon a 
báró ur velünk együtt nem volna képes a katholikus pártot 
a béke, az igazság párt jának képzelni? váljon az exclusiv 
kath. párt a báró ur előtt is épen ugy egyértelmű lenne a 
vallási háborúval, a felekezeti harczczal, mint a liberalismus 
előtt ? A báró urnák bizonyára több alkalma van azon kö-
rökkel érintkezni, melyek netalán várták, hogy ő exclusiv 
felekezeti álláspontot fog elfoglalni a vallás terén, de kérd-
jük, van-e tapasztalata afelől is, hogy ama körök tőle a val-
lási háború megindítását várták ? vagy ellenben nem arról 
győzödhetett-e meg, hogy a katholikusok mit sem óhajta-
nak inkább, mint hogy az ő jogaik tiszteletben tartatván, a 
felekezeti béke feutartassék ? Mi őszintén sajnáljuk a báró 
ur ilyetén nyilatkozatát, melyre épen semmi okot nem szol-
gáltattak a katholikusok, és mely csak arra való, hogy a 
katholikusok ellen a liberális sajtó a maga érdekében tökét 
csináljon. Ha a báró ur a vallási kérdésben nyilatkozni 
akart, ha meg akarta nyugtatni a közvéleményt politikai 
irányáról a vallási téi-en is, nem lett volna-e elegendő, ha 
ugy egyszerűen csak a második alineában foglaltakat mon-
dotta volna el, vagy pro superabundant! más módon ti l ta-
kozott volna azon, nem katholikus, hanem liberális részről 
jött vád ellen, mintha ő vallási háborút akarna indítani ? 

Mi távolról sem osztjuk ugyan a báró urnák, mint lá t -
szik, nézetét, mintha az exclusiv katholikus párt — mert 
mástól most nem beszélünk — azonos lenne a vallási hábo-
rúval, sőt e nézet ellen határozottan tiltakozunk ; nem, a ka-
tholikus párt nem a vallási háború pártja, e párt épen azt 
akarja, a mit a báró ur akar, és épen azért nem habozunk 
kimondani, hogy a második alineában foglalt nyilatkozat 
után sokkal több bizalmat helyezünk a jobboldali ellenzék 
politikájában mind vallási, mind nemzeti szempontból, mint 
a fuzionált pártéban; mert rajta a keresztény felfogás árnyát 
látjuk átvonulni, mert a jobboldali ellenzék, ellentétben a 
liberális párttal, a vallást a polgári rend, fegyelem és társa-
dalom alapjául tiszteli és nem tart azokkal, kik a vallásta-
lanságban vélik rejleni a felvilágosodást. 

E nyilatkozat, összekapcsolva ama másikkal, melysze-
rint az ellenzék minden vallás jogait és birtokait tiszteletben 
tar t ja ; oly férfiutói, mint minő Sennyei ő exja, elegendő garan-
tiául szolgál, hogy személye iránt bizalommal, további mű-
ködése iránt pedig hazafias érdeklődéssel viseltessünk ; mert 
megvagyunk győződve, hogy nemes jelleme szavának biztos 
zálogául szolgál, s hogy azt, a mit ígér, megtartja ott is, hol a 
katholikusokról van szó. De, lia ennyi bizalmat helyezünk 
is a nemes báróban egyedül Ígéretére támaszkodva, még sem 
hallgathatjuk el azon óhajunk kifejezését, bár csak mi hama-
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rébb azon meggyőződést szerezné meg magának a báró ur, 
hogy exclusiv katholikus párt és felekezeti háború nem 
azonos fogalmak. S 

M Isztergom. B i b o r n o k - H e r c z e g p r i m á s ő 
E x c á j a p ü n k ö s d n a p i b e s z é d é n e k e s z m e m e -
n e t e . (Vége.) Valamint az apostoloknak, ugy nekünk is 
kell a Szentlélek, hogy tökéletes keresztényekké legyünk. 

Keresztségiinkben az eredendő bűn megbocsáttatott 
nekünk; ezért s egyéb bűneinkért Krisztus Urunk ke-
serves kínszenvedése eleget tett, ekként ismét megnyit-
ván nekünk a mennyország addig zárva maradt aj taját . 

Megbocsáttatott, mondom, az eredendő bün, de meg 
maradtak annak következményei. 

Értelmünk gyenge, akaratunk a jóra rest s a roszra 
nagyon is hajlandó, s innen van, hogy bár gyermekségünk 
óta rendesen s szakadatlanul a jóra buzdittatunk, mégis épen 
erre kellő erőt s értelmet, ha miránk hagyatunk, önmagunk-
ban nem találunk; — pedig j a j nekünk, ha az igazság he-
lyett sötétségben tévelygünk s a bün fertelmeiben fetrengünk, 
akkor nincsen részünk az Isten országában ! 

Kell tehát hogy értelmünk felvilágosittassék s akara-
tunk megerősítést nyerjen, s erről gondoskodott Krisztus 
Urunk, midőn az első Pünkösdön a Szentlelket küldte s az 
apostolokat, s azok utódjait, a püspököket azon hatalommal 
ruházta fel, hogy a bérmálás szentségében ők is a Szentlel-
ket a hívekre származtathassák át. ; azt a Szentlelket, kiről 
már Izaiás hirdeté, hogy elménket megvilágosítja s szivein-
ket melengeti ; azon Szentlelket, ki a szentek tudományát 
önti lelkünkbe, mely abban áll, hogy istenesen éljünk s a 
bünt Isten miatt kerül jük; hogy Neki szivünk teljéből 
szolgáljunk, s az 0 kedveért felebarátainkkal tehetségünk-
hez képest jót tegyünk. 

Ez a bölcseség s értelem, a tudomány Leihe, melyet Izaiás 
XII , 2 első helyen emlit ; ezt nyerjük, ezt fogjátok ti a bér-
málás szentségében legott nyerni. 

De nyerjük az erősség lelkét is, hogy jóra való törek-
vésünkben állhatatosan megmaradjunk; s mert a jó irány-
nak hathatós támogatója az ajtatosság, azért abban annál in-
kább erősödünk meg, mennél inkább féljük az Istent, — nem 
mint gyáva szolgák, hanem mint szerető gyermekek, azért 
nyerjük az ajtatosság és az Ur félelmének lelkét is, részesü-
lünk mind azon erényekben, melyek együttvéve a tökéletes 
keresztény embert teszik. 

Mind eme szent malasztokban fogtok ti is legott ré-
szesülni ; adjatok mindezért hálát a mindeuható s jóságos 
Istennek ; nem csak szóval, hanem tettel. Isten nem ad sem-
mit a szép szóra, hanem igenis, s csakis a szép tettekre, ha 
ilyenekkel nem birunk, bármennyit beszéljünk is, elvesz-
tünk, elkárhozunk. — „Mert nem a beszédben vagyon az 
Isten országa, hanem az erőben", mondja szent Pál, I. 
Kor. 4, 20. 

De ezen szent malasztokkal kell, hogy a magatok ré-
széről szentszándéku, becsületes iparkodás is egyesüljön. 
Hogy ez meg van bennetek, meg fogjátok mutatni többi 
közt, ha szorgalmasan a templomba és iskolába jártok, s 
amoda nem csak azéri, hogy misét, hanem hogy prediká-
cziót, szentbeszédet is hallgassatok. 

Egyházunknak legnagyobb ellensége saját híveinek tu-

datlansága; ez az, mitől leginkább fél, inkább mint bár -
minő támadó fegyver, bármily fenyegető gyötrelemtől. Pedig 
— sajnos tapasztalásból tudjuk — mi körül uralkodik hí-
veink közt nagyobb tudatlanság, mint épen a hit dolgai kö-
rül. Hány százozer hivő van, a ki mindenfélét tud, csak ezt 
az egyet nem ! pedig Krisztus Urunk mondja: „Egy a szük-
séges !" Innen van, hogy az emberek oly könnyen ellent-
mondanak a hitnek, holott, ha szent hitöket ismernék, min-
den katholikus ember mindennap térden állva hálát mon-
dana Istennek, hogy ebben a hitben születnie s felneve-
kednie engedte. 

De innen származik egyszersmind a püspökök s papok-
nak ama szent kötelességök e hitet bátran hirdetni, mely 
kötelességnek a ti részetekről ama másik felel meg, az Isten 
igéjének hirdetését szorgalmasan, ajtatosan s figyelmesen 
hallgatni. Midőn én itt e szószéken állok, s nektek prédiká-
lok, nem a magam tudományát hirdetem nektek, hanem 
Krisztus hitét ; nem a magam hatalmából állok itt, hanem 
Krisztustól lett hatalomnál fogva, s ha nem teszitek, mit 
nektek hirdetünk, jusson eszetekbe az Urnák eme szava : 
„A ki Istentől van, Isten igéit hallgatja". 

Meg fogjátok mutatni becsületes iparkodástokat s a 
Szentlélek adományaiért való háladatos voltotokat az által is, 
ha a lelkismeret szavára hallgattok; mert ez a Szentlélek 
szava ; ha szüleiteknek engedelmeskedtek, kik istenfélők lé-
vén, nem akarnak mást, mint igazi javatokat ; — ha az Is -
tennek negyedik parancsolatát tisztelitek, ugy az ott igért 
jutalom is a tietek leszen, — ha a roszra való alkalmat ke -
rülitek, mindig szem előtt tartva, hogy a ki keresi a bünt, 
elvesz benne. Kerüljétek a bünt ; ezt ígértétek a keresztség 
fogadalmában, s ragaszkodjatok a jóhoz; mert enélkül senki 
sem üdvözülhet, sem pápa, sem király, sem püspök vagy 
pap, vagy világi, vagy bárki is legyen az ; mert nem én, 
hanem az Isten fia mondja : „A ki hiszen, és megkeresztel-
tetik, üdvözül, a ki pedig nem hiszen, elkárhozik" ; (Márk , 
16, 16.) sz. Pál pedig mondja, (Zsid . 11, 6.) hogy hit nél-
kül lehetetlen kedvesnek lenni az Istennél. 

Igy tehát mutassátok meg, Krisztusban szeretett fiaim 
s leányaim, hogy megbérmált, jóra alkalmas keresztényekké 
lettetek, akkor örülnek rajtatok az angyalok, örül a kath. 
anyaszentegyház, örülnek sziileitek, örülni fogok ér is s á l -
dani Istent, hogy az én szolgálatom által elvettétek a Szent-
lelket s annak adományait, — az Atya áldása, a Fin szere-
tete s a Szentlélek kegyelme kisérjen benneteket s maradjon 
rajtatok mindvégig, Amen! 

Berlin. O k m á n y o k a p o r o s z e g y h á z á l l a m i 
v i s z á l y r ó l (Vége.) Felette meglepettünk továbbá a ma-
gas leiratnak azon helye által, hol a püspököknek amaz, ismét 
az igazsággal ellenkezőnek mondott állitás tulajdoníttatik, 
miszerint „más felekezetek papjainak jelenleg fizetési javí -
tások engedélyeztetnek, melyekben ugyanakkor a kath. pa-
pok nem részesülnek". Mi ezt nem állítottuk, hanem azt mond-
tuk, hogy a kath. püspökök s papoknak eddig kijárt állami 
szolgálmányoknak visszatartása épen a jelen pillanatban kü-
lönösen azt fogja eredményezni, hogy a katholikusok szivé-
ben annál keserűbb érzelmek támadjanak, midőn más ker. 
felekezetek papjainak az állam részéről jóakaró bőkezűség-
gel a közadókból jelentékeny fizetésjavitások engedélyez-
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tettek. Ezzel csak azon, mindenesetre igen se'rtő mozzanatra 
utaltunk, hogy, mig a protestáns papok a nekik jóakarólag 
jutott államsegélyben részesülnek, ugyanakkor a katholikus 
papság nem csak a már régebben engedélyezett segélytől, 
hanem az őt jogilag is megillető járandóságoktól is foszta-
tik meg, minthogy azoknak további folyása oly feltételek-
től tétetik függővé, melyeknek teljesítése lelkismeretbeli kö-
telmeivel össze nem egyeztethető. 

Fel nem foghatjuk továbbá, miként történhetett, hogy 
eme többször idézett leiratban az lobbantatik a püspökök-
nek szemére, hogy közvetlen beadványukban azt kérelmez-
ték ő Felsége a császár- s királytól, miszerint valamely tör-
vényjavaslattól legmagasabb helybenhagyását megtagadni 
kegyeskedjék, holott tudva van, hogy e tvjavaslat csak a 
legmagasabb helybenhagyás mellett terjesztethetett az or-
szággyűlés elé. Ezt igen is tudjuk, de azt is tudjuk, hogy a 
legfelsőbb engedély arra, miszerint valamely tvjavaslat az 
országgyűlés elé hozassék, még korántsem azonos valamely 
országgyülésileg elfogadott törvénynek szentesítésével, s nem 
kevésbbé jól tudjuk azt is, hogy Poroszországban mindenki-
nek, következőleg nyolcz millió állampolgár egyházi képvi-
selőinek is szabadságában áll hódolatteljes őszinteséggel a 
fejedelem hathatós védelmét kérelmezni jogai s igazai szá-
mára. Ezt tettük s egyebet nem, s ezért bátran minden el-
fogulatlan elmének ítéletére bizhatjuk, váljon ő Felsége a 
császár- s királyhoz intézett közvetlen beadványunkban 
van-e csak egyetlenegy nyilatkozat is, mely joggal „sértő-
nek" nevezhető. Azon öntudatban, hogy erre a legkisebb 
okot sem adtuk, e szemrehányást határozottan vissza-
utasítjuk. 

A magas leiratban továbbá az mondatik a püspökök-
nek, miszerint „talán csak magok sem fogják hinni, hogy a 
dotatiókat, melyeknek visszatartása szóban van, az állam 
valaha engedélyezte volna, ha azok engedélyezésénél a püs-
pököknek s papoknak azon jogot kellett volna engedni, hogy 
a pápa tetszése szerint az állam törvényeinek engedelmes-
kedjenek, vagy n e " . . . . 

Erre ennyit jegyzünk meg : 
Az államtörvények iránti engedelmességet soha sem 

tettük ,a pápa tetszésétől függővé'. A mi különösen a szóban 
forgó egyházpolitikai törvényeket illeti, régen, mielőtt még 
azokra vonatkozólag a pápai széknek akár csak egyetlenegy 
nyilatkozata is tudomásunkra esett volna, teljes egyetértés-
ben Poroszoi'szág s az egész világ hivő katholikusaival fel-
szólaltunk azok ellen, csakis azért, mert ugy találtuk, hogy 
az azokban foglalt határozatok közt hoszu sora van az olya-
nok is, melyek a kath. egyház lényegével s lelkismeretünk-
kel össze nem egyeztethetők. Kiadványunkban egyébiránt 
arra is utaltunk, miszerint az állam a kérdéses javadalma-
zások által kegyelmet vagy bőkezűséget épen nem gyako-
rolt az egyház ellen, hanem csakis szigorúan jogi kötelezett-
ségnek tett eleget, melyet egy volt porosz államministernek, 
idézett nyilatkozata szerint „becsületének lekötése mellett" 
vállalt el. 

Ha végre a magas leirat befejező soraiban azon püs-
pökökhez, kik 1870-ben a vaticáni határozmányok hoza-
tala előtt, a fenforgó körülmények helyes méltatásával arra 
utaltak, miszerint e határozmányok bizonyos oldalról az 
egyházra nézve ellenséges szellemben fognak talán kizsák-
mányoltatni, — ha most ezekhez azon kérdés intéztetik : 
„váljon meggyőződésűkhez való hű és szilárd ragaszkodás 
által, talán nem menthették volna-e meg hazánkat a bajok-
tól és békezavarásoktól" — akkor ezt válaszoljuk rá, hogy 
az általános zsinat nyilatkozata után az általa kimondott 
igazság előttünk, püspökök előtt, mint minden katholikus 
keresztény előtt a feltétlenül bizonyosnak tartandó hitczik-
kelynek természetével birt. Ha tehát most azt hiszi valaki, 

hogy e határozatnak nem kell vala alávetnünk magunkat, 
akkor ez semmi egyéb, mint ha azt követelné tőlünk, hogy 
hagyjuk el hitünket. Egyébiránt nem lehet nem emlitenünk 
azt is, hogy az illető püspököknek magoktartása s működése 
a zsinaton egészen más volt, mint a hogy a kir. kormány le-
irata azt képzelni látszik; hogy továbbá egyiknek sem j u -
tott eszébe a porosz püspökök közül, a most beállott állapo-
tokat, mint a vaticáni határozatoknak következményeit 
megjósolni, hogy továbbá e határozatok az egyház s állam 
közti viszonyon mit sem változtattak, s hogy ennélfogva a 
szóban forgó tvjavaslatra, mely közvetlen beadványunkban, 
mint kimondhatlanul szomorú állapotoknak s békebontó za-
varnak forrása jeleztetik, a legkevésbbé alapos ok sem for-
gott fenn. Ez utóbbi állitásunk igazvolta mellett már csak 
azon körülmény is teszen tanúbizonyságot, hogy más orszá-
gokban — kivéve a badeni nagyherczegséget s a radicalis 
Svajcznak néhány kantonjait — hasonló viszályok s zava-
rok, mint Poroszországban a vaticáni zsinat után nem for-
dultak elő. Egyáltalán senki, a ki viszonyainkat kellőleg 
képes felfogni, nem mondhatja, hogy a vaticáni határoza-
tok azok, melyek az uj egyházpolitikai törvényeknek okát 
képezék. Maga a birodalmi kanczellár ur sem találhatta azt 
azokban, mert különben ő Magassága nem mondhatta volna, 
1872-i jan. 30-án a képviselőházban, épen e határozatokra 
vonatkozólag, hogy minden hitczikkely, melyet az állampol-
gároknak milliói elfogadnak, minden polgártárs, sőt még a 
kormány által is szentül tiszteletben tartandó. 

Végül még megjegyezzük, hogy ugyanazon püspökök, 
mely 1870-ben azon veszélyre figyelmeztettek, miszerint a 
vaticáni határozatok alighanem ellenséges irányban kizsák-
mányoltatni fognak, három évvel későbben ugyanazon leik-
ismeretes őszinteséggel a jelenlegi szomorú állapotokat is 
mint az 1873-i egyházpolitikai tői vényeknek következmé-
nyeit jósolák meg, s ama sürgős kérelmet hangoztatták : 
vajha az illető közegeketörvények hozatalától elállanának, 
s vajha azon alkotmány s a törvények által jól rendezett 
viszonyok hagyatnának érintetlenül, melyek mindaddig az 
egyház s állam s a különféle felekezetek közti békés együtt-
lét alapját képezék Poroszhonban. Ha e kérelmek s felter-
jesztések tekintetbe vétettek volna, akkor a haza most nem 
lenne kénytelen azon szomorú állapotok súlya alatt szen-
vedni, melyeket a magas kormány velünk együtt sajnál, s 
melyeknek mielőbbi elháx-itását naponta forró imákkal kér-
jük Istentől, erősen meg lévén győződve, miszerint a szent-
szék minden bizonynyal hajlandó, a kir. kormány minden 
méltányos követeléseit teljesíteni. 

Maradtunk teljes tisztelettel, 1875. april végén . . . (Kö-
vetkezik valamennyi porosz püspök aláírása). 

VEGYESEK. 
— A fuldai városi tanács elhatározta, hogy a Szent-

lélekről nevezett kórháznak lelkészét, ki járadékait a leg-
újabb ,papéheztető' törvény által elvesztette, ezentúl a város 
pénztárából fizetni fogja. — Olvasóink emlékeznek, hogy a 
paderborni püspököt a maga idején valami Mönnikes nevü, 
kiközösített pap a borlini .legfőbb egyházügyi törvényszék'-
nél, bepanaszolta, s hogy e törvényszék kiközösittetését ,sem-
mis'-nek declarálta. Legújabban ehhez hozzáadhatjuk, hogy 
ugyané törvényszék, ugyanama napon, melyen a paderborni 
püspököt ,letette', Mönnikos urnák 900 marknyi nyugdijt 
rendelt. 
Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 

pápa számára. 
Eddigi összeg 448 frt. 28 kr., 180 frank ar., 77 darab 

régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 10 db cs. k. ar. 
K. J 3 db. cs. k. ar. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 i't. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F 0 L Y 0 I R A T . 

IIARMIIVCZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál : Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, Junius 2. 44. I. Félév, 1875. 
Tartalom. H a v i s z e m l e . — R é s z l e t e z é s e k . — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Pest. A r e f o r m á t u s o k és a s z a b a d e l v ű k o r m á n y . Pest. 
A z i n t e r v e n t i o és c u l t u r k a m p f . Berlin. K ü l ö n f é l é k a , c u l t u r k a m p f ' - b ó l . Bonn. M á s o d i k ó k a t h o l i k u s z s ina t . Nápoly. F o r r a -

d a l o m a z e g y e t e m e n . — V e g y e s e k . 

Havi szemle. 
Hónap múlik hónap után, év év után, s hiában 

tekintünk szét, valahányszor egyegy hónap végén 
szemlénk megírásához fogunk, — hiában tekintünk 
szét örvendetesb mozzanat után, melyet mint béke-
jelzőt, vagy legalább mint a jobbrafordulás jelét 
említhetnénk, de nem találunk ; a szellemek küz-
delme — majdnem azt mondanók, hogy e kifejezés 
helytelen ; mert a küzdelem mindenütt a nyers erő-
szak fegyvereivel vivatik — e küzdelem nem akar 
szűnni, s ha ma azt gondoljuk, hogy az ellen utolsó 
ká r tyá j á t játszta ki, holnap nem csekély meglepe-
tésünkre azt látjuk, hogy ügyes hamisjátékosok 
módjára, valahonnan még egy másik ujabb ká r tyá t 
szed elő, melylyel já tékát folytathatja, — ki tudja 
meddig ? mig a Mindenható anyaszentegyházának 
megpróbáltatását megeléglette ! 

Nem szükséges épen csak Poroszországra gon-
dolnunk, vagy Olaszországra, ha az egyház üldözé-
sét emlegetjük ; sőt nagy kérdés, váljon, melyik 
neme az egyházüldözésnek veszélyesebb, melyik 
okoz maradandóbb kár t : a nyilt, erőszakos-e vagy 
a baráti alakba öltöztetett ? . . . emez edz, erősit, ez 
lankaszt s a tespedést mozditja elő Napjainkban, 
hála a Gondviselésnek, az egyház mindenütt a vilá-
gon résen á l l ; mert az uralkodó elemek mindenütt 
arról gondoskodnak, hogy túlságos biztosságban 
ne érezzük magunkat . Országgyűlési bizottságok s 
inditványok, ha amazok mit sem dolgoznak és ezek 
egyelőre le is szavaztatuak, félhivatalos czikkek s 
egyes ministereknek mint ,magánembereknek', pél-
dául mint protestáns főcuratoroknak koczkáztatott 
beszédei, főleg pedig az administratio ezerféle fo-
gásai az egyházi s világi kineveztetések, az alapok 
s alapítványok körül sat., sat., mind ez megannyi 

jel, mely figyelemre, éberségre int, mely azt sejteti, 
hogy az ellenfél czélját soha egy perczig sem veszti 
szem elől, hogy lassan, de következetesen halad s 
folytonosan huzza aknáit, melyekkel, ha ellenak-
nákról idejekorán nem gondoskodunk, az adott pil-
lanatban menthetetlenül légbe röpit ; — csakhogy : 
minők legyenek azok az ellenaknák ? . . . . 

Egy ik másik politikai párt tal szövetkezni, ép 
oly nehéz, mint talán hozzánk nem is egészen méltó 
eljárás. Igaz, hogy a pap igen helytelenül cselek-
szik, ha az őt megillető polgári jogok gyakorlatá-
ról önkényt s feltétlenül lemond; e , jogok 'gyakran 
lehetnek olyanok, természetűket vagy gyakorolta-
tásuk módját tekintve, hogy az ildom s a tapintat 
ideig óráig azt tanácsolhatják, miszerint érvénye-
sitésöktől tar tózkodjunk; de azért állampolgári jog-
igényeinkről feltétlenül lemondani nem csak mu-
lasztás, hanem egyenes bűn lenne, egy elvnek fel-
adása, elárulása ; mert mi papok nem csak az állam 
minden terheiben osztozkodunk, gyakran aránylag 
túlságos módon; hanem ezenfelül oly szolgála-
tot is teszünk az államnak,oly erős oszlopai vagyunk, 
hivatásszerű működésünk által, a társadalomnak, 
hogy már csak azért sem kellene tűrnünk, hogy ma-
nap, midőn a leggyanúsabb egyén, melyet valamely 
szomszéd országnak rendőrsége a határon át hozzánk 
belökött, legott teljes jogú állampolgárnak togadta-
tik be ; hogy, mondjuk, akkor mi, a nemzetalkotó 
kath. vallásnak papjai saját hazánkban jogtalan 
pár iákká decretáltassunk, egyszerűen csak azért ; 
mert nem csak nem zsidók, hanem keresztények 
azaz katholikusok, sőt mi a „legroszabb" : katholi-
kus papok vagyunk. Jogot feladni ily körülmények 
közt soha sem ildomos, soha sem okos, soha sem 
hasznos : de gyakran még kötelességmulasztás is 
lenne, mert a haza utóvégre meg is követelheti mii-

44 



348J 

veit polgáraitól, hogy befolyását a közügyekre k ik i 
tehetségeihez képest érvényesítse, nehogy azok vég-
képen a szédelgők s oktalanok hata lmába kerüljenek. 

De azért mégis csak i sméte l jük: E g y i k másik 
politikai pár t ta l feltétlenül azonositani magát , époly 
nehéz, mint ta lán a kath. paphoz nem is egészen 
méltó eljárás. 

Nincs az a politikai pár t a világon, mely egyes 
szándékaiban vagy tagja iban oly elveket ne vallana, 
melyekkel közösséget nem vá l l a lha tunk ; a politi-
kai pártélet továbbá anny i nyugtalansággal , h á n y -
kolódással,söt gyak ran következetlenséggel j á r , h o g y 
a pap, tekintve hivatása komoly voltát, már csak 
azért sem teheti, hogy egyik másik pár t ta l szoros, 
egyéni függetlenségét koczkáztató szövetségre lép-
jen ; tekintetbe jöhetnek itt még az illető országnak 
különleges viszonyai, melyek a kath. papságot ket-
tős ildomra inthetnek, nehogy, mig használni vél, 
tett leg ártson a rá ja bizott szent ügynek ; kérdés 
támadhat , váljon a politikai életben szükséges tö-
mör fellépés megvárható, foganatositható-e a pap-
ság részéről s mind e kérdéseknek érett meg-
fontolása azt eredményezendi határozot t meggyőző-
désül, hogy igen tévedne az a papság, mely inkább 
jóhiszemű remények, mint alapos tudat által von-
zatva egy bizonyos párthoz előbb csatlakoznék, 
mielőtt az kétségbevonhatlan jelét adta annak, hogy 
csakugyan keresztény, becsületes polit ikát űzni 
iparkodik ; igen tévednénk, ha azt hinnők, hogy a 
mit ta lán százados mulasztás s egyéb, nem min-
dig tőlünk függött , ellenséges i r ányú tényezők 
közrehatása fo ly tán a szellemi téren vesztettünk, 
hogy azt most a politikai téren visszahóditanunk 
lehet, sőt ta lán kell is ; — a csalódás aligha nem 
keserű lenne ! 

Bármint vegyük a dolgot, de tény, hogy még 
a jóindulatu ko rmányok sem biztosi that ják a magok 
erejéből s jóakara tukból a vallás s vallásosságnak 
felvirágoztatását ; nem is r á juk bizatott az, i ly ter-
jedelemben; miből viszont következik, hogy a leg-
szélesebb mérvű pártolás s támogatás valamely i ly 
képzelt jóindulatu k o r m á n y részéről korán t sem 
azonos az illető egyháznak virágzó állapotával, s 
hogy e pártolás sem leend képes nekünk visszasze-
rezni azt, mit a szellemi téren vesztettünk, s most 
ismét visszahódítani óhaj tunk. Ez mind csak külső 
segély, a valódi javulásnak pedig belülről kell kiin-
dulnia ; ez ama küzdtér, melyen az ellenség aknái -
nak ár ta lmat lanná tételére szükséges el lenaknákat 
húzni kel l! 

Nem kivülről, hanem belülről kell a javulás-
nak jönnie. Ha sikerülne népünkben ott, hol kell, 
u j életre ébreszteni a kath. hitet ; hol kell, csak fo-
kozni s megerősiteni ; de hogy e hit a tha tná a hi-
vőket, ne csak külső máz g y a n á n t ragadjon r a j t o k ; 
hogy tudják s aka r j ák a hitnek elveit érvényesi-
teni a közéletben is ; akkor, bárminő legyen is a 
kormány , az államélet keresztény i r ányban fog 
folyni, vagyis jobban mondva, akkor nem-keresz-
t ény ko rmány fenn sem tudná magát tartani ; mert 
— legyünk igazságosak — elleneink mernének-e 
oly vakmerően fellépni, tehetnének-e a n n y i k á r t 
ra j tunk , ha önsorainkban is nem bi rnának anny i 
szövetségessel, vagy ha fegyelmezetlenségünk s 
rendezetlenségünk nem muta tná meg nekik a pon-
tokat, melyek ellen támadásaikat intézniök kell-
j e n ? . . . b izonyára n e m ! s ez az, mit feledni látsza-
nak azok, kik ezen előzmények ignorálásával azt, 
mi azoknak csak következménye lehetne, mestersé-
ges, hogy ne mondjuk erőszakos módon s oly esz-
közök által elérni aka r j ák , melyeknek használata 
csak akkor vezethet sikerre, lia a fentebbi előzmé-
nyek már beteljesedtek. 

I ly módon kellene mindenütt a ma holnap be-
állható ,culturharcz '-ra készülni, igy készült a né-
met egyház, s azért ma képes egy Bismarckkal 
szemben ál lani ; mert ott- katkolikus, müveit katho-
likus nép áll a papság meget t ; i ly országban az 
egyház hálával fogadhat ja egy jóindulatu kor-
mánynak , minden esetre hasznos támogatását , i ly 
i r ányú pár to t maga is támogathat ; de nem kény-
telen t ámogatni azt, nem kénytelenül reá biznia 
magát, jövőjét, sorsát, b i r toká t ; mert maga is té-
nyező, melylyel számolni kell, s melyről a másik 
fél is tudja, hogy szükség esetén segítségére lehet ; 
— ellenségès indulatu kormánytó l pedig nincs mi-
ért remegnie ; s pedig ismét csak azért ; mert mint 
tömör, erőteljes egység tiszteletet parancsol ; mert a 
ki mint bará t hasznos, az mint ellenfél veszélyes, s 
tudjuk, miszerint a l iberalismusnak egyik kiváló 
jellemvonása, hogy a gyengék i ránt zsarnok, az 
erősekkel szemben pedig a jellemtelenségig engedé-
keny, félénk, gyáva. 

I g y magyarázzuk magunknak egy katholikus 
pá r tnak szükséges, sőt jogosvoltát, bármely ország-
ban, tehát ná lunk is. A legjobb esetben is csak 
együgyű fictio, hogy az á l lampolgárnak vallási 
meggyőződése mi befolyással se bir jon politikai 
magatar tására ; — készakarva sem mondjuk : /ele-
keseti iránya' ; mert utóvégre a protestáns is lehet jó 
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hazafi ; ámbár a köztapasztalat mutatja, hogy ezek a jó h a -
zafiak aztán többnyire ,rosz' protestánsok szoktak lenni ; 
mert nem eléggé fanaticusok ; — de ettől eltekintünk, s fen-
tebbi állitásunkat, miszerint lehetetlen, hogy az állampol-
gárnak vallási meggyőződése mi befolyással se legyen poli-
tikai magatartására, ugy akar juk értetni, hogy ez vagy val-
lásos, vagy vallástalan, becsületes vagy gonosz irányú leend, 
aszerint, minő az egyén. Ez kétiégbevonhatlan ; — a többi 
felekezet ezen elvet, ha elméletileg, a mennyiben a katholi-
kusoknak kedvezne, tagadja is, de tettleg, a saját maga 
hasznára s rendesen a katholikusok kárára gyakorolja ; — 
miért ne érvényesüljön tehát a politikában a katholikus 
eszme is ; s lia joga van érvényesülnie, hogy történjék az a 
mai kormányrendszer mellett másképen, mint pártalakulás 
által ? oly pártnak keletkezése által, mely önjogai védelmére 
létesült; mert enélkül mindig csak a netalán jóakaró ' kor -
mányoknak kegyelmére s az ellenséges indulatuak önké-
nyére leszünk bizva ; s egész életünk csak remény s félelem 
közti tengődés lesz mától holnapig, erélytelen kapkodás, 
mely az ellenfélnek nem csak nem imponál, hanem ellenke-
zőleg felbátorítja, hogy mentől többet merjen. 

Furcsa követelés, hogy hallgassunk, lapuljunk, nehogy 
az ellenséget magunk ellen izgassuk, mintha bizony azt ily-
képeu megszelidithetnők, engedékenynyé, méltányossá te-
hetnők . . . . avagy mindig csak arra legyünk-e kárhoztatva, 
hogy mások kegyelméből éljünk, s soha sem a magunk em-
berségéből? . . . . Tekintsünk csak Belgiumra, hol ugyancsak 
erősen szervezett katholikus párt tar t ja évek óta kezében a 
kormány gyeplőit, s keletkezett-e ott ezért polgárháború, 
avagy talán nem inkább a liberális plebs az, mely legújabban 
is nemtelen, utczai erőszakoskodások által bizonyítja, hogy 
jellemtelenségében javithatlan ? nem inkább a katholikus 
pártra támaszkodó kormány-e, mely az országnak becsüle-
tét s függetlenségét kifelé, hatalmas álnok ellenséggel szem-
ben bátran, kitartóan s eredménynyel védelmezi, mig a 
liberális párt azt, nyiltan bevallott szándékai szerint, mái-
régen elárulta volna ? 

Nagy gyengeségre mutat, ha valaki annyira irtózik a 
.clericalis', ,ultramontán' s hasonló elnevezésektől, — vagy 
arra, hogy az illető nem bizik az ekként elnevezett i rány-
nak, vagy amennyiben az, pártnak életképességében s ere-
jében. Ha ez irtózásnak oka csupán csak a jelszóktóli féle-
lem, akkor nincs egyéb hátra, mint szánalommal elfordul-
nunk az illetőtől ; mert a katholikus clerus évezredek óta 
oly dicső szerepet játszott s játszik minden nemzetek törté-
netében, az általa képviselt elvek oly magasztosak, hogy bi-
zony senkinek sincs oka, bárki is legyen az, a clerussali, 
vagy a mi ugyanaz, az ultramontánokkali egy sorba helye-
zést szégyenleni ; ha csak egyáltalában katholikus voltát 
nem szégyenli, mi ismét azt mutatja, hogy nem tudja, mit 
tesz az : katholikusnak lenni. Ha pedig a félelem onnan 
ered ; mert tudja, hogy e szóknak nincs gyakorlati értel-
mök ; amennyiben csak papiron létező sereget jelentenek, — 
más szóval : hogy neki, bármily lelkes katholikus legyen is 
egyénileg, mint államférfiú nem lenne megbízható párt ja , 
akkor ez nekünk, ha ezen személy iránt különben tisztelet-
tel s bizalommal viseltetünk, csak sürgős intésül szolgál-
hatna, hogy szervezkedjünk, nem azért, hogy vele s általa 

illetlen foglalásokat tegyünk ; hanem azért, hogy a magunk 
contingensét mi is állítsuk azon keresztény-conservativ 
párthoz, mely nélkül manap a világ leggenialisabb s legbe-
csületesebb államférfia sem tehet semmit ; — szóval : szer-
vezkedjünk, a jó i ránynak támogatására, a rosznak leküz-
désére ; igy fogjuk fel mi a helyzetet. (Vége köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
X I . 

A katholikus egyháznak szabadnak kell lenni látható 
fejéveli összeköttetésében, maga a liberalismus jelszavánál, 
az általa oly fennen hirdetett vallásszabadság, vallási egyen-
jogúság elvénél fogva is. A protestáns, hitelvénél fogva, sa -
já t én-jén kivül más látható egyházfőt (pápát) nem ismer. 
A katholikus ellenben, Péter apostol törvényes utódában, a 
római pápában egyházának látható fejét, mint Krisztus hely-
tartóját tiszteli. 

Kérdjük most : Vallásszabadság volna-e, ha például 
— a protestánsra — hitszabályai ellenére, saját én-jén k i -
vül, egy más valaki, bár Vilmos császár vagy Bismarck sze-
mélyében, egyházfőt (pápát) erőszakolnának? Valamint 
szinte vallási egyenjogúság lenne-e ; ha a liberalismus egy-
részről a protestánsok pápanélküliségét méltányolná nemcsak, 
de mellette, mint házi oltára és tűzhelye mellett, élethalálra 
küzdene, mig másrészről, minden létező, még földalatti ha-
talmasságokkal i (Freimaurerekkel) szövetkezésig megkisér-
lené, hogy a katholikusok pápáját kivégezze, az egyenjogú-
ságot akép értelmezvén : hogy, mivel a protestánsnak nincs 
és nem kell pápa, ne kelljen és ne legyen a katholikusnak se. 
Holott az ép s egészséges logika követelménye szerint, csak 
ott van vallásszabadság, vallási egyenjogúság, hol minden 
felekezet saját hitelvei szerint autonomice, önállólag szer-
vezkedik. Vagyis, ha egyrészről a protestánsokra egyházfőt 
nem erőszakolnak ; de másrészről, ha a katholikus hivők is 
egyházuk látható fejéveli szabad közlekedéstől el nem z á -
ratnak, ha pápájuk valláserkölcsiségre vonatkozó intelmeit, 
útbaigazításait, tanításait, határozványait szabadon megfi-
gyelhetik és követhetik. 

A kereszténység előszázadiban efféle pápai szózatok 
útjában semmiféle gátok nem gördítettek, s hogy a föld 
legszélső határaira is eljussanak, eme határozatoknak az 
azokat létre hozott isteni ihletésen kivül, semmi egyéb sal-
vus conductusra sem vala szükségök. A keresztények, pá -
pájuk intelmezéseit döntő szózat gyanánt fogadták és soha 
sem jöttek azon gondolatra, mikép e szózat- és határozatok-
nak a császár képe és aláírására, vagy ministeri el lenjegy-
zésre legyen szükségök, hogy ekkép a hivők lelke és szive 
előtt nagyobb tekintélylyel bírjanak. 

Napjainkban az egyház szabadsága már nem vétetik 
ily értelemben. Ha a Szentléleknek az apostolok kifejezése 
szerint tetszik is az egybegyűlt, vagy akár szétszórtan élő 
püspökök és maga a látható egyházfő által szólani, a liivek 
azért eme szózatokban foglalt üdvhozó tanításokat hasz-
nukra nem fordíthatják, ha egy parlament felülvizsgálata, 
egy mindenható kanczellár pecsétje, vagy legalabb is úgy-
nevezett cultusügyér irásos engedélye hiányzik. E formali-
tások nem létében, parlamentaris canonistáink szerint, a pá-
pai vagy zsinati határozat, a püspöki vagyis főpásztori szó-
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zat, a katholikusokra nézve még nem (?) igazság ; s igy a 
fensöbb világosságra és üdvre tovább is kell még várniok ; 
addig t. i., mig az úgynevezett brevék, encyclikák és püs-
pöki pásztorievekre Vilmos császár vagy Bismarck tetszvé-
nye, egy Falk, Stremayr, Lucz stb. piacetje rányomva nincs. 

Ekkép valamely tévedés egy egész egyházban, bár 
századoktól fogva legvirágzóbban elterjedhet, azt tökélete-
sen elpusztíthatja. S ha az egyház látható feje, értesíttetve a 
hitet fenyegető veszedelemről, apostoli tekintélyével felkel s a 
tévely kárhoztatásával a meggyalázott religiót megboszulja ; 
e határozatok, melyek a pusztitó árnak gátul szolgálhattak 
volna, a szenvedő egyházat meg nem vigasztalhatják; mivel 
azok a hatalom emberei által confiscáltatván, az egyház tu-
domására nem jöhetnek. Igen, e felvilágosító, czáfoló, útba-
igazító, oktató pápai okmányok, az egyházi szabadság e 
mákvirágai által lefoglaltatnak, a hivők tudomásáról elvo-
natnak, mivel itéletök szerint Péter utódja nem ugy szólott, 
mint az ö parlamentaris canonistáik mondják, kik már 300 
évek előtt a templomkulcsot és a sz. füstölőt is a világi fejedel-
meknek átszolgáltatták,s azért magát a katholikus egyházat is 
még mindig ugy tekintik, mint profán rendőri közeget, mint 
a politikai közigazgatás egyik ágát, akkép kezelve a kor-
mány emberei által, mint a nyilvános hidak, vámok, vaspá-
lyák, zálogházak stb. administratiója. Azonban efféle coe-
saropapisticus merénykedések már is hitbeli anarchiát ered-
ményeztek. Bizonyos pedig, hogy a hitbeli anarchia az álla-
mi fejetlenség, tekintélynélküliség lejtője. Azon tekintély-
nélküliségé, miszerint az egyén maga magának pápája és 
királya is egyszersmind. Mert, kinek nem kell az egyházfő, 
annak nem fog kelleni az államfő sem; ki a pápát ördög 
k - n a k sz-nak nevezi, az az államfőt is csak ugy fogja czi-
mezni, mint Luther tevé . . . . (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, május 28. A r e f o r m á t u s o k é » a s z a b a d -

e l v ű k o r m á n y . A dunamelléki ref. egyházkerület, mint 
azt a ,Hon' és utána a többi lapok is újságolták, e napok-
ban tartotta meg Török püspök (?) és gróf Lónyay elnök-
lete alatt közgyűlését. A püspöki (?) jelentés az uj kormány 
megalakulását hivatalosan tudtul adta a conventnek, abbeli 
óhajának is adván a fusio alkalmából kifejezést, vajha az 
egyházi téren uralkodó pártoskodások is hasonló örvende-
tes kimenetelt nyernének. (Értvén azalatt azon vitatkozást, 
mely jelenleg a debreczeni orthodox protestánsok és a Bal-
lagi- Kovács Albert-féle reform, egylet közt foly.) Halász 
Boldizsár erre feláll, s szintén óhajtandónak tartván a vallá-
sos téren folyó harczok megszűnését, inditványozá, hogy a 
gyűlés bizalmi feliratot intézzen a kormányhoz. Török Pál 
püspök (?) ez indítványnak ellene szól és hangsúlyozza, hogy 
tartózkodjék a gyűlés az egyházi dolgokat a politikával 
Össze keverni, ő teljesen elégnek tartja, ha a gyűlés a kor-
mány megalakulását örömmel tudomásul veszi. Török ur 
felfogásával ugyan Szilády Áron ellenkező nézetben volt, 
minthogy azonban Lonyay is szintén a mellett volt, hogy 
a bizalmi felirat mellőzendő, mert, úgymond, ha most meg-
teszszük ezt, akkor jövőre is meg kell tennünk mindig, még 
olyan hormánynyal szemben is, melynek ezt különben nem 

volnánk hajlandók megtenni — a felirat csakugyan mellőz-
tetett is. 

A gyűlés e mozzanatát és annak ily nemű lefolyását 
elolvasva, melynek nevezetességét emeli ama körülmény, 
hogy a reformátusok két tekintélyes képviselőjének fellépése 
következtében ejtetett el a bizalmi felirat, majdnem kisér-
tetben jönnénk azt gondolni, hogy a reformált atyafiak és 
a kormány közt az udvariassági, vagy épen hivatalos össze-
köttetésen kivül semmi bensőbb viszony nem létezik. Oly 
ártatlannak tűnik fel a gyűlés e mozzanata, mintha csak arról 
lett volna szó, hogy borult, vagy derült idő vau-e oda künn ? 
vagy mintha az atyafiak félnének, habár csak távolról 
is, a reformált egyházat a politikával és a jelen kormány-
nyal összeköttetésbe hozni. Vagy nem e mellett bizonyit-e, 
hogy a bizalmi felirat iránt tett indítvány elvettetett ? sőt 
ennél is nem többet bizonyit-e a püspök (?) ur azon felszó-
lalása, hogy tartózkodjék a gyűlés az egyházi ügyeket a 
politikával össze keverni ? 

A szók csakugyan e mellett látszanak bizonyítani, de 
még azok sem teljesen, ha pedig a színfalak mögé tekintünk, 
akkor egészen meggyőződhetünk a felől, hogy a dunamel-
léki ref. egyházkerület gyűlésén inscenirozott mozzanat csak 
a valóságot akar ja elfedni az eseményeket figyelemmel ki s érő 
szeme elől, csak taktika akar ez lenni, nehogy a nyilt fe l -
lépés ellenében a katholikusok is nyíltan fellépjenek és szer-
vezkedjenek. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése a bizalmi 
feliratot a ,szabadelvű' kormányhoz elejtette, mert nem 
akar ja az egyházi ügyeket a politikával összezavarni ; de 
akkor bátrak vagyunk Török superintendens urat aziránt 
kérdezni, miért tett tehát jelentést és pedig hivatalos jelen-
tést a .szabadelvű' kormány megalakulásáról a gyűlésnek ? 
mit keres akkor a superintendens urnák Halász Boldizsár 
indítványára adott válaszában azon passus, hogy „a gyűlés 
a kormány megalakulását örömmel tudomásul veszi". Ami, 
igen-igen szerény nézetünk szerint, ha reformált atyánkfiai 
csakugyan komolyan vennék, hogy a vallás ügyeit a politi-
kával nem kell összezavarni ; jelenleg pedig a mostan ural-
kodó kormánynyal nem kell összeköttetésbe hozni, mert 
hisz, a bizalmi felirat indítványa ezt foglalná magában, — a 
superintendens urnák egyáltalában nem lett volna szabad 
még szóba sem hozni a kormányváltozást, vagy, hogy 
ennyire engedékenyek legyünk, ha már szóba hozta, t a r -
tózkodni kellett volna minden tetszési, nem-tetszési nyilat-
kozattól és az eseményt egyszerűen tudomásul kellett volna 
venni. Azok után azonban, a mik történtek, megengedi ne-
künk a supei'intendens ur, hogy ne vegyük komolyan nyi -
latkozatát, hanem ama mozzanatból, ugy amint az történt, a 
mondottakon kivül, azt a figyelmeztetést olvassuk ki a kor-
mányhoz : a mit meglehetett tenni ,az idők és körülmények-
hez képest' azt megtettük, bizalmat ugyan nem szavazhat-
tunk, mert az feltűnő lett volna, de kifejeztük örömünket, 
ami több a bizalomnál, mert az szeretetet, ragaszkodást, 
egész önodaadást jelent ; de e mellett bizalmunk is megvan, 
mint ezt Lónyay beszédéből láthatja a kormány, de ezt poli-
tikából elhallgattuk. Üdvözöljük tehát a kormányt, hiszen 
bus a mi húsunkból, vér a mi vérünkből, a szellem pedig ? 
az egészen — Tisza Kálmán ! 
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Igen, ezt olvassuk mi ki a dunamelléki ref. egyház-
kerület gyűlésén történtekből, azért mondjuk, hogy a kor -
mány és az atyafiak közt benső szövetség létezik, de ezt k i -
mondani most tapintatlanság lenne. Miért is mondanák ki ? 
nem elég-e tudni, hogy Lónyay a szövetségnek szükségessé-
gét a protestánsok és a kormány közt már nem egyszer hang-
súlyozta? nem elég-e tudni,hogy ugyancsak Lónyay mint prot. 
ember viszi a főszerepet a főrendiházban a kormány mellett ? 
miért lenne szükséges a szövetséget a kormány és a protes-
tantismus közt még egyházi gyűléseken is, még most is bi-
zonyítgatni, mikor már azt Lónyay nemine contradicente 
annyiszor egyházi gyűléseken már régen hangsúlyozta, a 
főrendiházban pedig biztosította ? Előttünk a már eddig 
végbement tények eleget bizonyítanak e szövetség mellett, 
hogy a most megtagadott bizalmi feliratra semmi súlyt ne 
fektessünk, s azért óvunk az optikai csalódástól mindenkit, 
mert a mostani gyűlés eseménye nem más szerintünk, mint 
maszk, mely a létező coalitiót a kormány és a protestantismus 
közt el akar ja fedni, hogy mi a boldog semmit nem tevés-
nek adjuk át magunkat, mig egyszer csak itt lesz — a dilu-
vium ; mi erre figyelmeztetünk, ennél többet nem tehetünk. 

Pest, május 28. A z i n t e r v e n t i o é s a c u l t u r -
k ä m p f . Egy igen figyelemre méltó levél j á r t a be a napok-
ban a lapokat, átvéve a kölni újságból, annál figyelemre mél-
tóbb pedig, mivel az a magyar fővárosból küldetett be ; ez az 
oka,hogy e levélről elmulaszthatlan kötelességünknek tar t juk 
megemlékezni ; mert aki tudja, hogy mily forrásból szoktak 
származni a külföldi kormánylapokban megjelenő és a ma-
gyar uralkodó pártot, nem különben a kormányt magasztaló, 
ellenben pedig az ellenfélt gyanúsító czikkek, az ismerni fogja 
egyszersmind a hangulatot is, mely az uralkodó kormány 
köreiben létezik. A kölni levél pedig, a levelezéseknek épen 
e fajához tartozik. A fuzio és annak kormánya előtte min-
den, a jobboldali ellenzék pedig reactio, ultramontanismus és 
clericalis párt, azért érdekel bennünket is közelebbről e le-
vél, azért adunk belőle egy töredéket, mert abból ismét k i -
tűnik mi, ránk nézve, a szabadelvű párt ? és mi czélból Íra-
tott e levél ? 

Első tekintetre talán ugy látszhatnék, mintha a kölni 
lap levele nem mást czélozna, mint a külföldet megismer-
tetni hazánk politikai viszonyaival, pedig az ennél sokkal 
több, — sokkal több mondjuk, mert figyelmeztetés a kü l -
földre nézve, ismeretes liberális phrasisokkal felékesítve, 
hogy interveniáljon nálunk a culturkampf megindítására. 
Miután ugyanis a levél obligat módon kiemelte volna, mily 
becses támaszra számithat Németország Ausztr ia-Magyar-
országban a jövő bonyodalmakban, mily szilárd alapot t e -
remtett a magyar állam kiépítésének a két nagy párt f ú -
ziója, igy folytatja : 

„Habár a Sennyei- párt némi tekintetben figyelemre 
méltó programmot tett közé, mégis megvan a ,gyanú', hogy 
Sennyei csak a clericalis mágnások úttörője : programmja 
ugyan semmit sem foglal magában, ami e gyanút igazolná ; 
de nem titok, hogy mig a magyar püspöki kar opportuni-
tási okokból a kormánypárthoz csatlakozott, a kath. pap-
ság nagyrésze Sennyeire számit. Nem csak a kath. clerus, 
de a kath. lakosság ultramontán része is hajl ik Sennyeihez. 
Az összes protestáns papság és a protestánsok túlnyomó r é -

sze Tisza körül csoportosul és gárdájá t képezi. Magyaror-
szágnak, úgymond a levél, szabadelvű egyházi törvényho-
zásra van szüksége, mely keresztül vigye a lelkismereti sza-
badságot. Tény, (?) hogy, ha Sennyei kormányra jutna, ez 
a reactionarius és főleg az ultramontán áramlat győzelmé-
nek volna tekinthető". 

Nem ugy hangzanak-e, kérdjük, a levél e szavai, mint-
ha csak azt mondanák: Samiel, azaz, hogy Bismarck segits? 
nem azt akar ják-e mondani, Bismarck ! interveniálj Magyar-
országban a cultui'kampf érdekében, támogasd a szabadelvű 
pártot pénzzel a választások alatt, mert mi ebből már k i -
fogytunk ? Magyarországnak, úgymond a levél, szabadelvű 
egyházi törvényhozásra van szüksége, mely keresztül vigye 
a lelkismeretszabadságot, de ki ne értené azt nálunk is, 
hogy mit jelent a szabadelvű egyházi törvényhozás? nem 
izleltünk-e már meg belőle egynéhányat? Ez azonban a 
levelezőnek még kevés, neki oly szabadelvű egyházi tör-
vényhozás kell, mint minő Berlinben Bismarck aegise alatt 
dívik ; de ezt természetesen akadályozná a kath. pap-
ság, ez culturkampfot nem akar ; mily szerencsés véletlen 
tehát, hogy protestánsok is vannak a világon, hogy ezek a 
protestánsok támogatják a protestáns Tisza Kálmánt — jöj j 
tehát Bismarck, szövetségeseid nem csak szabadelvűek, h a -
nem protestánsok is egyszersmind, vagy nem csak protes-
tánsok, hanem szabadelvűek is, jöjj, törd össze a készülő 
reactiót és ultramontanismust ! 

Valóban szépséges kilátások állnak előttünk. A libera-
lismus kitalálta a non interventio elvét, alkalmazza is, ott 
hol a jogot, az igazságot a természetbe fektetett, hogy ugy 
mondjuk, ösztönnél fogva védelmezni kellene, ellenben azon-
nal elfelejtkezik önmaga állította u. n. .elvéről'mihelyt arról 
van szó, hogy a katholicismust el kell nyomni és földönfu-
tóvá kell tennie. A jog és igazság védelmét az internationa-
lis érdekek sorából kitörülte, ellenben helyébe tette, in ter-
nationalis érdekké emelte a felforgatást és vele a katholicis-
mus üldöztetését és igy fogjuk megérni, hogy a közeledő kö-
vetválasztásoknál a jelszó nem az lesz, hogy oly tényezők 
választassanak a törvényhozó testületbe, akik hivatva len-
nének a nemzetet az anyagi bukástól megmenteni, üdvös 
törvényekkel a nemzet jólétét emelni, hanem hogy ki érez 
magában minél nagyobb hivatást a culturkampfra, hiszen 
nekünk „szabadelvű egyházi törvényhozásra van szüksé-
günk", mert ez fogja a lelkismeret szabadságát keresztül 
vinni. Ehhez pedig Bismarck kell, mert nélküle culturkampf 
a continensen nem képzelhető. Legyünk tehát reá e lké-
szülve, hogy a jövő országgyűlés, mint a levél mondja, a 
„magyar államot alapjából újra fogja teremteni, mert Tisza 
el van határozva hogy e müvet keresztül viszi", ez az u j 
alap pedig nem lesz más, mint a katholikusok elnyomatása 
— a kulturkampf utján, Bismarck kegyelméből, és ezt elis-
merjük, hogy valóban uj lesz, mert olyat Magyarország 
még nem látott. -f-

B erlin. K ü l ö n f é l é k a ,c u 11 u r k a m pf'-b ó 1. 
Nem tudni még, váljon fog-e a kormány püspökeink leg-
újabb feliratára ismét válaszolni ; de a félhivatalosoknak 
keserves elmefuttatásaiból mégis kitűnik annyi, hogy e ne-
vezetes okmány ismét az elevenre tapintott ; mert a bérencz 
tollaknak parancs adatott, azt lehetőség szerint megtámadni. 
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Hogy e ,lehetőség' csak ugy megvan, ha az ekként kiren-
deltek szokott fegyverökhez, a ferdités- s hazudozáshoz 
nyúlnak, az époly magától érthető, mint az, hogy e tekin-
tetben a kitelhetőt teszik; — ezt a történeti egymásután ér-
dekében constatálni kell ugyan, uj pedig vagy meglepő épen 
semmi sincs benne. Az sem uj, hogy egyik másik ilyetén 
,iró' feladatának teljesitésében azt találja, hogy a püspökök-
nek felirata nagyon ,szelid' sőt,bátortalan'. Olvasóink meg-
ítélhetik: bátortalan hangu-e ezen méltóságteljes okmány. 
Ez azonban régi fogás az igazságtalan támadók részéről : 
ha a főpapok élesebb hangot láttak volna idő- s alkalomsze-
rűnek, akkor hossza vége sem leendett a ,forradalmári 
i rály ' felet t i tetetett jajveszekelésnek ; most pedig, mivel a 
püspökök a dolognak s a helyzetnek megfelelő nyugodt, ko-
moly hangon szólnak, önmagokat talán, vagy mindenesetre 
a közvéleményt azzal ámitják annak szabadalmazott gyá-
rosai, hogy a felirat ,bátortalan hangú'. Legyen az ő aka-
ratuk szerint, s csak legyenek a kath. egyháznak mindig s 
mindenütt oly ,bátortalan' püspökei, mint a poroszok. 

Az urak háza az alkotmány 15. 16. s 18. czikkének 
eltörlését május 20-án 64 szavazattal 16 ellen elfogadta. A 
conservativ kisebbség élén a protestáns Kleist-Retzow dere-
kasan küzdött; Falk cultusministernek rósz napja volt; 
Kleist beszéde alatt majdnem elájult, annyira feligazták őt 
a mindig érdekes szónoknak megsemmisitő érvei, melyekkel 
bebizonyitá neki, hogy feladatul urától, Bismarcktól azt 
nyerte, a kereszténységet kiirtani, minél fogva hivatalaiba 
mennél több istentagadót, mint például Sydowot kinevezni 
iparkodik. Falk ugyan védelmezte magát, de igen silányan ; 
a törvény azonban a Bismarck kinevezte többség által mégis 
elfogadtatott. 

Hogy szerzetes rendeink közül azok is, kiket a zsar-
nokok szeszélye vagy ravasz számítása még egy ideig meg-
tűrni szándékozott, testvéreik sorsát megosztva, inkább a 
számkivetésbe mennek, semhogy a szabadkőműves állam-
nak rendőri felügyelete alá helyeznék magokat, — bizo-
nyítja azon körülmény, hogy az Aachen melletti Derendorf-
ban letelepedett irg. apáczák, kik ottan virágzó árvaházat 
igazgattak, házukat egy aacheni urnák 200,000 tallérért 
adták el, azon feltétel mellett, hogy két év alatt ismét vissza-
vehetik. Az aacheni clarissák is eladták már összes birtoku-
kat s Amerikába készülnek, hasonló hirek a porosz állam-
nak egyéb részeiből is jönnek, mindenütt azon megjegyzés-
sel, hogy mind e testületek igen ügyesen gondoskodnak arról, 
hogy javaik a maga idején ismét az ajtatos alapitványozók 
szándéka szerint gyümölcsözőkké tétethessenek. Hogy a li-
berális lapok s körök e miatt magokon kivül vannak, az ép-
oly természetes, mint — mulatságos. 

Érdekes azon híreknek összeállítása, melyek a titkos 
pápai delegatus ügyében Posenból jönnek. íme az első: Má-
jus 14-én Janke poseni székesegyházi karkáplán a vizsgáló 
biró elé idéztetett. Nem régen német nyelven jubileumi ima-
könyvet adott ki a kettős megye német a jkú hivei számára, 
s ezzel kapcsolatban azon kérdés intéztetett hozzá : hova 
küldte munkájának azon néhány példányát, melyeket a 
nyomdából elvitt, még mielőtt az egész kiadás a könyvke-
reskedőhez került volna, s igaz-e, hogy azt mondta, misze-
rint e példányokat a titkos pápai delegátusnak megküldeni 

fogja ? Ez utóbbi kérdésre Janke határozott ,nem'-mel felel-
hetett, mire a biró azt válaszolta, hogy ez utóvégre másod-
rendű kérdés, a fő az, váljon tudja-e, hogy ki a pápai dele-
gatus, s erre Janke époly határozott ,igen'-nel válaszolt. 
Ennek természetes következménye az volt, hogy a biró most 
már a delegatus nevét is kérdezte, mire J . azonban kijelen-
tette, hogy azt soha sem fogja megnevezni, minek folytán a 
biró figyelmeztette, hogy ez ügyben még egyszer idéztetni 
fog, s ha akkor is vonakodik a delegátust megnevezni, legott 
befogatik, s addig fogva tartatik, mignem a bíróság rende-
letének engedelmeskedik. 

Feltűnő, hogy ugyané napon mindazok, kik addig a 
titkos delegatus megnevezése miatt fogva tartattak, szaba-
don bocsáttattak, s pedig Grdeczyk karkáplán, Pasikowski, 
megyei levéltárnok s Noga irnok, miután, mint az állam-
ügyészi leiratban mondatik: „A pápai delegatus ügyében 
fordulat állott be". Azonkívül Wociechowski kanonok, ki 
ugyanezért már hatheti börtönbüntetésre ítélve volt, felmen-
tetett ; a vizsgálat Krepes s Koszutski esperesek ellen beszün-
tettetett s Kozmian, poseni kanonok, a ki szintén a „titkos" 
miatt börtönben ült, szabadon bocsáttatott. 

Ezen feltűnő eljárásnak némi magyarázatául egye-
lőre az szolgálhatna, hogy a ,Kuryer Pozn.' tudósítása sze-
rint a nevezettok mind oly egyének, kik a gneseni titkos de-
legatus meg nem nevezése miatt börtönben, illetőleg vizsgá-
lat alatt voltak; mig azok, kik a poseni delegatus miatt 
fogva vannak, ezentúl is fogva maradnak. Ugy látszik te -
hát, hogy a porosz hatóságok két titkos pápai delegatus léte-
zését hiszik vagy sejtik. Sőt azt mondják, hogy a gneseni 
delegatus senki egyéb, mint maga Antonelii bibornok. Ezen 
hiedelemnek oka a következő : nem régen Hejmanowski u j -
misésnél, ki Prágában szenteltetett fel, házmotozás tartatott, 
azon elbocsátó levél után, melynek alapján megyéjén kivül 
felszenteltethetett, minthogy az államügyész ugy véleke-
dett, hogy ez okiratnak a pápai delegatus által aláirottnak 
lennie kellett. Hejmanowski azonban kijelentette, hogy el-
bocsátó levele Antonelii bibornok által volt aláirva. Semmi-
vel sem több eredményre vezetett azon házmotozás, mely e 
napokban a gneseni papnevelde aligazgatójánál tartatott, 
melynek alkalmával mind az ujmisésekre vonatkozó iratok 
koboztattak el, anélkül azonban, hogy ezek közt csak egyet-
lenegy darab is találtatott volna, mely a delegatus felfede-
zésére szolgálhatna. A gneseni államügyész ur tehát alig-
hanem kénytelen leend, Antonelii bibornokot maga elé 
idézni — ! 

A fentidézett lapban különben azt is olvassuk, hogy a 
gneseni államügyész azt jelentette Berlinben, miszerint „er-
kölcsileg bizonyosan tudja már", hogy ki a titkos delegatus, 
csakhogy a törvényes kereset megindítására még nincsenek 
elegendő adatai, melyeket azonban Szusczinski, mogilnói ka-
nonok vallomásaiból meriteni remél, ki május 20-ára idézve 
volt. E tárgyalásnak eredménye még ismeretlen ; hihetetlen 
azonban a ,Gazeta Torunszka' azon tudósítása, mely szerint 
a boroszlói hgpüspök, mihelyt osztrák területen, Johanis-
bergben letelepedett, tudtára adta volna a porosz kormány-
nak, miszerint ő a gnesen-poseni titkoä delegatus, ki mint 
ilyen működését ezentúl is folytatandja. Ily oknélkülijelen-
tés lefelebb arra szolgálhatna, hogy az osztrák s porosz kor-



353J 

mányok közt bonyodalmakat idézzen elő, s ez is ugy lá t -
szik kútforrása ezen, többféle variatióban már ismételten 
fellépő hirnek, melylyel a porosz félhivatalosok ilyféle bo-
nyodalmakat előidézni szeretnének. 

Jellemző a porosz kormánynak eljárására nézve, hogy 
legújabban számos lengyelül tudó papnak a culmi megyé-
ből hivatalból ajánlat tétetett : fogadjanak el bizonyos, a po-
sen-gneseni megyében .törvényesen megürült ' plébániákat, 
melyek közt olyanok is voltak, melyeknek évi jövedelme 
2000—3000 tallérra rug. A judási ajánlat azonban minde-
nütt határozottan visszautasittatott, ugy hogy a kormány e 
vidéken eddig csak két,állampappal ' rendelkezik, Kubeczák-
s Kickkel, egyik oly nyomorult egyén, mint a másik. 

Bonn. M á s o d i k ó k a t h o l i k u s z s i n a t . Ezen 
.nevezetes esemény'-ről a következőket van szerencsénk (?) 
t. olvasóink tudomására hozni : A Schulte tanár által az u. n. 
zsinati képviselet, azaz az állandó bizottság nevében fogal-
mazott jelentés az ókatholikus mozgalmat ecseteli, amint az 
1874. óta lefolyt. 

E szerint Poroszországban van 32 község vagy egylet 
összesen 18,765 lélekkel, Badenben 35 község 14,953 lélek-
kel ; Hessenben 3 község 684 lélekkel ; Oldenburgban 1 köz-
ség 193 lélekkel ; Bajorhonban 20 község 10,189 lélekkel; 
Würtembergben 1 község 102 lélekkel ; — mihez Schulte 
nagy bölcsen hozzáteszi, hogy meggyőződése szerint még 
sokkal több ,titkos' ókatholikus létezik, kik nincsenek beve-
zetve a hivatalos lajstromokba ; miután pedig manap Német-
országban sokkal könyebb ókatholikusnak lenni, mint igazi 
katholikusnak, azért nem értjük, mi birhatná e tisztességes 
uraságokat arra, hogy csak ugy titokban vallják ,hitöket', s 
inkább azt hiszszük, hogy a tudós tanárt, midőn ebbeli,meg-
győződését' kifejezte, ha nem is fantaziája, ugy legalább 
nyelve kissé elragadta. 

Érdekesebb ; mert jellemzőbb, mit a porosz májusi tör-
vényekre vonatkozólag mond: „Mert mi mindenben lelkis-
meretesen eljárni szoktunk, azért ránk nézve sem az eddig 
hozott, sem az állam által az ultramontán túlkapások ellen 
ezentúl még hozandó ilytermészetü törvények nem bírhat -
nak semmiféle káros vagy hátrányos befolyással. Egyet 
azonban mégis kell kijelenteni, mert itt a hely, hogy több-
féle rosz akaratú állítás alul kivonjuk a ta la j t ; — s ez az, 
hogy az első állami tény, mely által gyülekezetünk teljesjo-
gunak elismertetett : püspökünknek kinevezése 1873-i szept. 
19-én történt, tehát a májusi tői-vényeknek kihirdetése után 
teljes négy hónappal". 

„Az 1873-i májusi törvényeknek mi közük sincs az 
ókatholicismushoz, époly kevéssé, mint az azóta Porosz-
honban egyházi ügyek körül hozottaknak, melyek csak 
azért hozattak, mert az .ujkatholikus' püspökök s papok a 
régebbi törvényeknek engedelmeskedni vonakodtak. Mi nem 
vagyunk okai, hogy e törvények hozattak, de okunk sincs, 
hozataluk felett sajnálkozni; mert szivesen veszszük, a 
minthogy szivesen kell is, hogy vegyük, ha az állam a 
maga viszonyát az egyházhoz lehetőség szerint rendezi s 
szabatositja ; — egyúttal pedig jogunk s kötelességünk k i -
jelenteni, hogy e törvények, amint nem okoztattak az óka-
tholikus mozgalom által s azt nem érintik, ugy neki sem 
különös előmozdítására nem szolgálnak, semmi sincs ben-

nök, mi közvetlenül az ókathoücismusnak kedvezne; nem 
nyúj tanak különös védelmet, állami pénzségélyt, vagy 
egyéb kormányi támogatást sem ; szóval, az ókatholikus 
ügyre nézve e törvények teljeséggel közömbösek. Csak azért 
jelentjük ki ezt, hogy alaptalanságát tüntessük fel azon álli-
tásnak, mintha mi eszköz volnánk a kormány kezében, az 
ujkatholikusokkal szemben, vagy magunk annak tekinte-
nők magunkat. Mint a porosz országgyűlési tárgyalások 
mutatják, a porosz kormány mindkét fél iránt mindig szo-
rosan a jog ösvényén haladt". (Ez utolsó mondat eléggé jel-
lemzi a tudós tanár de jellemtelen embernek egész szósza-
poritását.) 

Említendő még, hogy Langen egy általa tervezett 
vallástankönyv s kátéról, Reusch pedig egy német rituáléról 
tett jelentést. Végleges határozat egyikre nézve sem hoza-
tott, mert Langen Reusch könyve, Reusch pedig Langen 
tervrajzai ellen szónokoltak s szavaztak ! 

Nápoly. F o r r a d a l o m a z e g y e t e m e n . A val-
lásnélküli nevelésnek következményei már igen észrevehe-
tőkké kezdik tenni magokat. Főleg az olasz u. n.,tanuló if jú-
ság', az egyetemeknek naplopói azok, kik ad oculos muta t -
j á k meg a ,regenerált' Olaszhon jelenlegi kormány-férf iai-
nak, mit müveitek, minő állapotokat készítettek elő, mi -
dőn számtalan gyilkosság, esküszegés s hasonló gaztettek-
nek hoszu sora által azt létesítették, mi manap az ,Unita I ta-
lia' hazug elnevezése alatt nyomorult életét tengeti ott, hol 
nohány évtized alatt egy csoport jól kormányzott állam 
virágzott. 

A rendetlenségek netovábbjukat e napokban értékkel, 
midőn az itteni tanulók egy nekik nem tetsző törvény miatt 
nyilt lázadásra vetemedtek, melynek vége s eredménye alig-
hanem az egyetemnek bezárása lesz. I t t ugyanis mindeddig 
nem divott, azon szokás, hogy a tanulók rendesen be is Írat-
tak a tanároknál, hanem aki a vizsgát letette, az approbál-
tatott, bármiként szerezte legyen is tudományát. Ennek 
következménye az volt, hogy a tanulók soha sem iratkoztak 
be rendes tanároknál, mert akkor az egész, törvényes t an -
szakot végezniök kellendett, hanem egyes magán tanárok-
kal formális szerződéseket kötöttek, melyek által a tanár, 
például, arra kötelezte magát, hogy a tanulót a rendes tan-
folyam tartamának fele alatt, például az orvosnövendéket 
hat helyett három év alatt vizsgaképessé teendi. Igy a tanu-
lás sokkal olcsóbb s mulatságosabb ; mert a tanuló az egye-
temi időnek felét otthon töltötte s a tanitó is előadásait ott 
tartotta, a hol akarta. Innen volt aztán, hogy a legjelesebb 
rendes tanároknak sem voltak hallgatóik : mert ha valame-
lyiknek egy kettő akadt is, inkább maga tanácsolta az ille-
tőknek, menjenek valamely magántanárhoz, semhogy egy-
két hallgatóért előadást tartson. 

Mind e visszaéléseket egy, mult héten az alsó s felső-
házban elfogadott törvény megszüntette, mely szerint a be-
iratkozások ezentúl itt is ugy fognak történni, mint minden 
más európai egyetemnél; de épen e törvény az, mely a deá-
koknak nemtetszésével találkozván, tökéletes lázadást idé-
zett elő, oly terjedelműt, hogy miután a rectornak, Imbriani 
senatornak nem sikerült a rendet helyreállítani, a katona-
ságnak kellett közbelépnie, mely számos befogatásokat esz-
közölt. A lázongásban, hallomás szerint az internationalisták 
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keze is működött; tény azonban — s ez jellemző az ottani viszo-
nyokra nézve — bogy a zendülők ismételten kísérletet te t -
tek, az egyetemi levéltárt felgyújtani, miután a kérdéses 
törvény körüli tárgyalások alkalmával kitűnt, bogy Olasz-
országban, különösen a nápolyi részekben több mint 7000 
.tudor' létezik, kik diplomáikat a legkülönfélébb álutakon : 
álnév alatt, helyettesképen sat. nyerték, mi legjobban a 
nápolyi egyetemi levéltárból deríthető ki, amiértis ennek 
megsemmisítése úgyszólván életkérdés számosakra nézve, 
mi a felgyujtási szándéklatokat tökéletesen magyarázza. 

A ki mint vet, ugy arat ! Minővé nevelik az ifjúságot 
olyan lesz, s Európa liberalizáló kormányai még ennél kü -
lönb tapasztalatokat fognak tenni, mig belátandják, hogy a 
jelenlegi nevelési rendszer nem csak hibás, de egyenesen 
eszeveszett. A gymnasiumi, lycealis s realtanodai tantervek-
ben semmire sem fordittatik akkora gond, mint arra, hogy 
csak hire ne legyen a vallásoktatásnak ; a mai liberális pae-
dagogiának legfőbb czélja s törekvése, hogy vallástalan nem-
zedéket neveljen, hogy pedig a vallástalan nemzedék semmi-
féle tekintélyt sem ismer el, az természetes. Középtanodáink-
ban a vallásoktatás helyett előadások tartatnak az — em-
beri jogokról ! 10—16 éves gyermekek előtt ! Ennek követ-
kezménye az, hogy minden ily gyermek legelső ,emberi jogá-
nak' tar t ja semmit sem tanulni s tanítóit minden kigondol-
ható módon zaklatni ; ezek pedig tétlenül, mert tehetetlenül 
állanak e viszonyokkal szemben, s nem egy közülök, az 
őszinteség egyegy órájában megvallja: „Mégis jobb voltak-
kor, mikor még a vallás is tiszteletben tartatott, akkor rend is 
volt s a fiuk becsülettudók s szorgalmasak ; akkor öröm volt 
tanárnak lenni. Most pedig egyebet sem tudunk, mint a pap-
uralom ellen lármázni, pedig a legvilágiabb uralom alatt, 
most százszorta roszabbul vagyunk minden tekintetben, mint 
akkor, midőn a pápa még világi fejedelem volt." 

Mikor a páholy a maga idején a fiatalságot holmi forra-
dalmi tüntetésekre felhasználni kezdte az akkori törvényes 
kormányok ellen, akkor ez a piemonti kormánynak tetszett ; 
ma e tüntetések ugyané kormány ellen kezdenek fordulni, 
mely piemontiból ,olaszszá' lett ; — tehát tessenek neki ma is. 

H i v a t a l o s . 
Vallás- és közoktatási magyar miniszterem előterjesz-

tésére, a kalocsai székes főkáptalanban Antunovich János 
olvasó-kanonoknak a nagy prépostságra, — dr. Kubinszky 
Mihály éneklő-kanonoknak az olvasó-kanonokságra, — 
Lichtensteiger Ferencz őrkanonoknak az c'neklő-kanonok-
ságra, — dr. Schvercr János bácsi prépostnak az őrkano-
nokságra, — dr. Sclmszter Szilárd székesegyházi főesperes-
nek a bácsi prépostságra, — dr. Ilopf János bácsi főesperes-
nek a székesegyházi főesperességre, — Sclireyer János tiszai 
főesperesnek a bácsi főesperességre, — Molnár János idősb 
mesterkanonoknak a tiszai főesperességre és Bogó Gergely 
ifjabb mesterkauonoknak az idősb mesterkanonokságra való 
fokozatos előléptetését jóváhagyván, az ennek folytán meg-
ürült ifjabb mesterkanonokságra Majorosy János tisztelet-
beli kanonokat és érseki irodaigazgatót nevezem ki. 

Kelt Meglinében, 1875. évi május 8-án. 
FERENCZ JÓZSEF, s. k. 

Trcfort Ágoston, s. k. 

VEGYESEK. 
— ^ A sz. Benedekrend esztergomi székházának tag-

jai szomorodott szivvel jelentik szeretett rendtársoknak Mar-
tos Arnold főgymnasiumi tanárnak, a haldoklók szentségé-
nek felvétele után f. hó 29-én reggeli 5 órakor munkás éle-
tének 41-ik, szerzetos fogadalmának 19-ik, áldozárságának 

17-dik évében sorvadás okozta elhunytát. A boldogultnak 
hűlt tetemei e hó 30-án délután 5 órakor fognak a királyi 
városi sírkertben örök nyugalomra letétetni. Az engesztelő 
sz. miseáldozat f. hó 31-én reggeli fél 8 órakor a sz. ferencz-
rendüek templomában fog a Mindenhatónak bemutattatni. 
Esztergom, 1875. május 29-én. — Az örök világosság fényes-
kedjék neki ! 

— Ölten városa, mely mint Herzog ,plébános'-nak 
székhelye jelenleg a svajczi ókatholicismusnak főszéke, leg-
újabban nevezetes protestáns mozgalomnak kiinduló pont-
jává lőn. Körülbelül 60 bizalmi férfiú Svajcz összes protes-
táns kantonaiból gyűlést tartott, melyben oly egyletnek 
alapítása határoztatott el, melynek feladata lenne az állam-
nak önkénykedő túlkapásait az egyház jog- s hatáskörébe 
megakadályozni, s ekként a lelkismeretszabadságot, ahol 
kell, ismét kivívni, mindenütt pedig védelmezni s fentartani. 
Meglátjuk, mire mennek ; eddig e tett annyiban figyelemre 
méltó, mert annak bizonyítéka, hogy a svajczi liberalismus 
üzelmei, midőn az ottani katholicismust sújtani vélik, t ény-
leg csakúgy a protestantismust sújtják, mint Bismarck tör-
vényei a porosz prot. .egyházakat', s hogy másodszor ,az 
állami törvény iránti feltétlen ongedelmesség'-ről szóló mese 
csak a katliolikusokra, s azon törvényekre vonatkozik, me-
lyek által a páholy a mi egyházunkat tönkre tenni sze-
retné. Menti ta est iniquitas sibi. 

— ,Frankf. Ztg.' egyéb érdekes rovatai közt egy ,cul-
turkampf-naptárt ' is hoz, mely, anélkül, hogy teljes tökéle-
tességre igényt tartana, a mennyire lehet, azon büntetéseket 
állítja össze, melyek a ,culturkampf'-ban a porosz tvszékek 
által kimondattak. Az ekként összeállított adatokból kide-
rül, hogy ez évnek első négy hónapjában 24 kath. pap, 210 
polgár s 136 szerkesztő, összesen 55 évi, 11 hónapi s 6 napi 
börtönre s 27,844 marknyi pénzbirságra Ítéltetett. E mel-
lett végbemeut ugyanezen rövid időszak alatt 30 lap-lefog-
lalás, 53 személynek letartóztatása, 74 házmotozás, 103 
száműzetés, illetőleg bekeblezés. Az elitélték közt van egy 
honvédségi törzsorvos, de van egy rongyszedő is, a szerkesz-
tők mellett ott van egy 19 éves szolgáló is, ki Bismarck-ot 
.egyházüldözőnek' nevezte volt, s ekként a májusi törvé-
nyekkel conflictusba jött. A bűnesetek közt előfordul ,az óka-
tholikus egyházközség megsértése' is ; arra pedig, hogy va-
laki a katholikus egyházat bántalmazta volna, a bűnügyi 
statistika szerint nincs eset Poroszországban. 

— Bismarcknak egyik félhivatalos lapja, a ,Prov. Corr.1 

vajmi okosat vél mondani, midőn a legújabb zárdatörvényt 
védelmezve, II. Józsefre hivatkozik, mint a ki ,katholikus 
fejedelem' létére mégis elsó volt, ki az egyházi testületek 
ellen hatalmi szavával fellépett. „Ezen eljárás által" — 
mondja a bölcs félhivatalos tovább — példa adatott a fran-
czia forradalomnak, mely aztán végképen tabularasá-t csi-
nált a szerzetességgel. Már 1789—i november 2-án oly tör-
vény hozatott, mely valamennyi zárda s szerzetnek eltörlé-
sét mondta ki. Ennek következtében az akkori Francziaor-
szágban 115 férfi- s 253 apáczakolostor záratott be, s körül-
belül 20,000 személy adatott vissza az életnek s a szabad-
ságnak". 

Egyebet mi sem mondunk soha, mint hogy a mai ,cul-
turkampf' a franczia forradalom ösvényén jár , mely melles-
leg még más dolgokkal is csinált tabula rasá-t, mely tabula-
rasa-csinálás még ma is folytatódik ; ha Bismarck, mint egy 
koronás királynak ministere lelkismeretével s becsületével 
megegyezőnek találja ebben is a franczia forradalomnak 
példáját követni, akkor ezt csak ugy képzelhetjük, ha neki 
erre, uralom-unt urától különös megbízása van. 

Folytatás a mellékleten. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főn tcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMINC ZNÉGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút ô9-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junins 5. 45. I. Félév, 1875. 
Tartalom. H a v i s z e m l e . — F e l h í v á s az ü l d ö z ö t t s v a j c z i t e s t v é r e k s e g é l y e z é s é r e . — R é s z l e t e z é s e k . — E g y h á z i t u d ó s í t á -
sok : Pest. N é h á n y szó a h o n a t y á k h á r o m évos m ű k ö d é s é r ő l . Pest. A s v a j c z i n é p s z a v a z á s a po lgár i h á z a s s á g f e l e t t . München. 

A b a j o r k a t h o l i k u s o k n a k f e l i r a t a a s z e n t a t y á h o z . — V e g y e s e k . 

Havi szemle. 
(Vége.) 

Különös, mily közel állanak gyakran egy-
máshoz valamely erény, s annak látszata, vagy 
épenséggel eltorzitása. Következetességnek mond-
juk, ami voltaképen csak nyakasság, igazságosak-
nak képzeljük magunkat, pedig ha szivünk rejte-
keit vizsgálnók, ugy találnék, hogy más iránt ta-
lán kissé kevesebb „igazságossággal", de ezért több 
felebaráti szeretettel j á r tunk volna el 

I gy vannak sokan az állítólagosait Is tenbe. 
vetett bizalommal, mely jól szemügyre véve, semmi 
egyéb, mint az édes semmittevésnek, a nemtörődés-
nek, a kényelmes nyújtózkodásnak palástja. 

„Csak mi imádkozzunk, a többit aztán bízzuk 
a jó Istenre" — mondják sokan s azt hiszik, hogy ez 
vajníí bölcsen s istenfélŐen van mondva; — pedig, 
bármily jó legyen is azoknak szándéka, bármily 
őszinte s becsületes meggyőződésök, kik igy beszél-
nek, mégis azt merjük állitani, hogy e mondatnak 
félremagyarázása s fonák alkalmazása már sok 
baj t okozott nekünk, s még többet okozand. 

Nem azt mondjuk, hogy nem kell imádkozni, 
s nem mindent a jó Istenre bizni ; csak azt merjük 
állitani, hogy ez még nem elég, ha a jó ügynek 
végleges diadalát óhajtjuk. Annyi bizonyos, hogy 
Isten segitsége nélkül e diadalt soha sem érendjük 
meg ; de époly bizonyos az is, hogy e diadal kiví-
vásában magunknak is részt kell vennünk, tettleg, 
— hogy tenni is kell valamit; az imán s az Istenbe 
vetett őszinte bizalmon kivül. 

Hivatkozhatunk kifogástalan tekintélyre : „A 
prótéták királynéja, mondja egy franczia kath. lap, 
ismételten jelent meg a seregesen összegyűlt nép 
előtt, L á Salette-ban s Lourdes-ban, de sehol sem 

mondá ezt : „Imádkozzatok s meg lesztek mentve" 
— hanem ellenkezőleg azt mondta, miszerint nem 
sokára nem álland többé hatalmában szent F iának , 
büntetésünkre máris felemelt kar já t visszatartani, 
s kiváltképen két nagy bünt emiitett, mint a mely 
Annak méltó haragját ingerli a halandók ellen, 
az istenkáromlást s a szent ünnepek megszentség-
telenitését; mivel kapcsán ismételten s sürgősen 
magábaszállásra s megtérésre inté az emberi nemet, 
hahogy a méltó büntetést kikerülni akarja." 

Az egyház helybenhagyása által elismerte 
azon csudákat, melyek Maximin, Melania s Berna-
dette előtt s velők történtek. A bold. Sziiz meerha-
gyá a la salette-i pásztorgyermekeknek, hogy tu-
dassák egész népökkel, mit beszélt velők ; tehát ne 
csak azt, hogy „imádkozzunk" sat., hanem azt is: 
száll junk magunkba s tér jünk meg, hahogy az 
isteni igazságosság által, talán egy nagyonis közeli 
jövőben ránk mérendő csapásokat kikerülni óhajt-
juk ; s ezzel talán még ujat sem mondott, csak régi 
igazságnak emlékét ujitá fel; mert régi tétel: „pro-
pter peccata advenint adversa". Helytelenül cselek-
szünk tehát, ha — mint múltkor a politikai cselek-
vésről mondók, ugy ma erről, a valláserkölcsi tér-
ről mondjuk, — ha a javulást kívülről várjuk, s 
nem ébredünk annak öntudatára, hogy annak be-
lülről, saját magunkból indulnia, keletkeznie kell. 

Kétséget sem szenved, hogy az ima a keresz-
tény embernek egyik leghathatósb eszköze, legerő-
sebb fegyvere ; senki sem üdvözül, a ki nem imád-
kozik ; de az ima Isten megbántásává válhatnék, 
ha azon szándékkal intéztetik hozzá, hogy ment-
sen meg minket, anélkül, hogy kötelességünket mi 
is teljesitenők. Jeremiás tüzes szavakkal korholja 
azokat, kik azt hiszik, hogy eleget tettek, s a jám-
borság legmagasabb fokára hágtak, ha imádkozva 
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egyebet mit sem tesznek, vagy régi gonosz szoká-
saikat letenni vonakodnak: „Jobbítsátok megutai-
tokat és törekvésteket, és veletek lakom e helyen, 
mondja, (c. VII.) Ne bizzatok a hazugság igéiben, 
mondván : Az Ur temploma, az Ur temploma, az 
Ur temploma ez ! Mert ha jóra irányozzátok tatai-
tokat és törekvésteket, ha Ítéletet tesztek a férfiú 
s atyafia közt, a jövevényen és árván és özvegyen 
nem tesztek törvénytelenséget, sem ártatlan vért nem 
ontotok e helyen, és nem jártok idegen istenék után 
magatok veszedelmére: veletek lakom e helyen, a 
földön, melyet atyái toknak adtam mindörökkön 
örökké. De íme ti a hazudság beszédeiben bizakod-
tok, melyek nem használnak nektek. Loptok, öltök, 
paráználkodtok, hamisan esküsztök, Baalimnak ál-
doztok, és idegen istenek után jártok, kiket nem 
ismertek; és azután eljöttök és megálltok előttem 
e házban, melyben segítségül hivatott az én nevem 
és ezt mondjátok: megszabadultunk, habár mindez 
utá7atosságot cselekedtük, vájjon tehát latrok bar-
langjává lett-e ez a ház? " 

Ez legyen tehát legégetőbb kérdésünk: vál-
jon utainkon nincs-e javítani való, váljon törekvé-
seink mindenben a jóra irányulnak-e, nem áldo-
zunk-e mi is Baalimnak, nem járunk-e mi is idegen 
istenek u t án? Midőn a bold. Szűz 1846-i szept. 
18-án La Salette-ban megjelent, ezeket mondá : 
„Régóta szenvedek értetek ! Ha csak nem akarom, 
hogy Fiam végképen elhagyjon titeket, szünet nél-
kül kell értetek imádkoznom" ; — s Lourdes-ban 
sirni látták a szent Szüzet, siratni a halandók vétkeit. 

1846-ban a kereszténységnek földalatti ellen-
ségei aránylag még igen gyengék valának. Titkon s 
nagy csendben kelle működnie a páholynak, még 
Francziaországban is,hol pedig már 1789 óta a világ-
uralomért küzd. Ma hatalma fénypolczán áll. Akkor 
a kormányok, kevés kivétellel, legalább külsőleg még 
keresztényeknek viselték, vagy legalább mondták 
magokat, az ember akkor még keresztény lehetett, 
legalább magánügyeiben ; — ma kereszténynek 
lenni annyi t tesz, mint üldözöttnek lenni. Azóta a 
gonoszságnak birodalma széles mérvekben nagyob-
bodott, határai tágultak ; kilépve földalatti barlang-
jaiból, ma törvényhozóvá lett, s az emberek elég 
gyávák, hogy alávessék magokat, oly hatalmasak 
a csábitásnak s az erőszaknak felváltva alkalma 
zott fegyverei ; amazzal a gyengék tántorít tatnak 
el, ezzel az erősek támadtatnak meg, az erőseknek 
legerősbike pedig, Krisztusnak földi helytartója 
fogva van, s azok, kik őt őrzik, — ellenségei — mi-

sére járnak, mintha Jeremiás szavai szerint, gu-
nyorosan igy szólnának az Úrhoz : „Megszabadul-
tunk — azaz nincs semmi bajunk, habár mind ez 
utálatosságot cselekedtük". 

A katholikusoknak jó nagy, ha nem legna-
gyobb része tart a maga pénzén s olvas oly lapo-
kat, melyek nap nap mellett azt állítják s hirdetik, 
hogy lehet az embér jó keresztény, lehet a katho-
likus egyháznak tagja, anélkül, hogy az egyház lát-
ható fejének engedelmeskedjék ; — hogy ez, Krisz-
tus földi helytartója akaratnélküli eszköz a jezsui-
ták kezében ; hogy,mióta tévmentesnek declaráltatott 
— igy mondják ők — folytonos tévedésben forog; 
s hogy a nemzetek jól felfogott érdeke épen azt kí-
vánja, hogy mindannak ellenkezőjét tegyék s higy-
jék, amit a pápa rendel vagy tanit ; végre pedig, az 
egyháznak az államtóli elválasztása elvénél fogva, 
a templomon kívül senkinek sem szabad magát ke-
reszténynek, még kevésbbé katholikusnak mutat-
nia; vallása az embernek, szerintök, csak a tem-
plomban lehet; a népek, mint ilyenek keresztény-
ség-ellenesek s ezért nem szabad a közéletben Krisz-
tust látni, vagy észrevenni, — sehol ! 

Ezek azon eszmék, melyekkel a katholikusok-
nak jó nagy többsége táplálkozik ; — ezek a vi-
lágnak mai, úgynevezett modern, divatos eszméi, 
ez a ,világ' pedig semmi egyéb, mint egy nagy 
páholy, melynek közepén Baal szobra áll, mely 
előtt mindenki, a ki oda belép, tömjénezni kényte-
len, sőt sokan tömjéneznek neki, anélkül, hogy is-
mernék, anélkül, hogy tudnák, mit cselekesznek. 
Nem is sejtik talán, mit müveinek; azt hiszik, hogy 
még keresztények, mert oly Krisztust imádnak,.mi-
nőt magok alkotnak magoknak, imádják oly mó-
don, mely nekik jónak, helyesnek, a ,felvilágoso-
dottság'-gal megegyezőnek látszik, ugy t. i., hogy 
az ember néha napján be-benéz a templomba, ott 
egy pár perczig a keresztényt játszva, de aztán a 
világért sem engedi meg az ott rejtőzködő Krisz-
tusnak, hogy az utczára is kisérje őt; mert az em-
ber a templomon kívül nem keresztény, hanem 
„állampolgár" — azaz oly egyén, kinek nincs hite, 
meggyőződése, vallása ; hanem csak rögeszméi van-
nak, önálló nézete semmiről sincs a világon, csak 
amit ,a lap' mond, igaz előtte ; mert annak után-
mondása az önálló gondolkodás alól felmenti őt ; 
,a lap' pedig addig, mig a világuralom ismét a zsi-
dóké lesz ugy találja, hogy az újkorban minden 
keresztény köteles ,hitfelekezetnélkülinek' lenni ; ő 
tehát a templomon kivül ,hitfelekezetnélküli' ; — s 



357J 

ezek még a jobbak ; de hát legio azoknak száma, kik még 
ennyit sem tesznek . . . . 

A valláserkölcsi fogalmak ilyetén zavartvolta mellett 
mondhatjuk-e, hogy a bold. Szűznek intelmei az emberek 
részéről figyelembe vétettek ? — s ha nem vétettek, nem 
következik-e saját szavaiból, hogy azon időpont, midőn nem 
lesz képes többé Fiának büntető kar já t visszatartani, — 
hogy ezen időpont már igén közel van ? S nem látnók-e be, 
hogy sok a tennivalónk, hogy nem elég csak a jó Istenben 
bizni; mert könnyen megtörténhetik, hogy a mire 0 készül, 
egészen más valami, mint a mit mi várunk. 

Midőn a rómaiak, az isteni büntetésnek eszközei, Jeru-
zsálem ellen vonultak, kettős ima szállt fel az Éghez ; a 
zsidók s a keresztények részéről ; kettős, igaz különböző 
eredménynyel: a zsidók imája visszautasittatott, a keresz-
tényeké pedig meghallgattatott. 

A zsidók azt mondták ; „Mi vág junk az elválasztott 
nép, köztünk áll a Mindenhatónak temploma, Isten nem 
hagyhat el minket, nem fog elhagyni". S eme rögeszme 
annyira erőt vőn rajtok, hogy végképen megfeledkeztek 
mindazon számtalan bűnökről, melyekkel a Mindenhatót a 
századok folytában megbántották ; megfeledkeztek a meg-
gyilkolt prófétákról, megfeledkeztek arról, hányszor fordul-
tak el tőle, tömjénezvén Baalim s Astarothnak, megfeledkez-
tek végső legnagyobb bűnükről: az Isten Fián elkövetett me-
rényletről ; — csak azt képzelték : Istennek kötelessége, ellen-
ségeinket megsemmisíteni s minket az enyészettől megóvni. 

Egészen más jellemüek voltak a keresztényeknek imái. 
Jeruzsálem elpusztításában az Ur fenyegető szavának be-
váltását, csudálandó s imádandó igazságosságának egyik 
tettét, egy mindig lázadó s vétkeiben nyakas népnek méltó 
bünhödését látták. A Megváltó jóslatai nyomán tudták, hogy 
Jeruzsálemnek buknia kell, s igy távol a zsidók vakhitétől 
azok által, mik történtek, hitökben csak annál inkább meg-
erősödtek. 

Mindketten Istenben biztak; de a zsidóknak bizalma 
tévedésen alapult, a keresztényeké pedig igazságon ; ezek 
Palesztina meghódítóiban Isten igazságosságának eszközeit 
látták, s e büntetésnek végokait fürkészve, Isten sújtó ke-
zét imádták; ezek sem vétkeiket nem ismerték fel, sem 
annak szükséges voltát, hogy azokért eleget tegyenek, ha-
nem azért is — mindent a jó Istentől vártak ! 

Vajha a .keresztény' világ ne esnék a régi zsidók e 
tévedésébe . . . . 

Felhívás az üldözött svajczi testvérek segelyezésére. 
Bécs, 1875. junius 1. 

Az idők viharos járása, mely a hírhedt culturharcz szá-
nandó ürügye alatt, a kath. egyházra nehezül, s melynek 
legelső zúgását Helvetia hegyvidékei viszhangoztatták, ahe-
lyett, hogy sziinedeznék, mindig nagyobb mérveket ölt, nem 
csak a rendszabályozás kegyetlensége és szigorában, hanem 
a gyűlölet és düh folytonos növekedésében is. — E fájdal-
mas tapasztalat ujabb bizonyítványául szolgálnak a baseli 
püspöknek Misiin Jakab pápai praelatus s nagyváradi ka -
nonok úrhoz, azon férfiúhoz intézett panaszos sorai, ki láng-
buzgalma s emberszereteténél fogva már évek óta kifogy-
liatlan azon eszközökben, melyek a jurai áldozárok — egy-

kori paptársainak siralmas sorsát enyhíteni képesek. De mit 
használ az egyesek teljes önfeláldozása is, hol az inség oly 
borzasztó, a segélynyújtás oly sürgős; itt a kath. egyház 
összes híveinek időnkinti adakozását tekintem azon fo r -
rásul, melyből az üldözötteknek némi enyhület szerezhető. 
Ezen adakozási készség emelése végett tartottam czélszerii-
nek a fentisztelt püspöki hit vallónak franczia nyelven irt 
levelét a ,Religio' t. cz. olvasóival fordításban közölni. 

„Luzerne, 1875. május 19. — Azon segély, melyet ő 
főmagassága, Simor János, bibornok• érsek s Magyaror-
szág hercsegprimása részéről e napokban hozzám áttenni 
méltóztatott, ép a legjobb időben érkezett, mert ez évi junius 
végéig mintegy huszonhárom ezer frankra van szükségem. 
Az isteni Gondviselés mindeddig a nagylelkűség adományi-
ban részesitett. Ime, már két éven tul szolgáltatta ki nekem a 
teljesen kifosztott papságom fentartására megkívánt össze-
geket, nem is említve a többi mulaszthatlan költségeket, me-
lyeket megyém területén a kath. hívek ápolása igénybe 
vesz. Ily hoszu ideig sanyargattatunk már anélkül, hogy 
bajaink megszűnésének csak reményét is felcsillámlani lá t -
nók, vagy meghatározni birnók a forrást, honnan nyereud-
jük a további segélyt. Helyzetünk, melybe sodortatánk, fö-
lötte siralmas ! Nem volna ugyan nagy feladat papjaimnak 
másutt és pedig előnyös alkalmazást szerezni ; de a nehézség 
abban rejlik, hogy mig az aggastyánok saját veszélyezte-
tésök nélkül hazájokban nem működhetvén, külföldön szent 
hivatásuk folytatására már nem képesek; a fiatalabbak t á -
vozásába pedig, kiket ott nyilt karokkal fogadnának, sem-
mikép sem egyezhetem, minthogy a híveket elhagyniok nem 
szabad. Ekként az egész világ el van zárva előttök ; itt — 
hazájukban, hogy hivatások teljesítésében fáradozzanak, ott 
a távolban, hogy mindennapi ken verőket, megkereshessék. 
Ezenkívül ön a jurai nép szegénységét jól ismervén, tessék 
hozzá még számba venni azon száz- meg százezer franknyi 
sarczot, melybe nekik az ellene támasztott üldözés került. A 
nép tehát sokat nem tehet. Elleneink pokoli mestersége ujabb 
meg ujabb költséget tud nekünk szerezni. Ok mindent ha-
talmukba kerítettek, azon kényszeradót is a népre hárítván, 
melyből a betolakodókat fizetik. Szép templomaink mellett 
most csak pajtákat bírunk és békén ezekben sem maradha-
tunk. Kormányunk a betolakodókat öt egész hat ezer frank-
kal díjazza, míg szegény áldozárainkat s ezek közül többe-
ket ötven éves szolgálati idejök daczára, mindenökből ki-
fosztva, hazájokból kiűzte. 

És ezen borzasztó merényletek, ezen égbekiáltó igaz-
ságtalanság ellen a közönyös Európa, a fejedelmek nem til-
takoznak. Vannak számos plébániai községek, hol egyetlen 
hittagadó sincsen, s ennek daczára templomaink bezáratván 
a nép fészerek alá gyülekezni, barlangokba menekülni 
kénytelen, hogy együtt imádkozh^ssék. A d'undervelier-i 
kath. hitközséget legközelebb még attól is eltiltották, hogy 
a sz. Colombe-i barlangban gyűlhessen össze. Egy héttel • 
előbb a sz. brais-i helység lelkésze, plébánia területén egy 
haldoklót látván el a végszentségekkel, a csendőrök által 
üzöbe vétetett, s futása közben lerogyva, czombján kettős 
törést szenvedett. A franczia nép a lerogyottnak segélyére 
sietvén, s a csendőrök daczára, karjain a szomszéd határra 
szállítván át, őt körmeikből kimentotte. Innen láthatja ön, 
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hogy Juránkban az áldozárok elleni hajtóvadászat — mely-
nek vége be nem látható — mindegyre folytattatik. Nem 
rég a courretelle-i lelkész működési helyén elfogatva, Dele-
montban tizenöt napon át bebörtönöztetve, egészen kifosztot-
tan érkezett hozzám. 

A helvét hatóságokhoz benyújtott minden folyamodá-
sunk, tiltakozásunk, a jelzett igazságtalanságok daczára 
népünk soha legkisebb oltalmat sem lel. Ügyünket tehát J é -
zus Krisztushoz föllebbezem, kinek nevében szenvedünk. 
Imádkozzék velünk és érettünk ön is, ki velünk együtt 
szenved, s felhivom önt, hogy lenne ügyünk szószólója ott, 
hol szavának meghallgattatását reméli. 

Népünk magaviselete valóban csodálatos ; áldozáraink 
pedig méltók az apostoli időkhöz. Azoknak sorába valók, 
quorum mundus non est dignus. A bátor jurabeliek hűsége 
igazán nagy vigasztalásomra szolgál. Büszkén állithatom, 
hogy e kegyetlen üldözés egyetlen — a kath. névre érde-
mes embert sem szakasztott el tőlünk. De mindenek fölött a 
fiatalságot féltem ! Mivé leend az, e gonoszok kezében ? 
Imádkozzék érettünk, s ez imára hivjon fel másokat is ! 

Igen szerencsés leszek önt, hozzánk jövet, luzernei 
szerény hajlékomban fogadhatni, mert ha régóta távozott is 
ön ez országból, nálunk még sincs elfeledve ; mi jól tudjuk, 
hogy ön volt az, ki a Bern-városi radikalis zsarnokság leg-
első áldozatául esett. Ki egyébiránt sat. Jenő m. k. baseli 
püspök". 

Ezen egyszerüségökben is annyira megható szavak-
hoz csak valamit is hozzá adni, annyit jelentene, mint a 
magyar papság nagylelkűségében, szenvedő társaik iránti 
részvétében ké te lkedni . . . Sujánszky. 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Folytatás.) 

A látható egyházfőt vagyis pápaságot nélkülöző fele-
kezetek irodalma tömve van hitbeli anarchiájuk bizonyít-
ványaival. Es váljon, kik ezen felekezetek kalauzai, vezér-
férfiai, hitvallásuknak legilletékesebb tolmácsai '? bizonyára 
a hittanárok, az egyetemi tanitók, a fejedelmi, királyi és her-
czegi udvarok hitszónokai, az ecclesiák lelkészei s az e g y -
házi lapok szerkesztői. És mégis a keresztény hittan, me-
lyik pontjában egyeznek meg ezek ? Van-e csak egyetlen 
egy dogma, legyen az bár a legsarkalatosabb, mely fölött 
egymással ne ellenkeznének ? Olvassunk és Ítéljünk ! 

Walch professor állítja : „A szentháromságróli tanítást 
oly lényeges hit tannak tekintjük, hogy azt kárhozat nélkül 
nem szabad nem tudnunk!" (Doct. prim. d. Christ, pag. 350) 
Cannabich superintendens ellenkezőt vitat : „Baj nélkül k i -
küszöbölhetni a szentháromságróli keresztény oktatást, mint 
uj, önkényü, s a józan észszel ellenkező tanitmányt". (Crit. 
d. quel, au et nou. poi. d. 1. doctr. chris.) 

Ammon prédikátor igy szól : „Jézus Krisztus, mint 
Isten- és emberről, mint u j szövetségi egyetlen és főközben-
járó személyérőli hitágazatot a keresztény hitnek lényeges 
pontjai közé kell számítani". (L. inv. uni.) Claudius super-
intendens pedig igy ir : „Jézusnak sem személyéről, sem tör-
ténetéről mi sem tartozik a vallás lényegéhez. Jézus Krisz-
tus soha sem adta ki magát másnak, mint Isten egyszerű 
követjének". (Doctr. prim. d. chris.) 

Hachler superintendens tanítja, hogy: „A Szentlélek az 
Istenségnek harmadik személye". (Qu. e—c. qu. cr. ? pag. 
147.) Collegája, Ewald superintendens arról mit sem hisz : 
„Nem tudom — úgymond — magamat meggyőzni a Szen t -
lélek személyességéről, minthogy azt sehol sem találom a 
szentírásban". (L. Esp. d. christ.) 

„Az eredendő bün dogmája, igy szól Walch professor, 
lényeges hitczikkely, mert e nélkül a megváltás szükségé-
nek, a malaszt, újjászületés és megigazulás hitágazatainak 
nem volna értelme". (Intr. a. 1. theod. pol.) Hase doctor sze-
rint pedig: „Az eredendő bün dogmáját el kell vetni, mind 
azért, mivel az nem foglaltatik a szeutirásban, mind azért, 
mivel annak a keresztény ember értelmi tökéletesbülésére 
semmi haszna nincs". (Man. d. 1. theol. evang.) 

Az augsburgi hitvallás tanitja : „Szükséges a kereszt-
ség ; az által Isten nekünk malasztját n y ú j t j a ; a kisdedeket 
meg kell keresztelni, hogy ez által Istennek szenteltesse-
nek". „Épen nem ugy van, igy szól egy tiszteletes, a k e -
resztségi szertartás nem más, mint Krisztus Anyaszentegy-
házába léptünknek jelképes ábrázolása". (Balg. disc. de. a. r.) 

„Az Urvacsorájáról, úgymond az ágostai hitvallás, azt 
tanitjuk, hogy abban Jézus Krisztus teste és vére valóságo-
san s lényegileg jelen van, elosztatik és vétetik a kenyér és 
bor színe alatt". Jacoby superintendens nincs ezen vélemény-
ben. Szerinte az Urvacsorája rendeltetése szavainak igaz ér-
telme ez : „Vegyétek ezen sült kenyeret ; ez jelképe (sym-
boluma) az én testemnek, mely szinte mint e sütemény meg 
fog töretni üdvösségtekért. Igyatok e kehelyből, s e vörös 
bor képzeltesse veletek véremet, mely sokakért ki fog on-
tatni az ő bűneik bocsánatjáért". (Hist. d. Jes. p. 1. lect. pens, 
et sensib.) 

Treschov ur tagadja az ördögök lételét. „Ideje, úgy-
mond, megfosztani az ördögöt lételétől és hatalmától, melyet 
úgyis már nagyon soká engedtünk neki. Napjainkban e 
kérdésről szabadon beszélhetni". (L. espr. d. christ.) Rein-
hard professor szerint pedig : „Bizonyos, hogy azok, k ik az 
ördög létezését tagadják, igen messze mennek, s ellenkezésbe 
teszik magokat a szentirással". (Cour. d. Dogm.) 

Brown James doctor vitatja : „hogy az őrző angya-
lokróli dogma a dolgok természetében alapszik és számos 
kétségek megfejthetésére szolgál". (L. rel. d. un. med.)Bret-
schneider generalis superintendens ellenben, valamint Henke 
és Staeudlin doctorok, azt csakis Krisztus által használt ar-
gumentumnak ad hominem s merőben alkalmaztatási t a n -
nak ismerik". (Man. d. 1. dogm. de 1. Egl. lutheri : Vol. 1. stb.) 

Hogy a hitegység a polgárok politikai egyértelműsé-
gének, érdekazonosságának stb. szülőanyja; a hitbeli elágo-
zások pedig mindenkor érezés s gondolkozásban! szakado-
zottság, erő s érdekbeni különválás okai, kutforrásai szoktak 
lenni, kiviláglig főleg ama pápaellenos nemzetek oknyomozó 
történelméből, melyeknek öneszök minden, t. i. bibliama-
gyarázó, hittanitó s biráló, kik senkit mást hitökben nem 
követnek, tekintélyül, pápául el nem ismernek, mint ön-
eszöket. 

A hitbeli differentiák államellenes természete mellett 
tanúskodik a mindennapi tapasztalás is ; egyenlő tanok ro-
kon érzelmeket szülnek, s kik elvekben és alanyi nézetek-



ben tőlünk elütnek, azok felé szivünk nem dobog oly hőn, 
mint dobog a velünk rokon elvüek s érzelműek iránt. 

Ez hermeneutikája azon körülménynek, hogy Albion 
értelmisége ma már a hitegység hivatalos őre, a római pá -
paság felé gravitál. A látható egyházfő után sóvárgó puseis-
tákat mellőzve, remek ez érdemben egy levél, melyet W a -
ckerbarth, angol protestáns pap Peel Róbert mimsterhez 
1842-ben intézett, s mely alapos iterjedelme miatt, egész An-
gliában nagy figyelmet keltett : „Nagybrittaniában, ezeket 
irja többek közt a tudós pap, jelenleg két ága létezik a s ta-
tushatalom által egymástól elkülönözve tartott egyházak-
nak : az anglikán, alapítva (leigázva inkább) a törvény 
által s a római, üldöztetve a törvény által. Mert mi egyéb az, 
mint leigázás és zsarnokság a status részéről, mely az egyi-
ket már 300 év óta rabszolgálóként lebilincseli, a másikat 
ellensége gyanánt kínozza, mindkettöjöket pedig akadá-
lyozza az örök sziklának (római pápaságnak) árnya alatti 
egyesüléstől. Kérdem, hogyan nevezheti magát keresztény 
államnak az, mely Krisztus helytartójának (pápának) jogait 
és szabadalmait magához ragadja s alattvalóit erőszakkal 
gátolja a hitegységnek elismert központja, a pápaság körül 
egyesülni? Én azt hiszem, hogy a Rómávali egyesülésünk-
nek útjában álló parlament-akták Isten elleni felségsértések 
s a törvénykönyvből kitörlendök. Vitatom továbbá, hogy 
ezen akták a statust elkereszténytelenitik, szakadást okoz-
nak a nemzetben, s azért azokat, politikai szempontból is 
megsemmisíttetni kérem. 

Hasztalauság Irlandot hadi törvény alá vetni ; a 300 
esztendős kísérletnek, valamely népet inkább bitófák és szu-
ronyok, mint a pápaság által megőrzött ker. vallás szelid 
befolyása által kormányozni ; — igen, e kísérletnek tökéle-
tes sikeretlensége fentebbi állitás igazvoltát elegendőleg be-
bizonyította. Az angol egyháznak az egység középpontjával, 
Rómávali egyesülését könnyüdén lehetne helyreállítani. Vo-
nassanak vissza azon gyűlöletes határozatok, melyek az 
angol püspököket ily tervet tanácskozás alá venni gátolják, 
meg vagyok győződve, hogy tisztába fognak jönni az apos-
toli szentszékkeli egyesülést tárgyazó feltételek iránt. Még 
inkább meg vagyok erkölcsileg győződve, tegyenek bár mit, 
még sem lesznek képesek az angol egyházat az oly rég nél-
külözött anyjának (római pápaságnak) ölelő karjaitól soká 
távol tartani". (Juda Conc. E. F . 1842. 258—59 1.) Meg-
foghatatlan ! a mi után a gyakorlati élet emberei, a practi-
kus angolok annyira epednek, azt holmi elfogult theoreticu-
eok Budapesten száműzni akar ják ! 

Nyilt titok, hogy a baljóslatú 27-es bizottság üllővasa 
és pörölje alól ujabban kikerült megrendszabályozási elabo-
ratumnak éle leginkább a pápaság intézménye ellen irányul. 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 4. N é h á n y s z ó a h o n a t y á k h á -

r o m é v e s m ű k ö d é s é r ő l . Csak most jutottunk hozzá, 
hogy szokott tiszteletünknek kifejezést adjunk a törvény-
hozótestület három éves működése iránt mi is, épen ugy, 
mint azt laptársaink teszik. Hogy e tisztelet nem esik ki 
ugy mint különben történni kellene, Házmán a mondhatója, 
hogy nem mi vagyunk az oka. Már, ha Házinánt emiitjük, 

a t. olvasó előre tudni fogja, hogy minő tárgyról, minő 
irányban szándékunk ékes rythmusokban megénekelni a le-
folyt három éves törvényhozási működést, hiszen e név mind 
működésénél, mind tengeren tuli világlátottságánál fogva 
ugy össze van fűzve az .amerikai rendszerrel', hogy egysze-
rű említésénél is azonnal mindenkinek eszébe jut, hogy a Re-
ligio' a pusztán politikai törvényhozás megbirálását más 
factoroknak engedve át, saját működésének, a vallás-erkölcsi 
életnek keretén belül marad. 

Első és főmomentum, mit mindenekelőtt megjegyzen-
dőnek tartunk, mert ez képezi minden további lépésnek k i -
indulási pontját, hogy a lefolyt három év nem csak semmi 
belátásáról nem tanúskodik a törvényhozásnak azon érte-
lemben, hogy hová viszi, mily veszedelmes a nemzetre 
nézve a felekezetien, helyesebben és világosabban pedig a 
hitetlen állam; hanem ujabb bizonyítékát szolgáltatta annak, 
hogy ő semmi érzékkel nem bir a vallásosság iránt, semmi 
értéket nem tulajdonit annak, hogy az állam vallás-erköl-
csös alapon álljon. Ez pedig mély csapás, nagy szerencsét-
lenség egy nemzetre nézve. Mert, ha történik is téves lépés 
bármily törvényhozás részéről, ha a szenvedély, gyűlölet 
itt-ott oly tettekre ragadja is, melyeket különben higgadt 
állapotban nem vitt volna végbe, de ha az érzék megmarad, 
még mindig lehet reményleni egy jobb jövőben, e nélkül 
azonban nem. Pedig, ha végig tekintünk e lefolyt három 
év működésén, egyetlen mozzanat nem tüntette fel, hogy 
honatyáink éreznék, mily alap az, melyet felekezetnélküli-
nek neveznek, melyre ráépítették a magyar államot, vagyis 
nem annyira alap az, nem is építették rá az államot, hanem 
mély üreg, melyet alája ástak. Vagy emelkedett-e csak egyet-
len szó is a törvényhozó testületben, feltüntetésére ama nagy 
veszedelemnek, mely a nemzetre várakozik, az állam feleke-
zetnélkülisége miatt ? utalt-e csak egyetlen hang is a jövő-
ben kitörő vihar azon jeleire, melyek már is nyilatkoznak a 
közös iskolákba járó, i f jú nemzedék sorai közt ? felszólalt-e 
valaki azon pártfogás és anyagi támogatás ellen, melyet a 
felekezetnélküli állam a női ipartanodának nyújt, hol D a r -
win tanai széltében hangoztatnak ? Nem, államunk ma is 
felekezetlen, törvényhozó testületünk pedig nem érti, nem 
érzi, hogy ez mit jelent ! vagy talán érti és érzi ? annál 
roszabb. 

Az első lépés, illetőleg ennek alapján tovább következik 
a többi. A mint a fentebbi pont a törvényhozótestület semmit 
nem tevéséről tanúskodik azon irányban, hogy az állam ke-
resztény jellegét visszanyerje és a nemzet fenmaradását val-
láserkölcsös alapon biztosítsa, ugy a további lépések positiv 
előhaladásról tesznek tanúságot, az elveszés felé. Ebben nagy 
érdeme (?) van a kormánynak, ugy mint a törvényhozó-
testületnek, sőt az oroszlán rész, legalább eddig, a kor -
mányt illeti. 

Nekünk soha sem vetheti szemünkre senki sem, hogy 
a kormányt derűre borura, vagy volt ok, vagy nem, igazság-
talanul vádoltuk volna; de a jogos krit ikát mindig gya-
koroltuk, ott, hol sérelmünk volt, mindig felszólaltunk Ezt 
teszszük most is, midőn felemiitjük e három évből azon tör-
vényjavaslatot, mely ugy a közép, mint a fensőbb tanoda 
reformjái-ól a törvényhozótestületnek benyujtatott, mely 
eléggé tanúsítja, hogy minő szellem uralkodik a kormány 
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körében a katholicismus iránt. A törvényjavaslat még nem 
tárgyaltatott ugyan és miért ? mert igy még a felekezet-
nélküli államot inspiráló protestantismusnak nem eléggé ked-
vező. Ez minden bizonynyal jellemző a lefolyt törvényho-
zási működés életére — de nekünk nem kedvező. Felemlit-
sük-e az erdélyi katholikus árvák sürgetett, de még mai 
napig elintézetlenül maradt ügyét ? megemlékezzünk-e arról, 
hogy ugyanazon országgyűlés folyama alatt foglaltatott le 
a nagyváradi litterarium stallum anélkül, hogy valaki érde-
mesnek találta volna ez ügyet legalább annyira, mint annak 
a kalodába zárt zsidónak ügyét, hogy a ministert miatta in-
terpellálta volna ? 

Sokkal nagyobb azonbap mind ennek ama 27-es bi-
zottság működése, mely szintén a törvényhozótestületből ke-
rült ki. A bizottság munkálatában már nem egyes intézke-
déssel, hanem egy rendszeres, az összes vallási életet önma-
gában foglaló és átölelő tervezettel találkozunk, mely kifejti 
a felekezetnélküli állam tendentiáját egész meztelenségében, 
mert feltárja előttünk a magyar nemzet felszabadítását a 
hitetlenkedésre, midőn mellette békókban h e v e r a nemzet ne-
velő anyja — a katholicismus. Még ma ez nem törvény, de 
mutatja milyen lesz az egykori törvény ; még ma nem adta 
hozzá szavazatát a törvényhozó testület, csak megmutatta 
amit táplál, a szellemet ; még ma egészen nem szabadította 
fel egyrészt, és nem tette fel a lánczokat másrészt, de lelkü-
letéről tett tanúságot, hogy mire kész ; — vagy ha a törvény-
hozó testületben oly szellem uralkodott volna, mely a val-
lásosság, a katholicismus iránt tisztelettel viseltetik, jöhetett 
volna-e létre oly törvényjavaslat, mint minő a 27-es bizott-
ságé? lett volna e bátorsága a 27-es bizottságnak, ily szel-
lemű törvényjavaslatot a t. ház asztalára tenni ? 

A röviden felsoroltak után, amint más lapok elitélték 
politikai szempontból a törvényhozó testület működését, ugy 
vallási szempontból mi is elmondhatjuk felőle: multadban 
nincs öröm, van-e, lesz-e jövőjében remény ? . . . mi az eddi-
giek után vakmerőség nélkül igent nem mondhatunk, miért ? 
csak egy tünetet jegyzünk fel. Egyik liberális lapunk egy 
jobboldali ellenzéki követjelölt ellenében, mely pártnak ve-
zére legalább annyit nyilatkoztatott ki, hogy minden feleke-
zet jogait, birtokait tiszteletben akarja tartani, szabadelvii-
pártit a jánl ; mert annakegyházpolitikai röpirata,s az abban 
kifejtett nézet nagy figyelmet gerjesztett. Ezt mindenki ért-
heti, hogy mit jelent. Mig a szellem meg nem változik, addig 
az egyházra az országgyűlés működése semmi jót nem ered-
ményezhet . . . . a hazára? a nemzetre? csak azt mondjuk, 
hogy ott, hol lelkismeretesség nincsen, ott a többi magától 
következik, tehát vederemo. $ 

Pest, május 31. A s v a j c z i n é p s z a v a z á s a 
p o l g á r i h á z a s s á g f e l e t t . Egy ténynyel állunk szem-
közt, mely ismét alkalmat nyújt nekünk, hogy a liberalis-
mus szive vágyait megfigyelhessük és végczéljukat leleplez-
hessük. A svajczi lakosságnak ismét alkalma volt t. i. azt a 
nagy semmit gyakorolni, amit ugy hivnak, hogy : népszava-
zás. A felett kellett dönteni t. i., kell-e polgári házasság oly 
értelemben, hogy az állam semmiféle felekezeti törvényho-
zást ne vegyen figyelembe a házasság körül, hanem csak 
saját hitetlen nézeteit kövesse, vagy sem ? Es a népszavazás 

döntött — döntött az állami felfogás mellett alig néhány 
ezernyi szavazat többséggel. 

Váljon ki az, ki ne tudná, hogy az ily módon létre-
jött többségeknél a hazugság, csalás, tévutravezetés, pres-
sio azok a nemes eszközök, melyek a liberalismus czéljait 
előmozditják. Hanem azt tart ják, hogy, de gustis non dispis. 
Igy azután megfejthető az az öröm is, melyet a ,Lloyd', a 
svajczi szavazás sikerülte felett érez, melynek nemis késett 
azonnal kifejezést kölcsönözni ; sőt többet is tett az Izrael 
fajának szolgálatában lévő lap, mert kinyilatkoztatta, hogy 
az egyedüli mód a házasság kérdését megoldani az, melyet 
a svajeziak kävettek és ha kérdezzük, hogy minő e mód? a 
,Lloyd'-tói azon feleletet nyerjük, hogy kizárólagosan csak 
az állam feladatát és szükségletét kell tekintetbe venni, 
mellőzve minden hagyományt, minden vallási, és állami elő-
ítéletet ; vagyis, ha jól fogtuk fel a ,Lloyd' szavának értel-
mét, ami felett nem kételkedünk: a házasság kérdését sze-
rinte és a liberalismus értelmében helyesen csak ugy lehet 
megoldani, ha az állam az Istenre, a lelkismeretre, a val-
lásra semmi tekintettel nem lesz, hanem ő, az állam fogja 
elfoglalni mindezek helyét, ő lesz az Isten, a lelkismeret, a 
vallási törvényhozó stb. ; amint hogy a ,Lloyd' csakugyan 
teljes állami függetlenségről, teljes állami souverainitásról 
beszél is, holott tudtunkkal ilyen csak egy létezik és ez : az 
igaz Isten. 

De valljuk meg, hogy az istennélküli liberalismusnak 
van is oka örvendeni e tény felett, mert ez ismét uj vivmány, 
ujabb lépés a liberalismus végczélja, a társadalom teljes el-
kereszténytelenitése felé, s ha csakugyan sikerülni fogna 
minden, erőszakolva előhozott kérdést ily módon megoldani, 
akkor teljes diadalát ülhetné a liberalismus a kereszténység 
felett. E czélra azonban azon meggyőződést kell felébresz-
teni és táplálni, hogy boldogságot, békét és mindennemű 
jólétet az emberiség csak akkor élvezhet, ha Isten helyét 
minden téren a hitetlen állam fogja elfoglalni, amint ez való-
ban hii-dettetik is ; e meggyőződés megérlelésével a liberalis-
mus gonosz játszmáját csakugyan meg is nyerné. 

Holott, ha betekintünk a liberalismusnak már-már na-
gyon is nyilt kártyájába, azon meggyőződésre kell jutnunk, 
hogy ott sem az állam, sem a polgárok jóléte nem játszik 
szerepet, azaz, hogy épen csak játszik, do nem komoly vég-
czél; hanem ellenkezőleg, a főfeladat: e törpe hitetlen mino-
ritás kedveért minden isteni, vallási intézményt ugy átala-
kítani, hogy azokban többé mi se legyen felfedezhető, mi 
e minoritásnak hitetlenségét sérthetné. Ma a hitetlenség tel-
jes emancipatiója foly a hit alól, igen felszabadítása a hitet-
ségnek foly, nem csak a hit alól, hanem az ellen is, amennyi-
ben még tiszteletben sem tartoznak tartani a keresztény hi-
tet, sőt felhatalmaztatnak annak megvetésére; mig ellenben 
a hitetlenség emancipatiójával szemben a roppant számú 
ker. hivők köteleztetnek tiszteletben tartani a hitetlenséget 
és a mi több, erőszakoltatnak, hogy a hitetlen kisebbség érde-
kében hozott törvények szerint já r janak el, lábbal tapodva 
vallási tanitmányukat, lelkismeretök szózatát, szóval min-
dent, mi előttük szent és tiszteletreméltó. S ha azután vala-
mely kérdésben e czél el van érve, akkor azt mondják, hogy 
a kérdés meg van oldva, de nem teszik hozzá, hogy a hitet-
len kisebbség érdekében és a hivő többség elnyomásával. 
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A svajczi népszavazás feletti öröm tehát a hitetlen li-
beralismus részéről nagyon érthető, mert azon reménynyel 
kecsegteti, hogy ha egy esetben sikerült Istent teljesen ki -
szorítani, ugyanaz fog történhetni más esetekben is. Ez az 
öröm azonban nagyon is arra való, bogy felébreszszen ben-
nünket, hogy levetkőzzük mi katholikusok különösen hitünk 
iránti közönyösségünket és a küzdtérre kilépve, a liberalis-
mus terveit, reményeit megsemmisítsük, mert különben saját 
tétlenségünk, és hogy kimondjuk: saját pulyaságunknak le-
szünk áldozatai anélkül, hogy valaki szánakoznék felettünk 
és anélkül, hogy valaki a felelősség súlyát rólunk levehetné. 
Az ellenség öröme mindig a mi bánatunk, és ez mai napig 
mindig napirenden van, ugyan kérdjük, mikor fogunk mi 
egyszer bánatot okozni ellenségeinknek? -+-

München. A b a j o r k a t h o l i k u s o k n a k f e l -
i r a t a a s z e n t a t y á h o z most már átnyujtatván, nincs 
ok többé, hogy discretionalis tekintetekből annak közlésétől 
tartózkodnánk; mielőtt pedig ezt tennők, szabad legyen 
annak keletkezése történetéről egyetmást mondani. 

Bismarcknak a pápaválasztásra vonatkozó, (általunk 
is közölt) ismeretes körirata a német püspöki kart együttes 
felszólalásra birta, melyben az amabban foglalt rágalmakat 
s ferdítéseket nyíltan s az egész világ előtt a leghatározot-
tabban visszautasították, a pápaválasztás szabadsága elle-
nében szándékolt merényletek ellen tiltakoztak s kijelen-
tették, miszerint a pápaválasztás érvényéről csak az egy-
házi tekintély Ítélhet, melynek minden katholikus, bárhol a 
világon, tehát Németországban is köteles magát alávetni. 
Ezen bátor, apostoli hangú nyilatkozat élénk viszhangot 
keltett valamennyi német katholikus szivében, s legott több 
részről azon óhaj nyilvánult, vajha a birodalom katholiku-
sai is találnának módot, főpapjaik nézeteivel való solidaritá-
suknak kifejezést adni, mig végre abban történt megállapo-
dás, hogy ez legjobban tömeges aláirásu felirat által történ-
hetnék,melyet Némethon katholikusai intéznének a szentatyá-
hoz. A terv,amily köztetszéssel fogadtatott,époly fényesen fo-
ganatosíttatott is. Németországnak sajátságos viszonyai azon-
ban okozták, hogy a bajor katholikusok elhatározták, mi-
szerint ők más feliratot küldenek Rómába, mint a porosz 
katholikusok, kiknek helyzetök még sokkal nyomottabb. 
Ezen különleges bajor felirat néhány hét alatt sok ezer alá-
írót talált. A münchen-freisingi megyében 60000-en írták 
ala, s épannyian az augsburgiban is ; Würzburgban 45001, 
Bambergben 39000, Speyerben 30000 s Eichstädtben 27000; 
a regensburgi aláirók számát nem tudjuk, de bizonyos, hogy 
ott legalább is annyi volt, minta többi megyében, ugy hogy 
az összes bajor aláirók számát túlzás nélkül 320—350,000-re 
tehetni, mire nézve megjegyzendő, hogy csupa férfiak irták 
alá a feliratot ; sőt e szám még magasabbra rúgott volna, 
hogy ha a feliratot a passaui megyében is köröztetik, mi 
azonban nem történt. 

Az aláírások, megyénként rendezve, kék bőrbe, a ra -
nyozott csatokkal s sarkokkal kötve, hatalmas köteteket 
képeznek. 

A felirat május 13-án adatott át a szentatyának egy 
nagy fényes küldöttség által Loi báró s Arco-Zinneberg 
gróf vezetése alatt. A küldöttség a legünnepélyesebb módon 
fogadtatott a szentatya által, déli 12 óra után. A szentatyát 

12 bibornok vette körül, a latinul fogalmazott feliratot Loë 
báró olvasta fel, melyre a szentatya gyönyörű beszéddel fe-
lelt. Egy a müncheni érsek ő exjához intézett magánlevél a 
következőket mondja e tekintetben : „A bajor feliratnak ha-
talmas kötetei szép kék kötésökben gyönyörűen vették ki 
magokat, amint ott a szentatya lábainál hevertek. A német 
katholikusoknak eme fényes nyilatkozata felette megörven-
deztető a szentatyát, ki egy gyönyörű beszédben mintegy 
átönté hallgatóiba azon apostoli lelkesedést az egyház 
szent ügyeért, mely egész lényegét eltölti. Az egész kül -
döttség mintegy 250 személyből állott, nem számítva az itt 
(Rómában) lakó németeket, kik önkényt csatlakoztak hozzá. 
IX. Pius, ki már élte 84. évében áll, oly erélylyel s oly lel-
kes tűzzel beszélt, eszméi az örökké fiatal szellemnek enyész-
hetlen üdességét oly jótékonyan érezteték a hallgatóval, 
hogy önkénytelenül is észrevettük, miszerint Istenihletett s 
különös kegyelmekkel megáldott férfiú előtt állunk". 

Midőn a következőkben a bajor katholikusok feliratá-
nak szövegét adnók, csak azt kivánhatjuk, hogy a hűség 
ott kifejezett érzelmei soha se lankadjanak el, haném dia-
dalmaskodva csábításon s kisértetéseken, tapasztalja, hogy 
szent Péter szikláján a ravaszság nem kevésbbé mint a 
durva erőszak hajótörést szenvednek. A felirat következőleg 
hangzik : 

Szentséges Atyánk! 
Midőn ezelőtt öt esztendővel sz. Péter templomában, a 

közönséges zsinat élén s annak közmegegyezése mellett a 
kath. hitre s Krisztus e földöni egyházára vonatkozó ama 
főfontosságu katározmányokat kihirdetted, akkor mi, Ba-
jorhon katholikusai, egy perczig sem haboztunk szavadban 
sz. Péter szavát ismerni fel s egyhangúlag ekként kiáltot-
tunk fel: „Igenis, ez a mi hitünk is; ebben akarunk élni s 
halni ! " . . . . Igaz, hogy azóta számos s nehéz kisértetés ke -
rülgetett minket,de Istennek kegyelme s segélye elh'íritá kath. 
hazánktól a szakadás veszélyét, sőt erős bizalommal reméljük, 
hogy azon kevés szerencsétlen közül, kiknek szemei eddig 
még elvakitvák, nem egy az egyház kebelébe térend vissza. 

De most u j veszély fenyeget, s mivel attól tartunk, 
nehogy ez ujabb veszély atyai szivednek túlságos aggodal-
makat okozzon, azért fiúi tisztelettel közeledünk apostoli szé-
kedhez, hogy katholikus érzelmeinket nyiltan s hangosan 
fejezzük ki előtted. 

E napokban ugyanis oly körlevélről vettünk tudomást, 
mely a német birodalom, melynek mi bajorok is tagjai va -
gyunk, legmagasabb hatósága által 1872-i decz. 20-kán az 
európai hatalmakhoz intézve, a jövendőbeli pápaválasztást 
tárgyalja. 

Bármely nehezünkre essék is, e tárgyról Előtted nyi -
latkozni, mégis kényszeríttetünk rá. Mert meg nem enged-
hetjük, hogy, mint az emiitett iratban történik, a pápai vagy 
püspöki joghatóságra vonatkozólag valaki oly nézeteket 
erőszakoljon a kath. egyházra, melyeket annak legelkesere-
dettebb ellenségeitől kölcsönzött, s aztán, irányzatosan ha -
mis lehozással, ennek alapján a jövő pápaválasztást Ítélő-
széke elé vonni akar ja , oly ítélőszék elé, melynek fogalma 
sincs az egyházról, s hogy azt oly feltételektől akarja füg -
gővé tenni, melyek az egyház lényegén kivül feküsznek. 

Ezért tiltakozunk, hasonlóan mint püspökeink, hi tünk-
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nek azon elferditései ellen, melyeket az emiitett irat t a r -
talmaz ; 

ezért kijelentjük, hogy csak azt fogjuk törvényes pá -
pául elismerni, kit püspökeink ismerendenek el annak ; 

s azért erősen fogadjuk, hogy nincs hatalom a földön, 
mely a törvényes pápától elszakasztani tudjon,mert jól tud-
juk, miszexúnt az üdvözülésnek egyik feltétele, hogy a ró-
mai pápával egyesülve legyünk. 

Mi pedig ezen ünnepélyes erősfogadás közepette is 
rendithetlen bizalommal tölt el aziránt, hogy drága bajor 
hazánk a schisma veszélyét kikerülni fogja, az azon felette 
megvigasztaló tény, hogy ősi fejedelmünk, II. Lajos, szere-
tett királyunk hü fia a kath. egyháznak, ki valamint kép-
viselőjét még folyvást szentszéked mellett tartja, s a Tieded 
legújabban is megint ősi, fényes szokás szerint fogadta, ugy 
jövőre is, régi bajor hűséggel fog apostoli trónod mellé állani. 

A többiben minden bizalmunkat Istenbe helyzük. Az 
irgalmas Isten, ki a hit fáklyáját őseink számára meggyujtá 
s megengedi, hogy az még ma is fényesen ragyogjon, ugyan 
az nem fogja megengedni, hogy e fényes világosság hazánk-
ban valaha elaludjék. Hogy e borzasztó büntetés elhárittas-
sék tőlünk, a töredelem cselekedetei által azon bucsut szán-
dékozunk megnyerni, melyet te, Szentatyánk ez évre nyú j -
tani kegyesen elhatároztál, hogy ekként a Mindenhatónak 
igazságos haragját némileg kiengeszteljük, s jóakaratodra 
áldásodra mindig érdemessé tegyük magunkat. 

Fogadd tehát kegyesen, Szentatyánk, eme gyermek-
det szavakat, melyeket Némethon többi katholikusai egye-
temben hozzád intézünk, kikkel a hit, remény s szeretet kö-
teléke által egybefüzve vagyunk, s küldd meg nekünk szent 
áldásodat, melyet mint atyai szereteted zálogát kérünk. Ezen 
alázatos kérés mellett maradtunk fiúi hódolattal s tántori t-
hatlan hűséggel Szentségednek engedelmes fiai a bajor k i -
rályságból. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
— Svajcz e napokban igen érdekes népszavazásnak 

volt színhelye, melynek egyik, minket is érdeklő főtárgya 
az volt : kell-e a svajczi polgároknak a polgári házasság '? . . 
Összesen több mint 400,000 szavazat adatott be, a polgári 
házasságot elfogadó többség pedig csak körülbelül 6000-et 
tett, ugy hogyr az uj törvény a szavazóképes polgároknak 
majdnem felén erőszakot követ el a — szabadság nevében ! 

— A legújabb tudósítások szerint a porosz kormány 
most már a münsteri püspököt is lemondásra szólította fel. 
Nevezett főpap természetesen nem fog lemondani, követke-
zik tehát az ,elitéltetés' a berlini legfőbb .egyházi' törvény-

szék által, a .letevés' sat. sat. — A boroszlói püspökre vo-
natkozólag tárgyalások folytak az osztrák s a porosz kor-
mány közt, minek eredménye egyelőre az, hogy Andrásy 
gróf megígérte, miszerint a püspököt nem tekintendi porosz 
püspöknek s nem fogja megengedni, hogy megyéje porosz 
részét Ausztriából igazgassa. Ez az,mit Poroszország paran-
csolt. — A porosz kormány módot talált a szerzetesi javak 
legalább azon megyékbeni eladatását megakadályozni, me-
lyekbe eddig a püspökök ,letevése' után királyi biztosokat 
küldött. A porosz ,Landrecht'-nek egyik §-a t. i. azt ren-
deli, hogy ilyetén eladás csak az illető megyés püspöknek 
engedélye mellett történhetik meg. Most tehát — igy okos-
kodik a kormány — miután a püspöki joghatóság a királyi 
biztos kezébe ment át, ennek engedélyétől függ, szabad-e 
az emiitett javakat eladni, vagy se. Nem sokára ,az állam' 
talán még a kath. papoknak felszentelését is fogja ,királyi 
biztosokra' bizni. — Országszerte a jubileumi processiók 
tiltatnak el ; mert a .törvény' csak a ,rendes' körmenete-
ket engedi meg a katliolikusoknak. — A ,Nord. Alig. Ztg.e 

szerint már most elhatározott dolog, hogy a kormány nem 
fog a német püspököknek feliratára válaszolni. „Ha a 
kormány — teszi hozzá az emiitett lap, a püspökök eme 
megjegyzésére figyelme, hogy a szentzék mindig hajlandó 
minden méltányos követeléseit teljesíteni, ez által azt ismerné 
el, hogy eddig helytelenül cselekedett, ezt pedig a porosz 
kormány annál kevésbbé teheti ; mert a tapasztalás mu-
tatta, hogy a katholikus egyház tényleges körülményekhez 
mindig alkalmazkodni tudott". Büszke beszéd ez, csakhogy 
némelykor épen az beszél leghangosabban, aki legroszab-
bul érzi magát. — Báró Richthofen volt boroszlói kanonok, 
kiről lapunk is már több izben említést tett, hogy püspöke 
ókatholicismusa miatt kiközösítette, s hogy későbben luthe-
ránussá lett, legújabban kanonoki stallumáról lemondott, 
melyben a kormány őt eddig erőszakkal megtartotta ; e lé-
pés mindenesetre igen helyes, bár jobbrafordulást jelezne. 

— Május 16-án az egyház egyik derék főpapja ment 
be az örök dicsőségbe : mrgr. Plantier, nimesi püspök, élté-
nek 62-dik évében. Mint szegény kertésznek fia 1837-ben 
lett pappá; egy ideig mint az ószövetségi szentirati tanul-
mányoknak tanára működőt a lyoni hittani karban, mígnem 
1854-ben püspökké lett. A császárság idejében a római kér-
déssel foglalkozó erélyes pásztorlevelei nem egy izben N a -
poleon nemtetszését szerezték neki, melynek a ,Moniteur, 
egyszer hivatalosan kifejezést is adott. Ez előtt két évvel 
pedig a berlini Napoleon-utánzó is panaszt tett ellene a köz-
társasági kormánynyal ; mert róla is az igazat meglehető-
sen himzetlenül ki merte mondani. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén lejáró előfizetést jókor megujitani; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szives pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, fóutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

H A R M I N I Z N E G Y E D I K É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút óít-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 9. 46. I. Félév, 1875. 
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V e g y e s e k . 

Programm-félék. 
Haec est hora vestra, et potestas tenebrarum, 

monclja az Üdvözitő Júdás s társairól ! 
Haec est hora vestra, et potestas tenebrarum, 

mondhatjuk mi az uralkodó liberalismusról ; de 
facto uralkodik raj tunk, s oly hatalmat gyakorol 
felettünk, melyre sem jelleme, sem elvei, sem érde-
mei nem csak hogy nem méltóvá, de még képessé 
sem teszik. 

Lesz-e ez mindig igy? Mindig fog-e már ezen-
túl a ravaszság a becsületen, a jellemtelenség a 
lelkismereten, a tömeg száma az ész felett ural-
kodni? Nem fognak-e többé visszatérni ama „régi 
jó idők", midőn a tisztesség törvénye, a becsület s 
józan ész hangja döntött, midőn 

De mikor is voltak ezek a „régi, jó idők" a 
magok teljében, a magok egész fényében ? . . . . Nem 
is nagyon kutatom ; mert utóvégre azt találnám 
felfedezni, hogy ezek a „régi jó idők" az emberi 
nemnek egyik hagyományos eszményképe, a múlt-
ban álmodott s a jövőben hasztalanul keresett li-
dércz ; — az észnek, a becsületnek, a józanságnak, 
a vallásos érzelemnek uralma mindig csak nehéz 
küzdelmek által vivatott ki s tartatott fenn ; még a 
„régi jó idők"-ben is ! 

Azonban van mégis különbség! 
Voltak mindig küzdelmek, nehezek is, de mégis 

könnyebbek, mint a maiak, mert mások voltak az 
eszmék, melyekkel szemben szállani kellett, s egész 
hoszu sora a legveszedelmesebbeknek még nem is léte-
zett ama „régi jó időkben"; igy tehát mégis könnyebb 
volt akkor, annál könnyebb, midőn a vallás hatalmas 
szózata, a fékeknek e legerősebbike, akkor még en-
gedelmességre talált, vagyis inkább: el sem engedé 
annyira vadulni az embereket, mint ma, midőn legio 

azoknak száma, kik magokviselete szerint itélve, 
miben sem különböznek az oktalan állattól. 

De a küzdelem nehéz volta nem ment fel an-
nak meginditása s végig vivása alól; s azért az jó-
zan s becsületes eszmék pár t jának nem szabad tét-
lenül néznie, mit müvei az ellenfél, vagy épenség-
gel nemében a kárörvendező fatalismusnak ekként 
okoskodnia : „Csak hadd menjenek neki a falnak ; 
majd ha tönkre tették magokat, akkor lépünk fel, 
tehát úgyis a miénk a jövő" igenis, de minő 
j ö v ő ? . . . . aztán ily okoskodás sem józan nem lenne, 
sem becsületes ; mert nem keresztény ; — mi pedig 
itt a józan s becsületes eszmék pártjáról szólunk. 

S ép ezért kettős örömmel vehetjük, ha e párt-
nak egyegy oly nyilatkozatával találkozunk, mi-
nőt e napokban a lajthántuli katholikus főnemes-
ségnek egyik előkelő tagja, Liechtenstein Alajos 
herczeg *) közrebocsátott. Világos, becsületes, tisz-
tességes felszólalás ez, a keresztény conservativis-
mus érdekében, hálával fogadandó jele annak, hogy 
e párt is tudja, mit akar, s hogy a czéljai elérésére 
szükséges eszközök felett is gondolkozik. 

Könnyen megmagyarázható hibája az az em-
beri természetnek, mondja előszavában az emiitett 
röpirat, hogy az öntapasztalta benyomásokat túl-
becsüli, minél fogva minden egyes egyén igen haj-
landó azt hinni, hogy a mit ő hallott vagy látott, 
az mindeddig hallatlan, soha nem létezett dolog. 

Innen van, hogy jelen korunkat, a 19. száza-
dot, a szerint, hogy lefolyása s eseményei kire minő 
benyomást tesznek, az egyik mint a haladás, az 
emberi ész legszebb virágzásának, a képzelhető leg-
nagyobb földi jólét s boldogság aranykorát ma-
gasztal ja; mig a másik ugyanabban csak egy vi-

*) „ Ü b e r I n t e r e s s e n v e r t r e t u n g i m S t a a t e , m i t b e s o n d e -
r e r B e z i e h u n g auf O e s t e r r e i c h " . W i e n , 1 8 7 5 . 
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gasznélküli haláltusának, egy lassan lefolyó szel-
lemi rothadásnak s az anyagi végromlás korszakát 
látja. De továbbá époly természetes, mint szintén 
igen könnyen megmagyarázható tünemény, hogy 
ez a jelen kor, ez a 19. század leginkább azoknak 
tetszik, kiknek hasznukat, befolyásukat, mindenké-
pekeni anyagi jólétöket s gyarapodásukat előmoz-
dítja — mint másrészt nagyon is visszatetszik 
azoknak, kiknek hol méltányos követeléseiket, hol 
teljesithetlen utópiáikat visszautasítja. 

Amazok a liberálisok, ezek — a socialisták. 
Ennél fogva a liberalismus mit sem kivánna 

inkább, mint hogy politikai s népgazdászati ural-
mának emez arany korszaka tovább „ fejlődjék" 
egészen legvégső consequentiáiig, azaz mindaddig 
mignem az összes politikai s vallási hatalom az ő 
kezében központosul, s a népek összes munkájá-
nak ára, értéke s eredménye az ő pénztáraiba foly ; 
— azaz mignem az egész émberi még csak két osz-
tályból álland: a végtelenül csekély számú, de vég-
telenül gazdag kisebbség, a kizsákmányolók, s a 
túlnyomó többség, a kizsákmányoltak osztályából. 
Azért azt akarja a liberalismus, hogy az általa 
mindenhatónak deciaráit állam a tőzsdét mindad-
dig kegyelje, pártolja, támogassa, védelmezze, mig-
nem e tőzsde maga csakugyan mindenhatóvá lett, 
mely aztán kegyesen arra indittatva érzendi ma-
gát, hogy az államnak bizonyos évidijt biztosítson, 
melynek segitségével mindenhatósági játékát rang-
jához méltó decorummal tovább folytathassa. 

Épen ellenkezőjét akar ják a socialisták. Ezek, 
a kizsákmányolt, kifosztogatott, végső nyomorba 
siilyedt néposztályoknak szóvivői, az óriási léptek-
kel haladó közelszegényedés s egyre fokozodó 
anyagi s szellemi nyomásnak emé korszakát meg 
akar ják szüntetni — minél előbb — a szenvedet-
teket megboszuló lázadás, forradalom — vér, vás, 
tűz által — 

A liberalismus, mely hatalma fénypontját 
majdnem valamennyi „civilizált" államban épen 
most érte el, a jövőt mint egy, az örökkévalóságba 
kinyújtot t jelent álmodja, mely örökkévalóságon 
keresztül nem lesz más uralkodó, mint ő, s nem 
lesz, ki uralmát háborgatni merendi ; — a socialis-
ták ugyané jövőt mint egy szintén örökkévaló, de 
igazságos népuralmat képzelik, de mely csak ugy 
fog létesülni, ha a világ előbb egy borzasztó vé-
rengző katastrófán menend keresztül ; — mind-
ketten valami Millenium-félét várnak, reméllenek, 
álmodnak, csak hogy a socialisticus utópia abban 

különbözik meg a liberálistól, hogy létesitésére — 
egy kis petróleum kell ! 

Pedig mindketten tévednek ; a maga rendszere 
s a maga elvei nyomán egyik sem fogja a socialis 
kérdést megoldani ; ugylátszik, azt a rendeltetést 
nyerték a G-ondviseléstŐl, hogy hasztalan, ered-
ménynélküli tusában gyengítsék, irtsák ki egy-
mást ; mert a harcz köztük oly kiméletlen vakdüh-
hel foly, hogy az egyik, a liberalismus észre sem 
veszi, miszerint amugyis, öntermészeténél fogva 
halálfia, kit saját nyomorékvolta veszt el ; mig a 
másik, a socialismus, még nem is sejti, hogy czél-
jait, a mennyiben elérhetők, csak ugy érheti el, ha 
megszűnik az lenni, a mi ma 

Nem paradoxon ez ; — csak egy kis türelmet 
kérünk : 

A liberalismus nem veszi észre, hogy alig meg-
alapított uralmának megölő betűjét a saját elvei-
ből folyó végkövetkeztetések képezik, hogy saját 
elveinek folyományait sinyli, melyek biztosan 
megölnék, hahogy más ellenségei nem lennének is, 
kik végvesztét kivánják s siettetik. Nem a socia-
listicus mozgalom, vagy holmi nem létező ultramon-
tán összeesküvés okozzák az ipar egyre fokozodó pan-
gását s a kereskedelmi válságokat ; hanem a libe-
rális tultengődés, karöltve a „rendszer" azon anarchi-
cus rendezetlenségével, melyben ezen újkor bölcsei 
a szabadság netovábbját bámulják ; nem a sociali-
sták, sem az ultramontánok nem okai azon hallatlan 
corruptiónak, mely a liberalismus „ legelőkelőbb" 
köreit jellemzi ; sem ezek, sem azok nem okozzák az 
alsóbb néposztályoknak kimondhatlan erkölcsi el-
fajulását, mondhatnók : elvadulását, s a munkás osz-
tá ly nyomorát ; — mindezt a liberalismusnak im-
már százados, nyakas harcza okozza az Egyház 
ellen, melyet pusztán politikai okokból visel ; mert 
a kath. egyház azon egyedül még fenálló, függet-
len hatalom e földön, melyet sem elcsábitani, sem 
megvesztegetni, sem megvenni, sem megtörni nem le-
het. E harcz közepette eléggé jellemtelennek mu-
tatta magát a liberalismus azáltal is, hogy ellenfele 
katonáit, hiveit esküszegésre csábitotta, hogy ekként 
ön sorait szaporitsa: — más szóval: aláásta a val-
lás tekintélyét, megsemmisité, a mint lehetett be-
folyását, hogy ekként az egyháznak született hi-
veit, gyermekeit felhasználhassa édes anyjok el-
len ; de midőn a hit ellen áskálódott, fel kelle adnia 
annak elválaszthatlan társát, az erkölcstant is, s 
csuda-e tehát, ha a becsületes érdekek solidari-
tása helyébe az önérdek, a jog helyébe az erőszak, 
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a lelkismeret helyébe a pillanatnyi haszon hajhászata, s a 
társadalmi béke s egyensúly helyébe valamennyinek küz-
delme valamennyi ellen, az általános „Kampf um das Da -
sein" lépett? 

Nem a fekete vagy vörös Internationale okozza az 
adócsavar eddig hallatlan meghúzását, a katonai költségve-
tések óriási növekedését, az állami pénzek arczátlan elfe-
csérlését, szóval a nemzetek elmaradhatlan tönkrejutását ; 
hanem mindezt a liberális Parlamentarismus okozza ; az 
„alkotmányosság" álczája alatt űzött, sokfejű absolutismus, 
mely a nemzetek legbecsesebb erőit a helyett, hogy józan 
szabadság által fejlesztené s életképességöket fokozná, túl-
ságos központosítás által elnyomorítja, mely az egyéneket 
öntudat s akarat nélküli gépekké teszi, nem a legbecsülete-
sebb, legokosabb államférfiú, hanem a legravaszabb, legvak-
merőbb, leglelkismeretlenebb agitator kezében ! 

Szóval, a liberalismus önmagában roskad össze, ön 
ütötte sebeit sinyli, oly sebeket, melyeket születése pillana-
tában magával hozott ; — ezekbe belehalna még akkor is, 
ha a népek, a tömegnek nagy többsége, a hivők csak ugy, mint 
a hitetlenek, a becsületes emberek csak ugy, mint a szelle-
mileg bukottak nem unták volna is még annyira, mint a 
hogy tettleg már unják. 

Másrészt a socialisták nem értik, vagy nem akar ják 
érteni, hogy tanitmányuk kivihetlen vagy csak erőszakosan 
kivihető s akkor is a világ civilisatióját, anyagi s szellemi 
jólétét tönkretevő részletei semmi egyéb, mint bizonyos li-
berális tételek folyományai, hogy tehát ők ezekkel esküdt, 
gyűlölt ellenségeik, a közönséges liberálisoknak álláspontján 
állanak, mely végkövetkeztetéseket a liberálisok részint óva-
tosságból, részint önzésből nem vonták; — de hogy ellen-
ben kivihető s méltányos követeléseik kivétel nélkül szint-
annyi keresztény eszme, melyeket a liberalismus 1789 óta, 
épen mert keresztény eszmék, s mert az ember ember általi 
kizsákmányolását akadályozzák, elfojtani, elnyomni ipar-
kodott, anélkül, hogy a természetében rejlő meddőségénél 
fogva jobbat, vagy csak félig is kielégítőt tudott volna he-
lyökbe tenni. 

De e keresztény eszmék valának, melyek az egész 
középkoron keresztül a politikai s társadalmi életet á tha-
tották ; ezek befolyásának köszönék az akkori alsóbb réte-
gek, hogy minden ököljog, a hatalmasak bármily széles 
mérvű kapzsisága s erőszakoskodása mellett aránylag biz-
tositottabb s tűrhetőbb existentiájok volt, mint ma. Magok 
a socialisták is kénytelenek elismerni, hogy a keresztény 
középkor, eltekintve egyes csekély, helyileg s tárgyilag el-
szigetelt kivételektől, socialis kérdést nem ismert; mig a po-
gány ókor, s még sokkal nagyobb mérvekben a hitetlen újkor 
épen e kérdés okozta rázkódások alatt szenvednek legin-
kább ; — elismerik, hogy a középkor eme szerencsés hely-
zetét bizonyos bölcs intézmények eredményezek ; de mily 
szellem volt az, mely ez intézményeket átlengé, azt — nem 
akar ják észrevenni, érteni, tudn i . . . . 

Pedig épen a nézeteknek ezen, szeretném mondani 
gyermekes éretlensége, ezen éretleneszü makacskodás, mely-
nél fogva a jót „csak azért" sem fogadják el és be ; csak 
azért nem keresik az orvoslást ott s ugy, ahol is amint kel-
lene, mert akkor a kereszténységgel találkoznának, ez 

okozza, hogy a socialis reform mindeddig késleltethetett, s 
hogy a liberalismus még folyvást napról napra tengeti nyo-
morult életét ; mert a mint a dolgok ma állanak, ő még min-
dig a kisebb baj alakjában tűnik fel, melyet a világ, utálat-
tal bár, de mégis eltűr ; mert, a mi utána jönne, még sokkal 
roszabb lenne. Valahol s valahányszor a socialisták mind-
eddig uralomra vergődtek, mindig vad, embertelen, buta tö-
meg gyanánt viselték magokat ; rablók, gyilkosok, gyujto-
gatók voltak, de a társadalmi viszonyok egészségesebb a la -
pokra fektetését egy hajszálnyival sem mozditották elő, s 
ezt mind azért ; mert legfőbb dicsőségöket abba helyezték, 
atheusoknak lenni, ebbeli atheismusuknak pedig viszont, 
mint amolyan éretlen, de vad gyermekek nem tudtak külömb 
kifejezést adni, mit egynehány templomnak ledöntésében s 
egy pár papnak agyonütésében, mintha bizony igy kellene a 
socialis reformot megindítani ! 

De hát végre, ki fogja azt megindítani ? Égető kérdés 
ez, melynek megoldását nem szabad már továbbra halasz-
tani, ha csak azt nem akarjuk, hogy Európának minden 
egyes állama igen közeli jövőben egyegy vértengerré váljék, 
s világrészünk összes polgárisodása a szégyenteljes barbár -
ság ama mocsárjába veszen, melynek egyik részét a párisi 
s carthagenai communard-ok üzelmeiben szemlélnünk, még 
csak az imént alkalmunk volt. 

De hát ki az, ki a socialis reformot végre valahára 
meginditani fogja ? A hadakozó félnek egyike sem képes 
rá ; a liberalismus összefüggés nélküli foszlányokra tépte a 
társadalmat, hogy akadályozhatná meg e foszlányok vég-
képeni elvesztet? s a socialismus egyenesen akarja, hogy 
még e foszlányok is elveszszenek, hogy tudna tehát segéd-
kezet nyújtani arra, hogy ami még jó bennök, az mentessék 
meg s tétessék a jobb jövő alapjává ? ? 

E két párton kivül áll még egy harmadik, mely ko -
ránt sem tétlenül nézi a történendőket, hanem a maga ré-
széről is készül, jól tudva, hogy a végleges, döntő határo-
zás majdan az ő kötelessége, de joga is leend. 

E párt a keresztény conservativ párt, mely egy katkoli-
kus párt köré jegeczesedik, mely nem csak a jelenleg ural-
kodó osztály embereiből áll, mint a liberális, nem is csak az 
elnyomott osztály tagjaiból, mint a socialisticus ; hanem mely 
keretébe, táborába valamennyi osztályt, valamennyi rendet, 
valamennyi hivatás-nemet szólít s vonz ; mert a kötelék, 
mely mindezeket együvé tartja, nem a földi önérdek, hanem 
a hit, a positiv vallásosság, a túlvilági létrőli erős, megin-
gathatlan meggyőződés. Ekként alakulva, e párt elég elfo-
gulatlansággal rendelkezik, hogy a liberalismus intézmé-
nyeit, amint érdemlik, halomra döntse, erélytelen álkimélet, 
de elhamarkodó túlzás nélkül is ; s égyuttal alapelveiben 
elég erős e párt, hogy az általa létesítendő intézményeket 
élet- s fejlődésképesekké, maradandókká tegye ; mert azon 
egyház, mely Európa nemzeteit már egyszer a római ura-
lom törmelék-halmazából kiásta, s a népvándorlás vadul 
zajló hullámaiból kimentette — ezen egyház egy második, 
az igazi újkori civilisatiójának is lehet szögletkövévé ; s az-
által lesz azzá, hogy a tévelygő, kétségbeeső szellemeket 
megszeliditve, a f a j - s osztályküzdelmet, — melynek Eu-
rópa különben menthetlenül áldozatul esik, az szivek belse-
jébe szorítja, hol a keresztény saját szenvedélyei ellen küzd-
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vén, önmagát győzi le ; békésen, a saját maga, de az Istennek 
is minél nagyobb dicsőségére. 

Igy fogva fel a katholikus párt eszméjét, a fentidézett 
nagybecsű tanulmány szerint azt látjuk, hogy az korunk 
nagy bajainak okát joggal a liberalismusban, a socialismus-
ban pedig csak e bajoknak egyik jelét látja. Az eszközök-
ről, melyekkel e bajokon segíthetni remél, egy jövő cz ikk-
ben szólandunk. (Folyt, köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
X I I . 

Az elvnélküli, megvásárolható észak-német sajtó a de-
rék német nemzetet égbekiáltó jogtalansággal és gálád párt-
gyűlölettel igyekszik elszakitani dicső múltjától. Pedig nincs 
nemzet, melynek jogosabb igénye, nagyobb szüksége lehetne 
az igazságra és felvilágosításra, mint a szellemdus német-
nek. Efféle a reptilienfondból élősködő gonosz sajtó ép azon 
tényezőket kárhoztat ja, melyek a német fa j emelkedésének 
és nagyságának, dicsőségének és boldogságának, fenmara-
dásának és virágzásának legfőbb emeltyűi voltak ; — ellen-
ben: a leviharzott gyászidők tévedéseit, az elporlott ősök balfo-
gásait, mint a fenmaradás, újjászületés egyedüli factorait (?) 
megénekeli. ^Gusztáv Adolfot, a szivtelen absolutistát, a 
képmutatót, ki szent énekeket zengedezve gázolt Némethon 
fiainak vérében, s a felvilágosodás s szabadság czége alatt, 
telhetetlen uralomvágygyal a német birodalom koronája 
után törekedett ; — igen, ezt „nemes szent férfiúnak" ne-
vezi. A nagy, igazán nemes Tilly-t pedig, e jámbor keresz-
tényt és győzedelmes hadvezért, „borzasztó gyilkos ha ra -
miának" mondja. És midőn collegája, a független dél-német 
sajtó ellenkező irányban operál, azt is, mint az ultramontán 
világnézet fanaticus szóvivőjét, az előhaladt obscurantismus 
makacs előharczosát, a német nagyság és cultura esküdt 
ellenségét (?) denunciálja . . . . 

Ekkép a német államiság rákfenéit emelkedése és 
nagygyá lehetése factorául tartva : ellenben, üdvárasztó té -
nyezőit nemzetellenesek és kártékonyoknak bélyegezve, 
emiitett észak-nc'met sajtó szinte régidőktől fogva oly té -
ren mozog, melyen nem a német elem felvirágzása, do annak 
bukása legbizonyosabb. Mert még ma is tűzhöz kap, holott 
vizre volna szükség; gyuanyaggal j á r körül, holott csak 
oltószer nyújtana menekülést. Vagyis a tüzet tűzzel a k a r -
ván eloltani, borzasztó eonllagratiót idéz elő, s tév hitében a 
bukás tényezőit emelkedés hypomochlionául tekintvén, oly 
ösvényen halad, melyen a népek és nemzetek számára nem 
élet, de bizonyos halál tenyészik. 

Szóval e sajtó a legördült évszázadok történelmein nem 
okul ; mert azokat pragmatice, vagyis okaik s eredményeik-
ben nem fogja fel ; nem tudván, de tudni nem is akarván a 
históriát, melyről egy ősrégi államár mondja, hogy : „ma-
gistra vitae, testis temporum, lux veritatis, vita hominum". 
(Cic.) Nem csuda hát, hogy a bűnt istenítve, bájos ruhába 
öltöztetve, — az erényt pedig meggyalázva, ijesztő rémkö-
penybe burkolva adja elő. Nem gondolva meg, hogy egyik 
ünnepelt publicistánk szavaiként : „eljátszotta jelenét és jö-
vőjét egy olyan nemzet, moly történeti való helyett históriai 
hazugságokat ölel ; ha kivált önfajának történelmét eltor-
zítva, elferdítve ir ja be évkönyveibe ; ha elődeinek vallási és 

politikai viszontagságait, tragicus multját, vérfoltos ca ta -
strofáit stb., apocryphus kontároknak, elfogult pártembe-
reknek, pajzán regehősöknek stb., irkafirkáiból meriti". 

Igen, e sajtó napjainkban is tűzhöz kap, midőn az ú j -
donsült német császárság vezényszavára, Péter széke meg-
döntésének kísérletében fogyasztja erejét, holott a vatikáni 
pápaságra, a társadalmi rend, bomlatlanság és tartósság e 
tényezőjére, mint egyedüli oltószerre volna szükség. Ezt ma-
gok az elfogulatlan protestánsok is kinyilatkoztatták több-
szörösen. Nem szinte rég roszalta és elitélte protestáns létére 
a franczia Guizot, ki egyáltalán nem vádolható ultramontán 
érzületről, ha ugyan ily érzület vádat érdemel; — igen, 
Guizot elitélte az apostoli szék üldöztetését, mert ez által, 
(mint helyesen mondja) a társadalom és polgárisodás léte 
veszélyeztetik. A szinte protestáns Herder állítja, hogy : „a 
pápaságon nyugvó egyház nélkül Európa valószínűleg a 
kényurak zsákmányává, szakadatlan háborúk színhelyévé, 
vagy mi borzasztóbb : mongol tányává változott volna. Azért 
a pápa üldöző bismarckismus, öntudatosan vagy öntudatla-
nul üldözője, ellensége egyszersmind az emberiség legdrá-
gább, legfenségesebb javainak is. A szentírás szavaiként, a 
sötétség fejedelmei akkor változtatják át magukat legsike-
resebben „világosság angyalaivá", midőn arra ígérkeznek, 
hogy a pápaság romjain haladást, felvilágosodást és szabad-
ságot fognak terjeszteni. Divináló tehetség nélkül is meg-
beszélhetjük azon siralmas állapotot, melynek ilyetén forra-
dalmi elvek életbeléptetése folytán okvetlenül be kellene kö-
vetkezni. Csak a rombolás elvei szerint kell a népet felvilá-
gosítani ; csak meg kell győzni a tömeget arról, miszerint a 
lopás, lázadás, rablás és a szenvedélyek fékvesztett kicsa-
pongásai nem vétségek az istenileg megállapított rend ellen» 
és a beduinok Saharája, mongol, tatárok sivatagja készen 
van,keresztény polgárisodás nincs többé ! Vallásellenes irány-
bani haladás és felvilágosodás nem haladás, hanem há t r á -
lás, visszaesés ; mert ez a gyarló hullatag emberésznek iste-
nitése, bálványozása. A lázadás szellemébeni szabadság — 
épen nem szabadság, hanem annak a feltétlen szenvedélyek 
általi leigázása, eltiprása. 

Gondoljanak Berlinben, Bécsben, Turinban, de még 
Budapesten is az úgynevezett „junghegelianismus"-ra, az 
általa felállított társadalomellenes, merőben atheistikus ok-
főre, mint az örökös néplázadások termékeny anyjára és 
reszkedjenek ! 

A „Jahrbücher der Gegenwart" czimü folyóirat 1845. 
februári füzetében, dr. Reiff a hegeli orthodoxiát előter-
jesztve, nyiltan kimondja, hogy: „mi (hegelisták) semmi oly 
Istent nem akarunk, ki minket szabadságunktól megfoszt s 
bennünket merő szenvedőleges helyzetre kárhoztat ; hanem 
egy olyant, ki szabadságunknak feltétele és ereje legyen 
(az absolut önszellem t. i) valamint a népeknek sém kell 
többé semmi transcendentalis kormány, miután tudják, hogy 
ők magok is képesek magokat kormányozni". 

E szerint a hegelisták hihetőleg a világot magok is el-
igazgatnák, s talán még a földrengéseket, napfogyatkozáso-
kat s több ily anomaliákat is eltörülni fogják. 

Csakhogy természetesen ők, kik a legszentebb erköl-
csi tökély és szellemi fenség (Isten) előtt meghajolni, annak 
akara t já ra magokat gyermekileg bizni vonakodnak, perczig 
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sem kétkednek az anyagi természet vas keze alatt rabszol-
gailag porba borulni s a nagy Mindenséget imádni. 

A „jelenkor philosophiája" kötelességének tartja, egy 
isteni csalhatlan tekintély követelésének mint örökös ellenség 
ellenszegülni, mint dr. Reiff folytatólagosan magát kifejezi ; 
de a pbysikai lehetetlenségnek okosan enged. 

Hisz, köztünk legyen mondva, ily engedély nem szé-
gyen ; lám, a pogány philosopbia szintén alávetette istenét e 
kényszerűségnek, úgynevezett fatumnak, kövotkezőleg : egy 
hegelistának sem derogálhat ugyanazon sorsban osztozni. 

Hát a lélek halhatatlansága ? Oh a napi philosophia 
(mert hisz ez az a „Philosophie der Gegenwart") a költővel 
tart, ki azt mondja, hogy számára nincs más hely s itt neki 
élni és halni kell. 

„A hiedelem, ugy mond Reiff, hogy halálunk után más 
égi testekbe fogunk áttétetni, oly fonák, miszerint kár volna 
rá egyetlen szót is vesztegetni. Bizonyára az ember a valódi 
világhoz tartozik, s ezen kivül nincs hely számára, ö ezen 
kivül gondoltatva merő semmi. Én, úgymond tovább, mit 
sem tudok egy, éltemet az örökkévalóságba nyujthatás utáni 
vágyról" ! Természetesen, vallás után még kovésbbé érezhet 
vágyat ily ember ! 

„Amaz úgynevezett isteni kinyilatkoztatáson — úgy-
mond — tul tettük magunkat ; a kereszténység szinte csak 
az emberi lénynek önelhatározásából származott. A philoso-
phia diametralis és engesztelhetetlen ellensége a positiv val-
lásnak, mint természetfölötti módon kinvilatkoztatottnak, s 
a philosophiának mit sem kell félni tőle, ezen ellentétet nyil-
tan és határozottan kimondani, mivel ez ellentétben áll a 
philosophiának sérthetlen előjogával". (RN. R. E. F . 1845-
II. F, 22, 23. 1.) 

Felhozott, ugy hiszszük, bírálaton felüli érveléseink 
nyomán, mily igen bölcsen, s a jól felfogott államtan köve-
telménye szerint tenne Vilmos császár ő Felsége, ha a be-
vallott hegelisták, a Bismarckok, Falkok, Laskerek, Blunts-
lik stb. pápaellenes orgiáit beszüntetve, a keresztény positi-
vitás bajnok védőinek, a pápaság lelkes apologetáinak, a hit-
valló Mallinckrodtok, Windhorstok, Schorlemerek s többek-
nek remek érveléseit megfigyelni méltóztatnék, s ekkép a 
pápaság eszméjével azonos keresztény eszmét és polgáriso-
dást, saját birodalma, de egész Európa számára is meg-
mentené. 

Porosz-Németországból, mint a hegeli atheistikus t a -
nok főhadi szállásából hangzik ki naponkint a pápa- és ke-
resztényellenes vezényszó ; onnét kell, és pedig mi előbb, ki-
hangzani a mentés, a visszavonulás riadójának is. (Folyt, köv.) 

Gundy Mihály, esperes. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 6. H á r o m é v v e l e z e l ő t t és m o s t . 

Visszapillantani a múltra, hogy a jelent megvilágítsuk, ösz-
szehasonlitani a múlttal a jelent, hogy az összehasonlításból 
a haladást, vagy visszaesést, a fokozott buzgalmat, vagy 
annak csökkenését felismerjük és a helyzettel, melyben lé-
tezünk, tisztában legyünk, ezt épen oly szükségosnek t a r t -
juk, mint minő szükségét érzi a hajós az iránytűnek, mely 
nélkül magát a nyilt tengeren biztosan tájékozni nem képes. 

Visszapillantunk, összehasonlítunk tehát, hogy lássuk, 

mikép állunk? de talán három év nem is érdemli meg a 
figyelmet, hogy rá időt pazaroljunk ? Amint veszszük. Ha az 
idő rövidségét veszszük tekintetbe, mely a mult és a jelen 
közt lefolyt, talán nem érdemli meg a figyelmet ; ha azonban 
a nagy életkérdést veszszük tekintetbe, mely e három évi 
idő közti különbséget képezi, ugy az nem egy szerény pesti 
levelet, hanem számos vezérczikket megérdemelne. 

Három évvel ezelőtt történt, hogy tekintélyes részről 
egy eszme, több, mert ez eszme alapján történendő sorako-
zásra felhívás intéztetett Magyarország katholikus lakosai-
hoz. Ez eszme is ezen eszme alapján történendő sorakozás 
nem mást czélzott, mint egy kath. párt létesitését. Tudta, 
érezte ugyan különösen a kath. papság már a deákpárt szer-
vezése alkalmával egy különvált kath. párt szervezésének 
szükségét, mert tudta, hogy a katholicismus érdekei a libe-
rális deákpárt uralma alatt nem kevésbbé lesznek veszé-
lyeztetve, mint más pártok uralma alatt, azért ez érdek-
ben itt-ott felszólalások is történtek, de a kath. párt tula j -
donképeni szervezésére a nyilt felhivás csak három évvel 
ezelőtt történt meg. Mi sem volt tehát természetesebb, mint-
hogy épen a kath. papság fogadta első sorban örömmel a fel-
hívást és a kiadott kath. programm szerint igyekezett a vá -
lasztásoknál eljárni. A felhivás megtette hatását, a papság 
nem csak a kiadott programmot terjesztette, nem csak ma-
gán körben törekedett az eszmének pártolókat nyerni, ha -
nem, mint azt számos példa tanusitja, nyiltan is kilépett, 
felszólitotta a képviselőjelöltet, hajlandó-e védeni a katholi-
kus programm elveit az országgyűlés szine előtt ? A moz-
galom tehát a kath. párt létesitése, és igy a katholicismus 
érdekeinek biztosítása tekintetéből megindult, s ha mégis 
nem sikerült a czélt elérni, azt részben indolentiának, rész-
ben a kezdet nehézségének tudjuk be, hiszen minő eszme 
jutott kezdetben azonnal diadalra ! Mi ránk már azon időben 
megnyugtató volt maga a gondolat, hogy legalább mégis 
történik valami, mert meg voltunk győződve, hogy az életre-
való eszme, ha tovább is ápoltatik, győzedelmeskedni fog a 
kezdet nehézségein és a kis mag terebélyes fává fog kinőni ; 
s hogy az igy fog történni, annál inkább hittük, mivel ké-
sőbben, addigi hitünkben, hogy a magyar kath. papság egy-
háza iránti hűségében nem áll hátrább semmiféle nemzet 
kath. papságánál, még inkább megerősödtünk, adván erre 
alkalmat Deák Ferencznek, mindent, csak nem politikai böl-
cseséget tanusitó hirhedt juniusi beszéde. 

A mivel azonban a mult kecsegtetett, a mivel megör-
vendeztetett, attól a jelen megfosztott. Épen most vannak 
folyamatban az országgyűlési képviselők szánandó beszédei, 
gombaként teremnek, vagy ha jobban tetszik, záporesőként 
hullanak a dicsbeszédek, phrasisok a liberális párt érdeké-
ben, a korteskedések már hónapok előtt megkezdettek, a 
képviselők felléptettetnek, minden megtörténik, hogy egy 
eszmeszegény párt uralma fentartassék és sem ezelőtt, sem 
most, egyetlenegy hang nem hallatszik, mely arról tanúskod-
nék, hogy mi — mi katholikusok is élünk, hogy mi is kép-
viseltetni akar juk érdeinket. A liberalismus egész raját bo-
csátja, küldi szét az ország képviselőjelöltjeinek, ami soraink-
ból még csudaképen sem lehet nem csak látni, de hallani sem 
egyről is, épen ugy, mintha csak soha sem hallottunk volna 
kath. pártról semmit sem, mintha ez érdemben nálunk soha 
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semmiféle mozgalom nem létezett volna. Igen is, ma ott va -
gyunk, hogy még ama reménynyel is szegényebbek vagyunk, 
meiyet három évvel ezelőtt táplálni feljogosítva voltunk; 
mert nem csak elő nem haladtunk a katb. pártképzésben, 
hanem még azt a tért is feladtuk, elveszítettük, melyet há -
rom évvel ezelőtt elfoglaltunk ; ott vagyunk, hogy az eddi-
giek után Ítélve, pedig az időben már jó előre baladtunk, a 
jövő országgyűlésen egyetlenegy szál képviselő által sem 
leszünk képviselve, hanem valóságos prédául leszünk oda 
dobva az egyes, oszthatatlan, fuzionált pártnak. 

Nagy, lényeges tehát a különbség a mult és a jelen 
közt, akkor hittük és pedig alaposan, hogy egy életre való 
eszmének magva vettetett el, moly táplálva erős gyökeret fog 
verni, ma — látjuk, hogy még a mag is kiveszett, pedig lia 
volt valaha szükség arra, hogy nálunk Magyarországon a 
katholikus tömörült elem, a katholikus érdekek védelme 
szempontjából súlyát a választási mérlegbe vesse, ugy ez 
épen a jelen választási időpont. Vagy talán tévedünk ? talán 
fanatismus az, mely nem engedi a helyzetet tisztán látnunk? 
talán a helyzetben változás állott be, és pedig oly változás, 
mely a kath. kebel minden aggodalmát képes eloszlatni ? 
talán szerencsésen elvonult már minden veszély kath. egy-
házunk feje felől hazánkban, és igy felesleges minden ké-
szülődés, tömörülés a támadás visszaverésére ? 

Bármennyire óhajtanok is, hogy igy lenne a dolog, 
bármily szívesen magunkra vennők is a fanatikus elneve-
zést, lia a helyzet azoknak adna igazat, kik minden veszélyt 
elhárítva látnak ; — mi az ellenkező nézet mellett, mely a 
mienk is,tényeket bátorkodunk felhozni. Első sorban bátorko-
dunk figyelmeztetni ama gyöngéd viszonyra, mely a protes-
tantismus és a kormány közt jelenleg létezik, mert már nem is 
elégesznek meg avval, hogy a kormány megalakulása felett 
örömüket jegyzőkönyvileg kifejezzék, hanem, amint a bel-
ügyminister önmagát providentialis embernek hirdeti, ugy a 
kálvinista Róma ugyan őt a nemzet .megváltójának' czi-
mezi, sőt már ott vagyunk, hogy protestáns gyűlésen nyíltan 
megkezdetett az agitatio a katholikusok ellen, amennyiben 
a Székesfehérvárt tartott gyűlésen a péterfillérek ellen han-
gok emelkedtek, hogy pedig a protestáns uralom mit jelent 
a katholikusokra nézve, azt mindenkitudja, nem csak a múlt-
ból, hanem a jelenből is, ha csak Poroszországra gondol is. 
Hozzájárul ehhez a szabadkőművesek lázas tevékenysége, 
melyet itt a fővárosban is kifejtenek a választások érdeké-
ben, talán ennek jelentőségét is felesleges fejtegetnünk, hi-
szen, ki nem ismerné ama halálos gyűlöletet, melylyel a 
szabadkőművesség a katholicismus iránt viseltetik? ki ne 
tudná, hogy három év alatt mennyire növekedett számuk, 
mennyire emelkedett hatalmuk? Kedvezőbb-e tehát a hely-
zet ránk nézve ma, mint volt há om évvel ezelőtt? azt j e -
lentik-e a felemiitett esetek, hogy a jövőben nincs, mitől 
tartanunk ? vagy nem vészesebb felleg lebeg-e felettünk ma, 
mint három évvel ezelőtt ? Igenis, roszabb jelenünk, vész-
teljesebb jövőnk, mint volt három évvel ezelőtt, ugy hogy a 
jelen körülmények közt, midőn a múltban vetett magot k i -
veszni engedtük, midőn a jelenben elkéstünk, vagy el sem 
késtünk, mert mihez sem fogtunk hozzá, semmi után sem 
törekedtünk, — nincsen más módunk, hogy a fenyegető ve-
szélytől megmeneküljünk, mint felkiáltani: Isten segits ! <? 

Sz -László-egyház. Bizalomteljes kérelem a főtisz-
telendő róm.-kath. papsághoz ! Mult évi jun. hó 16-án Zala-
megyében fekvő Szent-László egyháza tágas szép templomát 
és ferenczrendü zárdáját roppant tűzveszély érte. Villám-
gyujtás következtében hamuvá égett mindkettő ! Találkoztak 
jó emberek, kik segélyfilléreikkel ott termettek mindjárt a 
füstölgő szent romoknál, Isten megjutalmazandja nekik, mert 
gyors segélyezésük azon kellemes helyezetbe hozott, hogy a 
romokat bontatni s ujraalkotni kezdhetém. De csak kezd-
hetém ! Mert, miként is hízeleghettem volna magamnak oly 
vérmes reménynyel, hogy 40000 forintot — mibe ama romok 
ujjáalkotása kerül — a mostani világban összegyüjthetek ? 
És ime, most ily édes remény táplál engem mégis ! 

Hogy az egyház és a zalamegyei magyar nép vallás-
erkölcsi művelődésének eme százados érődéit a megsemmi-
süléstől megmentsem, sőt virágzóbbakká tegyem — a nagy-
mélt. m. k. kormánytól kért és engedélyezett 50 krajczáros 
igen előnyös sorsjegyeket bocsátok ki, melyek hivatalos 
ügykezelése a Nagykanizsán megjelenő ,Zalai Közlöny1 szer-
kesztőségében történik. 

Teszem ezt Istenbe vetett teljes bizalommal, de — bi-
zalommal kedves paptársaimba is, kiket Krisztusi szeretet-
tel kérek : segitsék elő nagybecsű pártfogásukkal szent vál-
lalatomat ! 

Előnyösnek merem mondani e sorsjegy vállalatot azért, 
mert azonkivül, hogy Isten oltárára teszik filléreiket, még 
anyagi haszonnal is járhat az, minthogy minden 5 sors-
jegyre egy, s minden 10-re kfd jutalompéldányt adok. 

Azonban ne vegyék tőlem rosz néven, ha sorjegyeim 
elárusitása körüli saját eljárásomat vagyok bátor főtiszt, 
kedves paptársaim nagyrabecsült figyelmébe ajánlani. 

Én ugyanis, a szószékről hirdettem ki hiveimnek, mily 
szent czélu és hasznú sorsjegyeket vehetnek nálam. S Isten-
nek hála, szép sikerrel, mert alig harmadfél ezernyi lélek-
számú plébániámban, egy hét óta több százat elárusítottam. 

Egyébiránt a szeretet találékony, s régen megmond-
ták már, hogy a szent ügyet csak meg kell kezdeni, s ne 
féltsük a bukástól. 

Ezen édes reménynyel teszem le a tollat én is, s midőn 
Istenben bizva, szent ügyemet még egyszer az O oltára pap-
jainak hathatós pártfogásába ajánlom, vagyok Szent-László 
egyházán, 1875. május 28-án a főtisztelendő róm.-kath. pap-
ságnak Krisztusban szerető rokona, Szkóky Sükösd, zárdafő-
nök s lelkész. 

(A t. beküldőnek kívánatára említjük még, hogy ily 50 
krajczáros sorsjegyek minden m. kir. postahivatalnál, Bu-
dapesten Benedek Gábor ékszerésznél, hatvani-utcza, Nagy-
Kanizsán a „Zalai Közlöny" szerkesztőségében, hol a kezelő 
iroda van, Szent-László-egyházán, u. p. Zala-sz.-Mihály a 
zárdafőnök, főt. Szkóky Sükösd lelkész urnái megrendelhe-
tők. — Minden 5 sorsjegyre egy ingyen adatik, s a terv s 
nyereménytárgyak jegyzéke hozzácsatoltatik. A 600 nye-
reménytárgy értéke 10,000 ft. A húzás 1876. január 31-én 
lesz. Mindennemű egyéb értesítés a „Zalai Közlöny" szer-
kesztőségében adatik, hol csakis bérmentes levelek fogad-
tatnak el.) 

München. A s z e n t a t y á n a k v á l a s z a a b a j o r 
f e l i r a t r a következőleg hangzik : „Jelenlétetek, szeretett 
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fiaim, tetemesen öregbiti azon vigasztalást, melyet szivem a 
katholikus érzület annyi nyilatkozványaiból merit s egy-
úttal különös gondolatot is ébreszt bennem. Honnan van, 
kérdem magamtól, honnan van, hogy bizonyos hatalmasok, 
kiknek módjuk van a kath. egyház elleni gyülöletöket teljes 
mérvekben kielégithetni, azon gyűlöletet, melyet a pokol 
támaszt keblökben ; — honnan van, hogy azok, bizonyos 
diadalok daczára, melyekkel az egyházzal szemben kérked-
nek, mégis a bizonytalanság sötét éjjelében tapogatódznak, 
s szemlátomást azon aggodalom által gyötörtetnek, hogy 
gonosz terveik meghiúsulni s szétfoszlani fognak, mint a 
köd a nap sugarai előtt? S megfordítva, ti, kik ezen 
gyűlöletnek czéltáblája vagytok, nyugodtan ide jöttek ha -
zátokból, anélkül, hogy az igazságtalan harag s a nem érde-
melt gyűlölet következményeitől még csak a legkevésbbé is 
félnétek ! Non est pax impiis, mondja a Szentlélek, s a mi 
titeket illet, beteljesedik rajtatok János apostolnak szava : 
Charitas foras mittit tiviorem. 

A ki Istent szereti, emberi tekinteteket nem ismer ; a 
ki nem tartja érdemesnek, szivét megosztani, hogy félig Is-
tennek tessék, félig pedig az embereknek ; a ki a Mindenha-
tónak segélyében bizik, az nem tart sem fenyegetésektől, sem 
attól, ami csak testének árthatna ; mert a ki Istent szereti, 
tudja, hogy ilyenek lelkét meg nem ölhetik. S ezért is mind-
azok, kik hazátokban csudálatraméltó erélylyel s követke-
zetességgel küzdenek : a püspökök, papok s a hivő nép egy-
részt oly látványt nyújtanak, mely a küzdő egyházat fel-
bátorítja s a diadalmaskodónak áldását szerzi meg nekünk ; 
másrészt pedig rettegtető tünoménynyé lettek, mely az el-
lenséget zavarba ejti. 

A nemes állhatatosságnak példái, szemben az eretne-
keknek üldözési dühével épen nem ri tkák hazátokban. Két 
százada, hogy Sziléziában Sarkander János született ; fe l -
növekedett, gyarapodván időben s bölcseségben, s az egy-
ház szolgálatára szentelte magát. Mint lelkipásztor nyáját 
példája által épité s megszentelte. Ekként az eretnekeknek 
figyelmét vonta magára, kik pokoli gyűlöletre gyuladva, 
minden követ megmozdítottak, hogy megsemmisítsék, s mi-
dőn végre hatalmukba került, minden csak kigondolható 
gyalázattal s kinnal illették, ekként vértanúvá tevén őt, 
ki vérét szivesen ontá szent hitéért s Jézusért. Csak az 
utóbbi években akará az Ur, hogy a szentek sorába igtat-
tassék s ma, a megpróbáltatás eme napjaiban ő, a szent, 
imádkozik értetek, püspökeitekért, a papságért s a hivő 
népért. 

Hozzáteszem, hogy minden katholikusnak, ha az egész-
séges s józan elvekhez erősen következetesen, s állhatatosan 
ragaszkodni akar, három kitűnő isteni malasztra szükségo 
van. Azt hiszem többen vannak önök közt, kik a római ka -
tacombákat már egy izben meglátogatták, s bizonyos áhit-
tatteljes vágy által indíttatva, leszálltak, hogy ama szent, ha-
lotti várost szemléljék, melyben az egyháznak annyi vérta-
nuja s ogyéb hős bajnoka lakott s még ma is nyugszik. 
Hogy ott a sötétség közepette járhasson, kis gyertyára van 
a zarándoknak szüksége, mely az utat megmutatva neki, 
eszközli, hogy járhasson, s megbotlás s bukás veszélye nél-
kül. Vezetőre van szüksége, ki ezen földalatti üregeknek 
egyes folyosóiban kalauzolja, azon helyekre, hol a római 

pápák hirdeték szent hitünket s a híveket Istennek szent 
szeretetére buzditák. Hogy végre ezen emlékezetes helye-
ket lelki haszonnal is látogassa a zarándok, szükséges, hogy a 
keresztény jámborság emez ősi maradványait áhítattal szem-
lélje, melyek ezelőtt 15—16 századdal ugyanazon alakban 
állottak az ajtatos szem előtt, mint ma, kivévén azon jele-
ket, melyek a folytonos üldöztetést jelzik. S e földalatti he-
lyeken tényleg meg ma is különféle szenteknek, a bold. 
Szűznek s Jézusnak képei léteznek, ki a jó pásztor képében 
az eltévedt báránykát vállain hordja, hogy a nyájhoz vissza 
vezesse. Ha végre a zarándok eleget tett áhítatának, akkor 
vezetője kíséretében s gyertyája fénye mellett ismét felfelé 
halad a lépcsőkön, mignem ismét napra kerül E há-
rom dologra van szükségünk szeretett fiaim, hogy köteles-
ségeink teljesitésében kitartók legyünk. 

Mindenek előtt a hit világosságára van szükségünk, 
mely annyi tévely, annyi hamis elv s istenkáromlás közt, 
melyek e földön naponta még szaporodnak is, az igazi utat 
megmutassa nekünk, az igazság útját, nehogy elessünk. De 
ez még nem elég, mert épen az önök hazájában történik, 
hogy sokakkal oly nézeteket hitetnek el, melyeket a dölyf s 
az egyházi tekintélynek megvetése szült, mi azt mutatja, 
mennyire szükséges ily ügyekben egy biztos vezetőnek k a -
lauzolása. E vezetőt az egyháznak pásztoraiban találjuk, 
kiktől szent tanácsokat s hasznos útbaigazításokat nyerünk, 
melyeket tanulékonyán kell, s jó szívvel fogadnunk. Külö-
nösen az önök püspökei azok, kik épen a jelen pillanatban 
az állhatatosság s erély oly példáját szolgáltatják, mely 
általános bámulatot kelt. 

De azt mondják : meglehet, hogy maga a vezető is el-
téveszti az igazi utat. Ez megtörténhetik, mert, midőn az 
egyház az egész föld kerekségén elterül, midőn úgyszólván 
megmérhetlen kiterjedésű, mindig lehetnek egyesek, kik el-
feledve mi az igazság, másokat sem taníthatnak arra, mit 
magok is elfeledtek. De ezen esetben itt van a legfőbb pász-
tor, itt van ezen szentszék, mely a tévelygőket az igaz útra 
vissza szólítja s az ókatholikusok előtt nem kevésbbé mint az 
ingadozó katholikusok, s azok előtt, kik a vallás elidegenít-
hető jogait a világi politika követelményeinek alárendelni 
akarják, de azok előtt is, kik ámbár nem teljességgel rationa-
listák, tekintélyt elfogadni mégis vonakodnak — mely leg-
főbb pásztor mondom, mindezek előtt Krisztus Urunk eme 
szavait hangoztatja : „A ki nem gyűjt velem, szétszór !" E 
szék az, mely mindnyájának megmondja, miszerint az, aki 
nincsen egyességben a pápával nem gyűjt, hanem a jó m a -
got a szeleknek veti oda, amiért is gyümölcsét aratni nem 
fogja soha; — de lia mégis gyümölcs mutatkoznék, ez nem 
lesz egyéb, mint a gonoszságnak gyümölcse. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Pályázat. A pesti m. k. tudományegyetem hittani 

kára f. é. május 28-án tartott ülésében a következő két pá-
lyakérdést tiizte ki : 

I . 
Készíttessék alapos, ki meri tő és mélyebben 

nyomozó értekezés az egyházi gyógybüntetésekről 
(censurae) mind általában, mind különösen, és rész-
letesen a kiközösítés- az egyház tilozat — felfüggesz-
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tés-,s az ex informata conscientia-féle felfüggesztésről 
az ujabb tudomány kívánalmainak megfelelő alak-
és modorban, szem előtt tartva az illetékes fenyitő 
hatalmat, a fegybüntetések szenvedőleges alanyát, 
a büntető hatalom törvényes és igazságos gyakor-
latának kellékeit, a fegybüntetések eredményeit, a 
megszeg-ett büntetés következményeit és azoktóli 
feloldást, czélszerü gyakorlati észrevételek és felvi-
lágosításokkal, kellő figyelemmel a) a téves állitások 
és ellenvetésekre b) IX. Pius pápa legújabb, 1869-i 
október 12-én kelt és a gyógybüntetéseket „latae 
sententiae" szabályozó, „Sedis Apostolicae" kezdetű 
rendeletére. 

I I . 
Kifejeztetvén és megállapittatván a ker. kath. 

erkölcstaxa elvei alapján az enaber földi életéiaek 
fentartása- és mikéixti használatára voaaatkozó kö-
telmek, készíttessék kiiaaeritő, alapos értekezés az 
öngyilkosságról ugy, hogy abban az e tá rgyra vo-
natkozó régi, és lajabbkori nézetek s téves elanéle-
tek kellő megvitatása és czáfolása mellett, ezen Is-
teaa, eaaaber s társadalom elleni biuaaiek okai és kö-
vetkezaaaényei tüzeteseaa tárgyaltatván, egyszers-
mind — különös tekiaatettel korunk ea-kölcsi viszo-
nyaira, — jeleitessenek aaaeg azoaa eszközök és véd-
szerek, anelyek e büaa és társadalmi bajaaak elhári-
tására szolgálaaalc. 

A mindkét rendbeli pályakérdésre beérkezett legjobb 
műnek jutalma a Horváth-féle alapítványa értelmében, mely-
szerint a pályTanyertes munkáját tartozik kinyomatni 400— 
400 ft. A pályamüvek, melyek részletes tárgymutatóval is 
legyenek ellátva, lapszámozva, fűzve, a szerző nevét rejtő 
jelmondatos levél kíséretében 1876-i juniuskó 30-ig, mely 
napon tul nem fogadtatnak el, a m. kir. tudomány-egyetem 
hittankari dekánságálioz intézendők. 

Kelt Buda-Pesten, a hittudományi kar 1875. májushó 
28-án tartott üléséből. Báró Hornig Károly e. i. dékán. 

— Az ,Egri Egyhm. A. '-ben olvassuk. Markaz, május 
hó 19-én 1875. Főtisztelendő szerkesztő ur ! Nagyméltóságú 
dr. Samassa József egri érsek ur, szegény templomunkat e 
hó 1-én egy ritka szép kivitelű s maradandó becsű v3Iaria 
Immaculata"-oltárképpel kegyeskedett megajándékozni. A 
kép magassága, — a dúsan aranyozott kereten kivül — 6' 
magas és 3' 8" széles. E gyönyörű kép ő nagyméltósága ke-
gyes megbízása folytán, egyik jeles festészünk, t. Sajóssy A. 
ecsetje alól került ki, ki a müvészi^kivitelt a magasztosság-
gal együtt kitűnően párosította. O nmltga ezen nagybecsű 
ajándéka által műkincsekben ugy is igen szegény templo-
munkat egy értékes s maradandó becsű emlékkel szaporí-
totta. Miután ő nagyméltóságának e kegyes tetteért egy 
külön feliratunkban már hálánknak kifejezést adtunk, sie-
tünk e követésre méltó nemes tettet országosan is tudo-
másra juttatni. Azért is teljes tisztelettel felkérjük szer-
kesztő urat, hogy azt becses lapjában köztudomásra hozni ne 
terheltessék. Kollár Béla, markazi lelkész. Búzás István, 
jegyző. 

— Ftdő Lengyel Miklós, egri nagyprépost ur ő mlga, a 
,Recht' tudósítása szerint, május 31-én igtattatott be uj mél-
tóságába. Ad multos annos. 

— Poroszország példáját, mely a jubileumi köinnene-

toket eltiltotta, most már Bajorország is követte, azon indo-
kolással, hogy ezekre nem kéretett a — királyi placetum ! 
Belgiumból érkező hirek szerint pedig ott a hasonló körme-
netek több helyen, például Brüssel-, Liège-, s Gentben a 
felizgatott plebs által a legerőszakosabb módon akadályoz-
tattak meg, mely alkalmakkor súlyos testi sértések is fordul-
tak elő. Tekintve, hogy a legutóbbi katholikus ministei'ium, 
még I. Lipót alatt, szintén a páholy által előidézett utczai 
zavargások következtében bukott meg, igen valószinü azon 
feltevés, hogy a mai zavarok is azon szövetségnek köszönik 
eredetöket, mely Bismai-ck s a páholy közt létezik ; egyik-
nek sem lévén ínyére, hogy a jelenlegi kath. kormány még 
folyvást tartja magát; csakhogy I. Lipót maga is szabadkő-
műves volt, II. Lipót pedig nem az. 

— Miután a ,papéheztető' tvjavaslat immár törvénynyé 
lett s ennélfogva valamennyi poroszhoni katholikus papösz-
szes jövedelmeitől megfosztatott, most a kormány köriratot 
bocsát a püspökökhöz, melyben kérdezi : kik azok, 5 éven 
tul hivatalban levő lelkészek, kiknek jövedelmét államsegé-
Iyileg 1800 markra emelni l ehe tne . . . . Ez azonban nem 
merő guny, hanem inkább egy ujabb fogás : egyfelől teljes 
kifosztatás — másfelül 1800 mark ; mert ez utóbbi azon fel-
tételhez van kötve, hogy az illető ,reichsfreundlich' legyen. 
A püspökök ezen igen átlátszó furfangot, mint illett, igazi 
aristocraticus tapintattal utasították rendre,amennyiben pap-
jaiknak szabadságára hagyták: jelenkezzék, ak i akar, ezen 
judási bérért, ugy hogy a püspöki hivatalnak még jelentést 
sem kell tenni róla ; pedig gyéi-en lesznek, a kik jelentkez-
nek, ugy, hogy a mi ravaszság akart lenni, közönséges 
ügyetlenséggé s ü l y e d t . . . . — Az erfurti kath. legényegy-
letnek háza, miután az egylet nem birt testületi jogokkal, a 
paderborni püspöki székre volt betelekkönyvezve, minél 
fogva a megyei .királyi biztos' azt most elfoglaltatta s az 
egyletet kiutasította. 

— Találkozott egy Quidam, a ki a ,Schles. Ztg.'-bsm 
azt a bölcs tanácsot adja a poroszhoni kath. papoknak, hogy 
mindegyikök külön levelet intézzen a cultusministerhez, mely-
ben a májusi törvények iránti alávetését kijelenti, azon fel-
tétel alatt, hogy neve csak akkor fog közzététetni, ha a ma-
gokat alávetők többségben lesznek.Nagy bolond leheta fráter, 
ha azt hiszi, hogy ezzel valakit rászed ! — A gueseni titkos 
pápai delegatus meg-nem-nevezése miatt befogottaknak sza-
badon bocsáttatását akként magyarázzák a porosz lapok, 
hogy az államügyész biztos tudomást szerzett arról, misze-
rint a volt, állitólagosan általa is ismert, de anyagi bizonyí-
tékok hiánya miatt nem idézhető delegatus most már meg-
szűnt működni, s helyébe más ,titkos' lépett. Ecce, hogy ke-
resztül jár tak a berliniek eszén! —Egyenesen gyalázatos 
eljárás az, melyet a porosz kormány Martin, paderborni 
püspök irányában követ. Ismeretes pásztorlevele miatt, mint 
tudva van, két hónapi várfogságra ítéltetvén, január 20-tól 
egész máa'czius 20-ig fogva volt s most belebbezve van. 
Legújabban rendelet érkezett felülről, annyi pert inditani 
ellene, a hány megyebeli papja olvasta fel e pásztorlevelet, 
mert e felolvasás bűntény, melynek a püspök azt meghagyó 
rendelete által bűnrészese, illetőleg bünszei-zője. Minden 
egyes ily esetben a legkisebb büntetés egy hónapi börtön. — 
A Wiesinger-féle ajánlatot — ki tudvalevőleg Biilöw, bécsi 
jezsuita házfőnöknél jelentkezett, hogy csak két kis millióért 
kész Bismarckot megölni — ezen ajánlatot a kanczellár 
alighanem maga idézte elő, midőn nem x'égen a berlini alsó-
házban azon ,colossalis kincsek'-ről beszélt, melyek a jezsui-
táknak — tudvalevőleg mindig i'osz czéljaik elérésére ren-
delkezésöki-e állanak. Szegény Wiesinger, ha nem csaló, ugy 
legalább a hatalmas kanczellárnak vakon hivő tanítványa, 
ki ekként eme ,colossalis' pénzekben osztozkodni akart. 
Westerwelle, Kullmann és Wiesinger — a trias kész. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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Pesten, junius 12. 47. I. Félév, 1875. 
Tartalom. P r o g r a m m - f é l é k . — R é s z l e t e z é s e k . — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Pest. A s z e r b nemze t i e g y h á z i c o n g r e s s u s és a 
k a t h . e g y h á z . A szepesi megyéből. P ü s p ö k u r ö m l g á n a k k ö r ú t j a . Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . Berlin. A d a l é k o k a c u l -

t u r h a r c z t ö r t é n e t é h e z . München. A s z e n t a t y á n a k v á l a s z a a b a j o r f e l i r a t r a . — V e g y e s e k . 

Programm-félék. 
(Folytatás.) 

Az 1789-i forradalom nem maradt csak Fran-
cziaországban locálizálva, hanem többé kevésbbé 
erőszakosan a keresztény Nyugotnak valamennyi 
országát jár ta Y^gig, kivévén talán Angliát, mely 
elszigetelt földtani fekvésénél fogva sokban más fej-
lődési menetet követ, mint Európa egyéb álla-
mai; Ausztria a maga 1789-i válságán 1848-ban 
ment keresztül — de hogy e forradalom ekként 
elterjedhetett, mondhatnók : hogy ekként elterjednie 
kellett, az azon körülménynek volt természetes kö-
vetkezménye, hogy a többi, az európai szárazföldi 
állam majdnem azonos fejlődési processust követett 
s követ még ma is, ugy hogy jó s rosz befolyások 
s tényezők egyaránt előnyös s káros hatást gya-
korolnak, előmozditólag vagy hátráltatólag érvé-
nyesitik magokat. Igy aztán természetes, hogy az 
ezen az uton előidézett állapot a különféle államok-
ban nagyjában ugyanaz, s csak egyes részletekben 
mutat helyi vagy ideiglenes eltérést ; — nagyjában 
s lényegében ugyanaz, ha alakja változik is. 

De, hogy a dolog ez újkori rendjét kellőleg fel-
foghassuk, szükséges, hogy magát az azt létesí-
tett általános felforgatást közelebbről szemügyre 
vegyük. 

Ezen felforgatás az addig fenállott társadalmi 
s jogirendet végképen megsemmisitette, hogy uj, 
megdönthetlen dogmákul elfogadott elveknek en-
gedjenek helyt, s hoszu sorának a kilátásnélküli 
kísérleteknek : lehet-e egynehány elvontan elmél-
kedő, vagy Istennel, magokkal s a világgal megha-
sonlott bölcsészeknek nem anynyi ra rendszerét, mint 
inkább rögeszméit s hóbortjait gyakorlatilag ke-
resztül vinni ? . . . . S emez experimentatióknak kor-

szaka még korántsem zajlott le végképen, s épen ez 
napjaink s viszonyaink characteristiconja : félig örö-
kös kapkodás, félig pedig o.ly viszonyoknak erőszako-
lása,melyeknek káros voltát mindenki érzi,de melyek 
a ,chablon' kedveért, ha törik, szakad, fentartandók. 

Ezen, állitólagosan igaz, megdönthetlen alap-
elvek a következők voltak: 

1) Az állampolgári szabadság s törvényelőtti 
egyenlőség elve ugy, amint azt Rousseau (1712 — 
1778) észjogi elveinek következetes keresztülvitelé-
ben ,Contrat social'-jában fejtegeti ; 

2) Az államgazdászati szabadság Smith Adam 
(1723 — 1790) elvei szerint és 

3) azon elv, hogy az állampolgár szabadságának 
nagyobb biztosítására, a három különféle politikai 
hatalom, melyeknek összlete képezi állítólag az egész 
államhatalmat — a törvényhozói, végrehajtói s bírói, 
három különféle a lanyra ruháztat ik ugy, hogy a 
végrehajtó egy örökös egyeduralkodóra, a törvény-
hozó pedig úgynevezett népképviseletre ruháztas-
sék s ez a három egymást egyensulyositsa ; — ezen 
politikai elvet szokás Montesquieu-tői (1689 —1755) 
származtatni. 

Figyelemre méltó, hogy ezek az ,elvek' rész-
ben tökéletesen hamis elméleti előzményeken ala-
pulnak. Igy téved Rousseau, midőn egy soha nem 
létezett állapotból : az egyén korlátlan szabadságá-
nak ősi állapotából indulva ki, erre épiti, ebből szár-
maztatja rendszerét. Hasonlót tesz Smith is, ki az 
embert mint teljességgel elszigetelt egyént képzeli, 
melynek semmi köze sincs másokhoz, de nem is 
áll semmiféle összefüggésben összeköttetésben sem 
a többivel. Végre Montesquieu azt képzelte, hogy 
elméletét az angol alkotmányból merítette ; de ő ez 
alkotmányt csak nagyon felületesen ismerte, csak 
külszinét, alakját tanulmányozta, de korántsem lé-
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nyegét ; ugy hogy a hatalom felosztásának elvéről 
már Rousseau is azt mondhatta, hogy az olyan, 
mintha egyik embernek az észt, másodiknak az 
akaratot , harmadiknak pedig az emlékező tehetséget 
adnók, s Smith gunyorosan megjegyzé, miszerint 
a hata lmak egyensúlya oly kényes dolog, hogy 
legott tönkre van téve, mihelyt az egyik vagy má-
sik ,hatalom'-ra csak egy veréb is rászáll 

Figyelemre méltó továbbá, hogy még ezek, 
már magukban véve impossibilis elvek a gyakor la t -
ban egészen másképen alkalmaztat tak, mint azt 
szerzőik eredetileg gondolták. Ez kiválólag Rous-
seaunak hatalomosztási elvéről áll ; mert ő, midőn 
azt felállította, csak kisebb községeket, például oly 
kis köztársaságokat tar tot t szem előtt, minő szülő-
városa, Grenf; meg lévén győződve, hogy vala-
mennyinek részvéte a törvényhozásban, miben sze-
rinte a polgári szabadság egy jó n a g y része rejlik, 
csak ily kisebb számú községekben képzelhető. S 
ép ezért is nagyobb államoktól azt követeli, hogy 
foederativ alapon szervezkedjenek, miáltal az egyes 
részeknek autonom szabadságát biztositva vélte. 

Ezen eszme ugyan még ilyetén megszoritás 
mellett sem igaz s helyes, de bizonyos tekintetben 
legalább megmagyarázható, sőt ta lán kivihető is. 
De a kik későbben Rousseau gondolatainak gya-
korlati kivitelére vállalkoztak, azok, a mit ez kis kö-
zönségekről mondott, a nagy ál lamra vitték át, kicsi-
nyek számára koczkáztatot t nézeteit, nagy , vegyes 
vallású s nemzetiségű ál lamokban érvényesíteni 
aka r t ák s a k a r j á k még ma is. 

Hasonló sors érte Montesquieu eszméit is. 0 
azokat csak mint az angol a lkotmányból levont 
t anu lmányoka t állította fel, mint eszményi constitu-
tionalismust, mint ,elvben legjobb' a lkotmányt . E 
mellett pedig eléggé higgadt s józan fő volt, hogy be-
lássa, miszerint lehetlen valamennyi népet e világon 
egy s ugyanazon holt minta szerint kormányozni ,ha-
nem, hogy az a lko tmánynak esetről esetre az illető 
népnek természetéhez simulnia, a lkalmazkodnia kell, 
s ezért maga is Francziaország számára nem az ál-
tala kigondolt constitutionalismust, hanem az ősi> 
rendi a lko tmánynak újra életbeléptetését sürgette. 
De ennek daczára is mindenütt a ,chablon' jöt t di-
vatba, az u. n. franczia constitutionalismus, mely 
oktalan el járásnak következményeit ismerjük ; az 
elméletnek, a roszul felfogott doctr inának elég van 
téve; mit törődik adoctr inai r azzal, hogy mit mond 
a gyakor la t ? . . . 

Ezek tehát azon ,elvek', melyeket az 1789-iki 

forradalom gyakorla t i lag életbe léptetni akar t , s 
csakugyan léptetett i s ; ezeken alapszik a dolgok s 
ügyek uj, modern rendje, mely azóta Nyugo tnak 
keresztény államaiban fenáll s ezek azok az elvek, 
melyek az újkori á l lamtudománynak főalkatrészeit 
teszik, mely tudomány a ,jogállam'- s az ,alkot-
mányos államjog'-ról szóló elméleteiben az államot 
nem ugy veszi, amint tényleg van, hanem ugy, 
amint a többé kevésbbé tudós elmélet szerint lehetne. 
De ugyanezek egyút ta l a modern nemzetgazdá-
szatnak, az u. n. politikai oekonomiának is alapel-
vei, mely a nemzetek s államok vagyonosodási fel-
tételeit, körülményei t s mozzanatait hasonlólag 
nem ugy veszi, amint vannak, hanem amint egyne-
h á n y szóbatudós azokat képzeli. 

Ha már most az ezen elveken nyugvó állapo-
tot kissé behatóbban szemügyre veszszük, csakha-
mar észreveendjük, hogy annak csak elmélete sima, 
de gyakor la ta egészen más ; olyan az mint a csa-
lárd tenger, melynek nyugodt tükre gyakran meg-
mérhetlen örvényeket re j t ; mint a tűzhányó, mely 
látszólag csendes, mig belsejében a fékvesztett ele-
meknek borzasztó harcza dul, mely időről időre ki-
felé is törve magának utat, a körülfekvő vidéket 
végpusztitíí ssal fenyegeti. 

De azt is veendjük észre, hogy épen nem csuda, 
ha ezen állapot sokaknak, egész néposztályoknak 
nem tetszik, mig azoknak száma, kiknek az tetszik, 
valóban igen csekély. Ez utóbbiak is hajdanta azok 
közé tartoztak, kiknek a régi rend halomra döntése 
érdekükben feküdt ; mert az haj lamaik s tehetségeik 
szabad kifejtésében akadályozta őket, s kik ma, mi-
u tán a társadalmi rendet majdnem egy század óta 
a magok kénye s kedve szerint, a magok kényel-
mére szervezték, át- s u j j á - s i smét átalakítot ták, uj, 
jómodu, tehetős s bizonyos tekintetben befolyással 
is biró néposztálylyá, az úgynevezett bourgeois-osz-
t á ly lyá nőtték ki magokat , részint eszök, részint 
szorgalmok, de nagyrészt még csak már egyszer 
szerzett vagyonuk tovább kamatozta tása által. Ezek 
az u. n. „felsőbb tizezer", kik az újkori állam-
nak leginkább hasznát veszik, az tán a szintén csak 
úgynevezett „ tudomány emberei", azaz azok, k ik 
e nekik kedvező viszonyoknak elméletét csinál ják 
s védelmezik, s végre az „intelligens körök" , azaz 
azoknak öszlete, kik voltaképen semmit sem tudva, 
semmiféle alapos vagy egyöntetű tudománynya l 
nem birva, épazért vakon követik a napi jelszót, s 
a bornir tság fanat ismusával vakon esküsznek arra , 
mit a „ tudomány emberei" hinniök elejökbe ad-



373J 

nak ; — ez a nemes trias együttvéve képezi azt, mit a libe-
rális párt elnevezése alatt ismerünk, 

Ezen párt mellett, illetőleg vele szemben azok állanak, 
kik a maga idején vele együtt az akkori társadalmi rend 
balomra döntése körül fáradoztak ugyan, de annak megtör-
ténte után az osztás alkalmával megrövidíttettek, rászedet-
tek. Ezek már most az akkor közös erővel szerzett „nye-
reményeket" vagy „vívmányokat", melyeket a liberaliz-
musnak a maga számára monopolizálnia sikerült, az egész 
néppel közössé tenni iparkodván, deniocratáknak nevezik 
magokat, kiknek ,szélső baloldala' a socialisták. 

Mindkettővel, a liberálisok- s a democratákkal ismét 
egy harmadik árnyalat, vagy jobban mondva : irány áll 
szemben, melynek tagjai conservativeknek nevezik magokat. 

Kérdés már most : miben áll voltaképen a mi conser-
vativismusunk ? 

Mindenek előtt constatáljuk, hogy voltaképen már 
nincs is, mit conserválnunk ; mert a régi jog- s társadalmi 
rend visssahozhatlanul odaveszett, s a világ helyzete azóta 
annyira megváltozott, hogy újbóli felélesztése merő lehetet-
lenség. Hozzá járul — valljuk meg őszintén — hogy e régi 
rend, sirbaszállása pillanatában már az akkori körülmé-
nyeknek sem felelt meg többé ; mert elnyomva egy lassan-
kint absolutismussá elfajult államhatalom által, életerejét 
veszté volt, mely a lehető legszélesebb testületi autonómiá-
ban állott. Ebből fejlődvén s későbben éltető talajából kisza-
kittatva, egy ideig ugyan mesterségesen tengethette beteges 
létét, végre pedig a magát tuleltség halálával kelle, gyó-
gyitbatlanul kimúlnia. 

Ezek után csak az oktalanság, vagy az irányatos go-
noszság mondhatja, hogy a conservativek törekvése abban 
áll, a régi, 1789, vagy például Ausztria-Magyarországban 
1848 előtti társadalmi rendet egyszerűen ismét uj életre 
ébreszteni ; ámbár azt hiszszük, hogy akkor, midőn e rend 
még fenállott, jobb leendett, amint azt Francziaország szá-
mára maga Montesquieu is követelte, hogy, mondjuk, jobb 
leendett az ismét életképessé tenni, azaz ott, hol kellett j a -
vitani rajta, mint oktalan kíméletlenséggel mindent, jót s ro-
szat egyaránt halomra dönteni. De, miután Montesquieu 
szava saját hazájában is elhangzott, csuda-e, hogy a többi 
nemzetek sem figyeltek rá, ugy hogy manap mindenütt t a -
bula rasa előtt állunk, melyet a forradalom csinált, s melyen 
most építeni kellene. 

De ba nincs mit conserválnunk, miért nevezzük ma-
gunkat mégis conservativeknek? — ismét kérd jük: miben 
áll voltaképen a mi conservativismusunk ? . . . . 

Sőt: mi is azok közé tartozunk, kiket a jelenlegi vi-
szonyok nem elégitenek ki ; mi is át — s ujjá akarjuk ala-
kitani azokat újjáalakításokat kivánunk! Tehát mi is 

- „haladók" volnánk — progressisták ? . . . . 
Pedig mégis conservativeknek nevezzük magunkat, s 

még ellenségeinknek sem jut eszökbe haladópártiaknak ne-
vezni Iliinket. 

Ajkainkon tehát e szónak : conservativismus, mélyebb 
jelentőséggel kell birnia 

S csakugyan azzal bir is ljt. köy.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
XIII . 

Mint az ószövetség egyik látnoka a hűtlen zsidó ki -
rály előtt, ugy áll jelenleg korunk t agy pápája, IX. Pius, 
Európa hatalomtartói, és kivált a mindenhatóságra törő né-
met császárság előtt. A próféták üldöztettek, s ezek legna-
gyobbika fejét veszté, mert Isten nevében a kéjencz Heró-
desnek megmondta az igazat. E mesés sikerei következté-
ben dagályossá lett, tegnapi császárság ugy akarja, hogy 
egységesitett birodalmában, de egész Európában sőt Ameri-
kában is a pápa ne legyen egyéb, mint az államfő akara tá -
tól függő szolga, a parlamentek leheletétől ide s tova hánya-
tott nád, a ministerek szeszélye s eszélyes számítása szerint 
mindenre használható báb ! 

Mi pedig nem csak az emberiség örök üdvének, de 
maga a keresztény államiság és polgárisodás érdekében is 
állítjuk, hogy a pápaságnak szabadnak kell lenni a császá-
rok, parlamentek és ministerek nyomásától ; függetlennek, 
mert csak igy járhat el kellőleg szent hivatalában. A fővel 
az egész egyház bilincsekben já r s mivé fajuland el e kor, 
ha az egyház leigázott? minő alattomos tervek kivitelére, 
minő álnok, vagy épen gonosz czélokra fogná az állampo-
litika azt felhasználni ? 

Azon vallás, mely az államérdekek uszályhordozójává 
alacsonyittatik le, azon vallás, mely az emberi szenvedé-
lyeknek tömjénez a helyett, hogy azokat leküzdené, soha 
sem fogja szent hivatását, mely az emberiség erkölcsi mi ve-
lése, nemesítése, betölthetni ! Okvetlenül az emberi termé-
szet lassankénti elkorcsosulása, sötétbeni tapogatódzás s ha -
zugság fogja felütni tanyáját az emberi társadalomban, mi-
helyt a mennyei fény, a lélek életének e napja, Krisztus egy-
háza megszűnik világosságát a hit, tudás és akarat kö-
rébe lövelni. 

r 

Es ezen rombolást, az egyház két ezer éves működésé-
nek e rombadöntését az által fogja a német császárság esz-
közölni, ha a pápát függővé teheti a világi hatalomtól. Oly 
terv ez, melyet a keresztény időszámítás minden kényurai, 
kivált a németek, magokévá tettek, kik némely ősrómai jog-
elvek által félrevezetve, a keresztény fejedelmiség nemes 
eszméjével szemben a pogány imperátorok határtalan kény-
uraságát hozzák be, mindenkitől és mindenbon, magától a 
pápától, még a lelkiekben is feltétlen hódolatot követelve. 
Mit a pápaság, mivel állásánál fogva, annyiszor, mennyiszer 
megtagadott ; e zsarnok hatalomtartók rendesen annyira 
vitték a dolgot, hogy sem város, sem más biztos s erős hely 
nem mert a kereszténység menekülő fejeinek menhelyet 
felajánlani. 

Ma már b:zonyos, hogy a Solferino, Sadova-Sedán 
katastrophákból kiemelkedett uj császárság Berlinben, az 
iménti századok több német császárainak a pápaság ellen 
folytatott nehéz harczait újban megkezdte nem csak, de pél-
dátlan kitartással folytatja is. Hadjárata mint tojás tojás-
hoz, ugy hasonlít a pápaüldöző német Henrikek, Frigyesek 
stb. hadjárataihoz. E hatalmas, különben ritkán lelki 
nagysággal biró fejedelmek oly tervek létesítésén fáradoztak, 
melyek az egyház nemesítő hatását szükségkép megakadá-
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lyozták, s melyek a kereszténységnek legnagyobb há t rá -
nyára szolgáltak. 

Ók Augusztusként a világ urai óhajtottak lenni ; az 
állami és polgári élet minden szálait kezeikben akarák össz-
pontosítani ; minden egyházi és világi fejedelmeket alattva-
lóikká tenni, s mivel Róma pogány császárai egyszersmind 
főpapok, pontifex maximusok voltak, azt akarták, hogy a 
pápa kettős uralmából kivetkőztetve, mindenben a császár 
alattvalója, vagyis a pápa fölött a concilium, e fölött pedig 
a császár legyen ; ekkép a legfelsőbb világi és papi hatalom 
egy személyben a császár személyében öszpontosuljon. 

Ekkép a pápaság működési köre legszűkebb korlátok 
közé szoríttatott ; a pápai hatalmat laicus felség akarata kör-
vonalozta volna; alig maradván az Isten helytartójának annyi 
tere, hogy ra j ta megállhasson. Minden császárivá lőn ; püs-
pökök, zárdák, apátok, tanárok, az iskolai tanrendszer, mind, 
mind császári volt. Mondatott ugyan, hogy az egész földke-
reksége a pápa joghatóságának van alávetve, mindenütt 
kivetheti Péter utódja hálóját ; azon kikötéssel mégis, ha a 
császár szolgálatában s a császári mindenhatóság palástja 
alatt veti ki hálóját az ember-halász. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 9. A s z e r b n e m z e t i e g y h á z i c o n -

g r e s s u s é s a k a t h . e g y h á z . A legújabban megerősí-
tett szerb nemzeti egyházi congressus szervezése sok meg-
jegyzésre adott alkalmat; jobbra is, balra is voltak, kik az 
igy megerősített szervezetnél bölcsebbet nem is képzelhet-
nek, voltak, kik semmi bölcseséget sem képesek benne fel-
találni, voltak, kik politikai okokból gyalázták a kormányt 
a szervezet megerősíttetése végett, voltak, kik épen e miatt 
magasztalták. Nekünk sem egyik, sem másik félhez semmi 
közünk, mi más szempontból teszük figyelmünk tárgyává a 
megerősített szervezetet, mielőtt azonban ezt tennők, lás-
sunk egy pár lényeges pontot ez autonomiai szervezetből. 

Az l - ő §. szerint „a görög keleti szerb nemzeti egy-
házi congressus a szerb metropolia körébe eső görög keleti 
hivek képviselete egyházi, iskolai és ezekre vonatkozó a la-
pítványi ügyeikben". A 2 - i k §. szerint „a görög keleti szerb 
nemzeti egyházi congressus áll 75 képviselőből, kik közül 
25 az egyházi, 50 a világi rendből választatik, a congres-
susi választási rend szerint. A karloviczi érsek és görög ke -
leti szerb metropolita és patriarcha, ugy szintén a megyés 
püspökök méltóságuknál fogva tagjai a congressusnak". A 
14- ik szerint „a congressus jegyzőkönyvei a kormány 
kívánatára — tehát nem mindig, nem rendesen — hitelesí-
tés után a m. k. ministerium elnökéhez hiteles másolatban 
felterjesztetnek". A 18. §. szerint „a congressus hatásköre 
— ő Felsége legfelsőbb felügyeleti jogának épségben tartása 
mellett — kiterjed az első §-ban érintett tárgyakat illető 
ügyeknek elintézésére, rendezésére, saját közegei általi igaz-
gatására s az azokra vonatkozó határozatok végrehajtására ; 
ilyenek nevezetesen : 1-ör, a görög keleti szerb nemzeti egy-
házi önkormányzat fentartásáról való gondoskodás. 2-or, 
a görög keleti szerb metropolita-patriarcha és a metropoliai 
közegek megválasztása. Nem terjed ki ellenben a congres-
us hatásköre a dogmatikai, hittanitási, szertartási és l i tur-

giái ügyekre, valamint az egyházi fegyre és rendre vonat-
kozó vallásos fegyelemre sem". 

Csak ennyit idézünk a tulajdonképen 28-dik §-ból 
álló congressusi szervezetből, mert ennyi is elegendő, hogy 
kiki meggyőződjék, mily hatalommal van felruházva a szerb 
nemzeti egyház, mily független rendelkezési joggal van fel-
ruházva mind azokban, mik egyházi, iskolai, alapítványi 
ügyeit képezik, habár másrészt félre nem ismerjük azon 
alárendeltséget, melynek a szerb egyház saját világi tagjai 
irányában alávettetett akkor, mikor a kormánytól, minden 
törvényhozási beavatkozástól függetlenné tétetett. De ehhez 
nekünk semmi közünk, előttünk fő az, hogy a szerbek a kor-
mánytól függetlenül rendelkeznek egyházi benső ügyeikben. 

Nem irigyeljük e függetlenségét a szerb egyháznak, 
sőt ugyan természetesnek találjuk, hogy a felekezetlen állam-
nak semmi beavatkozása sincs az egyházak belügyeibe,mert e 
beavatkozása ellenmondás a felekezetnélküli állam fogalmá-
val, de előttünk épen az a feltűnő, hogy a függetlenítés, sőt 
privilégium épen akkor adatott a szerbeknek, midőn más-
részt minden készület megtétetik arra a czélra, hogy a kath. 
egyház elnyomassék. Quod uni iustum alteri aequum". A 
felekezetnélküli állam épen ugy felekezetnélküli a kath. 
egyházzal, mint a szerbekkel szemben, a kormánytól való 
függetlenség tehát az előbbit minden egyházi, iskolai és ala-
pítványi téren épen ugy megilleti, mint az utóbbit és mégis 
mit látunk ? csaknem épen egyidejűleg, midőn a szerb nem-
zet autonomiája szentesittetik, midőn a kormány a szerb 
nemzet egyházi ügyeibe való beavatkozástól vissza vonul, a 
27-es bizottság egy törvényjavaslatot terjeszt az országgyű-
lés elé, mely felszabadit minden hitetlen elemet, de a kath. 
egyházon csak azon egyetlen módon könnyit (?), hogy azt 
méglevő előjogaitól (?) megfosztja, a többiben pedig mind 
azon békókat kezein hagyja, illetőleg jobban reászoritja, 
melyek szabad mozgásában eddig is gátol ták; igenis, mig a 
szerbek szabadon rendelkeznek vagyonukkal, addig a kor -
mány a kath. alapokat magánál tartja, azoknak kath. egy-
házi természetét kétségbevonatni engedi, ellenök vizsgála-
tot tart, de ugyanakkor e kétséges természetű alapok h iá -
nyának fedezésére megadóztatja a főpapságot, elvon az egy-
háztól oly alapítványt, melynek rendeltetése minden más 
lehet, csak az nem, a mire, aki által fordittatik. Mig a szer-
bek magok rendezhetik felsőbb és alsóbb rendű iskoláik, 
tanintézeteik ügyeit, addig a katholikusok egyetlen fensőbb 
tanodájukra semmi befolyással nem lehetnek, és onnan ma-
holnap, a tanintézet betöltetvén felesleges és protestáns t a -
nárokkal, teljesen kiszorittatnak. 

Ime a jogállam mily egyenlő (?) mértékkel méri az 
igazságot ! megengedi, hogy bárki is kibontakozzék kar ja i 
közül, egyedül a kath. egyház az, melyet szorosan magához 
fűzve tart, hogy lassan, de biztosan elnyomhassa ; miért is 
viseli ama szép nevet, mely csak guny homlokán, vagy mi-
kor fogja magát nevére érdemessé tenni ? majd ha mi is — 
szerbek leszünk. 

A szepesi megyéből. P ü s p ö k u r ő m l g á n a k 
k ö r u t j a megyéje felső részeiben képezi tárgyát a követ-
kező tudósításnak, melyet a pozsonyi ,Recht' 126. számában 
találunk, s az ott felhozottaknak érdekes volta miatt egész 
terjedelmében átveszünk. 
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0 méltósága május végén megyéje felső részét szemé-
lyes látogatásával szerencséltette. Kíséretében lovag Lippert 
József ur, (primási főépitész, hazánfia,) az építészet terén 
európai hírű szakférfiú is volt. A körútnak egyik czélját az 
is képezte, hogy az alkalommal egyik része azon régi, ke -
resztény-építészeti műremekeknek is vétessek beható szemle 
alá, melyek felső Szepesmegyének díszét képezik. Első, 
mely tekintetbe vétetett a késmarki főplebánia-templom 
volt, melyet bold. Zabojszky püspök ezelőtt nohány évvel 
tetemes költség mellett kijavíttatott. Ezen góthstylii t em-
plomnak főoltárát egy fából, életnagyságban készült remek 
müfaragvány ékesíti, mely a felfeszitett Megváltót ábi-á-
zolja. A szemleut továbbá a donnersmarki plébániatem-
plomra, sőt, ha jól vagyok értesülve, a lipniki templom s ká-
polnára is terjedt ki. 

Ez utóbbi helyen megnevezett kápolna a minorita tem-
plom déli oldalához van függesztve. Tiszta góth stylben 
épitve, a Zápolya-féle kápolna elnevezése alatt is ismeretes, 
létét Zápolya István nádor özvegyének köszöni, ki azt 
1510-ben épittette. Alatta egy másik, bolthajtásos, az u. n. 
,földalatti' kápolna létezik, melybe a bejáratot egy föld-
alatti folyosó képezi, ugy, hogy ezen keresztül a felső k á -
polnába is juthatni. Itt a szemlélőnek figyelmét kiválólagaz 
oltárkép, mely a B. Szüzet ábrázolja, s a merész alkotású 
chorus köti le, mely egy rajta levő latin felirat szerint 1656-i 
szept. 30-án készült el. Érdekes egy másik, az egyházi ze-
nére vonatkozó felirat is, mely a plébániatemplomban talál-
ható s ekként hangzik: „Musice, sic cantes, placeant tua 
verba Tonanti ; non clangor sed amor clangit in aure Dei". 

Zápolyának fentnevezett özvegye, Hedwig, Przemis-
laus, teschem herczeg leánya, ezen kivül még egy másik, 
szintén tiszta góthstylü kápolnát is épített a szepesi székes-
egyháznak délkeleti oldalán, mely hasonlólag mint az előbbi, 
vágott kövekből épitve, azzal együtt hazánk e nembeli leg-
remekebb műemlékei közé tartozik. Ez utóbbi legújabban 
ftdö Samassa József ő exja, akkor szepesi püspök, most egri 
érsek urnák bőkezűségéből tetemes költségek mellett fénye-
sen restauráltatott. 

Ez alkalommal legyen szabad emlitenem azt is, hogy ö 
méltósága, Császka György szepesi püspök ur már huzamosb 
idő óta azon tervvel viseltetik, hogy Szepeshelyen keresztény 
museum-ot alapitson, mely terv kivitelére a szükséges, elő-
készitő lépéseket már régebben megtette, ha mindjárt az 
arra rendelt épületnek emelése útjában egyelőre oly akadá-
lyok gördültek is, melyeknek eltávolítása, fájdalom, nem 
áll ő Méltóságának hatalmában. Midőn móljára alkalmunk 
volt ő Méltóságánál tisztelkedhetni, hoszu sorát láttuk a 
legbecsesebb s legfigyelemre méltóbb régiségeknek, melyek 
mind e keresztény tárlatba szánvák; s megvagyunk győ-
ződve, hogy ő Méltósága eme szerencsés gondolatának gya-
korlati kivitele a papság müizlésének nemesítésére s az ős 
kereszténység épitészeti műremekeinek fentartására mé-
lyebben ható s maradandóbb befolyással lesz, mint akár a 
legterjedelmesebb elméleti előadások; mert csak a gya-
korlattal karöltve járó olmélet képes igazi müérzéket s mű-
ízlést költeni s ápolni az emberben. 

A museumnak kiegészítő részét, hasonlólag ő Méltó-
ságának szándéka s terve szerint a püspöki s káptalani 

könyvtárak képezendik. Ezen igen hasznos intézmény me-
gyeszerte osztatlan helyesléssel fogadtatott; mert csak a 
ki vidéken, távol nagyobb könyvtáraktól tudományos bu -
várlattal foglalkozik, az képes azon nagy áldást s hasznot 
kellőleg méltányolni, mely ilyetén intézményben rejlik, mely 
a tudományosan törekvőnek a szükséges kutforrásokat igy 
könnyen s közeli kézből szolgáltatja. Mondhatni : százával 
vannak a katholikus papság közt a legképesebb elmék, me-
lyek könyvtárak hiánya miatt örökös tétlenségx-e k á r -
hoztatvák. S épezért egy pillanatig sem habozunk, ebbeli 
őszinte meggyőződésünknek kifejezést adni, miszerint buzgó 
s nemes tör ekvéseinek gyümölcseit még ő Méltósága is sze-
x-encsés leend szemlélhetni, ki az által, hogy a főpásztori 
gondjaix-a bizott szepesi megyében a tudomány- s művészet-
nek ily hatalmas lendületet adni iparkodik, mai-adandó em-
léket emelend magának hálás papsága szivében. Ugy legyen ! 

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . Lipovnoki 
Lipovniczky István, Isten irgalmából nagyváradi lat. szert, 
püspök, ő cs. és ap. kir. felségének valóságos belső titkos 
tanácsosa, a jeruzsálemi szent sirrend nagykeresztese, szent 
István ap. kir. rend vitéze s a német lovagrend Mária ke-
resztjének birtokosa, Krisztusban kedvelt Testvéx-einknek és 
Fiainknak, nagyváx-adi egyházmegyénk világi és szerzetes 
papságának, üdvöt az Ui'ban ! 

Saját szomorú tapasztalásunk folytán mindnyájan 
érezzük, Krisztusban kedvelt Testvéreink és Fiaink, hogy 
lelkünknek a keresztség sz. vize által tisztáx-a mosott, sze-
plőtelen mezét vétkeink által számtalanszor beszennyeztük ; 
ártatlanságunkat, melynek birtokában csak kevéssel va -
gyunk kisebbek az angyaloknál, ismét és ismét elvesztet-
t ük ; — anyaszentegyházunknak isteni kinyilatkoztatás 
által közvetített tanítása értelmében azt is tudjuk mindnyá-
jan, hogy a bün által Isten ellenségeivé levén, eljátszőttük 
örökségünket, kizártuk önmagunkat Krisztusnak, az Isten-
nek országából. Nagy, igen nagy rosznak kell tehát a bűn-
nek lennie ! 

Halljátok e tárgyról sz. hitünk egyik, vallásos szent 
meggyőződéseért, püspöki kötelmeinek tántorithatlan telje-
sitéseert a börtön senyvesztő legét szivó hitvallójának, dr. 
Martin Konrád, paderborni püspöknek a katholika religio 
tankönyvéből merített czikkét : 

„A bün, tekintvén természetét, nemcsak rosz, de maga 
a legnagyobb rosz ; mert egyéb roszak, mint betegség, sze-
génység, megvettetés, halál, nem tisztán roszak, ha azokat a 
hit szemeivel vizsgáljuk; sokszor ugyanis ügyes használat 
mellett igazi javakká válnak. De a bün hatái-ozottan rosz, 
mert közvetlenül Istennek, az ő egyedül jó, egyedül szent és 
szereteti-eméltó akai-atának áll ellent. A bün a legnagyobb 
x'osz, mert nem más az, mint dulakodás, lázadás Isten, ami 
légfőbb urunk és törvényhozónk ellen : gyűlölet, hálátlanság 
Isten, legjobb atyánk s jótevőnk irányában ; a biin a te-
remtmény kiemelése a Teremtő ellen, valóságos megbecste-
lenitése, megbántása, megvetése az isteni méltóságnak ; a 
bün végül tényleges bálványimádás, mert az egyedül Istent 
illető tisztelet és szeretet a teremtménynek adatik. 

A biin nagysága még jobban kitűnik, ha azt keresz-
tény ember követi el. A halálos vétket elkövető keresztény 
a biin tiszta tudatában alávaló hálátlansággal vétkezik. 
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Annyi hathatós ösztönzés daczára, hogy Istent szeresse, I s -
tent mégis megveti ; az Istentől annyi jóban í'észesülve, jó 
tetteit lábbal tapodja, Isten kegyelmével visszaél; — az 
embert Istenéhez sz. kötelék fűzi, a bűnös e köteléket vadul 
széttépi, Isten szolgálatának eléje teszi a sátán szolgálatát. 
Az Isten ellen vétkezik, ki őt örökbe fogadta, kinek bará t -
ságát ellenségeskedéssé változtatja ; vétkezik az Isten egy-
szülött Fia ellen, kit — mint az Apostol mondja — bűnével 
meggyaláz, vérét megszentségteleuiti, s amennyire tehetsé-
gében áll, ujolag keresztre fesziti ; (Zsid. 6. 6. 10. 29.) — 
vétkezik a Szentlélek ellen, kit gyalázattal illet, mert tem-
plomát megszentségteleníti. (I. Kor. 3. 16. 17.) 

Kitűnik ebből a bün utálatossága, gyülöletreméltó 
volta ; kitűnik az, hogy a bűnt ép oly nagymértékben kell 
utálnunk s gyűlölnünk, mint kell az általa megbántott Istent 
szeretnünk. — Ha van a világon valami, mit jobban tudok 
szeretni, mint Istent, már nem szeretem Istent ugy, ahogy 
kell ; s lia van valami a világon, amit jobban utálok, mint a 
bünt, utálatom nem olyan, milyennek lennie kell. A bün 
végtelen gyűlöletre méltó, mivel az Isten végtelen szeretet-
reméltó ; s valamint Isten önmagát csakis oly mértékben 
szereti, amennyiben szeretetreméltó : ugy a bünt is oly mér-
tékben gyűlöli, amennyiben az gyűlöletre méltó". 

íme Krisztusban kedvelt Testvéreink és Fiaink, a 
Krisztus hiteért börtönben sinlődő katholikus főpásztor Isten 
iránti szeretettől lángoló szivének ömledezése, — a katho-
lika anyaszentegyháznak a bün utálatossága felőli egyedül 
üdvözitő tanításának tételei, melyeket, hogy a magok teljes 
értéke szerint mérlegelhessünk, vessünk egy pillanatot azon 
következményekre is, melyekkel halhatatlan lelkünket a 
bün kérlelhetlenül sújtja. 

Igaz ugyan, mert szent hitünk tanítja, hogy azon ter-
mészetes adományokat, melyekkel Isten az általa teremtett 
embert felruházta, t. i. az észt, a szabad akaratot és halha-
tatlan lelket a bün által sem az első ember, sem mi, annak 
utódjai, el nem vesztettük, — de igenis elvesztette ősatyánk-
ban az egész emberiség azon természetfölötti adományt, a 
megszentelő isteni kegyelmet, melynek birtokában Istennek 
barátja, a mennyországnak örököse volt. Ez isteni barátsá-
got feldúlja, megsemmisíti a bün, mely áthatlan válaszfalat 
emel Isten és a bűnös ember közé. Lehet-e büntetés keser-
vesebb, mint elüttetni örökre azon boldogító végczél eléré-
sétől, melyre teremtve valánk ? lehet-e következmény iszo-
nyúbb, mint eltaszitva tudni magát azon Istentől, ki végte-
len szeretetében saját képére és hasonlatosságára teremté az 
embert, hogy megoszsza vele örökké tartandó mennyei bol-
dogságát ? A megszentelő malaszttal isteni kebléből táplálta 
a Teremtő teremtményét, az embert — és ez ember a bün 
által önmagát tépi le a végtelen szeretet kebléről, hogy az 
örök halál karjaiba taszítsa le magát. Lehet-e ennél okta-
lanabb valami ? lehet-e kézzelfoghatóbb bizonyíték arra, 
hogy már ősapánk első bűne meghomályositotta az ember 
elméjét, megrontotta akara tá t? Mig a megszentelő kegye-
lem állapotában minden, még a legparányibb jó cselekede-
tünk is a mennyek országát szerzi meg nekünk: addig bűn-
nel fertőztetett lelkünk egyáltalában képtelen örök juta-
lomra érdemes bármely jó cselekedet véghezvitelére. Lehet-e 
ennél szigorúbb rabság, mely eredmény nélkül, mert bocsá-

natra való számítás nélkül rázza kétségbeesetten bűnének 
rablánczait ? Nincs örök jutalomra érdemes cselekedet, nincs 
általában lelki érdem a bün állapotában ! 

És amellet, hogy a lélek halála, a bün, feldúlja azon 
legszentebb viszonyt, melybe Isten saját jóvoltából helyezte 
volt az embert, kicsoda nem tudja közülünk, hogy Isten, 
mint legszentebb lény, örök ugy mint ideiglenes büntetések-
kel is sújtja a lázadót, mint olyant, ki amennyiben raj ta áll, 
még azon czélt is iparkodik meghiusitani, melyre Isten őt 
magát teremtette, hogy t. i. önkénytes közreműködésével 
— munkálkodva saját üdvösségén — előmozdítsa a teremtő 
Istennők külső dicsőségét és tiszteletét, melyet a leketlen 
természet is teljesít, habár öukénytelenül. Ám ha Isten a 
maga dicsőségére teremtette az embert, kinek avégből adott 
észt, szabad akaratot és halhatatlan lelket, hogy ezek által 
közreműködvén az ő segitő malasztjával saját boldogságát 
mozdítsa elő, s ekként dicsőitse teremtőjét az ő véghetetlen 
jóságában: legyünk meggyőződve s ne feledjük, hogy ha 
visszaélve e természetes isteni adományokkal az ő segitő 
malasztját magunktól visszautasítjuk, még akkor is megdi-
cőitjük Teremtőnket, nem ugyan véghetlen jóságában, de 
igenis az ő büntető igazságosságában ; mert „mindezeket ön-
magáért teremtette az Ur, az istentelent is a gonosz napra". 
(Rom. 11. 36.) (Folyt, köy.) 

Berlin. A d a l é k o k a c u l t u r h a r c z t ö r t é n e -
t é h e z mindig bőven vannak, sőt egyes, aphoristicus jegy-
zetek gyakran többet mondanak, mint a leghoszabb vezér-
czikk. Emlékeznek t. olvasóink, hogy nem régen a második 
áruló, ki a boroszlói megyében találkozott, Kick kamei ^ le-
bános', titokszerü módon kiközösittetett s senki sem tudja, 
ki által. A porosz hatóságoknak most legújabban sikerült 
kifundálni, hogy az ismeretlent, kiben a titkos delegátusnak 
egyik titkos legátusát sejtik, bizonyos Mankowski nevű 
földbirtokos hozta a vasúti állomástól Kvilczbe, hol a kikö-
zösítés megtörtént. Mankowski természetesen befogatott, s 
addig fogva tartatik, mignem az ismeretlennek nevét meg-
mondja, — ha tudja. 

A boroszlói megyében van egy híres plébános, Dzier-
zon, a tőle elnevezett méhkasoknak feltalálója s az ujabb-
kori méhészetnek, mint hozzáértők mondják, atyja. Ezért 
ugyan ő neki nem kellene antiinfallibilistának lenni,de őmégis 
az, a miért közte s püspöke közt már régebbi idők óta kelle-
metlen surlodások folytak, melyek végre oda vezettek, hogy 
a püspök a már deficiens méhésznek nyugdiját beszünte-
tette. Dzierzon bepanaszolta a püspököt s a boroszlói kir. 
törvényszék ez utóbbit a nyugdíjnak kamatostóli fizeté-
sére ítélte. 

A .merényletek' köztudomás szerint teljes virágzásban 
állanak. Krakkóban nem régen az osztrák kor mány engedel-
mével egy orosz alattvalót fogtak be, ki arról volt vádolva, 
hogy a porosz kanczellárt megsemmisíteni akarta. Szegény-
nek legnagyobb bűne pedig alighanem abban állott, hogy 
nem csak név-, hanem vérrokona is a volt gnesen-poseni 
érseknek Duninnak, kin a porosz kormány már egyszer 
megmutatta, mit jelent a katholikusoknak lelkismeretsza-
badsága az ő hatalma alatt. Jelenleg legalább ugy állanak 
a dolgok, hogy sem Dunin, sem a Bécsben hasonló okból be-
fogott Wiesinger ellen mit sem tudván kisütni, a porosz fél-
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hivatalosak azzal kénytelenek magokon segiteni, hogy mind-
két esetben az „ügyetlen" rendőrséget vádolják, mely ele-
gendő ok nélkül lármáz. 

Junius elején a svéd király keresztül utazván városun-
kon, nagy ostentatióval fogadta a porosz szabadkőműves-
ségnek fejeit, s uton útfélen — ha csak félhivatalosaink 
nem hazudnak, mi szintén meglehet — tehát uton útfélen 
hirdette, mennyire rokonszenvez a Bismarck egyházpoliti-
kai rendszerével. Ez annál természetesb, minthogy ő protes-
táns felsége — mit különösen hangsúlyozott, netaláni ellen-
kező nézetét a hatalmas német kanczellár előtt amúgy sem 
merte volna kifejezni. 

A porosz hivatalos törvénygyűjtemény junius 3-án 
hozta azon, már most a korona által is szentesitett s az emii-
tett napon hatályba lépő törvényt, mely a szerzeteket s 
szerzetszerü testületeket, a betegápolással foglalkozóknak 
kivételével Poroszországból kizárja ; a megfelelő kiviteli 
utasítás már készül a cultusministeriumban, hol főleg arra 
lesznek tekintettel, hogy a megmaradó szerzetesi telepitvé-
nyek feletti államfelügyeletet .mennél erélyesebben' szer-
vezzék. A királyi kincstári kegyurasághoz tartozó plébá-
niák betöltésére vonatkozólag a ministerium ujolag is elren-
delte, hogy azokra csak oly egyének neveztessenek ki, kik 
írásban kijelentik miszerint az államtörvényeknek engedel-
meskednek; ha a tartományi kormány-elnök az illető sze-
mélyiség májustörvényi megbízhatóságáról másuton vélt 
meggyőződést szerezhetni; akkor erről a a minister esetről 
esetre értesítendő. 

München.A. s z e n t a t y á n a k v á l a s z a a b a j or 
f e l i r a t r a . (Vége) A kalauz, ki a zarándokot ezen föld-
alatti helyeken keresztülvezeti, azon szentképekre is szokta 
figyelmeztetni, melyek a katacombák falaira festvék. Igy 
kell, hogy a szenteknek élete s tetteik komoly szemlélődé-
sünk tárgya legyen, hogy annál buzgóbban utánozhassuk. 
Lát juk ebből, hogy nincs oly osztálya az embereknek, mely-
nek nem volnának a maga szentjei az égben, kik mind-
egyiknek számára fényes, utánzásra méltó példákat adtak. 

Az özvegyek magokbavonultságot tanulhatnak itt, a 
férjes nők a család megszentelését eszközlő buzgóságot. A 
vértanuk soraiban gyenge fiatalokat látunk, kik mindazon-
által hitöket vérökkel pecsételék. A férfiak a keresztény 
eszély s ildomnak, a katonák a bátor állhatatosságnak, a 
művészek a türelmes tevékenység példáját lát ják i t t ; még a 
királyok is megannyi követésre buzdító példányképet talál-
nak ama sok szent fejedelemben, kik trónusokat dicsősé-
gessé téve, vagy vérökkel vagy hitök bátor megvallása, 
vagy egyéb erények által disziték azt, melyek nem enge-
dék meg nekik, hogy hatalmukkal az igazság s önlelkisme-
retök rovására visszaéljenek. 

Minden nem, minden rend s állapot itt találja az esz-
közt s módot, miként kelljen a szentek hitét s példáját u tá-
noznia; Isten pedig az ő szent kegyelmet adja, nehogy hi -
tünk s szeretetünk elaludjék, hanem hogy önmegszentelé-
sünk nagy müvét mindnyájan elvégezhessük. 

Igy aztán, Szeretteim, nincs egyéb hátra, minthogy az 
élő hitet magunkban megőrizzük, a szentek példáját köves-
sük s erősen ragaszkodjunk az igazság központjához, mely 
ezen szentszék, hogy erősen ragaszkodjunk a pápához, k i -

nek kötelessége mindnyájatokot vezetni azon isteni parancs-
nál fogva, mely Péternek s utódjainak adatott e szavakkal: 
„legeltesd juhaimat, legeltesd bárányaimat". Vele szorosan 
egyesülve bevehetlen erődet képezendjük, melynek nincs 
oka bármily ellenségtől is félnie, mert : Charitas foras mittit 
timorem. 

Amint végre a zarándok, miután e földalatti üregek-
nek tehervényes folyósóin végig haladt volna, ismét a fé-
nyes napot keresi, s ahhoz tér vissza, ép' igy szabad remél-
lenünk nekünk is, hogy miután az igazságot elhalaványitó 
tévelyek közt a helyes utat eltaláltuk, azon napot látandjuk, 
melynek hatalmában áll, tova űzni mindazokat, kik a jót rosz-
nak mondjak s a roszat jónak, ugy hogy nem leszünk kény-
telenek, azoknak veszélyes szomszédságát tűrni. 

Tudom ugyan, hogy nincs e földön maradandó béke. 
Ezért jutottak a zsidók csak a Pharaók zsarnok uralmának 
s egyéb nehéz s hoszadalmas kellemetlenségeknek elszenve-
dése után az igéret földjének birtokába, hol aztán gyümölcs-
dus fák árnyékában kipihenhettek, örömmel jártatva végig 
szemeiket a most tulajdonukat képező termékeny s gaz-
dag földeken. De még akkor is történt, hogy időről időre a 
szomszéd népek által háborgattattak, mintha Isten nekik, s 
általok nekünk tudtunkra akarta volna adni, hogy igazi 
hazánk a mennyországban van, hogy mi itt a földön csak 
zarándokok vagyunk, kik az igazi békét s nyugalmat csak 
ott találandjuk. 

Kér jük e békét Istentől Szeretteim, esdjükle, hogy ál-
dásával együtt szeretetét öntse sziveinkbe, melyre szüksé-
günk van, hogy a szenvedés közepette is békében élhessünk. 
Minél erősebben van a lélek a szeretet által Istenhez lán-
czolva, annál erősebb lesz azon bajok s csapások közt, me-
lyeket Isten küld rá. 

Midőn áldását leesdeném önökre, egyúttal kérem a 
Mindenhatót, hogy öreg s méltatlan helytartójának kar já t e 
pillanatban támogassa, miképen megáldhassa önök testeit, 
de még inkább leiköket, hogy megáldhassa családjaikat, s 
hogy az önök hazájában újra legyen béke, rend, s a Kristus 
alapította vallás iránti őszinte tisztelet. Áldja meg önöket, 
hogy szerencsésen térhessenek vissza hazájokba ; áldja meg 
önöket különösen halálok órájában, hogy lelköket oly álla-
potban visszaadhassák neki, melyben mindörökké dicsőit-
hetni s magasztalhatni öt — Amen. 

VEGYESEK. 
— Ki volt Herlcó Pater? Ha merőben földi dicsőségért 

áldozná fel magát a kath. papság, Herkó pátert a történe -
lem szerencsétlenei közé számitanók, mert nagymérvű tevé-
kenysége, önfeláldozása, sikerteljes lelkesedése alig említtetik 
meg a magyar egyházi történelemben. A köznép hálásabb 
vala iránta, mert emléke él a nép ajkán s Mátra táján, most 
már az országban is közönséges a szójárás : még Herkó p á -
tertől sem félek. Evvel jelzik nagy tekintélyét. De váljon ki 
volt ő, mit tett, jóformán ismeretlen dolog. A ferenczes a r -
chívumok, ugy hiszem adhatnának bővebb felvilágosítást. A 
következőket sikerült megtudnom. Neve Autunovits Jeromos 
volt, s ugy vélik, hogy szabadkai származású volt, miután e 
család ott törzsökös. Á reformatio terjeszkedő korszakában a 
kassai ferenczes kolostorban lakván igen tevékeny és nép-
szerű ellensúlyozója volt a prot. proselytáskodásnak. Ezen 
életkorából van nyoma egy prot. krónikában, hol az állitta— 
tik róla, miszerint Hamar Ferenczczel, Keglevich Miklós 
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főispán lelkészével 1671. Tornán a ref. lelkészt Szönyi Nagy 
Istvánt fegyveres erővel kidobatta a kath. parochiából.') 
Tudatik, hogy a szendrői, de már nem létező borsodmegyei 
zárdában is lakott. Társai, Hieronymus nevét megkurtítva, 
Hierkő-nek nevezték, mit a nép Herkóra változtatott. O tar-
totta meg az igaz hitben az egész palóezságot. Folyton járt 
kelt s népszerűen prédikált, mire oly nagy lett a nép vonzó-
dása, hogy szavára mint egy ember indult a palóczság. Éjjel 
nappal tanított s csak a szekéren aludt, mikor egyik helyről 
a másikra vitték. Mindamellett nem lehetett mindig velők, 
azért intézkedett, hogy midőn a koborló prédikátorok meg-
látogatták, illendően fogadtassanak. Névszerint azt az u ta -
sítást adta híveinek, hogy mondassák el a téritővel az an-
gyali üdvözletet, mit a tolakodó nem tudván, pirulva odább 
állott. Máskor mise díjjal kináltatta meg őket, mire neki 
rúgtattak, hogy ez milyen bálványimádás, hogy ők a világ-
ért sem miséznének, mire azzal fizették ki a téritőt ; ha nem 
tud kied misézni, mehet kied a pokolba ! Fáradalmai ered-
ménye im előttünk áll, mert a palócz nép, habár Füleken 
honolt a török, s igy belátogatták oda a prot. téritők, az 
egész palócz nép tisztán katholikus. Alig egynehány lett 
ujabban lutherhivő, mert a kath. nemesség elpusztulván lu-
theránusok bír ják a nagyobb uradalmakat, s így alkalmuk 
van egynehány kétségbeesett lelket hálóba fogni. (,ill. S.') 

— Huzamosb idő óta azon bir jár ja be a külföldi, ne-
vezetesen orosz s lengyel lapokat, hogy a szentszék s az 
orosz kormány közt alkudozások folynának oly czélból, 
hogy az orosz-lengyelhoni katholikusoknak sorsa némileg 
enyliittessék. E hírt későbben eléggé feltűnően Berlinből 
meghazudtolták, de a ,Da i l y News1, ujolag megerősítették, míg 
legújabban a ,Journ. de St. P—g~ ugyanerre vonatkozólag 
ezeket irta : r A Vaticán s az orosz kormány' közt folyt alku-
dozások azon eredményre vezettek, hogy a sz. pétervári (u. 
n.) katholikus zsinat lemond minden ellenőrzésről a Róma 
és a katholikus püspökök közt folyó levelezés körül, ugy 
szintén minden beavatkozásról a papság fegyTelmi ügyeibe, 
s csak az egyházi vagyonnak feletti főfelügyeletet tartotta 
fenn magának". Ezen eredményről a .Kur. Poznsze-
rint már valamennyi lengyel káptalan is értesíttetett. — A 
jurai kath. papság ügye mégis egy lépéssel haladt, amenyr-
nyiben a szövetségtanács meghagyta a berni kormánynak, 

1) Századok I I I . 92. lapon. — Az ,Uj M. Museum' 1861. I. 362-
Kemény József ismertet i Szönyi munká já t s közli a Herkóva vonatkozó 
helyet. „Herkó pá te rnek , mint egy körülettem forgolódó mészárosnak egy 
fejsze vala kezében ; két kézre fogván fejszéjét mondá : meg kell uram 
bizony annak lenni, mert ezek a vitézek ö Felsége vitézei s ö Felsége 
akarat jából jöt tek ide. — Megperditvén fejszéjét a fejem felé, Herkó pa-
ter mondá : hallgass Uram, mert Isten engem ugy segélyen, elköltél (?) 
arról, ne prédikály sokat ! — Mondá H. P. : adjad uram, mert majd Is ten 
engem ugy segélyen roszul j á r s z ! — 363. — Ebből kitűnik, hogy még 
odáig nem jutot t , hol voltak a protestáns atyafiak, kik szi ja t hasí tot tak a 
ka th . papok há tán . 

hogy az azok ellen irányzott számüzetési rendeletet két hó-
nap alatt vissza vegye. A berni kormány ez ellen valószí-
nűleg fel fog folyamodni a szövetséggyüléshez, mely ezért 
juliushóban rendkívüli ülést tartand. Időközben ugyancsak 
a berni kormány törvényjavaslatot dolgozott ki, melynek 
czélja „a vallási békének fentartása". Ezáltal minden szer-
tartás a templomon kívül megtiltatik, kivéve a temetéseket; 
a ki tudva s akarva más felekezet eleu lázit, 1000 frank 
bírságot fizet, vagy egy esztendőre bezáratik; ugyané bün-
tetés éri azon papokat is, kik isteni tisztelet alkalmával 
egyes állami intézményekről akkép értekeznek, hogy ezál-
tal a közbékét zavarják. Államilag el nem ismert egyházi 
főnökök püspöki joghatóságot csak az államtanács engedé-
lye mellett gyakorolhatnak ; különben 2000 frankot fizet-
nek, vagy két esztendőre bezáratnak. Oly vallási gyüleke-
zetek vagy testületek, melyek a közbékét veszélyeztetik 
feloszlattatnak, s a bűnösök tvszék elé állíttatnak. 

— Az u j bambergi érsek, Schreiber, engelbrechtsmün-
steri plébános, szül. 1819-i május 23-án ; pappá 1843-i jun. 
8-án szenteltetett ; fiatal korában nevelő volt Wallerstein ber-
ezegnél. Eddigi javadalma a legjobb egész Bajorhonban. 
Egyházi álláspontjának teljes correctvolta iránt az ,A. P.' 
nagy megelégedettséggel nyilatkozik. — A nápolyi egyete-
met most már végleg bezárták. — Versaillesban a nemzet-
gyűlés Dupanloup püspök indítványára s a kormány bele-
egyezése mellett az egyetemi oktatástól szóló tvjavaslatot a 
napirendre tűzte. — Grant, az Egyesült Államok elnöke 
május 27-én ünnepélyes kihallgatáson fogadta a pápai kü l -
dötteket, kik a newyorki érseknek bíbornoki jelvényeit meg-
hozták. A küldöttség vezetője, Roncetti meleg szavakban 
tolmácsolá azon őszinte részvétet, melylyel ő szentsége a 
köztársaság mindinkábbi felvirágoztatása iránt viseltetik. 
Grant igen szívélyesen válaszolt. — Az angol kormány leg-
újabban ismét arról értesítette ő szentségét, miszerint szükség 
esetén bárhol angol földön biztos menedéket talál. 

— A Jézus sz. Szivének szentelendő templomnak alap-
köve a párisi Montmartre hegyén az eddigi hírek szerint jú-
nius 16-án fog letétetni, igen egyszerű szertartások mellett, 
csakhogy az esemény kellemetlen, főleg politikai tünteté-
sekre alkalmat ne szolgáltasson. 

Szeretetadományok szentséges Atyánk, IX. Pius 
pápa számára. 

Eddigi összeg 448 frt . 28 kr., 180 frank ar., 77 darab 
régi húszas, 4 db tallér, 4 db ez. ftos s 13 db cs. k. ar. 

A nagyváradi 1. sz. növendékpapság . . . . 6 ft. 
Kegyeletes adakozások. 

A svajczi üldözött testvérek számára egy plébános ju-
bileumi adományul 20 frank ar. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén lejáró előfizetést jókor megujitani ; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szives pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai irodájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési díj : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás. Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők 

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

HAHMINTZX EGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik j 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 16. 48. I. Félév, 1875. 
Tartalom. P r o g r a m m - f é l é k . — R é s z l e t e z é s e k . — S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t . — E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Pest. A , R e l i g i o k é t 
u j m u n k a t á r s a . Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . Róma. K ü l ö n f é l é k . Bois d'Haine. E g y é r s e k n e k m e g h i ú s u l t l á t o g a t á s a 

L a t e a u L o u i z á n á l . — V e g y e s e k . 

Programm-félék. 
(Folytatás.) 

„Ajkainkon e szónak : ,conservativismus' mé-
lyebb jelentőséggel kell bírnia, s csakugyan bir is" 
— igy végzők múltkori czikkünket, mely szót ma-
gyarázólag ma ekként köríilvonalozzuk conser-
vativ eszménket, hogy az a történeti fejlődésnek foly-
tonosságáian, continuitásában á l l ; mely folytonos-
ságban oly elvet látunk, melyet büntetlenül meg-
sérteni, megszegni nem lehet. 

Pedig megsértetett az elv, midőn elvont, hozzá 
még részben valótlan, részben egyoldalulag felfo-
gott elveknek kedveért a régi társadalmi s jogi rend 
halomra döntetett, tekintet nélkül azon józan esz-
mékre, melyek annak alapját képezték, s minden 
bizonynyal kiméletre igényt tar that tak volna. Ezen 
elvnek megsértésében találjuk továbbá azon szé-
gyenbélyeget, melyet ez u j állapotok magokon hor-
danak, s melyet letörölhetőnek csak ugy vélünk, 
ha azon józan s jogos eszméket, melyek a régi rend 
alapját képezék, a megváltozott viszonyokhoz al-
kalmazva ismét érvényesítjük. 

Melyek azonban azok a józan s jogos eszmék? 
Hogy e kérdésre felelhessünk, e régi jog-s tár-

sadalmi rendet a maga eredeti alakjában kell te-
kintenünk ; szem előtt tartva, hogy az későbben 
nem egy nevezetes mozzanatban lényegesen meg-
romlot t ; mig egy rövid történelmi visszapillantás 
azt tanitja, hogy amaz eredeti a lakjában voltaké-
pen csak néhány kevés, egyszerű, természetes esz-
méken alapult. 

Anélkül, hogy e tekintetben kimerítő rendszert 
akarna adni, röpiratunk ilyenekül a következő esz-
méket emeli ki : 

hogy az államéletben létjoggal bíró érdekek 

védelmére legelső sorban azon társadalmi körök 
hivatvák, melyeket azok közvetlenül érintenek, s 
melyek tehát leginkább értik s méltányolni tudják 
azokat ; s hogy e védelem azon jognézet értelmében 
kell, hogy történjék, mely e körök életéből, szoká-
sai- s foglalkozásaiból önkényt képződik ; (lásd az 
u. n. ipar- s ügyvédi kamarákat) ; 

hogy az államhatalom köteles a szabad fejlő-
dést lehetségessé tenni mindazon érdekek számára , 
melyek az államban létjoggal b í rnak ; 

hogy az államhatalom a törvényt és jogot ne 
csinálja, hanem fejleszsze, a fentjelzett érdekkörökből ; 

hogy az érdekek összeütközése esetében az ál-
lamhatalom a jog s méltányosság vezérfonalán 
iparkodjék a szükséges kiegyeztetést létrehozni ; s 

hogy az államhatalomnak kiváló kötelessége 
azokra fordítani figyelmét, kik bármiképen segély-, 
támogatás- s védelemre szorultak. 

Ezen eszmék a középkorban fejlődtek, s azok-
nak gyakorlat i életbeléptetésében állott a keresztény 
államnak haladása szemben az ókori pogány állam-
mal ; az általok megalapított társadalmi rend sok-
féle alakzataiban egészen az u. n. Renaissance koráig 
virágzott, mely azonban korántsem újjászületés, ha-
nem tényleges visszaesés a pogányságba volt ,a po-
gány római jog- s pogány görög világnézletbe ; 
midőn a ,classicismus' s hamis ,humanismus' a ke-
resztény középkor egyszerű nemes eszmekörét meg-
semmisité, s a nyomban keletkezőmercmtilismus még 
ferdébb irányba ragadta az államhatalmat az ál-
tal, hogy az összes nemzetgazdászati mozgalmat az 
ő kezében központosítván, vagy legalább közpon-
tositani iparkodván, az igazi szabadság ellenes 
áramlatot e téren is megindította. Ekként a ke-
resztény állameszme, további üdvös fejlődésé-
ben akadályozva, lett azzá, mi a nagy forradalom 
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kitörésekor volt : üres formák halmazává, melyet 
az 1789-i elvek csak hamar s könnyen végkép földre 
teríthettek; mert; mint felebb mondók, az elfajulást 
üldözve, a meglevő, régi hatályba visszaállítandó 
jót sem akarták, vagy tudták többé tekintetbe venni. 

Ily értelemben mondhattuk múltkori czik-
künkben, miszerint azt hiszszük, hogy akkor, mi-
dőn a régi jog- s társadalmi rend még fenállott, 
jobb leendett, — amint azt Montesquieu is köve-
telte Francziaország számára, ha ismét életképessé 
tétetik, azaz, ha a hivatottak ott, hol kellett, javi-
tanak rajta, s ne oktalan kiméletlenséggel mindent, 
jót s roszat egyaránt halomra döntenek ; s ezen ér-
telemben mondjuk ma is, miszerint nézetünk sze-
rint az okszerű conservativismusnak feladata abban 
áll, hogy a régi jó eszmék, korunk követelményei- s kö-
rülményeinek megfelelő alakban ismét érvényesíttessenek. 

Ezen conserválandó eszmék közt fentebb első 
helyen azt emiitettük, hogy az államéletben létjog-
gal biró érdekek védelmére legelső sorban azon tár-
sadalmi körök hivatvák, melyeket azok közvetlenül 
érintenek, s hogy ez érdekeknek szemmeltartása 
egyedül helyesen azon jognézet értelmében törté-
nik, mely e körökben, az ott jelzett tényezők össz-
müködéséből fejlődött ki s még folyvást fejlődik 
— ugyanott például az ügyvédi s iparkamarákat is 
hoztuk fel. 

Mert, mint röpiratunk igen érdekesen fejtegeti, 
feltűnő, hogy ámbár a régi jogeszme az általános 
nagy felforgatásban végképen kioltottnak, elnyo-
mottnak látszott, ugyanaz mégis nemsokára ismét 
felmerült s pedig azon országban s ez ország azon 
társadalmi köreiben, hol s melyek elnyomatására, 
végképeni kiirtására legtöbbet tettek volt, értjük 
Francziaország középosztályát. Ott lát ták be leg-
először, hogy, például, a kereskedelmi s iparos kö-
rök mégis legjobban tudják, mi hasznos s előnyös a 
kereskedelem s iparra nézve, s igy történt, hogy 
magok a forradalmi kormányok is vállalkoztak rá, 
hogy ez érdekköröknek önálló, autonom képvise-
letet — kereskedelmi s iparkamarákat adjanak. A 
XI. év ,Nivose( hónapjának 3-án alakíttattak az 
első kereskedelmi kamarák, az e napon kibocsátott 
törvény által ; s ugyanez év ,Germinal'-hó 22-én 
a ..Chambres consultatives des arts et manufactu-
res", mig végre, 1851-ben, tehát szintén forradalmi 
kormány által a „Chambres consultatives de l'agri-
culture" alakittattak. 

Nem feltünő-e, hogy elsőben épen a forradalmi 
kormányok voltak azok, melyek a rendi képviselet 

eszméjét — mert mi más ez? — elismerték s érvé-
nyesítették? S nem hathatós érv-e ugyanennek ve-
leszületett életrevalósága mellett, mely még külön-
ben mindent nivellirozó ellenségein is erőt veszen? 

Francziaország példáját e téren is az összes 
civilisált törvényhozás követte; sőt korunk a keres-
kedelmi s iparkamarákon kivülmég az ügyvédi ka-
marákat is létesítette,mindkét rendbeli testületet azon 
joggal, illetőleg kötelezettséggel, hogy minden, érde-
keiket érintő ügyekben, péld. készülőben levő tör-
vényjavaslatokra vonatkozólag okadatolt szak-
véleményt adjanak, mely véleményt a törvényhozó 
hatalom a dolog természeténél fogva kénytelen 
figyelembe venni ; továbbá joguk s kötelességük ér-
dekkörükben felmerülő szükségleteket, hiányokat 
vagy óhajokat, megfelelő véleményes javaslatuk 
mellett a kormány tudomására hozni, a körükben 
divó jogüzleti s egyéb szokásokról döntő felvilágo-
sításokat adni, melyek mint az illető érdekkörben 
divó ius consuetudinarium, ha csak a köztörvénybe 
nem ütköznek, feltétlenül tiszteltetnek; ugy hogy 
bátran állithatjuk, miszerint az e tekintetben fen-
álló országos törvények, ha nem is közvetlenül, de 
mindenesetre közvetve az illető érdekcsoportok ke-
beléből kerülnek ki ; — mi ez, ha nem az ó-conser-
vativ, rendi érdek-képviselet in optina forma? 

Ebből kiindulva röpiratunk több érdekes, de 
némileg lapunk körén tul fekvő fejezeten át hasonló 
képviseleti testületeknek előnyös- s szükséges vol-
tát fejtegeti a nagy- s kis fölbirtokosság, nagy s kis 
ipar, sőt még a munkás osztály számára is. Elmel-
lőzve az egyes, gyakran igen tanulságos részleteket, 
még csak néhány futólagos tekintetet vessünk azon 
módozatokra, melyek alatt szerző ezen eszmét a 
conservativ pártprogrammba beilleszthetni véli, s 
melyeket röpirata zárszavában fejteget. 

A család, község, tartomány, ország, állam s 
birodalom eszméje, úgymond, kisebb nagyobb egy-
ségekké fűzvén össze az embereket, összekötőleg, 
egyesitőleg ha t ; mig ellenben az érdekképviselet, 
bizonyos elszigetelt érdekkörökké tömöritvén az 
egyéneket, szétbontólag ha t ; itt tehát a községi, 
tartományi s birodalmi képviselet az, melynek a ki-
egyezés szerepe s feladata jutott. 

De minő leg-yen viszont e képviselet? — ez az 
egész ,conservativ párt'-kérdésnek egyik sarkpontja, 
melyre röpiratunk körülbelül igy válaszol : 

A munka összes terén, az anyagién ugy, mint 
a szellemién manap ellenmondás nélkül a munka-
osztás elve uralkodik. Ez az elv valami dogmafé-
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lévé lett, s hatásáról csudás dolgokat mesélnek. Csak egy 
tér van, melyen még legbuzgóbb védői kivételt nem csak 
engednek meg, de sőt szükségesnek is mondják azt — s ez 
a politikai munka tere. A ki még nem állott büufenyitő el-
járás alatt s egy bizonyos mennyiségű adót fizet, az képvi-
selőnek választható meg, — ha ugyan a választási csatában 
győz — s mihelyt meg van választva, legott képes, az ú j -
kori alkotmányos elmélet szerint, bármiféle politikai mun-
kát végezni, s mindenhez hozzá szólni, ami egy modern kép-
viselőtestületben csak szőnyegre kerülhet, ilyen pedig min-
den katonai s polgári, egyházi s iskolai ügyek, ipar, keres-
kedelem, vám- s adókérdések, pénzügyi tudomány, sőt még 
a gyógyászat is — szóval a megválasztott .népképviselő' eo 
ipso Universal- Genie, — in thesi, elméletbon . . . . ! 

De ig y aztán sokszor történik is, hogy parlamenteink 
nem annyira a komoly politikai munkának, mint inkább az 
üres fejű, de nagyhangú politikai dilettantismusnak szinhe-
lyét képezik, mely, magától érthetőleg, élvezhető gyümölcs 
termésére képtelen lévén, leghamarabb azon országokat dönti 
végveszélybe, melyeknek kormányai eléggé gyengék, hogy, 
csakugyan .alkotmányosan' kormányozni akarván, mit sem 
akarnak tenni, mint a mire a parlamenttől utasítást vesz-
nek, de azt aztán mindent is 

Ez mind megváltoznék, ezen nevetséges fictio, hogy 
bármely ország a világon képe3 vagy 500 embert előállí-
tani, kik mindenhez, de mindenhez a világon értenek, — e 
fictio eltűnnék, ha az állam, keletkezése történetét vévén te-
kintetbe, különféle tagjainak jogos érdekét szem előtt ta r -
taná, s ehhez képes teljes s igazságos érdekképviseletet szer-
vezne, illetőleg a már néhány rend számára létezőt vala-
mennyire terjesztené ki. Igy érvényesülne a politikai munka 
terén is a munkaosztás elve, mely itt is, mint másutt csak 
szép eredményre vezethetne; mert minden képviselő leg-
első sorban csak a maga dolgához szólna, mig ott, hol a kü-
lönféle csoportoknak érdekei egymásba ütköznének, vala-
mennyi képviselőnek összlete, vagyis a különféle érdekkö-
rök képviselőinek plénuma lenne a^on legfőbb forum, mely 
a kiegyeztetést eszközölné; — szóval : munkaosztás és mun-
kaszövetkezés, e két jelszó, átvive a politikai munka terrénu-
mára, volna azon gyógyszer, mely a politikai dilettantismus 
garázdálkodásának legsikeresben véget vethetne ; s mig most 
fejszámra s összevissza keverve szavazunk, akkor érdekkö-
reink szerint csoportosulva, a magunk kebeléből csakugyan 
szakértőt küldenénk a közös, legfébb törvényhozói testü-
letbe. Ily törvényhozó testületnek volna aztán fogalma a 
nép valódi nézetei s szükségleteiről, s azért hasznos ered-
ménynyel működhetnék is, a politikai dilettantismus pedig 
azon eddigi kiváltságától fosztatnék meg, hogy gyakran 
legtudatlanabbak tagjai által csináltasson világtörténelmet. 

( F r l y t . köv.) 

R é s z l e t e z é s e k . 
(Fo ly ta tás s \ ége.) 

Ha azonban a pápa saját ura akart lenni, s mint ilyen, 
minden emberi hatalom- s erőszaktól menten s függetlenül 
akart működni, ha azon hőslelkü jellemekhez akart tartozni, 
kik minden körülmény közt teljesitik kötelmüket ; és soha 
sem hagynak durva vétségeket szó nélkül, midőn ezek meg-

akadályozását hivatásuk követeli, akkor tüstént mondatott: 
„Csak egy ur van a földön, a császár. A törvények csak 
akaratának kifolyásai és a földi hatalmasságok, egyháziak 
és világiak, mind megannyi hűbéresei legfőbb hatalmának". 
„Imperator est animata lex in terris". (Meizh. Hist. Isid. 
II. 1. 7.) 

Tudva van, miként töltöttek be e császárpápák, mesz-
szeterjedő birodalmukban minden üresedésbe jött püspöksé-
get hivatás nélküli férfiakkal, kik épen nem birtak tudomá-
nyos képzettséggel s a buzgóság azon szellemével, melynek 
minden főpásztort lelkesíteni kell. Az apostol szavaira, (sz. 
Pál Tit. 1. 1. 7.) melyek a püspökben megkívántató tu la j -
donokat jelzik, nem ügyeltek. Az ő nézetük szerint a püs-
pök más nem lehetett, mint a császárnak hódolatkész szol-
gája. Ekke'p a püspöki méltóság mindinkább a megvásárol-
ható, jellemtelen udvari papok hivatalává fajult el, kik csak 
mellékesnek nézték szent hivatásuk teendőit, s a pásztorbo-
tot karddal, a püspöksüveget sisakkal s a főpapi öltözéket 
pánczéllal cserélték fel, h o g y császári urak magasra törő 
terveit létesíteni segitsék. 

A főpapok elaljasulása természetszerűleg maga után 
vonta az alsó papság erkölcsi romlását is, s igy nem csuda, 
hogy a nép hü lelki gondozás hiányában szintén mind job-
ban elvadult. Pápák és püspökök, kik a császároknak a 
szentélybeni korlátlan uralmukat tűrni s a német érdekeket 
kizárólagosan szolgálni nem akarták, száműzettek ; Péter 
székére pedig ellenpápák, mint megannyi hunyászkodó csá-
szári bábok tolattak. (Raum. Gesch, d. H. B. II. S. 105. — 
Reichesb. ehr. ep. ad Lud. VII. Nr. 453. — Raum. II. köt. 
182. 1. — Damb. VIII. k. 1849. 850. 1.) 

Mire az iménti német császárságok törekedtek, (azok 
után, mik jelenleg Németországban történtek) ugyan arra 
látszik törekedni az ujabb császárság is. Justinián-féle alap-
elvek által tévútra vezettetve, e császárság terve is oda i rá -
nyul, hogy a római császárok fényes, de álnagyságát teljes 
alakjában ismét visszaállítsa. O a keresztény császárság ma-
gasztos eszméjét nem érti, vagy pedig ez nem elégíti ki dics-
szomját. Inkább ura szeretne lenni az egyháznak, mint véd-
nöke. A pápa az ő ínye szerint kormányozza Péter ha jó já t ; 
minden püspök császári hivatalnok legyen, s maga a vallás 
az államérdekek eszközévé aljasuljon. 

A körülmények mostohák, állapotaink leverők ugyan, 
de nem kell, nem szabad felednünk, hogy Isten intézi sor-
sunkat. O gondoskodik arról, hogy a fák a felhőkig ne ér-
jenek. A berlini császárság természetesen fejével a felhőket 
akarja verdesni, holott lábai a földön vannak ; ő az egyházi 
és világi hatalom teljét magában szeretné egyesiteni ! Azon-
ban épen ebbeli törekvésökben jutottak tönkre már férfiak, 
kik ép oly hatalmasok, cselszövök s tetterősek voltak, mint 
ő ! Tudhatná, hogy a föld Istennek s nem a császárnak zsá-
molya. Ebből következik, hogy őtet dicsvágya maholnap 
Isten lábai alá veti, melyek őt majd szétmorzsolják. 

Egyébként e hatalmasság végleges győzelméről nem 
kell tartanunk. A mit Isten alapitott s a minek fennállását ő 
akarja, azt emberek nem dönthetik meg. Az egyház mint a 
valódi szabadság és felvilágosodás menhelye ellen minden 
időszakban a leghevesebb támadások intéztettek. De ered-
ményük mindig ugyanaz volt. Ujabb időkben I. Napoleon 
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Péter székének kétségkivül leghatalmasabb és legveszélye-
sebb megtámadói közzé tartozott. Több kitartással sem előtte, 
sem utána nem küzdött senki. A jelenkori fejedelmek közül 
egyik sem bir a korsikai hős merész szelleme, akarat ereje és 
nagy hatalmával. Ha tehát az ő erős karját is széttörte az 
egyház védura, ugy reményünk lehet, hogy a berlini s több 
hatalomtartók sem fognak a pápai szék ostromlásával job-
ban járni. 

A pápaságról szóló e czikksorozatunk folytán sok oly 
idézeteket és adatokat hoztunk fel, melyek a katholikus em-
bert, de az igazság minden barátját vigasz-, bátorság- és 
bizalommal tölthetik el a mai zilált viszonyok közt ; ma-
guknak a legelfogultabb antipapálisoknak pedig kiábrándu-
lásul szolgálhatnak. Faxint superi ! 

Gundy Mihály, esperes. 

A Szent-István-Társulat 
f. hó 10-kén Tárkányi Béla apát-kanonok elnöklete alatt 
választmányi ülést tartott, melyben a következő uj tagok 
jelentettek be : Rónay Jáczint czimz. püspök s eddig rendes 
tag alapitótaggá lett. Rendes tagokká lettek : Lázár Gyula 
államképezdei tanár Budán. Fauser Mihály háztulajdonos 
Budán. Fekete Tivadar sz. benedekrendi tanár Esztergom-
ban. Dániel Antal földbirtokos Ó-Aradon. Köhler Ferencz 
Pécsett. Nemessányi Miklós hites ügyvéd Verebélyen. Azary 
András szalóki g. k. lelkész. Dr. Nyilassy Pál köz- és váltó-
ügvvéd Szegeden. Magyar Károly kir. főjárásbiró, Bácsme-
gyei József kir. aljárásbiró Polgáron. Romaisz Ferencz nö-
vendékpap Budapesten. Gyalókay József buzsáki pleb. Né-
meth József mesztegnyei pleb. Vizi István szakácsi pleb. 
Ádám János buzsáki segédlelkész. Fekete Gergely marcali 
segédlelkész. Kanzli Gyula sámsoni segédlelkész. Schéda 
Ernő esztergom főegyházmegyei áldozár. Vilim József b.-
gyarmati róm.-kath. igazgatótanitó. Kusnyier József, Stark 
Lajos szatmár-egyházmegyei növendékpapok. Szontagh 
Gusztáv csendbiztos Gödöllőn. Suppaver Károly káplán Tó-
thon. Huber János telekkönyvvezető B.-Gyarmaton. Szajkó 
Mihály róm.-kath. tanitó ugyanott. Palkovics Emil jogász, 
Hajdóczy József bölcsészethallgató a budapesti egyetemen. 
Összesen 28 uj tag, kiknek a társulati könyvilletmény meg-
küldetni rendeltetett. 

A „Szentek életének" Debreczeni János karczagi plé-
bános által irt augusztushavi folyama, az alelnök által be-
mutattatván, szabályszerű bírálatra Laubheimer Ferencz és 
Czibulka Nándor vál. tagoknak kiadatott. Maszlaghy Fe-
rencz „Délfrancziaországi utazásáról" a két biráló helyeslő 
véleménye és észrevételei felolvastatván, ennek alapján f. évi 
tagilletményül a mü sajtó alá adatni rendeltetett, szerző az 
észrevételekben kijelölt helyek kiigazitására utasíttatván. 
A német fali táblákról is helyeslő vélemény adatván be az 
illető szakférfiak által, azok kiadására az igazgatóság uta-
síttatott. — Lipovics István néhai szombathelyi kanonok 
200 ftnyi, Markovics János egykoron veszprémi kanonok 
4300 ftnyi hagyománya a társulat pénztárába befizettet-
vén, az arról szóló jelentés kegyeletes tudomásul vétetett. 

A budapesti tanitótestület könyvtárának s az udvar-
helyi szegény gyermekeknek ajándékkönyvek adatni ren-
deltettek. — Az ügynökségnél april havában eladott 30,914 

péld. könyvért, 2541 szentképért bejött 5617 ft. 72 kr., má-
jusban 10,804 péld. könyvért, 1726 szentképért 2337 ft. 
58 kr. — A pénztárnok jelentése szerint f. újév napjától 
kezdve junius 10-ig a társulati bevétel 33,3-50 frt. 41 kr. 
Kiadás 33,166 ft. 71 kr. Maradvány 183 ft. 69 kr. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, jun. 13. A R e l i g i o 1 , k é t u j m u n k a t á r s a . 

Mellőzve a hoszas bemutatást van szerencsénk a t. olvasó 
közönséggel tudatni, hogy, legalább a mai napra, két mun-
katárssal szaporodtunk, kiknek közreműködése amily ritka, 
oly annyira becses is, az egyik Pulszky Ferencz az öreg 
szabadkőműves, a másik Szász Károly protestáns tiszteletes. 
A Czuczor ünnepély, mely f.hó 6-án Andódon a szerzetes költő 
születés helyén tartatott, mindkettőt valóságos ultramontá-
nussá változtatta, örök emlékezet okáért tehát feljegyez-
zük-e Pál-, azaz, hogy Pulszky- és Szász- fordulást, mert 
könnyen megtörténhetik, hogy ismét visszafordulnak, és 
akkor lehet mondanunk : ex ore tuo iudico te. 

Pulszky beszédjéből a következőket emeljük ki : „Mi-
dőn Czuczor emlékét üljük meg, nem szabad megfeledkez-
nünk arról, hogy ő egyike volt azoknak, kik megmutatták, 
miként lehet a szerzetesnek is a civilisatióval egy színvona-
lon haladni. O . . . . bebizonyította, hogy a szerzetes is ugy 
használhat hazájának, mint bármely más hazafi, ki családi 
körben él. Szükségesnek tartottam azt felemliteni, mert meg 
kell vallanunk, hogy hazánkban a szerzetesrendek sz. I s t -
ván idejétől kezdve a civilisatio harczosai voltak s hivatá-
suknak és hazafiúi kötelességüknek megfeleltek, és mindenha 
összetudták egyeztetni állásukat a haza iránti kötelességük-
kel. A sz. Benedek-rend különösen még a Monte-Casino ide-
jétől a tudomány őre volt; hazánkban pedig elévülhetlenér-
demeket szerzett magának a közművelődés terén, de egyéb 
tekintetben is. Kegyelettel kell megemlékeznem a szent F e -
rencz-rendről is. Jól tudjuk, hogy a rend alapitója, sz. F e -
rencz, saját idejében a legelső modern férfiú v o l t . . . és ná -
lunk a sz. Ferenczrendje Valóságos barátja volt a nemzet-
nek; barátnak ismerte minden tagját a nemzet s azért ,ba-
rátnak' nevezte őket". Itt megemlékezik Dank Agápról, ki 
Czuczor érdekében a vértörvényszék elé ment és védel-
mezte ő t , . . . „koldusrend volt — mondja — nem volt veszteni 
valója és szólt akkor, mikor félelem és rettegés fogta el má-
sok testeit". 

Szász Károly pedig előre bocsátván, hogy oly helyen s 
egész vidéken, hol kálvinista pap szava ritkán hangzott, ő 
mint ilyen a katholikus derűsért emeli poharát s ennek ér-
demeiért, a nemzetiség és irodalom, valamint általában a köz-
művelődés iránt akar ja méltányolni, és igy folytatja, „mióta 
— úgymond — sz. István az első keresztet plántálta a hár-
mas bérez ormára, azóta a kath. papság, a török-tatár dú-
lások, a vallási villongások korában mindig mutatott fel fér-
fiakat, kik a hazafiság és nemzeti nyelv érdekében küzdeni 
és halni tudtak. Egy Pázmány Péter érdemei a nyelv iránt 
halhatatlanok, az újkorból Révay nevét említeni elég. A 
Kazinczy- és Kisfaludy-kör nem egy lelkes papot számlált 
részint tagjai, részint pártfogói közt. Ma is, a kit ünneplünk, 
Czuczor emléke, a hazafias és tudós pap eszményére emlé-
keztet. A Benedekrend, a ferencziek rende tiszteletre ger-
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jesztenek a clerus iránt. E tiszteletnek akarok kifejezést 
adni, midőn poharamat azért emelem, hogy a magyar kath. 
clerus hazafisága, tudományszeretete éljen és hasson tovább 
is s vegyék el a legszebb jutalmat, mely abban áll, ha e hazát 
a tudomány által müveit, az egyetértés által boldog, a sze-
retet által eszményitett nép lakja" . 

Két uj collegámat immár kihagytam beszélni s köszö-
netemet is fejezem ki, hogy segitettek e pesti levelet meg-
írni ; nem vehetik tehát rosz néven, ha magam is, minthogy 
úgyis: omne trinum perfectum, hozzászólok a szerzetes ren-
dek és egyáltalában a kath. clerusra mondott dicséretek és 
magasztalásokhoz. 

Először is Pulszky Ferencz úrhoz volna egy pár sza-
vam és pedig azért, mert ö a mult országgyűlési időszak 
alatt képviselő volt. Tudjuk ugyanis, hogy a mult évben az 
országgyűlés az incompatibilitási törvényt tárgyalta ; de azt 
is tudjuk, hogy ugyanazon alkalommal az alsóház a szer-
zetesrendeket első izben kizárta volt az országgyűlési te-
remből, mint olyakat, kik engedelmességi fogadalmuknál 
fogva, nem függetlenek (?), és igy képviselők sem lehetnek. 
Ha már a szerzetesek oly nagy hazafiak, ha oly nagy érde-
meik vannak a nemzetiség körül, ha a civilisatiót mindig 
ki tudták egyeztetni állásukkal : honnan vau az, hogy 
Pulszky ur, ki mindezt elismeri, a kérdéses törvényjavaslat 
tárgyalása alkalmával egy árva betűvel sem adott kifeje-
zést ebbeli meggyőződésének ? a szabadkőmüvesi fegyelmi 
szabály volt-e akkor oly áttörhetlen, hogy azon az igazság 
át nem hathatott ; vagy az igazság lett-e most oly ha ta l -
mas, hogy még a szabadkőmüvesi fegyelmi szabályt is képes 
volt áttörni ? váljon akkor épen semmit sem tudott volna a 
szabadkőműves nagymester a szerzetesrendek hazafiságáról 
és ezt csak most fedezte volna fel? vagy akkor még nem 
volt tisztában Pulszky ur a felől, fel fog-e lépni képviselő-
jelöltnek jövőben, és igy a szabadkőművesek előtt veszélyes 
volt a népszerűséget koczkáztatni, most pedig már mi sin-
csen koczkáztatva ? vagy ? . . . de miért tegyünk több kér -
dést, — többet nyom előttünk Pulszky ur beszédje, mint hall-
gatása, különben miért is üldözné a szabadkőművesség a 
szerzetesi intézményt, ha ez hatalmas előmozdítója nem 
volna a természetesen szabadkőműves-ellenes, hazafiság-
nak, az üldözés és Pulszky ur vallomása tehát egyet bizonyí-
tanak : a szerzetek keresztény értelemben vett hazafiságát. 

E pontnál pedig már közös választ adunk Pulszky és 
Szász Károly uraknak. A keresztény hazafiság összeesik a 
civilisatióval és mindketten elismerik, hogy mióta sz. István 
a keresztet plántálta a hármas bérez ormára, hogy azóta a ci-
vilisatiót a kath. papság elömozditotta. Kár, hogy fel nem ve-
tették és meg nem fejtették a kérdést : hogy mily irányú 
civilisatiót ? hogy mi okozta működésük sikerét ? mert ekkor 
más választ nem adhattak volna, ha ugyan a történelmi 
igazság előtt szemüket be nem hunyják, mint: hogy ama civi-
lisatio keresztény, specifice katholikus volt, a katholicis-
musból nyerte éltető elemét és ez okozta részben sikerét 
működésének, hogy magyar népünk közt is terjedt, részben 
pedig azon körülmény, hogy akkor még nem volt protestan-
tismus, mely a nemzet közt a viszály magvát elhintse, a 
civilisatiót akadályozta — nem volt szabadkőművesség, mely 
az elért keresztény civilisatiót aláásta volna. Ma is műkö-

dik a kath. papság, működnek a szerzetesrendek e kettős 
irányban, s ha a kath. papságnak nem sikerült még ama 
jutalmat elnyerni, melyet Szász Károly ur óhajt részére, 
ugy annak oka nem a kath. papságban, hanem a szövetke-
zett kettős ellenséges elemben, a protestantismus és a sza-
badkőművességben rejlik. Ezekután pedig fogadják mind-
ketten köszönetünket becses vallomásaikért, talán nemso-
kára felhasználhatjuk azokat — ellenük. A 

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . (Folyt.) A 
Teremtő ugyanis egyúttal legfőbb törzényhozónk is. E leg-
szentebb törvényhozó csak azt akarhat ja tőlünk, mi saját 
legszentebb lényével öszhangzásban van: hogy t. i. legyünk 
tökéletesek, miként tökéletes ami mennyei atyánk, aki mert 
nem akarhat ja a bűnt, azt igazságos lényénél fogva szükség-
képen meg is bünteti ; valamint viszont meg is jutalmazza a 
jót. O közlötte ősatyáinkkal, és közli velünk manap is egy-
háza által az ő akaratá t , törvényét, s azt erkölcsi életünk 
központjává, akaratunk szabályozójává, hajlamaink i rány-
tűjévé tűzi ki, Ígéreteket csatolva sz. törvényének megtartá-
sához, és büntetésekkel fenyegetőzve azok megszegése ellen. 
„Az Isten megfizet kinekkinek az ő cselekedetei szerént: 
azoknak ugyan, kik a jó cselekedetben kitartók levén,dicsősé-
get, tisztességet és halhatatlanságot keresnek, örök élettel : 
azoknak pedig, kik versengők, és nem engednek az igazság-
nak, hanem a hamisságnak hisznek, haraggal és boszanko-
dássa l . . . . mert nincs személyválogatás Istennél". (Rom.2.6.) 

Annyiszor beszennyezve tehát lelki ártat lanságunk 
szeplőtelen mezét a biin által, melynek mint legnagyobb 
rosznak utálatosságát föntebb rajzolva láttuk ; megszivlelve 
egyúttal azon büntetéseket is, melyeket a megbántott Isten-
ség szükségképen reánk mér, t. i. azon örök halált, melybe 
bűneink által mint Isten sz. törvénye elleni lázadók önlel-
künket döntöttük és döntjük, képesek leszünk, Krisztusban 
kedvelt Testvéreink és Fiaink, kellően felbecsülni sz. hi-
tünk tanitásáuak azon tételét is, hogy azon második mentő-
szál nélkül, mely nekünk, kik a keresztség után bűnbe es-
tünk, a töredelem szentsége által nyujtat ik, az örök halá l -
tól nem menekülhetünk, üdvösségünket soha el nem érthet-
jük . Ugyanazért „mint munkatársaitok intünk titeket, hogy 
az Isten malasztját hiába ne vegyétek. Mert azt mondja : 
kellemes időben meghallgatlak téged, és az üdvösség napján 
megsegitlek téged. Ime, most van a kellemes idő, ime most 
az üdvösség napja". (II. Kor. 6. 1. 2.) Nem leszen tehát fö-
lösleges, ha mind magatok lelki épülésére, mind hiveitek 
czélszerü oktatására röviden érintendjük anyaszentegyhá-
zunknak a töredelem szentsége felőli tanítását és hitét. 

A töredelem szentsége mindazoknak, kik a keresztség 
után bűnbe estek, minden körülmények között elkerülhetle-
nül szükséges az üdvösségre ; és pedig nem csupán mint erény, 
— mely mint ilyen abban áll, hogy elforditva akaratunkat a 
bűntől, azt szivünk keserűségében megbánjuk, megutáljuk 
és erősen felfogadjuk annak jövőre való elkerülését, azon el-
tökélett erös szándék kiséretében, hogy Isten igazságának 
az elkövetett megsértésért tőlünk telhetőleg eleget akarunk 
és fogunk tenni, és hogy a végtelenül jó Istent szeretni leg-
alább elkezdjük, — hanem mint szentség is, hogy t. i. azt 
mint olyant a Krisztus által előirt alakban külsőlog is fel-
vegyük. 
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Krisztus Urunk ugyanis a töredelmet a keresztség 
után bűnbe esett emberek számára mint külön szentséget 
alapitotta, melyben mi papok, mint Krisztus Urunk helyet-
tesei, bűnbe esett hiveinket, ha azok bűneiket töredelmesen 
megbánják, meggyónják és érettök eleget tenni készek, I s -
ten helyett bűneiktől feloldjuk, azon isteni igék erejénél 
fogva, melyeket Üdvözítőnk, feltámadása után apostolaihoz 
intézett mondván : „vegyétek a Szentlelket, akiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak nekik, és a kiknek 
megtartjátok, meg vannak tartva11. (Ján. 20. 22. 23.) 

Mi, az egyház szolgái, nyertük Krisztus idézett szavai 
szerént a kulcshatalmat, melynek ereje által bűnbánó híve-
inknek minden bűnét elengedhetjük, legyenek azok bármi 
nagyok, követhessenek el bármennyiszer. És valamint isteni 
Üdvözítőnk minden megszorítás nélkül ruházta fel aposto-
lait, s azokban egyszersmind utódjaikat is a bűnbocsátó ha-
talommal : Ugy szinte kötelezte e szentség isteni alapítása 
által a híveket is válogatás nélkül annak felvételére, kik a 
keresztség után bűnbe estek, miután ugyanő a bűnök rend-
szerénti megbocsátására e szentséget szükséges feltétel gya-
nánt kötötte ki. 

Nagy, felséges tehát a lelki hatalom, mely a törede-
lem szentségének kiosztása körül Üdvözítőnk által keze-
inkbe letétetett, Krisztusban kedvelt Testvéreink és F ia ink ! 
annal nagyobb, minél tágabb korlátok között mozoghat az 
egyház szolgája a lelki hatalom gyakorlásában e szent év-
ben azon pápai felhatalmazás folytán, mely a fentartott 
bűnesetek számát tetemesen megszorítja a szent jubilaeum 
tar tamára. 

De valamint illik hogy e lelki hatalom méltó gyakor-
lására e sz. időben mi is fokozott buzgósággal készüljünk : 
ugy elvárjuk tőletek, Krisztusban kedvelt Testvéreink és 
Fiaink azt is, hogy híveiteket e szentségnek üdvös és hasz-
nos felvételére annál serényebben oktassátok, minél na-
gyobb mérvben nyitja meg egyházunk láthatlan fejének 
földi helytartója Krisztus és a Szentek érdemeinek t á rhá-
zát azok számára, kik e szentséget kellő előkészülettel fel-
veendik. 

Szólunk tehát hozzátok a töredelem szentségének ré-
szeiről és azon kellékekről, melyekhez annak üdvözitő ered-
ménye, mint feltételekhez kötve vagyon ; valamit e szent-
ségnek hatásáról avégre, hogy kellően elkészítve híveiteket 
annak méltó felvételére, képesekké tegyétek őket az isteni 
kegyelem megnyerésére és jubilaeumi teljes bucsubani ré-
szesülésre. 

A bánat, gyónás és az elégtétel képezik a töredelem 
szentségének részeit, s egyúttal azon kellékeket, melyek bir-
tokában veheti fel csupán eredménynyel e szentséget a bű-
nös keresztény ember. 

A tridenti sz. zsinat a bánatot ugy adja elő, mint a sziv 
fájdalmát, s az elkövetett bűnök megutálását, egybekötve 
azon eltökélett szándékkal, hogy többé nem vétkezünk. 
(Sess. XIV. de poenit. c. 4) A bánat tehát igazi benső szív-
fájdalom a bün fölött ; ezen fájdalommal kell, hogy össze-
kötve legyen a megbántás okának, a bűnnek valóságos meg-
utálása és gyűlölete, kapcsolatban azon erős elhatározással, 
hogy többé nem vétkezünk. 

Megfogjátok e pontnál tanítani híveiteket Krisztusban 

kedvelt Testvéreink és Fiaink e bánatnak kellékeire is, 
melyek értelmében megkívántatik : 

1-ször, hogy a bánat termeszetfölötti legyen, és pedig 
a) kezdetére nézve, melyet t. i. az isteni kegyelem kelt, 

kisér és bevégez ; mert isteni kegyelem nélkül lehetlen a 
bűnösnek Istenhez való térése ; — azért intsétek híveiteket, 
hogy mielőtt a bűnbánat szentségéhez előkészülnének, ké r -
jék Istentől az megtérés kegyelmét, a próféta ama szavai 
szerént : „téríts meg engem és megtérek, mert te vagy az 
én Uram Istenem. Mert miután megtérítettél engem, bűn-
bánatot tartok". (Jer. 31.) Legyen a bűnbánat termé-
szetfölötti. 

b) indokaira nézve. Ne a világtóli félelem, vagy a 
bűnnek azon következményei indítsanak bánatra, melyeket 
az emberek előtt hozott reánk a bün, hanem az, hogy a bű -
nös elkövetett bűnei által Isten fiainak szabadságából az 
ördög rabságába jutott, — hogy elvesztette a mennyei pa-
radicsomot és méltóvá tette magát a pokol kínjaira, — hogy 
megbántotta Istent, a legszentebbet és legigazságosabbat, 
kinek szentségével ellenkezik a bün és kinek igazsága bün-
tetést követel az isteni felségsértésre, — hogy megbántotta 
Istent, a legkegyesebb atyát, kitől életét és egész életében 
annyi testi és lelki javakat vett, ki részére örök boldogságot 
készített, kinek tehát hálával tartozott ; s végre, hogy meg-
bántotta Istent, ki magában végtelen jóság és tökéletesség, 
és azért tiszteletünk- és szeretetünkre, s arra, hogy iránta 
való tisztelet- és szeretetből neki engedelmeskedjünk és szol-
gáljunk, mindenek fölött legérdemesebb. 

Ha a bűnbánat a kárhozattól és Istentől, mint a meg-
átalkodott bűnösök igazságos birájától való félelemből szár-
mazik, tökéletlen bánatnak neveztetik, mely azonban elég-
séges előkészület a töredelem szentségének felvételére s ev-
vel együtt a bűnök bocsánatának megnyerésére. De töreked-
jetek, Krisztusban kedvelt Testvéreink és Fiaink, híveitek-
ben a tökéletes bánatot felindítani, mely Isten tökéletes sze-
retetéből származik, s abban áll, hogy megbánjuk bűneinket 
azért, mert megbántottuk Istent, ki magában legtökéletesebb 
és szeretetünkre legméltóbb ; s elhatározzuk ezentúl ugy 
élni, hogy életünk által dicsőíttessék Isten, kihez képest a 
világ minden javai, a földi élet minden élvei hiúság és h a -
szontalanság. 

2-szor legyen a bűnbánat általános, vagyis terjedjen 
ki minden elkövetett, különösen minden súlyos bűnre; mert 
nem tért az igazán Istenhez, ki csak egy elkövetett bűnnek 
emlékében is örömét találja, és az iránta való hajlamot lel-
kéből kiirtani nem törekszik. 

3-szor legyen a bánattal összekötve a bűneink fölötti 
fájdalom, oly fájdalom, mely minden egyéb fájdalmat 
messze túlhalad ; és gyűlölet, mely az elkövetett vétkektől 
inkább irtózik, mint bármiféle világi rosztól ugy, hogy in-
kább kész legyen a bűnös ember nélkülözni minden egyéb 
jót, készebb legyen magát alávetni minden egyéb fájdalom-
nak, mint a bünt ismét elkövetni. 

Az igy minősitett bánat már magában foglalja az aka-
ratnak szilárd elhatározását arra, hogy általában minden 
bünt, és különösen a megszokott, vagyis személyesen sa já -
tos bűnöket, valamint a bűnre vezető minden, közeli és t á -
volabbi alkalmakat kerülni fogjuk. (Folyt, köy.) 
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Róma, jun. 9-én. A hivatalos Italia junius első va-
sárnapján polgár-ünnepet tartott, a Statuto ünnepét : volt lö-
völdözés, csapat- elléptetés, katonazene, tisztelgés, este tüzjá-
ték és officiosus kivilágítás. Ime ez a vallás gyámságától 
megszabadult nagykorú állam ünnepe. Es ami benne aztán 
még satyricusabb, hogy mindez a mulatság azok rovására 
történik, akik benne részt nem vehetnek és nem is akarnak 
venni, azaz, hogy mindez a misera plebs contribuens rová-
sára történik, mely a hasonló ünnepeket szivesen elengedné ; 
mint erről világosan beszélnek az este sötéten maradt abla-
kok; úgyannyira, hogy a hivatalos épületeken kivül egyet-
lenegy magánház sem volt kivilágítva és a nappal itt-ott 
gyéren lengő színehagyott zászlók is csak azt tanitják, hogy 
habár sokan megvetették már a fiascót, azért csak kidug-
j á k ; mert hát mit csináljanak, ha már megcsináltatták; 
mondják ugyan, hogy a zászlók nagyrésze gyermek zubbo-
nyokká lőn átalakítva; mert hát hiába „forgó viszoutság 
járma alatt nyögünk" és ez a föld legkivált a metamorpho-
sisok classicus földe. 

• Es voltaképen minő polgári szent az a Statuto ? Nem 
egyéb biz ő, mint a sz. Írásban leirt álomszobor, melynek 
feje arany, nyaka válla ezüst, melle réz, gyomra vas, lábai 
pedig agyagból valának. Az olasz Statutónak ez hü leirása, 
feje ugyan arany volna ; de persze csak thalmi arany ; az 
ugyan benne az első törvényczikk, miszerint az állam val-
lása a kath. vallás, de ez rég praxison kivül van, és tulaj-
donkép a buzgó Károly Albert és a vallásos olaszok elá-
mitására szolgált, mely maholnap, mint a lefolyt parla-
menti viták mutatják még theoriában sem fog fenmarad-
hatni. Nyaka, válla ezüst; világos, csak egv tekintet a plch-
gallérosok és vállrojtosok fényes egyenruháira és meggyő-
ződünk felőle : melle réz, vagyis ama sok olcsó érdemjel, 
mely sehol oly nagy bőségben nem tenyész, mint az olasz uj 
csillagzat alat t ; hogy pedig gyomra vas, ám eléggé beszéli a 
hadügyminister és a tengerészet budgetje, mely valóban 
megemészti az országot. Es váljon ki kétkednék, hogy ez 
óriási phantom cserep lábakon áll ? ha tudja, hogy a parla-
ment törékeny jobb- és balpártja tartja fenn a kormány 
ügyeit. 

Igen ám, de hogy a hasonlatot tovább fűzzem, vala-
mint ama colossust egy lehengeredő kő verte le lábáról, ugy 
ennek is van egy köve, mely azt összezúzza. Ama kő, mely-
ről írva vagyon: „Super quem autem eccederit, illum com-
minuet". 

Ama kő megindult s a consurákban hengereg alá. A 
pápa nem rég egy fogadtatás alkalmával beszédében értel-
mesen által szólott az olasz ügyek vezetőjéhez, mint atya 
fájó hangon kérvén őt, miszerint az egyháziak ellen meg-
szavazott büntető codexet és a papok besoroztatását ne szen-
tesítené; e kérelme azonban egyúttal sem nyert meghall-
gattatást, és ime most ugyancsak a szentatya mint Ítélőbíró 
emelte fel szavát, omlékeztetvén az ujabb censurákra mind-
azokat, kik ez istentelen törvényekhez tanács és megerősí-
téssel járultak. 

De mit gondolnak ők a censurákkal? Ártatlan menny-
dörgések azok — ugy vélik ők — melyeknek nincs villá-
muk. Nem ismerik talán a történelmet, vagy elfeledték, men-
jenek fel Napoleontól IV. Henrikig és bár ezek is nevettek 

az átkokon ; de váljon nem bizonyitja-e életük, hogy Isten 
sokáig czeloz, de aztán nagyon megtalál. 

Hol egykor IV. Henrik ostromolta VII. Gergelyt, 
ugyanott, t. i. az angyalvárban rendezték tüzjátékokat az 
olasz egyseg leventéi, kiket a pápa szokott találó megjegy-
zéseivel: „bolygó lovagoknak" nevezett el. Tudják t. olva-
sóim, miszerint az angyalvár mily közel esik a pápa laká-
hoz és ismét méltányolhatják ama lovagias kimélyt, melyet 
tiizmalmaik, pattogó békáik és hulló csillagaik ropogá-
sával a pápa iránt tanusitának. A diákoknak is jut olykor 
eszökbe olyan ,stikli', hogy tanáruk széke alá mogyoró és 
dióhéjat raknak, hogy aztán ropogásán nagyot nevessenek. 

Érzékeny leczkét szolgáltatott számukra az itt időző 
özvegy svéd királyné, Josephine, kit, midőn e látványosságra 
meghívtak, talált módot azt visszautasítani. Valóban ezen 
urak messze haladtak a tapintatosságban, midőn egy oly ki-
rálynőt hívnak meg tűz-, vagy jobban mondva, pajkos j á -
tékukra, ki a legnagyobb áhítattal vette magához az Ur Jé -
zus szent testét, helytartójának, a pápának kezéből. B. 

Bois d'ilaine. E g y é r s e k n e k m e g h i ú s u l t 
l á t o g a t á s a L a t e a u L o u i z á n á l , ezen czim alatt a 
, W. íT.'a következő érdekos adatokat hozza egy paderborn-
megyei pap tollából. 

Multévi szept. 18-án, pénteki napon a manage-i pá-
lyaudvaron sétáltam ; (Belgium-ban) épen Bois d'Hainoből 
jöttem, hol miséztem s azután a legméltóságosabb Oltáriszent-
séget L. L.-hoz elkísértem volt. Mig ott fel s alájártam, jött 
a Charleroi-ból érkező vonat. A kiszálló utasok közt, kik 
többnyire oda iparkodtak, a hova én, figyelmemet egy ma-
gas, erőteljes férfi vonta magára, kit első pillanatra is a n -
golnak vagy amerikainak néztem. Élénk beszélgetést folyta-
tott egy öreges nővel s egy még öregebb pappal ; egyszerre 
azonban mindkettőt ott hagyván, hozzám lépett, s udvarias 
köszöntés u.án azt kérdezte tőlem: kapni-e itten bérkocsit?, 
mely kérdésre, midőn ,nem'-mel válaszolnom kellett, ugy 
láttam, hogy e körülmény őt nagyon kellemetlenül érinti ; 
nem sokára podig ismét útnak indult, s amint észrevehettem, 
házról házra járt, hogy mégis csak valami jármüvet sze-
rezzen magának. Körülbelül egy fél óra múlva visszaér-
kezve, még nagyon kedvetlennek látszott ; végre pedig roz-
zant szekér tünt elő, mely szamár által ugy ahogy vontatva, 
a háromtagú társulatot Bois d'Haine felé elszállította. 

Nem sokára, egy ausztriai kapuezinus s egy franczia 
világi pap társaságában én is indultam útnak, vissza Bois 
d'Hainebe; s ismét a plébánoshoz szálltam, kinek szeretetre-
méltóságát már az előtte való napon megbecsülni tanultam. 
Jobban szerettük volna ugyan a beléphetési órát L. L. háza 
előtt bevárni ; mert így könnyebben s hamarabb bejuthatni, 
ha csak azt nem mondja nekünk valaki, hogy ma a plébá-
niában Dechamps, volt belga ministert lesz alkalmunk látni, 
mit elmulasztani szintén egyikünk sem akart. Bementünk 
tehát a plébánoshoz, ki szokott vendégszeretetével legott 
kérdezte: van-e, aki enni kiván, s midőn meghivásának en-
gedtünk, anyagi kielégittetésünkről a legbőkezüebben gon-
doskodott. 

Azonban gondoskodott szellemi kielégittetésünkről is, 
s megvallom, igen érdekesen tudja vendégeit mulattatni. 
Többi közt egy táviratot olvasott fel nekünk, mely azt je -
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lenté neki, hogy e nap folytán valamely irhoni püspök meg-
látogatni fogja. „Sőt érsek is, tevé liozzá, s ámbár püspököm 
(a tournay-i püspöknek) engedélyét birja L. L.-hoz beme-
hetni, még sem fogom öt beereszteni: mert azt kivánja, hogy 
ö vele még más két személyt is ereszszek be. Nem teszek ki-
vételt, még egy érsekkel sem". 

Mindnyájan hallgattunk, mert őszintén megvallva, e 
beszédnek nem csak tartalmán, de még a hangon is, melyen 
előadatott, kivétel nélkül megbotrányrkoztunk, ámbár legott 
alkalmunk volt látni, hogy Niels plébános ur csakugyan 
,nem tesz kivételt'. Ismételten kihivatván, mindannyiszor 
előkelő delnöket talált előszobájában, kik azt gondolták, 
hogy nemök s társadalmi állásuk kedveért mégis beeresz-
tetnek L.-hoz, a szükséges formalitások nélkül; de hiába, a 
plébános hajthatatlan maradt, s az előkelő asszonyságokat 
igen udvariasan — az ajtón kitólta. 

Végre 1/a2 órakor elindultunk L. háza felé. A plébá-
nos belépett két orvossal, mi többiek arra Ítéltettünk, hogy 
künn várakozzunk. Végre egy hoszu félóra után, megnyúlt 
az ajtó s kilépett a plébános, a ma beeresztendőknek jegy-
zékét, papirt s irónt tartva kezében. Egyénkint szólittattunk 
elő, s csak igen szigorú s részletes examen után, mely által 
azonosságunkat constatálta, eresztettünk be L. szobájába. 
Néhány lépésnyire tőlem állt amaz öreg pap, kit már Ma-
nage-ban láttam volt, két társával. „Bizonyosan ez lesz az 
érsek", gondolám magamban, s nem csalatkoztam. A főpap 
ugyan papi ,civil'-ben volt, magastetejü kalappal ; violaszinü 
keztyüje s nyakravalója azonban jelzek méltóságát. Mi hár-
man beeresztettünk, ő pedig nem, s midőn egy óra múlva 
kijöttünk, még mindig ott állott az ajtó előtt, s Niels plébá-
nos — még most sem eresztette be, hanem a két orvossal 
visszamenvén a szobába, bezárta maga után az ajtót, az ér-
sek pedig kénytelen volt, amint jött, visszatérni Manage-ba. 

Én is visszatérvén oda, azt láttam, hogy a bruxellesi 
vonatba szállt, a hová én is szándékoztam. Hogy tehát bizo-
nyosságot szerezzek magamnak arról, váljon ő-e az az érsek, 
a kiről a távirat szólt, ugyanazon coupéba szálltam, s bátor-
ságot vettem magamnak, latin nyelven megkérdezni öt, vál-
jon nem püspök-e? „Sőt érsek vagyok", mondá,mire tiszte-
letteljesen megcsókolván gyűrűjét, áldását kértem s térden 
állva fogadtam. „Bizonyosan Bois dHaine-ben volt", foly-
tatá a főpap, — „én is onnan jövök, de e hoszu, s rám nézve 
kétszeresen fáradságos utat hiába tettem". „Hallottam már 
róla, — válaszolék, s bátor vagyok, legőszintébb sajnálko-
zásomat fejezni ki Méltóságod előtt". 

E szavakat kegyesen fogadva, a mlgos főpap részlete-
sen elmondá nekem, hogy bánt, vagyis inkább, hogy gox-om-
báskodott vele Niels plébános. (Folyt, köv.) 

VEGYESEK. 
— Rómából értesülünk, miszerint Jézus szive ahitatá-

nak kétszázados évfordulóját kiváló buzgalommal készül-
nek megülni. 

A biboruok-helyettes kenetteljes felhivást intézett a 
hivekhez, melylyel őket junius 16-án'ak megünneplésére szó-
lítja, mely napon, nem csak uralkodó pápánk megválasz-
tatásának 30-ik, hanem — szerencsés találkozással — J é -
zus szive áhítatának kétszázados évfordulója leend. 

Körrendelete szerint az oltáriszentség minden basilika, 
parochialis és conventualis templomban délutáni 6 órakor 
imadásra tétetik, majd 7 órakor a lelkész hangosan olvassa 
fel a nép nevében amaz önfelajánló imát, melyet a ,Religio' 
május 29-dik száma közölt; egy Miatyánk, Üdvözlégy és 
Hiszekegy elmondása után Cor Jesu flagrans amore mei — 
Inflamma cor meum amore ít«,Versiculust és Concede quaesu-

mus és Deus omnium fidelium imát elénekelvén s Te Deum. 
Tantum ergo, Genitori genitoque hymnusok után áldás 
adatik 

A szentatya ez alkalomból teljes bucsut enged minden 
hi vőnek, mely a meghalt hivekre is alkalmazható, ki töre-
delmes gyónás, áldozás után a szentatya szándékára vala-
mely nyilvános templomban némi imát mond. 

Szent gyakorlatok, kilenczedek és triduumok tar ta t -
nak előkészítésül. Tudom, hogy hazánkban sem mulasztják 
el az irgalom eme napját üdvösségesen felhasználni ; annál 
inkább, mert, ha valahol, nálunk nyilatkoznak amaz erkölcsi 
és anyagi bajok, kivált a káromkodás, ünnepek feltörése, me-
lyek ellen épen Jézus Szive buzgóbb imádásában találha-
tunk orvosszert. Keressük először az Isten országát és az Ur 
igazságát és a többi bőven megadatik. A választások za já -
nál üdvös megemlékezni arra, miszerint : „Nisi Dominus aedi-
ficaverit domum in vanum laborant qui aedificant eam !" 

— Nevezetes, valamely apostata papnak excommunica-
tiója mennyi munkát s fejtörést okoz a porosz hatóságok-
nak. Kozmiau kanonokot, kit alig néhány napja szabadon 
bocsátottak,ismét befogták ; mert Kicknek excommunicátorát 
megnevezni vonakodik. Mankowski földbirtokosra nézve 
pedig ezeket olvassuk: Valamely napon M. anonym levelet 
kapott, melyben tudtára adatott neki, hogy Samterbe (ahol • 
lakik) e napokban valaki érkezendik, kinek Kvilczben dolga 
van, s kéretett, hogy ezen ,valaki' számára kocsiját legyen 
szives oda kölcsönözni. M. e levelet elolvasása után rögtön 
elégette, a megérkező idegent, ki polgári ruhát viselt, igen 
szívélyesen fogadta, megvendégelte, s anélkül, hogy nevét 
megkérdezte volna, Kvilczbe vitette. Csak onnan visszatérő 
kocsisától tudta meg, hogy az idegen pap volt, ki Kvilczbe 
ment, hogy ott Kicket kiközösítse. Mindezt eskü alatt á l -
lítja Mankowski ; befogatása most azért tartatik fenn, hogy 
nevezze meg az anonym levél Íróját, kit állítólag a kézvo-
vás után ismernie kell. — Boroszlóban ősi szokás szerint 
Űrnapjának nyolczada ünnepélyes körmenet által szokott 
befejeztetni ; mely körmenet — csak az székesegyház köré 
— ezidén rendőrségi leg betiltatott ; mert — ugyané napon 
lókiállitás volt a városban ! 

— Magoknak a bajor liberálisoknak sem tetszik na-
gyon ministeriumuknak abbeli buzgalma, melylyel a jubi-
leumi processiókat betiltotta ; a választások előtt, igy véle-
kednek, nem kellett volna oly rendszabályhoz nyúlni, mely 
a katholikus népet annyira felizgatja. Ott a választások 
tudvalevőleg jul. 24-én lesznek. Nálunk okosabbak voltak : 
ezidén a mariaczelli s egyéb bucsumeneteket még nem ti l-
tották be; a választások pedig nálunk július elején veendik 
kezdetöket. — Az altöttingeni hires kegytemplomban a 
mult évben 211600 bucsus gyónt s áldozott. — A szászhoni 
u j apóst, helynök, Bernert, született 1811-ben Grafenstein-
ben Csehországban s 1841 óta Szászországban van. 

— Rouenban jun. 2-án Lasallenak, az iskolatestvérek 
társulata alapitójának szobra lepleztetett le, mely alkalom-
mal az érsek, őt püspök, s a társulatnak több, mint 10000 
tanítványa jelen volt. A párisi érseknek legujabbi körlevele 
szerint a montmartrei fogadalmi templomra már most is, 
mielőtt még csak az alapkő letétetett volna, több mint két 
millió frank gyűlt össze. 

Kegyeletes adakozások. 
Az üldözött svajczi testvérek számára : 
Dr. Laubhaimer Ferencz m. k. egyet, tanár . 2 frt . 

Szerkesztői üzenetek. 
Salzbttrgba : Magamnak sincs meg, különben közöltem volna ; ka 

ezentúl megszerzem, elküldöm, egyébiránt ugyauerre a ,Salzb. KBl.' 23. 
számra is ad felvilágosítást. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel .5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221 .hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

H ARMIN CZN EGYEDIK ÉVFOLYAM. 

' 7 1 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a ' 
szerkesztőnél, Pesten Ko-

I esi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút ó9-dik 

l szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
V • 

Pesten, junins 19. 49. I. Félév, 1875. 
Tartalom. P r o g r a m m - f é l é k . — J f M f J . — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Pest. A l i be r a l i smus és k a t h . papi k ö v e t j e l ö l t j e i n k . 
Pest. L i b e r á l i s p r o g r a m m és c u l t u r h a r c z . Nagyvárad. J u b i l e u m i kö r l evé l . Róma. A z u j , l i b e r a l i s ' - k a t h o l i k u s l ap e szméje . 
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Programm-félék. 
(Folytatás.) 

Az állam szabad polgárainak összletéből áll, s 
benne, mint ,törvény' a népnek akarata uralkodik, 
azaz a szabad, polgári jogokat élvező államtagok-
nak összakarata. Igy tanitá ezt Rousseau, ki azon-
ban csak kisebb, leginkább városi községeket tar-
tott szem előtt, melyekben minden egyes polgár a 
közügyekben tettleg részt is vesz, akaratát kifejez-
lieti s a körülményekhez képest érvényesitheti is ; s 
ezen magában véve is hamis tan a politikai életben 
csakugyan gyakorlatba vétetett ; sőt, a mi még ro-
szabb: azon megszorítás nélkül, melyet szerzője 
képzelt 

S hogy ezen hamis elv nagy, központosított 
államokban is gyakorlat i lag keresztülvihető legyen, 
Montesquieu-nek szintén hamis abstractiói alapján 
az angol parlamentnek mindannyi torzképeiül szá-
razföldi parlamentjeink alakíttattak, melyek a fic-
tio szerint a népakaratnak kifejezői, következőleg 
az államnak törvényhozó tényezői legyenek. Ezek-
nél már szó sincs minden egyes polgárnak azon köz-
vetlen részvételéről az államíigyekben, melyet Rous-
seau képzelt; e részvét az újkor ,parlamentaris' ál-
lamában egy nagy semmiyé száradt össze, az u. n. 
választói joggá, hogy t. i., ha kedvem tartja, min-
den 3 — 5 esztendőben egyszer egy bizonyos nevet 
egyszer elmondhatok, s aztán — semmi egyébbel 
ne törődjem, de ne is legyen szabad törődném ; 
mert az egyszer ,megválasztott' a bölcseség s haza-
fiság exclusiv praerogativumát b i r j a . . . . . De még 
ezen eléggé sovány joggal is lehetőség szerint fu-
karkodnak az újkori állambölcsek, ugy hogy egyes 
államokban a ,felsőbb tizezer'-en kívül alig van, a 
ki szavazatjoggal bírna, (mig másokban a ,census' 

bölcs megszabása következtében a keresztény kö-
zéposztály elesik tőle, de a zsidó fa j külön párt tá 
tömörül, — lásd Poroszország s Ausztria Magyar-
ország egyes tartományait.) 

Elég azonban ennyi, hogy a mai parlamenta-
ris államban, a fictiónak hihetetlen tulhajtása, hi-
hetetlenül magasra felcsigázása és felczifrázásánál 
fogva, népakaratnak, következőleg törvénynek az 
tartatik, amit a parlamentben egybegyűlt nép-
képviselők akarnak ; de nem is valamennyien, ha-
nem csak a többség ; még akkor is, ha ez a több-
ség' nsak egy szavazattal nagyobb a kisebbségnél. 

Ezek azok, mik körülbelül egy század óta az 
újkori, u. n. alkotmányos államjognak főalapelveit, 
s a nagy tömeg politikai okoskodásának összes 
quintessentiáját képezik. 

Tudjuk, hogy az, ami ezen fictio szerint mint 
,a nép akarata ' figurái s ennél fogva törvény, igen 
gyakran minden egyéb, csak nem a nép akarata, s 
mindennek inkább felel meg, mint a nép valódi 
szükségleteinek ; miből következik, hogy a nép 
óhaja, kívánsága, akarata igen gyakran tetemesen 
különbözik attól, mit a ,tisztelt ház' annak decre-

r 
tál. Epen ugy tudjuk s érezzük is mindnyájan, 
hogy itt valami baj, hogy itt javitani való van ; de 
a divatos rögeszmék uralma elfogultakká teszi az 
elméket, s innen van, hogy a baj okát máshol ke-
resik, s álgyógyszereiket is máshol alkalmazzák, 
mint a hol tettleg kellene. 

Pedig tagadhatatlan, miszerint a rendszernek 
főhazugsága az, midőn azt állítják, hogy a parla-
mentben együtt ülő ,képviselőknek' akarata a nép 
akaratát fejezi ki. Ez meg akkor sem lenne igaz, 
ha ezek az urak egyszer életökben bármely kérdés 
felett egyértelmüleg szavaznának; mert akkor még 
azt lehetne kérdezni: mindnyájan valamenuyi sza-
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vazatképes polgár által választattak-e egyértelmü-
leg képviselőkké ? . . . Ez oly eset, mely soha sem fog 
beállani ; sőt tudjuk, hogy épen a ,legliberalisabb' 
államokban a választó polgároknak közönye oly 
óriási, hogy gyakran a választóknak egy harmada 
sem ,lép az urnához', sőt vannak esetek, hogy a 
,képviselő' választókerülete szavazóinak épen egy 
tizedét képviselte — lehet-e itt szó népakaratról? . , 
egészen eltekintve attól, hogy maga a rendszer is 
constatálja, sőt megparancsolja a hazugságot az ál-
tal, hogy a képviselőknek megtiltja küldőiktől uta-
sítást venni ; hanem rájuk hagyja, hogy mint ,nép-
képviselők' a nép javát ,legjobb belátásuk s lelk-
ismeretök sugallata szerint' mozditsák elé — Tu 
autem Domine, miserere nobis ! 

Ekként tehát a választó polgárnak összes aka-
ratnyilvánítása s a közügyekbeni összes részvéte 
abban áll, hogy minden ülési idény kezdetén egy-
szer szavaz, egyéb semmi ; s e szó, hogy a parla-
menti többség akarata a nép akarata, phrázisnak 
elég szép lehet, de igazság egy csepp sincs benne ; 
már csak azért sem ; mert az akarat a személyhez, 
az egyénhez van kötve, helyettes akarásról tehát 
szó sem is lehet ; a ,törvény' tehát nem azonosít-
ható a nép akaratával, nem ezt fejezi ki ; mert az 
nem létezik . . . . 

De igen is ki kellene fejeznie a nép jognézetét. 
Ezt pedig nem ugy tudhatjuk meg, ha a népet fej-
számra megolvassuk, összevissza, tekintet nélkül 
az egyes életpályák, állapotok s rendek különkü-
lön érdekeire; hanem csak ugy, ha azt mint szá-
mos, egy nagy, egységes testületté összeolvadt ér-
dekcsoportoknak összletét tekintjük. Ezen érdek-
csoportozatok pedig erkölcsi, jogi s gazdászati el-
vek s tényezők működése folytán keletkeznek, s ez 
a tagozás az. mit tekintetbe kell vennie a törvény-
hozónak, hahogy törvényében igazán a nép jogné-
zetét kifejezni kivánja. Hogy pedig tekintetbe ve-
hesse, szükséges, hogy ismerje, ezt pedig viszont 
csak az illető csoportok kebeléből tudhatja meg — 
a fentjelzett érdekképviseleti testületek által ; q.e.d. 

„A fejedelem uralkodik, de nem kormányoz" 
— mondja a fictio tovább, s azért a parlamentben 
nyilvánuló, állítólagos népakaratot ,kormánya' ál-
tal haj tat ja végre, mely a parlamentnek mintegy 
állandó bizottsága, ennek akarata szerint cselek-
szik, tetszése szerint fenáll vagy bukik, s miután a 
pártok létezése szintén a rendszernek kiegészítő ré-
szét képézi, természetes, hogy a kormány a több-
ségből vétetik. Ez röviden a Parlamentarismus' s 

ez a Parlamentarismus oly dogmává nőtte ki ma-
gát mai napság, hogy a ki ellene felszólalni mer, 
legott mint politikai eretnek kiközösittetik 

Pedig e rendszer maga magát eléggé bélyegzi 
meg az által, hogy bevallottan — pártkormány 
holott a kormánynak a pártok felett kellene álla-
nia, nehogy az államnak legéletbevágóbb ügyei fe-
lett egyoldalú határozatok hozassanak ; a fejedelem 
pedig, épen mivel „nem kormányoz hanem csak 
uralkodik", kénytelen mindent aláirni, mit a vélet-
lenül többségben levő párt határoz. 

Egészen másként állana a dolog, ha az állam-
nak természetes tagozása tekintetbe vétetnék, s jól 
szervezett érdékképviselet mellett a kormány is az 
őt megillető helyet foglalhatná el. Oly parlament, 
mely az egyes autonom testületek delegátusaiból 
alakulna, természetszerűleg a nagy- s kis földbirto-
kot, a kereskedelmet, az ipart sat. képviselné, s oly 
módon tárgyalhatná a közügyeket, mint az haj-
danta az u. n. curialis alkotmányok mellett történni 
szokott. Ily parlamenttel szemben erős s öntudatos 
kormánynak jutna azon szép feladat, a néha talán 
többé kevésbbé divergáló csoportokkal s azok érde-
keivel szemben az általános állami nézpontokat ér-
vényesíteni ; csakhogy ily kormány nem lehetne a 
parlamentnek, avagy az egyes delegatióknak kikül-
dött bizottsága ; hanem egyenesen a fejedelemnek, ál-
tala szabadon választott megbízottja ; s a fejedelem 
akkor nem csak ,uralkodnék', hanem kormányozna 
is ; kormányának pedig azt tenné feladatává, hogy 
a közt, mit ő népei számára szükségesnek s üdvös-
nek tart, s a közt, mit az egyes delegatiók köve-
telnek a kiegyeztető középutat keresse s találja. 

Igy aztán a fejedelem is uralkodói kötelmei-
nek teljesitésében szabadon követhetné lelkismerete 
sugallatát. S ez eddigi viszonyainkhoz képest nagy 
haladás lenne; mert a divatos parlamenti rendszer 
szerint kénytelen lévén azt szentesíteni, mit a parla-
ment mint,népakarat ' elébe ad,gyakran olyasmit kell 
szentesitenie, mit lelkismerete nem helyesel ; mert a 
melyet a fictio kezébe ad, a parlament feloszlatá-
sának eszköze, igen problematicus, megbizhatlan 
természetű, mert tudjuk, hogy miként mennek azok 
a választások, s hogy, bárki fia legyen is, ha a kor-
mányon ül, s pénzzel, erélylyel, s szükség esetén 
tekintetnélküliséggel győzi, tud magának pártot 
szerezni, illetőleg a magáét többségre segiteni. 

Ezen, ekként, úgyszólván ismét lelkismerete bir-
tokába helyzett fejedelem, lehetne, aminek lennie 
kell: a szegények, ügyefogyottaknak s elnyomot-
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taknak védője, az igazságtalanul megtámadott jogok s é r -
dekeknek pártolója, illetéktelen követeléseknek pedig eré-
lyes visszatorlója ; — holott most „uralkodik de nem 
kormányoz" . . . . (Vége köv.) 

J f M f J. 
Huszonöt éve lesz nemsokára, hogy kinlódunk vergő-

dünk a kathechismus kérdésével. Eleget felpanaszoltuk az uj 
(Deharbeféle) káté fogyatkozásait. 

Miután Somogyi Károly mellett megtanultam azt a 
hangya figyelmességet és microscopicus lelkismeretességet, 
melyet jelesül a kérdéses munka igényel; miután több mint 
30 éve szolgálom tollal is az egyházat ; miután életem javát 
oly hivatalban töltöttem, melyben kiválólag a hitélet ma-
gyarázatával kelle foglalkoznom ; miután volt módom a hit-
tudomány tanszékein eleget próbálkozni, és fokozatos emel-
kedéssel a bécsi Szent-Agostonféle intézet magaslatairól az 
óvodáig jutván, immár tizenhat éve az elemi-hitoktatással 
foglalkozom: ugy hittem, hogy mult és jelen feljogosit ily 
vállalatra, minőről szó van. 

Apológiát egyelőre nem irok. A tervezet védelmére 
egyetmást már irtam (Vö. „Kathechetikai különlegességek". 
,Rel.' 1873. II.) Laboris mei conscius. . . . Ha kell, irok töb-
bet. Ezennel tekintélyre hivatkozom, oly tekintélyes nyilat-
kozatra, mely ugyhiszem, hogy döntő. Hivatkozom a ma-
gyar püspöki-karnak (ugy látszik feledésbe ment) pompás és 
fölöttébb tanulságos declaratiójára, melylyel épen egyszá-
zadja (1775-ben!) a kathechismus-ügyben II. József erőlte-
tései ellen remonstrálván, csaknem mindnyájan oda nyilat-
koztak, hogy van ,Cathechismus Romanus', nem kell más, 
vagy ha mégis kell a nép kezébe könyv, megvan az öreg 
Canisius kátéja, mely terjére épen elegendő és tantartalmára 
minden introductioféle czafrang és gyanús ingredientiák nél-
kül a dologhoz szól. (Cf. Kovachich : ,Animadversiones Epi-
scopornm Hungáriáé in cathechismum normalem etc.') Ezen 
remek .animadversiók', melyek már csak a „kathechetikai 
különlegességek"-ben jelzett tervezet megjelente után igen 
illetékes szakférfiú figyelmeztetésére akadtak kezembe, nagy 
megnyugtatásom s bátorításomra szolgáltak ; örömest val-
lom, hogy vigasztalódtam benne, midőn észjárásomat egy-
házi fejedelmeink dicső őseinok ítélete által igazolva láttam. 
Ok oda utaltak és a tervezetbe vett kát« alaprajza csak-
ugyan oda terjed, hogy minden (legalább is fölösleges) in-
troductio nélkül a dologhoz lásson, s eme káté, midőn igenis 
a ,Cathechismus Romanus' vezéreszméje szerint a „munus 
Christi propheticum sacerdotale et regium" alapjára áll, 
egyúttal (a ,Oathechismus Romanus'-sal a dolog lényegére 
nézve tökéletesen öszhangzólag !) az öreg Canisiussal tart s 
a „hit, remény és szeretet" karjaival Krisztusba kapaszko-
dik — Krisztusba az ő egyházában. A hit, remény és szere-
tet malasztadományait a Szentlélek Isten oltotta belénk a 
szent keresztség által; ezzel munkánk megkönnyítve, meg-
van az alap, melyet kár volna feladni, vagy tudatlanra 
venni. Ezen három isteni-erény kegyelembeli anticipatiójá-
val lelkében megért a gyermek, megért a nép és szive-lelke 
hadd csüggjön folyvást csakis ő rajta, aki 1) tanai, 2) ma-
lasztjai és 3) parancsai által mindnyájunk egyetlen üdvözí-

tője, aki maga a mi 1) hitünk, 2) reményünk, 3) szerete-
tünk tárgya. Ily alapon, ilyetén belszerkezettel — a nagy 
munka elvégre megkészült. Exantlavi ! 

Nem mondom, hogy évek óta mennyit elmélkedtem és 
— imádkoztam is, és költségeskedtem, értekeztem, tanács-
koztam, tapogatóztam a gyermek ész és sziv körül, mennyit 
gyomláltam, köszörültem, gyalultam, át meg átdolgoztam ; 
csak annyit mondok, hogy igenis szemmel tartottam Hora-
tius intelmét : Nonum prematur in annum ! Es szakértők t a -
nácsait még ezentúl is szives köszönettel veszem, az illeté-
kes tekintélyek utasításait pedig készséges hódolattal fo-
gadandom. 

Az elkészült munkát, mint Abel a báranyát, ugy te-
szem le az áldozat oltárára. S midőn ezennel közrebocsá-
tom, azt — talán ajánlanom is kellene. De ez már bajos 
dolog. Annyit mégis csak mondok, hogy az eleddig busz éve 
haználatba vett káténál 1) terjedelemre jóval kisebb, hogy 
a megtanulnivaló benne (eltekintve az inkább csak magya-
rázatnak közbeszőtt jegyzeteket) csaknem felényivel keve-
sebb ; 2) jutányosságra jóval olcsóbb, és lia közhasználatba 
talál vétetni, még olcsóbb lesz ; 3) gyakorlati használatra 
sokkal könnyebb, mert bel elrendezése élénkebb és á t lá t -
szóbb, meg főleg azért, mert a tananyag, ha fokozatról fo-
kozatra növekedni látszik is, a többlet nem járhat valami 
különös megterheltetéssel, minthogy ami az egyik fokozat-
ban megvan, az szórói-szóra megvan a következő fokozat-
ban, ami azután a fokozat emelkedésével a tanoncznak nem 
csekély örömére épen semmi fáradságába sem kerül, mert, 
ha (leszámítva a közbe tett 33 szemléleti képet) az alig 
nyolcz levéinyi „elemi képes-káté" után kezébe adjuk a két 
ivnyi „kis-kátét", ennek felét már tudja, és ha következő 
évben kezébe adjuk a „közép-kátét", ujat alig három ivre 
valót keilend megtanulnia, és ha még a „nagy-káté"-ra is 
kerül, már ebben épencsak egy ivre valót keilend ujat ta -
nulnia. A „közép-káté"-hoz „az egyházi szertartások ma-
gyarázatja", a „nagy-káté"-hoz „az egyházi történelem rö-
vid foglalatja" van „járulékul" adva ; azt is ezt is, tapasz-
talásból mondom, a gyermekek igen örömest és amily szer-
kezettel van összeállítva, könnyen is tanulják; azzal az egy-
házi hitéletet, ezzel azt lehet kelteni, a mire szerfölött nagy 
szükségünk van: szeretetet és lelkesedést az egyházhoz, azt, 
amit egyházi honszerelemnek, egyházi patriotismusnak ne-
vezhetnénk. 

Már az árára is kell nyilatkoznom. Egyenkint egy-egy 
példánynak az ára több, mint summásan legalább is 50 pél-
dány vételével. 

Egyenkint egy példány Summásan 50 példány 
Elemi képes-káté*) 15 kr. 10 kr jával . . . 5 ft. 
Kis-káté . . . 15 kr. 10 krjával . . . 5 ft. 
Közép-káté . . 30 kr. 20 krjával . . . 10 ft. 
Nagy-káté . . . 35 kr. 25 krjával . . . 12 ft. 

Egyes példányok csakis könyvárusi uton (Nagyvára-
don Hügel Otto, Pesten Sartori Károly könyvkereskedése 
által) kaphatók. Summás megrendelések utánvétellel vagy 
szerzőhez, vagy (alkalmasabban !) a nagyváradi Sz.-Vincze-

*) Ezen „elemi képes-káté" a szöveg közé nyomtatott liarniincz-
liárom képpel a „bibliai történelemből" annyit nyújt, amennyi egyelőre 
épen elegendő. 
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intézethez (melyre a munka tulajdonjoga átruháztatott,) in-
tézendők. 

Többnyire ezen négyféle káté első stádiumát képezi 
azon káromrendü vallási tankönyveknek, melyeket köze-
lebb a gymnasiumok és reáltanodák számára folytatólag 
kiadni szándékom ; a 2-dik stadium az elsőnek nyomán, a 
3-dik stadium a másodiknak nyomán haladva, de egyre 
emelkedő tanfokozattal szintén négy-négy kötetre ter je-
dendő. A 2-dik stadiumbeli vallási-tankönyv („A keresz-
tény hitrendszer gymnasiumok és reáltanodák négy alsó 
osztálya számára") már sajtó alatt volna és hiszem a jövő 
iskolaév elejére meglesz. A 3-dik stadiumbeli „Vallási T a -
nulmányok" szintén készülnek, de az idén már aligha meg-
lesznek. Ezen hármas tanfokozatu stádiumok egy egészet — 
egy és ugyanazon talajon, melyet ifjaink (a Szentlélek ke-
gyelembeli anticipatiójával leikökben !) gyermekéveikben 
már megszoktak, tehát nem váltig u j meg uj s ezért egyre 
uj nehézséggel járó tájékozással, hanem már ismeretes ve-
zéreszmékkel, amennyire csak lehet szóról szóra, ugyanazon 
észjárással, ugyanazon pragmatismussal, de egyre emelkedő 
tanfokozattal és szélesebb látkörrel — egy egészet képe-
zendnek. Fabri polita malleo hanc saxa molem construunt, 
aptisque iuncta nexibus locantur in fastigio. 

Az első stádiumot az imint bemutatott négyféle káté 
képezi. Erre felkérem ezennel elsősorban a magyar clerus 
figyelmét és pártolását, felkérem a szülök és nevelőknek, a 
képezdék. növeldék és népiskolák igazgatóinak és hitokta-
tóinak figyelmét és közremunkálását. A munkát mély érze-
lemmel bocsátom közre és szent imával az Úrhoz . . . . Susci-
piat Dominus hoc sacrificium in laudem et gloriam nominis 
sui, in utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclesiae suae 
sanctae. 

Nagyváradon, pünkösdnapján, 1875. 
Dr. Notfall János, v. kanonok. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest,junius 18. A l i b e r a l i s m u s é s k a t h . p a p i 

k ö v e t j e 1 ö 11 j e i n k. A jelek napról napra mind jobban 
arra mutatnak, hogy kath. paptársaink közül sokkal többen 
fognak fellépni követjelöltekül a jelen választási idény alatt, 
mint az a múltban történt. És ez igy önmagában véve jól 
van, ennek önmagában véve örvendünk, nem is lehet kifo-
gása ellene másnak sem. A kath. papság, akár társadalmi 
műveltségét, akár tudományos képzettségét tekintsük, min-
dig méltó helyet foglalhat, bármely törvényhozó testületben 
és csak óhajtanunk lehet, hogy ott minél számosabban fog-
laljanak helyet, ezt ped g annyival is inkább, mert ország-
gyűléseink igen könnyen és igen gyakran valóságos egyházi 
zsinattá alakulnak át, melynek modern irányát ellensú-
lyozni, ha nem is egyedül, de főleg a kath. papság köteles-
sége. Azért is a jelek, melyek arra mutatnak, hogy az egy-
házi elem jövőben nagyobb számmal lesz képviselve az alsó-
házban mint eddig volt, önmagukban véve nem elijesztők. 

De annál inkább aggodalom szállja meg keblünket, ha 
látjuk, hogy a liberalismus már nem csak a gondolkozni nem 
tudó, vagy nem akaró tömegnél, hanem a papságnál is ho-
ditást tesz ; ha látjuk, hogy nem csak a világi, hanem a papi 
képviselőjelöltek is egyaránt a szabadéivüséget hangoztat-

ják, annak zászlója alatt akarnak bevonulni az országházba. 
Nem keseríteni, nem sérteni akarunk jelen sorainkkal, csak 
testvéri szeretettel komoly megfontolásra akar juk felhivni 
azon t. paptársainkat, kik már vagy eddig képviselőjelöl-
tek, vagy még jövőben akarnak fellépni, — igen, komoly meg-
fontolására annak, hogy mit tesznek akkor, midőn a szabad-
éi vüség zászlója alá szegődnek? 

Katholikus pap és liberalismus egymásnak ellentmondó, 
egymással kiegyeztethetlen fogalmak. Mi a kath. pap? Kép-
viselője, hirdetője, fentartója azon elvnek, mely Istent ismeri 
el urnák az egyes, ugy mint össztársadalom, tehát az állam 
felett is; őre a vallásosságnak, erkölcsösségnek, jog- és igaz-
ságnak ; példányképe a jellemnek, melyet sem a nagyok ke-
gye, sem a kicsinyek előtti népszerűség vágya el nem tánto-
rít az egyenes útról, mely felfelé, ugy mint lefelé egyaránt az 
igazság hirdetője; a becsületesség és megvesztegethetlenség 
mintaképe ; önérdeken felülemelkedett szellem, mely tettei 
rugójául mindig fensöbb, mert örök elveket ismer el, melye-
ket realizálni törekszik ; — szóval a katholikus pap egy ma-
gyarázatot nem igénylő programm, kiről elegendő tudni, 
hogy kath. pap, hogy ennélfogva tudja a világ, mily irány-
ban fogja tevékenységét érvényesíteni a politikai, társadalmi 
és egyházpolitikai kérdések megoldása körül. 

Mi a liberalismus? Képviselője, hirdetője, fentartója 
azon elvnek, mely a modern államot szülte, mely az államot 
Isten helyébe ülteti és részére isteni hódolatot követel, mit 
ha valaki megtagad, meg kell halnia ; megalapítója és őre a 
vallástalanságnak, erkölcstelenségnek, jogtalanságnak és 
igazságtalanságnak; példányképe a jellemtelenségnek, mely 
a nagyok előtt épen ugy meghunyászkodik, mint hajliásza 
a tömeg előtt a népszerűséget, bármily jog, bármily igazság 
feláldozása árán kelljen is azt megszerezni ; a liberalismus 
a corruptio mintaképe, egyebet nem ismer mint önérdekét, 
azért megvesztegethető, mert tettei rugóját énje, saját élve-
zetének kielégítése képezi, mely élvezet, minthogy határt 
nem ismer, azért a megvesztegetés bármely nemével hoz-
záférhető, megvásárolható, jóra, roszra s legroszabbra, de 
bármi czélra vásároltassék meg ingatag természete, nem 
hozzá tapad-e a corruptio szennyes biine ? Vagy a tapaszta-
lat talán megczáfolja állításunkat ? Európa liberális parla-
mentjeinek liberális része mellettünk szavaz, de mellettünk 
szavaz a liberális európai társadalom hitetlensége és erkölcs-
telensége is. 

Si sal infatuatum fuerit in quo salietur ? Nem azt mond-
juk evvel, nem is akarjuk mondani, mintha papságunk már 
is nyakig úsznék a liberalismusban, már csak azért sem, 
mert szeretjük feltenni, hogy a Syllabus ide vonatkozó ha-
tározatai senki előtt sem ismeretlenek, hanem csakis felte-
vésképen mondjuk, hogy feltéve, de meg nem engedve, mi-
szerint a liberalismus a papság phalanxa közt is rést törne ; 
feltéve, de meg nem engedve, hogy a liberális corruptio a 
papság sorai közt is hatásosan működnék, ugyan ki nem 
ijedne vissza a képtől, mely itt előttünk feltárulna? lehetne 
e rettenetesebbet képzelni is, mint papságot, mely az állam-
istenitőkkel egy uton haladna? lehetne-e visszataszitóbbat 
gondolni is mint papságot, mely nevét, jellemét, állását, mél-
tóságát, minden szentet és igazat feláldozna a nagyok ke-
gyeért, a tömeg tapsaiért? ha a benne, eddig még az ellen-
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fél által is becsült jellemszilárdságot a nád gyengesége vá l -
taná fel? ha lelkismerete szavát hallgatni parancsolná önér-
dekből? ha eladná magát ugyanezen önérdek kielégithetése 
véget t? szóval, ha a papság a gyakorlati élet által kellőleg 
magyarázott liberálissá lenne? 

Lehet, hogy a mit itt hamarjában összeirtunk, sokak 
előtt összefüggés nélkülinek fog feltűnni; — nem bánjuk — 
csak ha megértették, mit akarunk e néhány sorral mondani, 
s csak azt ismételjük,mit már fentebb mondottunk, sérteni sen-
kit sem akartunk, nem is mondtuk, liogy a fentebb rajzolt 
kép a valóságban már létezik, hanem csak gondolkozási 
anyagot akartunk nyújtani azon paptársainknak, kik már 
eddig is liberális képviselőjelöltek és azoknak, kik netalán 
ilyenné lenni készülnek, majd meglátjuk gondolkoztak-e ! S 

Vidéki levél. (VI.) L i b e r á l i s p r o g r a m m és 
c u l t u r h a r c z. Sokan voltak és vannak még ma is, és pedig 
a katholikusok közt is, kik azért-e, mert optimismussal van-
nak megáldva, vagy azért-e, mert titokban a überalismus-
sal kaczérkodnak, nem akar juk eldönteni, folyton tagadják 
valószínűségét egy nálunk is kitörhető culturharcznak. Mi 
ez eshetőségét csak nem teljesen bizonyosnak hirdettük min-
denha, — hirdettük még akkor is, vagy még jobban akkor, 
midőn a protestáns hatalom kormányra jutott, jól tudva azt, 
hogy még, ha a modern államnak nem is lenne természe-
tében a katholicismus üldözése, ugy amint az tényleg van, 
maga a protestantismus, e halálos ellensége mindannak, ami 
catholicum, meghozná az üldözést. 

Előttünk kezdetben azonnal gyanússá lett ama mély 
hallgatás, melylyel az uj kormány jónak látta programmjá-
ban a vallási kérdéseket elmellőzni, holott más alkalmakkal 
mindig tudtak kormányférfiaink e tekintetben is annyit, 
amennyit nyilatkozni. A Tisza-cabinet azonban mélyen 
hallgat még ma is, — hallgat, habár a jobboldali ellenzék 
vezérének nyilatkozata után a kath. hivek méltán várha t -
tak volna egy minden kétséget eloszlató kormányi nyilat-
kozatot afelől, miként vélekednek fensőbb regiókban a val-
lási kérdésekről. Amit azonban a kormány elmulasztott, elég 
bőven és félreérthetetlenül pótolják azt a fuzionált párt tag-
jai. A ,P. N.' már nem egy követjelöltet magasztalt, aki libe-
rális értelemben fogja fel az állam és egyház közti viszonyt, 
Gullner ur pedig még világosabban beszél, ő m á r határozottan 
kimondja, hogy igenis, a kulturharcz meg fog kezdetni, mi-
helyt csak az országgyűlés összeül. Nem beszél ő kétértelmü-
leg, nem használ phrázisokat, hanem ugy szól, hogy szavait 
minden különös hermeuticai szabály nélkül is meg lehet ér -
teni, illetőleg lehetetlen félremagyarázni. 

No de elég legyen e tényt constatálni, Gullner úrral 
nem foglalkozunk itt ez esetben többet, hanem más valamit 
ez eset felmerülte alkalmából elmondani megkísértjük, a 
mennyiben t. i. ez eset is összefüggésben van a felekezet-
nélküli, vagy pedig az u. n. jogállammal. 

Mi mindig azon nézetben voltunk, hogy a felekezetnél-
kiili állam, vagy jogállam természetszerűleg ellensége a ka-
tholicismusnak is e nézetünket ma is fentart juk. Ezért tör-
tént, hogy magunk is egy kath. párt szervezése mellett k a r -
doskodtunk. Es ime, megdöbbenve hallottuk a napokban, 
hogy igaz ugyan, miszerint a jogállam természetes ellensége 
a katholicismusnak, de csak akkor, ha az állam maga felől 

formailag kinyilatkoztatja, hogy ő jog-, illetőleg pedig fele-
kezetnélküli állam, ami azonban nálunk nem történt; miből 
tehát az következik, hogy nálunk az állam nem természet-
szerűleg ellensége a katholicismusnak, ergo : nem kell kath. 
párt. Hogy mit gondolok én szerény felfogásom szerint a 
fennebbi állításról, röviden a következőkben foglalom ös sze. 

Ha törvényben lenne megállapítva — ámbár erre mai 
nap nem sokat adnak — de mégis, ha törvényben lenne 
megállapítva, hogy addig a katholicismust az államnak ü l -
dözni nem szabad, nem lehet, mig csak magát formailag jog-
állammá nem decretálja, mert ez az üldözlietés conditio 
sine qua non-ja, ugy a fenebbi állítás ellen talán semmi 
szavam nem lentie, mert magam is ugy tanultam, hogy 
forma dat esse rei ; de már engedelmet kérek, ha a jelen vi-
szonyokat tekintetbe véve, az állítást, lehúzásával együtt el 
nem fogadom. Mikor Deák Ferencz az .amerikai rendszert' 
fejére állította, azt is felemiitette, hogy az államnak azért kell 
a fegyvereket előre készíteni, hogy megakadályozza az egy-
házi túlkapásokat, mert különben, ha kiüt a harcz az egyház 
és állam közt, a fölött foly mindig a viszály, hogy ki kezdte 
meg a harczot és quis iustius arma induit; pedig hasztalan 
dolog már akkor a felett okoskodni, ha egyszer itt a harcz. 
Igy vagyok a fenebbi állításra nézve. Mit keresem én a fo r -
mát, e theoretikus részt ott, hol a tény, e practicus rész 
már meg van? nem elég-e, hogy az állam már eddig annyi 
sérelmetokozott az egyháznak, feltétlenül szükséges-e mind 
ehhez még az is, hogy ő kinyilatkoztassa, miszerint mind ezt 
hivatalosan, természetszerűleg teszi? nem mindegy-e reánk 
katholikusokra nézve, váljon az állam mint formailag jog-
állam, vagy mint nem formailag ilyen üldöz? előttem az 
üldözés, egyik vagy másik alakban mindegy, mindig csak 
üldözés lesz. 

Nem tagadom ugyan, hogy az üldözésnek különböző 
neme lehet, de kérdem : váljon csak az mondható-e ilyennek, 
ha a kath. papok bezáratnak, száműzetnek? vagy nem e ca-
tegoriába tartozik-e az olyan eljárás is, melyet a kormány 
és országgyűlés már eddig is irántunk tanúsított ? váljon szel-
lemi és anyagi téren nem tett-e már elég kárt az egyháznak ? 
és nem készül-e, mint Gullner szavaiból látható, még na -
gyobb kár t tenni? Az Istenért! csak ne csaljuk meg önma-
gunkat ; ne distinguáljunk ott, hol a tények semmi distin-
ctiót nem engednek meg, legyen nekünk elegendő tudni, 
hogy a liberalismus teljhatalommal ül a protestantismus ké-
pében a kormányon, és akkor tudhatjuk, hogy már megvan 
adva a dolognak a formája is, vagyis, hogy ekkor már a kul-
turharcz a küszöbön áll, melyet dicsőségesen csak akkor 
vívhatunk keresztül, ha mi is mint párt tömörülve leszünk. 
Ami programmunk tehát ma is kath. párt, melynek eszmé-
jét elejteni nem szabad. A 

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
Másik része a töredelem szentségének a gyónás. Anyaszent-
egyházunk tanitása szerént a gyónás elkövetett bűneinknek 
töredelmes megvallása az arra rendelt felszentelt pap előtt, 
hogy ő azoktól feloldozzon. A gyónást ugyanezen tanítás 
szerént maga Krisztus Urunk rendelte. 

Ha a bűneink fölötti bánat természetfölötti, bárcsak 
tökéletlen is, már akkor is természetes első lépés a bánat 
után a gyónás ; mert a bánat által felzaklatott emberi sziv le-
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hetetlen, hogy enyhülést ne keressen elpanaszolásában annak, 
ami bántja, amit fájlal, amitől szabadulni óhajt. Tehát még 
lia a természet rendes útját követjük is, az igazi bánathoz 
legközelebb áll a bánat tárgyának bevallása. Midőn azonban 
a sz. gyónásról, mint a töredelem szentségének kiegészitő 
egyik részéről van a szó, akkor hitágazatról, a gyónásnak 
Krisztus Urunk általi rendeléséről beszélünk. 

A töredelem szentségének czélja és rendeltetése a meg-
bántott Istennek a megbántó embeiúséggel való kiengeszte-
lése, ami csak a bántalom tárgyának, a bűnnek megbocsá-
tása, eltávolitása és a megszentelő kegyelemnek az emberi 
lélekkel való közlése által éretik el. E czélra, a szentség 
rendeltetésének ezen elérésére adta Üdvözítőnk apostolai-
nak és bennök nekünk a kulcshatalmat, vagyis a hatalmat 
a bűnöket megbocsátani vagy megtartani. Tehát sem csu-
pán megbocsátani, sem csupán megtartani, hanem vagy meg-
bocsátani, vagy megtartani. Leliet-e, szabad-e feltennünk 
isteni mesterünkről, hogy ő a kulcshatom gyakorlását csu-
pán tetszésünkre, emberi tekintetek sőt szenvedélyeink ál-
tal is befolyásolható tetszésünkre, más szavakkal önké-
nyünkre bizta legyen ott és akkor, hol és amikor az Ud-
vözitő szenvedése és halála által végrehajtott megváltás a l-
kalmazásáról, és az ő szent vérével megváltott halhatatlan 
léleknek legszentebb, mert legfontosabb ügyéről van szó? 
sőt nem kell-e ellenkezőleg feltennünk, hogy ő a kulcsha-
talmat csak saját isteni szándéka és akarata szerént akar ja 
általunk gyakoroltatni, a megbocsátó hatalmat azokon, kik 
arra méltóak, és a megtartó hatalmat azokon, kik a bocsá-
tásra nem méltóak ? Krisztus Urunk azon szavai által : Ve-
gyétek a Szentlelket stb. bírói tisztet ruházott reánk, hogy 
Ítéljünk a bűnbánók lelkiismeretei felett, az igaz töredel-
meseket bűneiktől feloldozzuk és nekik az elégtételi cselek-
ményeket meghatározzuk ; tanítói tisztet ruházott ránk, 
hogy a megtérteknek üdvös oktatást adjunk az Isten és kö-
zöttök létrejött sz. békesség mikénti megőrzése és fentar-
tásáról; orvosi kötelmet is kell teljesítenünk üdvös gyógy-
szereket rendelve, egyes erények gyakorlatát különösen 
ajánlva a bűnnek jövőbeni kikerülésére. Már pedig e h á r -
mas tisztet be nem tölthetjük másként, mint ha a bűnbánó 
maga leleplezi előttünk lelki állapotát, elősorolja bűneit, ki-
mutatja töredelmét, elénk állítja lelkének sebeit, szenvedé-
lyeit, vagyis megyónik. Azért mondja nagy sz. Gergely 
pápa : „Causae ergo pensaudae sunt et tunc ligandi atque 
solvendi potestas exercenda. Videndum est, quae culpa prae-
cesserit, aut quae sit poenitentia secuta post culpam : ut 
quos Deus per compunctionis gratiam visitât, illos pastoris 
sententia absolvat". 

Ha tehát a felszentelt pap a Krisztustól nyert kulcs-
hatalmat az egyes bűnök előrebocsátott bevallása nélkül 
Krisztus akarata szerént nem gyakorolhatja : akkor Krisz-
tus a bűnök bevallását, vagyis a gyónást oly bizonyosan és 
igazán rendelte, amily bizonyosan és igazán a papokra ru -
házta a kulcshatalmat. 

Es igy, ha Krisztus Urunk minket felhatalmazott a 
kulcshatalom gyakorlására, ugyanazon Urunk és Meste-
rünk kötelezi a híveket is bűneiknek töredelmes meg-
gyónására. 

Midőn Krisztus Urunk a bűnbocsánat megnyerésére a 

vétkek részletes bevallását követőinek kötelességökké tette, 
nem egészei uj és szokatlan valamit rendelt, hanem az 
ó-szövetségben már Moyzes törvénye által elrendelt bűn-
bevallást emelte szentségi érvényre ; ahoz sz. kegyelmét 
kapcsolva, az uj szövetség tökéletes kiengesztelődési esz-
közévé tette. Igy Moyzes könyveiben elsorolva találunk 
különböző bűnöket és azok kiengesztelésére rendelt külön-
böző áldozatokat, melyeket a bűnös a paphoz tartozott vinni, 
hogy azokat kiengesztelésül Istennek bemutassa. Moyzes 
IV. könyvének 5. fejezetében olvassuk : vir sive mulier, cum 
fecerint ex omnibus peccatis, quae soient hominibus acci-
dere, ot per negligentiam transgressi fuerint mandátum Do-
mini, confitebuntur peccatum suum". A papoknak pedig is-
mételve kötelességökké tétetik : „rogabitque pro eo sacer-
dos, et pro peccato eius, et dimittetur ei", — Ily gyónást 
végeztek ker. sz. János tanítványai, kikről irva van : „et 
baptisabantur ab eo in Jordáné, confitentes peccata sua". 
(Mat. III .) — A Krisztus Urunk által szentségi méltóságra 
és erőre emelt gyónás gyakorlatára és erejére figyelmezte-
tünk sz. János evangelista I. levele 1. fej. ezen szavai által : 
„si confiteamur peccata nostra, fidelis est et iustus, ut remit-
tat nobis peccata nostra et emundet nos ab omni iuiquitate;" 
s az Apóst, cselek, könyvében olvassuk : „a hivek közül so-
kan megjelenének, megvallván és elbeszélvén hibás csele-
kedeteiket". (19. 18.) 

Oktassátok azért Krisztusban kedvelt Testvéreink és 
Fiaink hiveiteket ezen sz. időben a gyónásnak isteni erede-
téről, üdvös és szükséges voltáról ; valamint Ti legyetek 
buzgók és béketűrők a papi állás ezen igen fontos és terhes 
kötelmének teljesítésében, a gyóntatásban : ugy törekedje-
tek oda, hogy híveitek oly gyónást végezzenek, mely legyen 

1-ször teljes, vagyis kiterjedjen minden, legalább is 
minden nagy bűnre, valamint azok számára és körülmé-
nyeire is ; 

2-szor alázatos, azaz hogy megalázkodva járul janak 
a lelki atya elé, mint olyanok, kik saját vétkeik öntudata 
által meghatottan irgalomért, bocsánatért esedeznek. 

Harmadik kiegészítő része a töredelem szentségének 
az elégtétel. Midőn isteni mesterünk, magára vévén az em-
beri nem bűneit, halála által az emberiséget megváltotta, 
nemcsak elvette rólunk a bünt, mely Isten és az ember közé 
örök válaszfalat vont vala, hanem teljesen eleget is tett a 
bün örök büntetéseért. Valamint tehát az embert Isten h a -
ragja, büntetése, csak a bün elkövetése után és a bün miatt 
é r te : ugy elmozdittatván az ok, a bün, — megszűnt annak 
okozata, az örök büntetés is ; — meg annál is bizonyosab-
ban, minthogy az Isten sz. Fia által nyújtott véghetetlen 
érdemű elégtétel teljesen megfelelt a véghetetlen bántalom-
nak, mely a bün által a mennyei atyát érte volt a bűnös 
ember által. 

Miért kívánja tehát az anyaszentegyház tőlünk, hogy 
miután már Krisztus halála által a bün elvétetett rólunk, a 
megbántott Istenség kiengeszteltetett a nyújtott elégtétel ál-
tal, mely a bűnnek örök büntetését is levette rólunk, szó-
val, miután az emberi nem Krisztus halála által megválta-
tott, — miért kiváuja tőlünk az anyaszentegyház, hogy bű-
neinkért még mi is eleget tegyünk, amennyire véges erőnk-
nél fogva erre képesek vagyunk ? 
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Azért 1-ször, mert az isteni igazság megkívánja tő-
lünk, hogy miután az Istenember, ki nem vétkezett, elszen-
vedte a mi bűneinkért a keserű halált, szenvedjünk mi is 
azon bűnökért, melyeket önmagunk követtünk el : 

2-szor, mert a szenvedő Krisztus iránti méltányosság 
is azt hozza magával, hogy bűneink büntetésének elszenve-
dése által tegyük magunkat az ő szenvedéseinek részeseivé, 
és azokat ekként alkalmazzuk magunkra. 

3-szor, mert az isteni bölcseség és jóság megkívánni 
látszik a büntetést már csak avégre is, hogy ezáltal is egy-
gyel több indokunk legyen arra, hogy jövőre a bűntől ta r -
tózkodjunk. 

4-szer, mert habár Üdvözitőnk halála levette is ró-
lunk a bünt és annak örök büntetését, — nem vette mégis le 
rólunk az ideiglenes büntetéseket is, melyeket a bün maga 
után von' s melyeknek alávetve már csak azért is vagyunk 
s lennünk kell, mert a bün elkövetésében ideiglenes a lkat-
részünknek, testünknek is meg van a maga része. (Folyt, köv.) 

Róma. E g y u j , l i b e r á l i s ' - k a t h o l i k u s l a p 
e s z m é j e, nagyon foglalkoztatja itt az elméket. Az ,Osser-
vatore Romano' e tekintetben május 28-kán a következő 
figyelemre méltó jegyzéket hozta : 

„Kinos látvány, midőn szemtanúi kénytelenittetünk 
lenni annak, hogy különben jeles elmék az emberi szenve-
délyek tömkelegében eltévednek ; honnan, ha ideje korán 
nem tud menekülni a halandó, előbb utóbb lealacsonyitta-
tás s megszégyenittetés elkeriilhetlen osztályrésze. Ismerünk 
valakit, ki lehe.etlen kiegyeztetést keresve, s szemeit be-
hunyva azon tény előtt, miszerint Olaszországban már rég-
től fogva derék katholikus időszaki sajtó létezik, épen e 
perczben azzal foglalkozik, hogy uj lapnak megindítására 
előkészületeket tegyen, mely a félszigeten jelenleg fenálló 
,bevégzett tényeket' elismerve, azt tűzné ki magának fel-
adatul, hogy a polgári törvényt az által egyeztesse ki az 
egyházival, hogy a katholikusokat arra birja, miszerint le-
mondva egy szerinte minden létezési jogczimet elvesztett 
múltnak isméti felélesztése körül forgó álmaikról (sic) hajol-
janak meg az idők exigentiái előtt". 

„Azon körökben, melyekben az ily irányú szellemek 
megfordulni szoktak, erősen meg vannak győződve arról, 
miszerint a pápáknak világi hatalma, melyet a katholikus 
világ összes püspöki kara a jelenlegi körülmények közt 
szenthitünkre nézve szükségesnek nyilvánított, arra van 
Ítélve, hogy soha többé helyre ne álljon, s ugyanott esze-
lőseknek tekintetnek mindazok, kik ez ügyben a katho-
likus világ főpásztorainak nézetét osztják". 

„Nem fogjuk időnket azzal vesztegetni, hogy hosza-
dalmasan bizonyítgassuk hamisvoltát egy oly tannak, mely 
az egyház legmagasabb tekintélyének fölébe helyzi magát. 
Jó lenne, ha bizonyos szellemek, melyek ktildetésöknek he-
lyes, törvényes s természetes határait talán nagyon is túl-
lépik, megemlékeznének arról, miszerint mindarra nézve, mi 
a vallásnak a polgárisodássali összeköttetésére vonatkozik, 
az ildom kívánja, a józan ész tanácsolja, a lelkismeret pa-
rancsolja, hogy rendületlenül szem előtt tartsuk az igazság 
ama legfőbb, csalhatatlan tanszékét, melyet maga Isten keze 
állított fel e földön, hogy a keresztény erkölcsöknek hirde-
tője, vezetője, intézője legyen". 

„Ekként cselekedve, csorbittatlanul meg fogják őrizni 
azon közbecsülést, melyet jogosan s számos oknál fogva él-
veznek, nem fogják a bizalmatlanság s bátortalanság mag-
vát hinteni a katholikusok közt, s nem kevésbbé fognak sa-
ját, mint a hivek összletének lelki épüléséről gondoskodni". 

Ezen egész, mint látszik, eléggé fontos ügynek részle-
tesb megvilágításául szolgáljon a Milánóban megjelenő 
,Osservatore Catt.' czimü lapnak következő római levelezése, 
mely a fentjelzett czikkel kézzelfoghatólag szoros összefüg-
gésben á j , s következőleg hangzik : 

„Különös, miként itt is, a katholicismusnak központ-
jában, ott, hol a forradalomnak vészes befolyása leginkább 
észrevehetővé teszi magát, kis áruló pártok keletkeznek. 
Van itt egy .toscanai iskola', egy piemonti s egy liguriai 
.iskola', melyeknek mindegyike a maga módja szerint ,ki-
egyezkedni' iparkodik". 

„E három iskola mindegyikének mogvannak a maga 
elágazásai is, s együtt véve tettleg valami titkos társulat-
félét képeznek azokkal szemben, kik a katholicismus tanait 
őszintén s szabatosan vallják. Képviselői e három iskolának, 
mint mondám, itt Rómában is vannak, s felesleges, hogy ne-
veket nevezzek önöknek ; mert ki ne ismerné Audisio ka -
nonok, vagy Medicina abbaténak iratait, kik mindketten az 
,Armonia' s a ,Rivista Universale'-val meglehetősen szoros 
összeköttetésben állanak. 

„Ezen iskolák s azoknak főbb szóvivői egész befolyá-
sukat arra forditják, hogy egy csoport oktalan embert gyűjt-
senek magok köré, s hogy igy a ,felebaráti szeretet' folytonos 
hangoztatása mellett eszméiket gyakorlatilag keresztül v i -
gyék ; azonban még egyre volna szükségök : közlönyre, mely 
által eszméiket ismertessék s terjeszszék. Az ,Armonia' erre 
nem alkalmas, mert először halálos sebben sinylik, s másod-
szor, mert nem olvassa senki ; a ,Rivista' telivér szabadelvű 
s épezért nem használható többé az ártatlan kedélyüek elté-
vesztésére; kell tehát uj ,kiegyeztető' lap, mely ügyesen 
szerkesztve, nagy tiszteletet tanúsítson a pápa iránt — s 
meglátjuk majd, mondják az illetők, hány főpap fog az uj 
laphoz csatlakozni". 

„Ime, hova jutottunk, s mily pillanatot választanak az 
egyház elárulására !" 

„Alig néhány napja, hogy azon törvény fogadtatott 
el, mely a papságot is katonakötelessé teszi, s röviddel 
előbb a király égy 40000 aláirásu, e törvény ellen s az egy-
ház jogainak védelmére hozzá beküldött feliratot utasitott 
vissza; Bonghi, közoktatásügyér mint a nevelészet főalapel-
vét az atheismust hirdeti ; Minghetti egyre állitja, misze-
rint szükséges az egyházat üldözni ; a nápolyi tartományok-
ban a püspökök még saját házaikból is űzetnek ki, — s ime 
ilyenkor egy, néhány toscanai s piemonti hittudósból álló 
camarilla kiegyezési terveivel jön Lehetséges-e, hogy 
itt Rómában is gondoljon valaki erre, itt Rómában, hol a 
lerontott zárdák a ránk nehezedett üldözésnek megannyi 
hangosan szóló jelei ; hol a pápa, mint a múltnak élő emléke, 
élénken és ünnepélyesen tiltakozik a jelen ellen ? . . . " 

„S mégis, a dongónak untató egyhangúságával min-
dig holmi .kiegyezési' csábitgatásokkal alkalmatlankodnak 
nekünk". 

Bois d'Haine. E g y é r s e k n e k m e g h i ú s u l t 
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l á t o g a t á s a L a t e a u L o u i z á n á l . (Folyt.) „Hogy 
Louizát az extazisban láthassam", — kezdé az érsek be-
szédét — a tournayi püspökbez fordultam, a ki kérésemnek 
igen készségesen engedve, csak arra figyelmeztetett, bogy a 
nyert engedélyről Niels plébánost is ertesitsem, mit távirati 
uton meg is tettem. Történt időközben, bogy ebbeli szándé-
komat egy ismerős családdal közöltem, mire az azon óbajt 
fejezte ki, hogy Bois d'Haine-be elkísérhessen, részint azért, 
hogy jelenlegi igen szenvedő állapotomban netalán segítsé-
gemre legyen ; részint pedig azért, hogy kíséretemben a 
stigmatizált szüzet talán szintén láthassa. Ez az az ursneje , 
a kikkel együtt a bois d'hainei plébános urat felkerestem, 
hogy táviratilag már tudomására hozott kérésemet élő szó-
val ismételjem". 

„A folyosón fogadott, födött fővel, s kérésemre egy-
szerűen csak ezt válaszolta : ,c'est impossible' — nem teszek 
kivételt ; azoknak száma, a kik ma beléphetnek már teljes". 
Azon válaszomra, hogy épen nem akarom, miszerint miat-
tam kivételt tegyen, azt válaszolta : ,Önt (!) még beeresz-
tem ; de a másik kettőt semmi esetre'. Erre, folytatá az ér -
sek, rá nem állhattam ; mert nagyon sajnáltam volna, ha 
tisztelt barátaimat az ajtón kivül kell vala hagynom, s ezért, 
ellenmondásuk daczára arra határoztam el magamat, hogy 
a várva várt látványról inkább magam is mondjak le, sem-
hogy nélkülök részesüljek benne. Az igazi barátság gyak-
ran nagy áldozatokra kötelez, s nem a legkisebbekre a pa-
pot, ki naponkint azt mutatja be az Egek urának, Aki ma-
gamagát feláldozta érettünk. Ezen elvnek gyermekkorom 
óta hódoltam, s mindig szerinte iparkodtam élni. Igy a j e -
lenlegi helyzetben is nem maradt egyéb hátra, mint arra 
kérnem a plébánost, hogy csak öt peresig engedjen be min-
ket, a többieknek látogatása előtt vagy után. De erre is 
kedvetlen fejcsóválás mellett mindig csak ezt az egy szót 
felelte : ,c'est impossible, c'est impossible !' Köszöntettem te-
hát s eltávoztam, de nem emlékszem, hogy a plébános kö-
szöntésemet viszonozta volna". 

„Ha egészen el is tekintek attól, hogy a plébános 
utolsó, s azt tartom, nem épen szerénytelen kérésemre is 
csak tagadó választ adott; mégis tekintve egész irány ombani 
fellépését, meg kell vallanom, hogy — nem is mondom, mi-
óta érsek, de mióta pap vagyok, soha senki oly tiszteletlenül 
s az illem ily módoni elmellőzésével nem bánt velem, mint a 
bois d'hainei plébános ur. S a hivatalomnak tartozó tiszte-
letnek eme flagrans megsértését oly pap részéről kelle t a -
pasztalnom ; ki, ha a keringő híreknek hitelt adhatni, azon 
szerencsében részesül, hogy mint egy jámbor, az égtől k ü -
lönös kedvezményekkel megáldott léleknek gyóntatója gyak-
ran oly jeleneteknek szemtanuja, melyek minden szemlélőt 
csak a legmélyebb tisztelettel tölthetnek el az egyház, annak 
hatalma s e hatalom személyesitői iránt. Ennek természetes 
következménye, hogy mai tapasztalatom után a L. L. kö-

rül történőkre vonatkozólag különös gondolatok támadtak 
bennem, s igen örvendenék, ha csalatkoznám, s ha önnek si-
kerülne, kételyeimet eloszlatni, igen »agy hálára kötelezne. 

(Vígé köv.) 

VEGYESEK. 
— Meghívás. A Szent-László- Társulat budapesti t ag-

jai a társulat védszentjének, Szent László királynak teljes 
búcsúval egybekötött ünnepét f. hó 27. vasárnap az egye-
temi templomban délelőtti 10 órakor tartandó szent miseál-
dozattal s alkalmi szentbeszéddel fogják megülni, melyre a 
társulat t. cz. tagjai tisztelettel meghivatnak. Ágoston An-
tal titkár. 

— A nmlgu kalocsai érsek ur, Haynald Lajos ő excája 
által Nógrád-Szécsényben alapi tott árvaház, kóroda s leány-
növelde ünnepélyes megnyitása, hallomás szerint szept. 12-én 
fog végbemenni. 

— A es. k. osztrák statistikai kp. bizottság ,Statisti-
ches Jahrbuch' czimü közleményeinek legújabb, 5-dik füzete 
szerint a lajthántuli egyházi személyzet s vagyon jelenleg kö-
vetkezőleg ál l : 7 római-katholikus, 1 gör.-keleti, 1 örmény 
érsek; 25 római-katholikus, 1 gör.-kath. s 2 ,gör.-keleti' 
püspök, 9 superintendens ; 46 káptalan 336 kanonokkal, 
6567 római-katholikus, 1427 gör.-kath., 316 görög-szaka-
dár, 186 prot. plébánia; 1633 római-katholikus, 441 gör.-
kath. s 10 szakadár káplánság. Papnevelde van 32, összesen 
2669 növendékkel. Pap van : római-katholikus 16,657; 
egyesült görög 2326 ; szakadár 433 s 202 prot. prédikátor. 
A zárdák száma 767, melyben 6060 férfi s 6001 nőtag t a r -
tózkodik. 

A javadalmak jövedelme 1870-ben 5,335,920 frt . volt, 
mit a vallásalap még 2,106,604 frttal megtoldott. A zárdák-
nak saját jövedelme 4,027,350 frtot, a vallásalapbóli pótlék 
298,929 frtot tett ki ; leggazdagabb az alsó-ausztriai zárdák, 
összesen 1,544,995 frttal, azok után következnek a csehor-
szágiak 657,262, a tyroliak 414,049, galicziaik 380,452, 
felső-ausztriaiak 312,415, steierországiak 251,112, morva-
országiak 154,492, salzburgiak 131,816 f t ta l ; Szilézia s Ka-
rinthia zárdái összesen 50,000—50,000 frttal vannak kép-
viselve, Dalmatia 45,786, Triest s a tengermellék 27,641, 
Krain 4668 és Bukovina 2321 frttal. — A maltai lovagok 
rendje elhatározta, hogy palaestinai rendházait ismét hely-
reállitandja, melyek felett a császár s ap. király O Felsége 
a legfőbb védnökséget elfogadni kegyeskedett. 

— A S . Rituum Congregatiótiak egyik legújabb ha tá-
rozata szerint a szentség előtt égő lámpákban petróleumot 
használni tilos. — Ketteler püspöknek a hesseni ,culturhar-
ezosok' szemben elfoglalandó álláspontjára vonatkozólag a 
,Mainzer Journal' egy hoszabb vezérczikkben kijelenti — 
miben amúgy sem kételkedett senki, — hogy az tökéletesen 
olyan lesz mint a porosz püspököké. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén lejáró előfizetést jókor megújítani ; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szives pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre ő forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz- — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
vizi város,főutcza221 ,hova 
a lap szellemi részétillető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

HARMINC ZNEGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 23. 50. I. Félév, 1875. 
Tartalom. P r o g r a m m - f é l é k . — A p á p á k s a n y a r g a t ó i n a k sorsa . •— E g y h á z i t u d ó s i t á s o k : Pest. B i s m a r c k b ú c s ú z t a t ó j a , 
v a g y a b u k o t t p o l i t i k a i k a l a n d o r . Pest. J ó k a i és a k a t h o l i c i s m u s . Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . Róma. A p a p o k k a t o n a -
k ö t e l e z e t t s é g e t e h á t b e v é g e z e t t t é n y . Bois d'Haine. E g y é r s e k n e k m e g h i u s u l t l á t o g a t á s a L a t e a u L o u i z á n á l . — V e g y e s e k . 

Programm-félék. 
(Vége.) 

Emiitettük czikksorozatuk kezdetén, hogy van 
állami közéletünkben több oly intézmény, melyek-
ben tisztán az érdekképviselet eszméje érvényesül; 
ilyenek a kereskedelmi s iparkamarák, melyek ál-
lamilag, törvény által szervezvék ; de ilyenek, te-
hetjük itt hozza, azon számtalan egylet, társulat, 
testület is, például gazdasági egylet, iparegyesület, 
munkásegylet, sat., melyektől közéletünk hemzseg, 
s melyek mind azt mutatják, hogy a polgárok ön-
kényt s mintegy öntudatlanul is érzik, hogy érde-
keiket csak ugy érvényesíthetik, ha a közös törek-
v'ésüek csoporttá alakulnak, melynek tagjai váll-
vetve, már csak a szám hatása által is műkődjenek 
közre czéljaik előmozdítására. Oly eszme s törek-
vés ez, melyet az újkori parlamentarismusnak még 
legfanaticusabb előharczosai sem ir thatnak ki ; sőt 
eléggé következetlenül még elő is mozditják, oly any-
nyira, hogy még a kormányok is nem ritkán, péld. 
gazdasági egyesületekkel közvetlen érintkezésbe 
lépnek, hogy azoktól felvilágositást, útbaigazítást, 
szakértői véleményeket sat. kérjenek, mi által tett-
leg czikksorozatunk elején hangoztatott amaz elvet 
ismerik el, hogy minden érdek legjobban s legille-
tékesebben azok által tartatik szemmel, kiket az 
közvetlenül illet. 

De a létező szükségletek helyes felismerésének 
ez csak kezdete, s oly kezdet, mely még nagyon 
messze áll a tökélytől. Először, azon tapasztalati 
ténynek is kellene általánosabb elismertetésre ver-
gődnie, hogy még ezek az egyletek is igen r i tkán haj-
tanak gyakorlati hasznot, mert magok is legtöbb-
nyire a nagyhangú dilettantismusnak s oly egyének-
nek classicus földje, kik az egyleti ünnepélyeket 
szeretik ugyan ; de az egyleti teendőkhez mit sem 

értenek. Hozzá járul, hogy ezen egyleteknek élete 
jobbadán meglehetősen precarius, amennyiben a 
,politikai' s ,nem-politikai' egyletek közti megkü-
lönböztetés mindig lehetségessé teszi a kormány-
nak,' akármelyiket is bármikor is feloszlatni, mi-
helyt előtte, mint pártkormány előtt, kellemetlenné 
válni kezd. 

Ha azonban az általános érdekképviselet tör-
vényesen szerveztetnék, akkor ezek a magánegy-
letek önkényt esnének el, s oly állandó, törvénye-
sen szabályozott testületeknek adnának helyet, me-
lyek közjogi alapon állva, döntő tekintélylyel nyi-
latkoznának, miben sem függve az egyre válto-
kozó ,parlamenti' kormányoknak kényekedve, vel-
leitásaitól. 

Czikksorozatunk vége felé sietve, nincs egyéb 
hátra , mint hogy az eddig mondottakat még egy-
szer néhány rövid sorba összefoglaljuk. 

Az érdekképviseletnek törvényes szervezése,mint 
az eddigiekből láttuk, annál könnyebb feladat lenne, 
minthogy az erre feltételül megkivántató rendek, 
önálló érdekcsoportok alakjában már léteznek, me-
lyeket csak elismerni s tevékenységüket rendezni, 
szabályozni kellene, hogy a rendi alkotmány meg-
legyen, 

Ez ugyan nagy eretnekség a modern liberalis-
mus szempontjából ; mondhatjuk : ez minden telivér 
liberalisra nézve azon vörös posztódarab, melynek 
lát tára dühre lobban. A XIX.-dik században rendi 
a lkotmányt követelni! Reméljük azonban,hogy 
maholnap mégis többségben lesznek azok, kiknek 
elég eszök van belátni, hogy az állam nem egy el-
mélet kedveért létezik, hanem, hogy az elméletnek 
az államhoz kell alkalmazkodnia ; s hogy, ha a do-
log jó s szükséges, a név igen mellékes valami, még 
ha ez név ,középkori' eredetű is lenne. 

46 
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Természetes, hogy, mint szintén már czikkeink 
elsejében mondtuk : a régi jóból csak azt tart juk 
meg a történelmi jogcontinuitás elvénél fogva, mi a 
mai körülmények közt is megállja helyét. Valamint 
a középkori intézményekről csak az képes helyes 
Ítéletet mondani, a ki e kor viszonyait tanulmá-
nyozta; ugy másrészt igen jól tudjuk, hogy nem 
minden, a mi egyszer jó volt, azért ma is hasz-
nálható. 

A középkori germán államok rendei, mint a 
természetes történelmi fejlődés eredményei, ugyan-
azon talajon keletkeztek, erősödtek meg és virág-
zottak, melyeken magok ez államok is állottak ; s 
pedig elég soká virágzottak, mignem más tényezők 
közbeléptével nem egy tekintetben ferde irányt vő-
nek. I ly tényező volt a lőpor feltalálása, mely a 
hadi szervezetre gyökeresen átalakitó befolyást 
gyakorolt ; ilyen volt a renaissance, mely elfajulá-
sában a szellemeket a lehető legegyoldaluabb for-
rongásba haj tot ta ; ilyen volt az uj világrészeknek 
felfedezése, mely Európa nemzetgazdászati nézeteire 
azon befolyást gyakorolta, melynek eredményei a 
,mercantilismus' gyűjtő neve alatt ismeretesek. 

Ekként történt, hogy a régi rendek üres, holt 
alakokká merevedtek, melyeket 1789 könnyen vég-
képen eltörülhetett a föld szinéről, habár mint lát-
tuk — gyökereik megmaradtak, minél fogva az 
állitólagos általános egyenlőség daczára is a társa-
dalom csakhamar u j osztályok szerint szervezke-
dett, melyeket joggal az újkor rendelnek nevezhetünk. 
Ezeknek egyik része már most is törvényesen el 
van ismérve s ehhez képest szervezve, mig más osz-
tályok még a lét- vagy nem-létérti küzdelmet küz-
dik ; egyesek tudva, mások nem tudva, mit csele-
kesznek, de mindnyájan a természet egyik örök-
kévaló törvényének hódolva, mely szerint az ember 
mint társas lény, az újkori liberalismus minden 
theoriáinak daczára, semmiféle czélját mint elszige-
telt egyén el nem érheti, hanem mindenben hason-
törekvésü embertársainak támogatására szorult. 
Hogy a földi ipar nem kevésbbé, mint a gyári 
munkás érdekeit a mai államban kellőleg képvi-
selve nem lát ja, azt tudjuk ; hogy főleg az utóbbi 
már minden kitelhetőt követ el, hogy sorsán len-
ditsen, azt is tudjuk; sőt még azt is tudjuk, hogy a 
kis iparosoknak kérdése is már egyike a legége-
tőbbnek, ámbár épen erre nézve legkevésbbé va-
gyunk még a teendők iránt tájékoztatva 

Midőn végre rendekről szólunk, mindenesetre 
olyanokat értünk, melyek tagjaik szabad elhatáro-

zásából alakulnak. Bárki szabad elhatározással vá-
laszthatja azon rendet, melyhez tartozni akar, fel-
téve, hogy ebben bizonyos magasabb természetű 
akadályok által nem gátoltatik ; s az ekként vá-
lasztott rendnek mindaddig marad tagja, mig tet-
szik; az ember saját tetszése szerint ügyvéddé lesz,ke-
reskedővé, gyárossá, iparossá, sat. s ha többé nem 
tetszik neki, annak maradnia, ugy senki sem kény-
szeríti rá ; de a mig e rendhez tartozik, ebben ta-
lálja érdekeit képviselve, hangoztatva, támogatva, 
védelmezve ; rendjének ezen, kifelé ható tevékeny-
ségében részt véve, egyúttal politikai téren is mű-
ködhetnék; ha t. i. ehhez hajlama s képessége van ; 
mert a rendnek képviselői, mint fentebb mondók, 
első sorban ugyan saját csoportjuk érdekeit, azu-
tán pedig összemuködve a többi csoportnak képvi-
selőivel s a kormánynyal az általános államügyek 
felett értekeznének, amennyiben ez ily képviselő 
testület előtt történhetnék ; ekként nézetünk ellen 
azt sem lehetne felhozni, hogy az a polgároknak 
,intelligens' részét a közügyekhezi hozzászólástól 
eltiltja, csakhogy nem akarjuk, hogy ezen hozzá-
szólás néhány szabadalmazott szószaporitónak ki-
váltsága legyen ; valamint egyáltalán a régi jó-
nak, amennyiben ma lehet, isméti életre szólitása 
által, mi füzetünk vezéreszméjét képezi, azt akarná 
egy netalán valaha létesitendő keresztény-conser-
vativ párt elérni, hogy az ,állam' ne legyen többé 
szójáték néhány lelkismeretlen egyén szájában, vagy 
a véletlenül felkapottaknak meggazdagodási eszköze, 
hanem legyen, mi hajdanta volt, — a becsületes pol-
gároknak hazája ! 

A pápák sanyargatóinak sorsa. 
Szent Pál apostol a rómaiakhoz irt levelének 15-dik 

fejezetében azt irja, hogy „quaecunque scripta sunt, ad no-
tram doctrinam scripta sunt, ut per patieutiam et consula-
tionem seripturarum spem habeamus". Az Apóst. Cselekede-
teiben pedig ezt olvassuk Heródes Agrippáról : „confestim 
autem percussit eum Angelus D o m i n i . . . et consumtus a ver-
mibus exspiravit. Verbum autem Domini crescebat et multi-
plicabatur". Heródes Agrippa t. i., hogy a zsidók előtt nép-
szerűségre tegyen szert, sz. Péter apostolt bezáratta és hús-
vétkor a zsidók szemeláttára ki akarta végeztetni, mint 
Urával és Mesterével történt. De az angyal sz. Pétert meg-
szabadította. Erre Heródes Caesareaba ment, hol a nép isteni 
tiszteletet tanusitott iránta. Azonban rögtön rettenetes be-
tegségbe esett és öt nap múlva meghalt. Ugyancsak az Apo-
stolok Csel. tudósitanak bennünket arról, hogy Ananias és 
Saphira, mivel sz. Péternek hazudtak és őt megcsalni aka r -
ták, rögtöni balállal büntettettek. 

Azokat tehát, kik az egyház első feje ellen erőszakot 
használnak, vagy ellene hazugság és csalással éltek, v á r a t -
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lan és rettenetes halál érte. Ha tehát a sz. Irásbau minden 
a mi oktatásunkra Íratott, ugy ez bizonyára különösen vo-
natkozik arra, a mi az egyház fejéről mondatott. Sz. Péter 
nem csak a legfőbb egyházi hatalomnak hordnoka, melyet 
Krisztustól nyert és utódaira átruház, hanem az ő hivatalos 
tevékenységére vonatkozó események nagyban és egészben 
előképül szolgálnak utódai számára is. Péter személyében 
Isten a keresztény világot megtanítja arra, hogy mikép 
fogják az ő utódai általában főpásztori hivatalukat kezelni, 
minő sors vár rá juk kötelességük teljesitése miatt, mikép 
viseltessenek a hivők Péter utódai iránt és minő sors vár 
azokra, kik Péter utódainak hatalma ellen hazugság és csa-
lással élnek. Hogy Péterről az ő utódaira a hit örvendetes 
megvallása, a rendithetlen szilárdság, a fár'adhatlan buzga-
lom az igazság elterjesztésében és fentartásában átszállott 
örökségképen, azt a történelem kétségbevonhatlanul fénye-
sen igazolja. Péternek emberi gyengeségből és nem gonosz-
ságból történt bukása, a kinyert bocsánat Ura és Mestere 
részéről, az ugyanettől nyert legfőbb méltóság és hatalom 
az egyházban, tanitsa meg a hiveket arra, hogy miként vi-
seljék magukat minden körülmény közt az egyház feje iránt. 
De váratlan és szokatlan vége mindazoknak, kik sz. Péter 
ellen erőszakot vagy ravaszságot használtak, szolgáljon elő-
képül mindazon szerencsétlen elvakultaknak, kik Péter utó-
dai ellen hasonló módon járnak el. Ezt a történelem a leg-
teljesebben bizonyítja. 

Rettenetes véget értek a pápák pogány üldözői, de ha-
sonló sorsban részesültek keresztény sanyargatói is. Igy 
Constantint, az arianus császárt, ki Liberius pápát szám-
űzte, a dögvész rögtön elragadta. Theodorich, a keleti go-
thok királya, I-ső János pápát Ravennában tömlöczbe ve-
tette és még ugyanazon évben ebéd közben egy halfejétől 
megborzadt és rövid időn meghalt. IV-dik Henrik császár, 
VI I -d ik Gergely pápa nyakas üldözője, fiától üldöztetve, 
mindenkitől elhagyva nyomorban váratlanul halt el. V-dik 
Henrik, aki II . Pascal pápát Rómában elfogatta, szintén 
véletlen halállal mult ki. Rötszakállu Frigyes III—ik Sán-
dor pápa üldözője a Kidrus folyóba veszett. Szép Fülöp, ki 
VI I I -d ik Bonifácz pápát ravaszul elfogatta i f jú korában, 
lováról leesve halt el. A két Napoleon vége, kik a pápák 
ellen szintén ravaszságot és üldözést használtak, eléggé is-
meretes. A történelem tehát igazolja, hogy azoknak vára t -
lan és szokatlan módon történt haláluk, kik sz. Péter ellen 
eröszakot, vagy ravaszságot alkalmaztak, azoknak is jelenté 
sorsát, k ik az ő utódjait hasonló módon sanyargatták. 

A történelemből azonban az is kitűnik, hogy hasonló 
sors nem csak azokat érte, kik a pápák üldöztetéseinek tu -
lajdonképeni szerzői voltak, hanem azokat is, kik azokban, 
akár mint tanácsadók, akár mint czinkostársak, aká r mint 
pártolók résztvettek. Igaz ugyan, hogy a régibb időkből ha-
sonló eseményekről kellő tudomással nem birunk, mert a 
múltból egyes események részleteit, az azokban szereplő 
személyeket, azoknak sorsát oly pontosan mint ma felje-
gyezve nem találjuk ; egy és más azonban, a mit a múltból 
tudunk, állításunkat mégis kellőleg igazolja. 

Midőn ugyanis a templarius lovagok közül néhányan 
a kivégeztetésre vezettetnének, és a körülállók közt meg-
pillantották volna Nogaret-et, ki szép Fülöp parancsára 

VIII. Bonifáczot elfogta, egyike a lovagoknak igy szólitá 
meg : „Nézd méltatlan szolga, rágalmazásaid és kiáltó igaz-
ságtalanságaid következményét, mi a te urad és királyod-
hoz, ami legnagyobb ellenségünkhöz nem fordulhatunk, ha -
nem fordulunk az elevenek és holtak bírájához, aki igazsá-
gosabb mint azok, a kik a tőle nyert hatalommal visszaél-
nek, ma annak Ítélőszéke elé hivunk téged, hogy ott nyolcz 
nap múlva megjelenj". Es Nogaret valóban nyolczadik napon 
rögtön meghalt. 

Az ujabbi idők történelméből azonban pontosabban 
lehet bebizonyítani, hogy Isten igaz ítélete nem csak a p á -
pák szenvedéseinek tulajdonképeni szerzőit utóiérte, hanem 
sújtotta a másodrendű tényezőket is. Ismeretes sokaknak 
vége azok közül, kik VI. és VII . Pius pápák szenvedéseit 
előmozditani segítették és ez állításunkat a legtökéletesebben 
igazolja ugy, hogy ebből azon következtést bátran vonhat-
juk, miszerint azelőtt is hasonló sors érte a pápák sanyar-
gatóit és a jövőben is érni fogja. 

A franczia forradalmárok gyűlölete az egyház ellen, 
mindenekelőtt annak feje ellen fordult. VI. Pius erélyesen 
felszólalt minden erőszakoskodás miatt, melyet a forra-
dalmárok az egyház joga és szervezete ellen elkövettek, a 
püspököket és papokat felszólította, hogy ne engedelmesked-
jenek az egyházi ügyekben tett jogtalan rendelkezéseknek, 
különösen elítélté" a forradalom téves alapelveit a vallásos 
téren. Miután Bernis bibornok, Francziaország követe a sz. 
széknél visszahivatott, mert nem akart megesküdni a pap-
ság, úgynevezett polgári alkotmányára, az összeköttetést 
Róma és Francziaország közt Digne római-franczia consul 
és a nápolyi követség ta totta fenn a czélból, hogy Rómá-
ban szövetségeseket szerezz mek a pápai uralom felforgatá-
sára. A forradalmárok a szemtelenjéében annyira mentek, 
hogy az apostoli székhez ügy vi vőképon egy volt papot, ké -
sőbb felvilágosodott bölcsészt, azután dühös forradalmárt, ki 
később megnősült, t. i. Basseville Hugót nevezték ki. Ez és 
Flotte őrnagy a franczia consulatus épületére egy nagy h á -
romszinü forradalmi zászlót tűztek ki, és egy másik hason-
lóval győzelmi kiáltások közt vonultak át a városon, kö-
vetve a franczia nevelőintézet növendékei által. Az elkesere-
dett római nép fenyegető állást foglalt el, mi azonban guny-
nyal viszonoztatott, végre köveket dobtak a francziákra, 
kik a nép dühe elől kényszerítve voltak egy franczia ban-
kár házába futamodni. A nép Basseville után nyomult, s 
minthogy nem volt képes magát elrejteni, egy borbély által 
halálosan megsértetett, minek következtében másnap Is ten-
nel kibékülve elhunyt. A fegyveres erő a francziák védel-
mére már későn érkezett. A pápa saját orvosát küldte a se-
besülthez, kinek nejét és gyermekét pártfogásába vet te ; 
Digne mentegette magát ez esemény miatt az államtitkár 
előtt, valamint Basseville is, Flotte pedig 80 skudi útiköltsé-
get kapott az apostoli kamarától, hogy Nápolyba utazzék. 
Ez az esemény 1793. február 13-án történt. (Folyt, köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 18. B i s m a r c k b ú c s ú z t a t ó j a , 

v a g y a b u k o t t p o l i t i k a i k a l a n d o r . A függöny 
még le sem gördült, a színpadról, még el sem távolították a 
szerencsétlen főszereplőt, még csak hire j á r , hogy ügyetle-
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nül játszott szerepe miatt a színpadról vissza kell vonulnia, 
hogy egy bukott álnagysággal ismét kevesebb legyen, ki a 
nemzetek legszentebb jogaival vakmerő játékot üz — és 
már is búcsúztatják. Mig egy pár hete, hogy a jól és leg-
jobban értesült lapok tele torokkal hirdették, hogy Róma 
belátva saját gyengeségét a küzdő hatalmas Poroszországgal 
szemben, eddig követett merev álláspontjából enged, és egy-
szerre csak azon nagyon sajátságos ,római'visszavonulás hi-
réröl értesül a világ, hogy Bismarck — bukik és bukásának 
hirére egész hasábokban hangoznak a bucsuhangok felette 
liberális lapjainkban. 

Igen, ha igaz, mit liberális lapjaink Bismarckról be-
szélnek, hogy hoszabb időre szabadságoltatik, ugy mi e di-
plomaticus kifejezést minden frázis mellőzésével bízvást bu-
kásnak nevezhetjük, mit velünk együtt vallanak még azon 
lapok is, melyek különben e bukást szépítgetve szabadságol-
tatásnak nevezik. A ,Lloyd1 indoklása e tárgyban különö-
sen oly nemű, melyből csak az nem olvashatja ki, miszerint 
a ,Lloyd' maga is megvan győződve, hogy e szabadságolta-
tás bukás, aki nem akarja . Poroszország külpolitikájáról 
ugyanis átmenve a ,Lloyd1 Németország belpolitikájára, kü-
lönösen pedig ennek egyház-politikai részére, a többek közt 
igy nyilatkozik : „a minek most következni kellene és ter-
mészetszerűleg következnie kell, az a szenvedélyek kien-
gesztelése és a kedélyek megnyugtatása. Egy állam sem ké-
pes örök időre magát befelé hadi lábon szervezni legke-
vésbbé pedig felekezeti ügyekben ; a kiegyezkedés ez utóbbi 
téren még előbb múlhatatlanul szükséges, mint a tisztán 
politikai téren. Minthogy pedig Németország birtokában 
van azon ,törvcnyes' eszközöknek, melyekkel az ultramon-
tán túlkapásokat leküzdheti, a német birodalom kormánya 
koczkáztathatja ama kisérletet, hogy váljon nem lenne-e 
lehetséges oly helyzetet alkotni, mely ezen eszközök hasz-
nálatát feleslegessé tenné. De az világos, hogy ily kísérlet 
sokkal több eredmény nyel kecsegtet, ha neutrális kéz 
általkezdeményeztetik, mintha azt ugyanazon tényező kez-
deményezné, mely a háborút megindította és azt egész ere-
jével folytatta". 

Azt mondottuk, hogy a ,Lloyd' velünk együtt bukás-
nak tekinti Bismarck szabadságoltatását és most fordítsuk le 
a fennebbi szavakat, azaz adjuk vissza azoknak valódi ér-
telmét, az értelem szerintünk a következő: „a német biroda-
lom egységesítése Bismarckra bízatott, mit csak ugy lehetett 
volna elérni, ha egyházi téren is meguyugtatólag hatott 
volna a kedélyekre a birodalmi kanczellár. O azonban ehe-
lyett a kedélyeket egyház-politikai magatartásával és e l já-
rásával elkeserítette, a helyett tehát, hogy Németország po-
litikai egységesítése előhaladt volna, a veszély, mely dara-
bokra szakítással fenyegeti, naponkint növekszik. Ennek 
megakadályozhatására természetesen első sorban a már elke-
serített kedélyek megnyugtatása szükséges, ujabban is iga-
zolva lévén azon rég tapasztalt és történetileg bebizonyított 
igazság, hogy valamely állam bensőleg consolidálódni csak 
ugy képes ; ha mindenek előtt a vallásos lelkismeret nyu-
galma biztosítva van. Az állam jóléte e visszalépést köve-
teli, meg kellene kisérteni, sikerülne-e a katholikusokkal 
ismét visszaállítani ama jó viszonyt, mely csak néhány év 
előtt is Poroszország és a katholikusok közt létezett, elfo-

gadnák-e a katholikusok békülő jobbját a magát megalázó 
ál lamnak? E szükséget a porosz állam nagyban érzi, de 
ily lépést Bismarcktól nem lehet követelni, nincsen tehát 
más ut hátra, mint őt szabadságoltatni, azaz az állam érde-
kében megbuktatni". 

Valóban e szabadságoltatást nem lehet másnak, mint 
bukásnak tekinteni, vagyis nem más az, mint betetőzése 
azon folytonos vereségeknek, vagy bukásoknak, melyeket 
Bismarck az egyház-politikai harcz minden vonalán szen-
vedett. Vagy talán képes a birodalmi kanczellár az egyház-
politikai téren vivott harczában valami sikert felmutatni ? 
talán többnek bizonyította magát politikai kalandornál, ki 
mindig va banque-ot játszott ? 

Első lépésül e harczben tekinthetjük az ó-katholikus 
liaeretikus mozgalom megindítását, — de a vállalat hajótö-
rést szenvedett; a secta, amint külterjedelmére elenyészőleg 
csekéiy, ugy hozzátartozóiról a történelem egykor nem irigy-
lendő jellemvonásokat fog feljegyezni ; hasztalanul szavaz-
tatta meg Bismarck a secta részére az országos javadalma-
zást, az tenyész erőt nem képes belé önteni és valószínűleg 
alkotójával együtt a sírba fog szállani. Ez Bismarck első 
bukása. Jöttek a májusi törvények. Bismarck azt remény-
iette, hogy a püspökök, tekintve a római szomorú állapoto-
kat engedni fognak önkényének ; hogy az alpapság, tapasz-
talva, miszerint az állam részéről a püspök iránt renitens 
papok pártfogásba vétetnek, csoportosan fogja felmondani az 
engedelmességet — csalatkozott, sem a pénzbírság, sem a 
börtön, sem a letevés és száműzetés nem törte meg a püspö-
kök apostoli erélyét, a papság hűségét, mindketten oly meg-
lepetést készíttettek Bismarck részére, mely, amint egykor 
a történet mint a kath. papság hősies viseletét fogja felje-
gyeztetni, ugy másrészt Bismarck nevét e téren is bukással, 
verességgel fogja megjelelni. Jött, hogy többet ne említsünk, 
a ,papéheztető' törvény, melyet már a kétségbeesés kísérle-
tének nevezhetünk. Talán legalább itt aratott sikert a kan-
czellár ? német katholikus lapok azt közlik, hogy a kül -
ügy mint belföld sietnek enyhíteni a kath. papok anyagi 
szükségét, tehát ismét ujabb vereség. 

Meglepő lehetne-e tehát, ha egy, mint mondják, állam-
férfiú, aki egyetlen egy sikert sem képes felmutatni azon a 
téren, melyen szászorosan esküdözött, hogy neki sikerülni 
fog az, a mi még senkinek sem sikerült, ha mondjuk ily 
államférfiúi, mint felismert politikai kalandor, egy utolsó é3 
végbukással fejezné be dicstelenül kezdett, dicstelenül foly-
tatott pályáját. Mi, okulva a történeten, ebben semmi meg-
lepőt nem találunk úgyannyira, hogy ezt már régen előre 
megmondottuk. A kath. egyházzal kezdett és folytatott har-
czot nem lehet összehasonlítani más harczokkal ; mert az 
ellene használt erőszak nem ugy, mint más háborúban, hogy 
megtörné az ellent, az erőszak itt edz, bátorít, lelkesít, az 
egyházzal folytatott harczban épen azon fél bukik, mely 
különben elegendő anyagi erővel rendelkezik. Az még nem 
győzelem az állam részéről, ha a püspökök, papok bezárat-
nak, sőt épen ez az egyház győzelméről tanúskodik; a hány 
püspök, a hány pap bezáratik, ugyanannyi győzelmét jelenti 
az egyháznak, bukását az államnak, vagy államférfiunak, 
mert mit akarnak legyőzni ? a szellemet ! és mivel ezt nem 
képesek, tehát — becsukják a testet és végül, a kik ezt elren-
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dőlték, kénytelenek magas polezokról leszállani, a kik pedig 
becsukattak,győzelmes szellemükkel a tömlöczökből méltósá-
gukba ismét visszahelyeztetnek. Bismarck tehát bukik, csak 
azt szeretnők most tudni, váljon fognak-e ezen esetből a mi 
nagyon is kulturkampf-kedvben lévő honfiaink tanulni? pe-
dig jegyezzék meg, hogy a vallási béke még a ,Lloyd' sze-
rint is szükségesebb, mint a politikai béke. í 

Pest, junius 22. J ó k a i é s a k a t h o l i c i s m u s . 
Sokszor emlegettük mi már e helyen, hogy a fuzionált párt 
iránt bizalommal részben azért nem viseltetünk, mivel az 
magát ,liberálisnak' nevezi és mint ilyentől már önmagában 
véve sem várhatunk valami üdvöst a katholicismusra, rész-
ben pedig azért, mivel mind ez ideig nem sietett eloszlatni 
valamely nyilatkozat által azon aggodalmakat, melyeket 
felőle a katholikusok a vallási és specifice katholikus k é r -
désekre nézve táplálnak. 

E közben beállott a képviselők beszámoló és jövőre 
követendő programm idénye, de aggodalmunk csak növeke-
dett, mig végre jött Jókai, valószinüleg azon szándékkal, 
hogy eloszlassa a kételyeket, melyek a katholikusokat nyug-
talanítják, és ugy látszik, mintha Jókai .valamit 'csakugyan 
mondott volna ; ugy látszik, mintha eddigi Ítéletünkben a 
fuzionált párt felől tévedtünk volna, mintha Jókai tévedé-
sünket helyre akarná igazítani, legalább ugy mint ö, még 
egy liberális követjelölt sem beszélt,-mielőtt azonban meg-
vagy meg nem térésünk felől, e beszéd után, a liberális p á r t -
hoz nyilatkoznánk, álljanak itt, a költő, regény és ujságiró, 
nem különben képviselő bennünket érdeklő szavai. 

„A jobboldali ellenzék létjogát elismerem, mely alkat-
részei után ítélve a nagy birtok és katholicismus érdekeit 
látszik képviselni, ámbár ez érdekeket senki által megtá-
madva nem látom. A szabadelvű párt a nagy birtok érdekeit 
nem fenyegeti s hazánkban senki sem támad meg felekezeti 
érdekeket. Es ha valaki igaztalan támadást intézne a m a -
gyarországi kath. egyház ellen, magok a protestánsok vol-
nának azok, kik azt megvédelmeznék és nem csak hálából 
visszaemlékezve azon időkre, a mikbe a császári pátens által 
megtámadott protestánsok jogos ellenállását a kath. főpapok 
gyámolitották erkölcsi támogatásokkal ; de helyes nemzeti 
politikából is, miután a katholicismus Magyarországon egyik 
legerősebb fentartója a nemzetiségnek, s az, hogy magyarok 
maradjunk első vallási (?) hitágazat, melyben nincs h i t -
szakadás". 

Azt hiszszük, hogy Jókai ur, midőn e passust elmon-
dotta, egészen meg volt elégedve önmagával, és midőn egész 
beszédét elvégezte, azon meggyőződéssel szállott le szónoki 
emelvényéről, hogy beszéde körutat téve a lapok ut ján az 
országban, a katholikusok egészen meg fognak nyugodni a 
liberális párt intentiói felett, amennyiben azok a katholicis-
musra vonatkoznak. Ha ez történhetnék, senki szivesebben 
meg nem tenné, mint önmagunk, mit avval is bizonyítunk, 
hogy köszönetünket fejezzük ki Jókai urnák az igazság el-
ismeréseért, midőn bevallotta, hogy a katholicismus .egyik 
legerősebb fentartója a nemzetiségnek', ez azonban nem tar-
tóztathat bennünket vissza, hogy mi még se legyünk meg-
elégedve Jókai ur beszédével és nem birhat rá, hogy régi 
álláspontunkat elhagyjuk. 

Mellőzzük Jókai ur azon állitását, hogy nálunk senki 

sem támad meg vallásfelekezeti érdekeket, mert az ellenke-
zőről Jókai ur legkönnyebben meggyőződhetik, ha a ,Hon' 
czimü politikai, a fuzionált párt érdekeit védő lapot elol-
vassa ; de azt már nem hal lgat juk el, hogy az idézett passus 
kétértelmű. Jókai ur védelmét csak azon esetre igéri, ha 
valaki a magyarországi kath. egyházat .igaztalanul' t á -
madná meg ; feltételezi tehát, hogy a kath. egyházat igaz-
ságosan is meglehet támadni ; de kérdjük : ki fogja azt eldön-
teni, mikor igazságos, mikor igaztalan a kath. egyház meg-
támadása? A katholikus egyháznak vannak anyagi, vannak 
szellemi érdekei, mindkettő megtámadható, amint már meg 
is támadtatott és jutott-e valamikor eszébe Jókai urnák, 
akár egyiket, akár másikat védelmezni, vagy talán a már 
eddig történt támadásokat igazságosnak itéli? de ha igy, 
ugy mit itél, mit Ítélhet még akkor igaztalan támadásnak ? 
Ha Jókai urnák csakugyan az volt szándéka, hogy a katho-
likusokat megnyugtassa, ha ki akar ta mutatni azt, hogy a 
fuzionált párt semmi ellenséges szándékkal nem viseltetik a 
katholicismus iránt, sem anyagi, sem szellemi téren — vide 
polgári házasság — miért nem nyilatkozott minden ké té r -
telműséget kizáró, határozott módon? Az ibis, redibis-féle 
szólamok nem elegendők soha sem a kételyek eloszlatására, 
hanem azokat még inkább megerősítik. Jókai idézett szavai 
pedig épen ilyenek, és azért ma épen ott vagyunk, ahol teg-
nap voltunk, vagyis a liberális pártban ma sem találunk g a -
rautiát a katholicismus érdekeinek sértetlen fentartására. 
Mi határozottan minden kétértelműséget kizáró módon be -
szélünk, megnyugtatásunkra tehát csakis ilyen válasz szol-
gálhat ; vagy a liberalismus a nyilt, egyenes beszédet a n y -
nyira száműzte már a társadalomból, hogy kivált politikus 
ember csakis kétértelmüleg beszélhet ? . . . mi ? -{-

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
A megváltás müvének örök fennmaradása s reánk leendő 
alkalmazása végett két szentséget rendelt vala az ur Jézus 
az ő anyaszentegyházában, t. i. a keresztséget és a törede-
lem szentségét. Az elsőt minden embernek, az utóbbit min-
den megkereszteltnek számára. A keresztség az újjászületés 
eszköze, de mert újszülöttnek csak az mondathatik, ki a 
bűntől ugy, mint annak minden büntetésétől, tehát az ideig-
lenesektől is megtisztíttatik, e szentség igenis eltörli még az 
ideiglenes büntetéseket is. 

Máskép áll a dolog a bűnös keresztény embernél. A 
megkeresztelt ember ugyanis azonfölül, hogy újjászületése-
kor a megszentelő malaszt birtokába jutott, tagjává lett I s -
ten országának is, s mint ilyen teljes joggal ruháztatván fel 
az anyaszentegyházba Krisztus által fektetett minden ke-
gyelmi és üdveszközökre, azon elengedhetlen kötelességet is 
vállalta, hogy az anyaszentegyház által neki nyújtandó ma-
laszt eszközeivel üdvösségére élni fog. 

Az tehát, ki a keresztség után nehéz bűnökbe esik, 
nem olyan, mint a ki még nincs megkeresztelve ; mert mig 
amaz, mint nem keresztény, az egyház büntető hatalmának 
alávetve sincs — miután csak a keresztség által leszen az 
egyház tagjává : — addig a bűnös keresztény az Isten előtt 
is kell, hogy nagyobb bűnösnek tűnjék fel ; mert Isten tem-
plomává szenteltetvén fel a keresztségben, azt bűnei által 
megszentségtelenítette ; a Szentlelket kiűzte szivéből ; a nyúj-
tott isteni kegyelemmel csúfosan visszaélt ; Ízlelte bár az U r 
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édességét, mégis elhagyta öt ; Istennek és az egyháznak en-
gedelmességet fogadott, s fogadását megszegte. Méltó tehát, 
hogy a keresztény bűnös saját töredelmi cselekményeivel is 
hozzájáruljon — a mennyire tőle telik — Krisztus elégtételi 
müvéhez ; méltó, hogy kiszenvedje a bűnnek ideiglenes 
büntetéseit. 

A töredelem szentsége által tehát eltörültetik ugyan a 
bün és annak örök büntetése, de nem az ideiglenes bünteté-
sek is, melyekért nekünk kell eleget tennünk az Isten igaz-
ságának vagy ez életben, vagy halál után a tisztító tűzben. 

Eleget teszünk pedig az ideiglenes büntésekért, ha el-
végezzük hiven azon jóságos cselekedeteket, melyeket a 
gyóntatóatya a kulcsok hatalmánál fogva bűnhődésül és 
egyszersmind gyógyitásul is a sz. gyónásban felad. De ele-
get tehetünk ezeken felül még oly jó cselekedetek elvég-
zése, és oly szenvedések békés elviselése által is, melyek-
nek magunkat önkényt vetjük alá. Ily jóságos cselekedetek, 
melyek gyakorlása peniteuczia gyanánt feladatik, vagy me-
lyekre önkényt is vállalkozhatunk : az ima, böjt és az a la-
mizsna, valamint az élet viszontagságainak és szenvedéseinek 
türelmes elviselése. De még ezen elégtételi cselekedeteink 
sem nyerik erejöket önmaguktól, hanem Krisztus érdemei-
ből ; — amennyiben t. i. a kegyelem állapotában kell len-
nünk, midőn azokat elvégezzük, ha általok eleget tenni 
aka runk ; azon kegyelem állapotában, mely Krisztus véghe-
tetlen érdemű elégtétele által szereztetett számunkra. 

Hogy az ideiglenes büntetésekért eleget kell tennünk 
vagy ez életben vagy a tisztitó tűzben, ez hitünknek egyik 
ágazata. Es hogy az egyház e hitágazatot a töredelmes bű-
nösök irányában mindig gyakorlatba is vette, az az egyház-
történelemből mindnyájunk előtt tudva van. Sokat módo-
sított, még többet enyhített anyaszentegyházunk százado-
kon keresztül e vezeklési cselekedetek szigorán, mert szám-
bavette mindig gyarlóságunkat s igénybe vette Jézus és a 
szentek érdemeiből alakult úgynevezett túláradó kincset, 
(thesaurus superabundans meritorum Christi et Sanctorum,) 
melynek érdemeit töredelmes gyermekeire nem késett soha 
alkalmazni oly mérvben, amennyiben nekik azokra szüksé-
gök vala, hogy az ideiglenes büntetésekért is tökéletesen 
eleget tegyenek ; — de teljesen az elégtételi cselekedeteket 
el nem engedte soha. 

Anyaszentegyházunk e százados gyakorlatát bucsu-
engedélynek nevezzük. A búcsúra nézve két pontba foglal-
ható egyházunk hitágazati tanítása; hogy t. i. az egyház-
nak van hatalma búcsúkat engedélyezni, — és hogy a bu-
csu a ker. népnek üdvös és hasznos. 

A bün kizár ja az embert a mennyországból, hova csak 
teljesen megigazult, tehát szent állapotban levő lélek mehet 
be. A töredelem szentsége leveszi rólunk a bünt és annak 
örök büntetését, de fenmarad a kötelezettség az ideiglenes 
büntetésre ; ennek eltávolítására adja az anyaszentegyház 
Krisztus és a szentek túláradó érdemeinek a töredelmes bű -
nösökre való alkalmazása által az ideiglenes büntetések el-
engedését, vagyis a búcsúkat ; mert a Krisztus által adott 
kulcshatalomhoz tartozik a hatalom arra is, hogy a megiga-
zult lélek elől elháríthasson egyszersmint minden akadályt, 
mely öt az örök üdvösség elnyerhetésében gátolhatná. Ha 
igaz tehát, hogy az ideiglenes büntetésekkel még megterhelt 

lélek Isten szine látásában gátolva van : akkor igaz az is, 
hogy midőn isteni mesterünk a bűnbocsátó hatalmat reánk 
ruházta, megadta egyszersmind a hatalmat arra is, hogy a 
megigazultnak saját közreműködését az elégtételi cselekmé-
nyekre nézve igénybe véve, elmozdíthassuk előle még azon 
egyetlen akadályt is, mely őt az örök boldogság birtokba 
vételében még gátolja, — vagyis, hogy elengedhessük neki 
vagy egészen vagy részben az ideiglenes büntetéseket, me-
lyeken átesnie okvotlenül kell. 

Es midőn az anyaszentegyház a töredelmes bűnösre 
rótt elégtételi cselekedetek által, melyeknek érdemeinek tár-
házából meriti, annak ideiglenes büntetéseit részben vagy 
egészen elengedi, akkor részletes, vagy teljes bucsut en-
gedélyez. 

A bucsu-engedélyezési hntalmat az egyház kezdettől 
fogva gyakorolta; minek nyomát már a sz. írásban talál juk 
ott, hol sz. Pál a hívek közösségéből kizárt korinthusi vér-
fertöztetőnek elengedvén még fenlevő büntetését, őt a ke -
resztények közösségébe ismét visszafogadta ; valamint ké -
sőbb is a buzgó töredelmet tanúsító bűnbánóknak vezeklését 
enyhítette, vagy egészen el is engedte a vértanuk esedezésére. 

Másik hitágazati tanítása az egyháznak a búcsúról az, 
hogy a bucsu a keresztény népnek üdvös és hasznos. Nem-
csak azért pedig, mert a bucsuk az ideiglenes büntetéseket 
részben vagy egészen eltörlik, s ekép a töredelmes bűnbánó 
embernek üdvös megnyugtatást nyújtanak, neki jó csele-
kedetek gyakorlására alkalmat adnak, — hanem, amit főké-
pen jubileumi bucsuk alkalmával tapasztalhatni, mert ha tá -
sos eszközök arra, hogy az egész szellemi és vallásos élet 
megujuljon, felüdüljön. 

Es ily jubileumi bucsut hirdetünk Nektek, Krisztus-
ban kedvelt Testvéreink és Fiaink, az apostoli szent szék 
meghagyásából a most folyó 1875-ik úgynevezett sz. évre! 

Bucsuadásra legfőbb joggal a Krisztus Jézustól vett 
kulcshatalomnál fogva, a római pápa bír. E joggal él anya -
szentegyházunknak dicsőén uralkodó jelenlegi feje is, IX. 
Pius pápa ő szentsége azon "/.. alatti eredeti szövegében 
csatolt és az egyház minden püspökéhez 1874-ik deczeraber 
24-ről Rómából menesztett apostoli leirata erejében, mely a 
folyó 1875-ki évre, mint úgynevezett sz. évre jubileumi bu-
csut hirdet. (Folyt, köv.) 

Róma. A p a p o k k a t o n a k ö t e l e z e t t é g e t e -
h á t b e v é g z e t t t é n y . Ö szentségének nyilt felszólalása, 
sőt sajátkezű irata a királyhoz, számos, Olaszhon minden ré-
szeiből beérkezett folyamodvány mit sem használt; a k i rá ly 
f. hó 7-én szentesitette az illető törvényt, s midőn egy k ü l -
földi diplomata e feletti csudálkozását fejezte ki előtte, ek -
ként válaszolt: „Mit akar uram! én nekem különös külde-
tésem van, s ha még tiz esztendeig élek, be is fogom töl-
teni azt ! " . . . . 

Tehát Victor Emanuelnek is van küldetése, mely no-
tabene nem abban áll, hogy magánélete s családi viszonyai 
folytonos botrányt képezzenek népe előtt, hogy civilistája 
folytonosan birói zár alatt legyen, hogy rokonait s uralkodó 
társait kifosztotta s a forradalom szennyes kezeiből az ,egy-
séges' Olaszhon koronáját elfogadta legyen — nem, nem 
ebben áll Victor Emanuel királynak .küldetése', hanem más 
valamiben ; abban, hogy a forradalom vallásellenes i r tóhá-
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boruját nevének odakölcsönzése által .szentesítse'. Ismer-
tünk mi már több, ilyetén ,küldetéssel' bíró férfiákat, pél-
dául : Cavour, Ratazzi, III . Napoleon, talán Bismarckot is 
nevezhetjük már; csakhogy mindezeknek sorsa arra figyel-
meztethetné ő Felségét, miszerint a mai világban kissé sok, 
hogy az eddigiek után még tiz esztendőig a hatalom birto-
kában maradjon ; — de ez ő Felségének dolga. 

A kérdéses törvény tehát arra kötelezi a papokat, hogy 
béke idején egyéves ,önkénytességet' (— bizony más szót 
találhattak volna fel a papok számára !) végezzenek ; há -
ború idején pedig valamennyien, a püspököket sem véve ki, 
kik 35 éven alóliak, kényszeríttetnek fegyveres szolgálatot 
tenni; a bornyut s a puskát czipelni sat. sat. . . . 

Nincs semmi kivetel; sőt a senatus annyira ment sza-
badkőmtivesi buzgóságában, hogy még azon, a papságnak 
szánt kedvezményt sem fogadta el, melyet maga a kormány 
javaslatba hozott, s mely szerint a papok még háború ide-
jén is a kórházakban s az ujonczozási központon, úgynevezett 
depot-ban sat- alkalmaztattak volna ; — még egyszer : nincs 
semmi kivétel, minden papnak, a ki a katonaköteles korban 
van, katonává kell lennie, Olaszország egyik végétől a 
másikig. 

Oly törvény ez, mely egyenesen arra készült, hogy az 
egyházat tönkre tegye; s ezért az isteni büntetésnek egy 
nemét látjuk benne, melylyel a Mindenható sanyargatni 
akar bűneinkért, csakhogy nem fogja megengedni, hogy a 
hozói által szem előtt tartott czélt el is érje, 0 szentsége 
csaknem régen ismétlé, hogy mind az, mit a páholy az egy-
ház ellen tesz, utóvégre is annak hasznára válik, mert a ne-
héz próbák tüze mogtisztitja, megifjitja, megerősiti. A pá-
holy most azt hiszi talán, hogy azon királyi aláirás, melyet 
junius 7-én szerzett, az egyháznak halálitélete ; de elfeledi, 
hogy erre egy hatalmas ellenjegyzés is kívántatnék meg, 
nem valami ministerelnök vagy hadügyministeré ; hanem az 
égben lakó legfőbb Urnák ellenjegyzése, ez pedig nincs 
r a j t a ; — hanem igenis jegyzékbe vétetett ezen aláirás is, 
hogy tárgyaltassék majd azon a napon, ubi omne scriptum 
p r o f e r e t u r . . . . r—l 

Bois d'Haine. E g y é r s e k n e k m e g h i ú s u l t 
l á t o g a t á s a L a t o a u L o u i z á n á l . (Vége.) Ezek után 
a nagyon megbántott főpap több kérdést intézett hozzám 
azok iránt, miket B >is d'Haineben tapasztaltam ; sőt mond-
hatom, hogy igen részletesen kikérdezett. Midőn ennek kö-
vetkeztében egészen határozottan abbeli meggyőződésemet 
fejeztem ki, hogy mind az teljesen igaz, amit eddig elfogu-
latlan s részrehajlatlan tudósítók tollából L. L.-ra vonatko-
zólag olvastam; s hogy mind azok, kik velem a szobában 
voltak, nevezetesen a két orvos alaposan meggyőződtek 
arról, hogy itten csalásról vagy szemfényvesztésről szó sem 
lehet ; — s végre, midőn azt a tanácsot koczkáztattam : vál-
jon nem volna mgrnek kedve még egyszer oda utazni, mo-
solyogva ekként felelt: „Hiszek mindent, a mit mond; de 
már csak akkor jövők ismét Bois d'Hainebe, ha ön lesz 
ott a plébános". 

Továbbá azt kérdezte tőlem, hogy hányan voltunk 
egyszerre a szobában ? s midőn erre, az igazsághoz képest 
okként feleltem, hogy : „huszonötén" — „ime, mondá, mégis 
csak megszegte szokásos szabályát Niels plébános; mert 

rendesen csak 15—17 személyt szokott beereszteni" ; — „Ugy 
van, valék kénytelen felelni ; mert például egy császári ud-
vari káplán Bécsből, ki érkeztét csak néhány órával hama-
rabb táviratilag jelentette, is beresztetett : mig ellenben 
két sziléziai pap, ki 200 mértföldnyi utat tett volt, Dechamps 
minister közbenjárásának daczára is visszautasittatott ; sőt 
abbeli kérelmök, hogy a legközelebbi pénteken az ekstasis 
alatt jelen lehessenek, sem hallgattatott meg az ,uralkodó' 
plébános ur által". Hogy ilyetén adatok, főleg pedig azon 
körülmény, hogy ezen alkalommal 15 helyett 25 személyt 
bocsátott be, s a főrangú egyháznagyot mégis visszautasí-
totta, Niels plébánosnak modorát még kedvezőtlenebb vilá-
gításba helyzik, az kétséget sem szenved ; s bizony ideje 
már, hogy ebbeli, már sokak által tapasztalt önkénykedése 
egyszer nyilvánosan s felemlittessék. Bármily kicsinyke le-
gyen is L. L. szobája, az érsek s két útitársa számára még 
mindig elég hely leendett, annál inkább, minthogy a benn-
levő urak egyike roszul lévén, a szobát odahagyni kényte-
lenült. Ezen kivül az érsek végre csak azt kérte, hogy öt 
perezre ereszsze be, a többiek elmenetele után, mikor az 
ekstasis talán még egy félóráig tartott, s még e csekély ké -
rését sem teljesité Niels plébános ur, alkalmasint azért, hogy 
gyakorlati példát szolgáltasson, ismeretes, drasticus ezen 
szavajárásához : „Előttem és az Ur Isten előtt nincs sze-
mélyválogatás" . . . . 

Mindezekhez czikkiró ezen, az eddigiek után nagyonis 
okadatoltnak látszó intelmet fűzi, hogy a ki Bois d'Hainebe 
utazni akar, kétszer gondolja meg a dolgot, váljon van-e a 
plébános urnák kellőleg ajánlva, s ha Írásbeli, tekintélyes 
ajánlással bir, azt okvetlenül hozza el magával; mert meg-
történhetik, hogy a plébános urat rosz kedvében találja, mi-
dőn aztán szemébe mondja, hogy „előttem és az Ur Isten 
előtt" . . . . 

De vau a dolognak egy másik oldala is, s ez az, ami-
ért az egészet köröltük : „Bármily kellemetlen feladat le-
het is néha, — igy végződik a többször emiitett tudósítás — 
ha az ember kénytelen ily természetű, gyakran minden egy-
házi s világi illemet félretevő egyénnel közlekedni, mint ez 
a plébános ur, mégis ugy látszik nekem, mintha a fenforgó 
esetben a Gondviselés nem minden szándékosság nélkül 
ezen annyi kegyelemkincsekkel kitüntetett szüzet épen ily 
embernek joghatósága alá helyezte; mert ennek természete 
s modora merőben kizárja azon feltevést vagy kifogást, 
hogy ő a gondozására bizott leánynak netalán excentri-
cus kedélyirányára bárminemű, ez irányzatot előmozdító be-
folyást gyakorolt volna, vagy talán még ma is gyakorolna. 
Niels plébános, a nagyon is józan, száraz módoru, szögletes, 
sőt mint láttuk néha még kissé is goromba ember, nem volt 
az, ki bizonyos hallucinatiókat bárkiben is tűrne, pártolna 
vagy épen fokozna", — igy tehát ez is egyik hathatós érv a 
Bois d'Haineben történőknek valódisága mellett. 

VEGYESEK. 
— Ft. Ranolder János püspök ő exeiája az irgalmas 

nénék vezetése alatt álló nevelőintézetet kisdedóvodával ha-
tározta egybekötni. Ennek helyisége a nevezett intézet ud-
varában levő földszintes épületre épitendő emeletben leend 
s egy tágas és czélszerüen berendezett teremből s oldalszo-
bából álland. Az építkezés már foganatba is vétetett. Ez al-
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kálómból — mint halljuk — az egész intézet teteje is le fog 
bontatni s a mostani cserépfedélzet diszes palakötetőzet által 
fog helyettesittetni. 

— Fogarasy Mihály erdélyi püspök ő excája a szabály-
szerű pásztori látogatásból, melylyel ez alkalommal Udvar-
helyszéket szerencséltette, székhelyére junius 15-kén érke-
zett vissza. A több, mint egy hónapi távollét után haza ér-
kezőt a helybeli papság és tanárság élén Lönhárt Ferencz 
nagyprépost meleg szavakkal üdvözölte. A főpásztor viszonzó 
beszédében örömmel sorolt el utazásából némely részleteket, 
melyekből kitűnt, hogy a nép kebelében még élénken él az 
ősi hit, de azért jó mindig ébren őrködni a hivők nyája fe-
lett, mert a rosz áramlat sem hiányzik. A főpásztor sok jót 
tett ezen útjában a szegény székely néppel. Azért méltó vala 
hozzá azon szívélyes éljenzés, melyet a jelen voltak ismétel-
ten hangoztattak. 

— Győrmegyéből pedig a következő tudósítást veszi 
a ,M. Állam1 : Zalka János megyés püspökünk ő méltósága 
a bérmálás szentségét jun. 7-kén osztotta ki Miháliban O 
méltósága a Mihálitól kis órányira fekvő Himodról indult 
d. e. 8 óra körül. Egész Himodtól kisérte őt jobbaházi Döry 
Miklós kir. kamarás ő mltsága négyes fogaton, a tek. szol-
gabíró ur, nt. Takáts Ignácz miháli plébános és kapuvár ke-
rületi esperes ur több plébános úrral külön fogatokon. A 
község határában 44 lovas — az elsők egyike lengő püspöki 
zászlóval kezében — huszáros tartással száguldott, ő méltó-
sága fogata előtt s mellette. Miháliban a templom előtt várta 
ő roltságát a hivők és nézők páratlan rendben felállított 
roppant sokasága mennyezettel. 0 méltósága azután a tem-
plomba vonult a körmenettel, hol az ékesszóló sz. beszéd 
után több mint 200 gyermeket erősített meg hitében. Mon-
danom sem kell, hogy ő méltósága anyagilag is sokat segi-
tett a kerület ügyefogyottain, miután a szegények, a szű-
kölködők serege minden községben felkereste őt s meg is 
találta azt, akit keresett, a szeretett, a jó szivü, az ada-
kozó atyát. 

— A nápolyi egyetemi ,tanulók' feliratot intéztek Vic-
tor Em. királyhoz, melyet jellemző irálya miatt íme közlünk : 

„Sire, az istenek eltűntek, de a királyok megmarad-
tak, hogy a pártok közti egyensúlyt fentartsák, s a politi-
kai szenvedélyeknek féktelenségeit megzabolázzák. Létezik 
egy párt, melynek törekvése oda irányul, az egyes tartomá-
nyokat mind attól megfosztani, mi őket eddig különösen jel-
lemezte. Igy le akar ták nyelni a nápolyi bankot is ; de Fe l -
séged erélye megmenté azt, a mint Sella minister a képvi-
selőházban bevallá". 

„Ma sokkal fontosabb érdekek forognak veszélyben". 
„Nálunk a gondolat szabadsága az ország hagyomá-

nyos különlegességei közé tartozik; mi itt soha sem ismertük 
az Inquisitiót; még akkor sem, midőn az egész Európa felett 

uralkodott ; s most békóba akar ják verni a gondolatot, azál-
tal, hogy a fensőbb oktatást monopoliummá teszik". 

„Felség, önnek dynastiáját nagy adósság terheli ezen 
tartományokkal szemben: Giannone Péternek igazságtalan 
bebörtönözése.. . . Vétója által adja vissza nekünk a tansza-
badságot, s ez adósság törlesztve lesz." 

Igy beszélnek a nápolyi deákok. Megjegyzendő, hogy 
Giannone forradalmárt, midőn Nápolyból menekült az a k -
kori turini kormány befogatta s kiszolgáltatta. 

— Az ókatholikus synodusra vonatkozólag utólagosan 
még azt olvassuk, hogy azon a .püspökön' kívül még 30 pap 
s 74 világi vett részt. A tárgyalások kiválólag a német r i -
tuálévá!, a házassági kérdéssel s a papi nötlenség körül fo-
rogtak. A szerkönyvből több, egyes uraknak nem tetsző ima 
töröltetett; igy aztán elfogadtatott ugyan, de csak ugy, 
hogy voltaképen a végleges elfogadás a jövő zsinatra bízatott. 

A házassági kérdéssel már az első zsinat is foglalko-
zott ; a mostani pedig azon hires, fényes elvet proclamálta, 
miszerint minden házasság megáldandó egyházilag, mely 
polgárilag érvényes, kivévén, ha fenállása ,vallási elvekbe 
ütközik' — ütközik pedig azokba a nem-keresztényekkel 
s az élvált egyénekkei kötött házasság. Megjegyzendő, hogy 
a zsinat csak oly házasságokat ismer, melyek, mielőtt az e g y -
ház' által megáldatnak, már polgárilag köttettek, sőt a meg 
nem áldható házasságokról sem mondja egy szóval sem, 
hogy azokat érvényteleneknek tartja. Hogy ily ,békés szel-
lemű' egyházi jog mellett az uj ,egyház' igen szépen meg-
férhet a porosz államban, az magától érthető. 

Hoszasb tárgyalásokra a papi nötlenség is szolgáltatott 
alkalmat, amennyiben több oldalról indítvány tétetett an -
nak eltörlése iránt. Hoszu tanácskozás után, melyben 15 
szónok fellépett, végre nagy többséggel az állandó bizott-
ság által javaslatba hozott napirend fogadtatott el, mely ki-
mondja, miszerint : „egyelőre czéltalan fáradság, a coeliba-
tusnak hasznos vagy haszontalan voltáról elméletileg okos-
kodni ; gyakorlatilag pedig azon kérdésre: váljon nős papok 
megbizhatók-e lelkészi hivatallal? — mindaddig tagadó vá-
lasz adandó, mig a jelenlegi viszonyok tetemesen meg nem vál-
toztak" . . . . Megjegyzendő, hogy Schulte feltétlenül a coeli-
batus ellen nyilatkozott, melyet azonban egyelőre mindaddig 
fentartandónak véleményezett, mígnem a nép e tekintetben 
józanabb' nézetekre tért ! . . . . Tökéletesen ugy tesznek azok 
mint a magok idején a ,reformátorok', elhitetik a néppel, 
hogy még mindig katholikus, mignem végképen aláásták 
hitét, hogy a legbadarabb szédelgésnek befogadására is kész 
és alkalmas legyen. 

Kegyeletes adakozások. 
A svajczi üldözött paptársak számára Dr. Buzsicska 

János m. k. egyet. ny. r. tanár . . . . 1 db. cs. k. ar. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén lejáró előfizetést jókor megujitani; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szíves pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre & forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, föutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz- — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly f hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás, Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

R E L I G I O . 
K A T H . E G Y H Á Z I S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T . 
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II ARMIN« XX EGYEDIK É V F O L Y A M . 

Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút ô9-dik 
szám alatt, hova a neta-
láni,nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 

Pesten, junius 26. 51. I. Félév, 1875. 
Tartalom. Lelkipásztorkodási tárgyalások. — A pápák sanyargatóinak sorsa. — A Szent-László-társulat. — Egyházi 
tudósítások: Pest. Conservativismus és a catholicismus. Pest. Még egyszer Jókai és a katholicismus. Győr. Junius 16. 

Nagyvárad. Jubileumi körlevél. Berlin. Furcsa eszközök. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
Régen lát tuk e czimet a ,Religio1-ban ; pedig a 

maga idején nem minden élvezet és haszon nélkül 
olvastuk ama czikkek Írójának, velős magyarság-
gal előadott, gyakorlati, hoszu tapasztalaton nyugvó 
érveléseit. Azt sem tudom, merjek-e nyomdokaiba 
lépni; ha nem kellő sikerrel teszem, ám igazitson 
helyre f) szivesen be fogom vallani, hogy a hibákat 
én követtem el, mig a következő czikkeimben ne-
tán található jót azon derék kutforrásoknak tessék 
betudni, a melyekből itt ott merítettem. 

Először is egynehány szerény észrevételt sze-
retnék koczkáztatni a papi működés egyik legne-
hezebb részéről, a hitszónoklatról. Tudom, hogy 
ezzel nagy fába vágom fejszémet ; mert ha mind-
já r t csak igénytelen aphorismákat igérek és adok 
is; mégis tekintve, hogy talán alig van paptárs, a 
ki több, keyesebb joggal a maga nemében ügyes 
szónoknak ne tar taná magát, nem élhetek csalódás-
ban az iránt, hogy annyi szigorú birálóm lesz, a hány 
olvasóm ; — de se baj ; vagyis a legnagyobb baj az le-
het hogy valaki ugyané tárgyról jobb czikkeket ir, 
s akkor még büszke leszek rá, hogy a derék :Reli-
</íó'-nak egy szorgalmas munkatársat fogtam. 

Kezdem tehát, böngészve régi emlékeim- s 
gyűj töt t jegyzékeimből. 

Midőn a papneveldéből ,kiszabadultam' — ol-
vasom az utóbbiak egyikében — kis plébániára té-
tettem káplánul, egy öreg, becsületes plébános 
mellé, ki az évek s a sok munka súlya alatt gör-
nyedve, már huzamosb idő óta betegeskedett. Meg-
vallom, ha visszatekintek papi pályámra, hogy az 
ott töltött évek éltem legkedvesebb emlékei közé 

*) Nem teheti ; mert körülbelül utolsó czikke megjele-
nésekor meghalt. R. i. p. Seerk. 

tartoznak ; ugy tűnnek azok fel előttem, mintha 
papi éltem májushava lettek volna ; — következett a 
meleg junius, a forró julius s augusztus, a gyümöl-
csöket érlelő szeptember s oktoberen is mentem már 
keresztül de most, az öreg kor telében is elme-
rengek május emlékein s szivesen fel-felidézem azo-
kat, lassan-lassan már nyugalom után vágyó lel-
kem e l é . . . . 

De hadd térjek vissza, régi jó plébánosomhoz, 
kinek irántami magaviseletét én is utánozni iparkod-
tam, midőn későbben magam is káplánokkal mű-
ködtem az Ur szőlőjében. Hogy minő sikerrel, azt 
persze nem tudom ; s azt, hogy magamnak nem vol-
tak mindig oly káplánaim, mint a minő én voltam 
az öreg ur mellett, — ezt már épen nem mondom, 
nehogy szánakozó mosolyt csábitsak egyik másik 
fiatal pályatársam ajkaira. 

Derék, becsületes ember volt az én plébáno-
som ; jámbor szeretetreméltó férfiú, s nem közönsé-
ges műveltségű elme. Szép tudománynyal rendel-
kezve, azon különösen értékes, s annál értékesebb, 
mennél r i tkább adománynyal birt, éles s jeles ité-
lőtehetség által vezéreltetve, azt amit tudott, gya-
korlatilag alkalmazni s másokkal, szerényen de 
maradandólag közölni tudni is. Estve a vacsora után, 
legkivált télen, mikor az ember szivesen otthon ma-
radt ; de maradnia is kellett; mert akkor még nem 
lévén közlekedési ministeriumunk, tudtuk, hogy 
miért oly roszak utaink — tehát téli estéken ren-
desen ott tartott magánál, hogy baráti beszélgetés-
sel, mint mondani szokta : „üssünk agyon egy 
órát". Sőt vasár- s ünnepnapon még egy extra-po-
harat is adatott fel az asztalra, a megfelelő bor-
ral — pedig plébániája nem is tartozott a jobbak 
közé — s akkor aztán beszélgettünk, vagyis, amit 
jobban szerettem : ő beszélt s én hallgattam s sokat 
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tanultam tőle, minek évekkel utóbb kitűnő hasz-
nát vettem. Azonban ne gondolja senki, hogy az 
öreg ur olyan ember volt, a ki — ha illett oda, ha 
nem, bölcseségével előállott s segédjét tanítgatta. 
Ellenkezó'leg, nagyon is hallgatag ember volt, s fő-
leg együttlétünk első hónapjaiban nagyon nehéz 
volt, néha egyegy szót, véleményt, nézetet Ítéletet 
kicsikarni belőle. Csak későbben, midőn látta, hogy 
szivesen veszem, js hogy nekem azzal örömet csi-
nál, lett közlékenyebbé s akkor estéli beszélgeté-
seink nem ri tkán bizalmas előadásokká változtak, 
melyekben, természetesen, ő a tanár volt s én a ta-
nítvány, s melyek alkalmával tán többet tanultam, 
mint akárhány vastag s tudós könyvből. Boldog, 
hasznos órák voltak azok ; emiékök elválaszthatlan 
öreg plébánosométól, mindkettő kedves, drága fe-
lejthetetlen előttem. 

A miket ilyenkor hallottam tőle, azokból a 
nevezetesb dolgokat fel szoktam jegyezgetni, s igy 
idővel kis könyvecske keletkezett, mely számos 
hasznos észrevételt tartalmaz az iskolára, egyházi 
szónoklatra, vasárnap délutáni tanitásra s a papi 
működés egyéb ágaira vonatkozólag, ebből fogok 
böngészni ; — s pedig tekintettel az egyházi szó-
noklatra ; — nem hozok tudományos értekezést, de 
azt hiszem, hogy olvasóim végre még sem fogják 
sajnálni az időt, melyet a következő sorok elolva-
sására forditottak. 

Tehát kezdjük ! 
A mire öreg plébánosom, midőn már egyszer 

jobban nekibarátkoztunk, különösen s ismételten 
figyelmeztetett, — meglehet, hogy az illető hibás 
hajlamot észrevette bennem; hiszen, fiatal gyerek 
volt a legény, tehát alkalmasint kissé szeles, kissé 
hiu is, (manap sokkal „komolyabbak" a papnevel-
déből még csak most kikerült fiatalok) — az első 
tehát, mire öreg uram figyelmeztetett, az volt, hogy 
a pap a szószéken „ne keresse maga magát", azaz 
személyes érdekeit, szeszélyeit, hiúságának kielé-
gittetését sat., hanem csakis hivatását, melyet a 
Megváltótól az apostolokhoz intézett eme szavai-
ban : nyert, ,,Euntes docete omnes Gentes11 (Máté, 28.) 
E hivatás kettős czélt tűz a szószéken álló pap elé 
s ez : az Istennek minél nagyobb dicsősége és a hí-
veknek üdve, azaz a mennyország számára való 
neveltetése. Ha egyéb czéljai vannak, akár csak 
mellékesen is, például, hogy tessék — igy vagy 
ugy akkor vétkezik hivatása ellen, megszent-
ségteleníti hivatalát s megfosztja működését Isten 
áldásától. Innen van, hogy gyakran a legkitűnőbb 

tehetségű fiatalok mint szónokok gyengék ; szónok-
latuk nem tesz igazi hatást, nem indit meg senkit ; 
mig ellenkezőleg sokkal gyengébbek, sokkal több 
lelki haszonnal prédikálnak. A ki Vianney életraj-
zát olvasta, derék Galambosunk fordításából, gya-
korlati példát találand ott ezen állitásra. 

A mint a pap fel van szentelve, s püspöke ál-
tal valamely községbe küldetett, joga van ott az Is-
ten igéjét hirdetni ; csak ugy mint bármelyik, sok-
kal öregebb paptársának ; a ki évek hoszu során át 
működött már ott. De azért természetes, hogy az 
ilyen fiatal pap, mint minden tekintetben, ugy az 
egyházi szószéken is köteles azon szerénységgel 
fellépni, mely a fiatal kornak természetes corrola-
r iuma; s biztosithatom fiatal paptársaimat, hogy igy 
lesz működésöknek legnagyobb hatása. Ismertem 
egy fiatal papot, a ki mint ujmisés oly helyre kül-
detvén, hol több káplán volt, mindjárt első predi-
káczióját ezen textus felett tar tot ta : „ íme megújí-
tok mindeneket" (Titk. Jel. 21.) s abban kijelentette, 
miszerint ö ideérkezte óta — ,märl három hete volt", 
hogy odaérkezett igen sok visszaélést fedezett 
már fel, melyeket eltörülnie keilend, amint egyál-
talában sokat kellene s szeretne ő ebben a plébá-
niában megváltoztatni, mire nézve terjedelmes ter-
vezetét is legott a szószékről közölte. 

Ennek legelső következménye természetesen 
az volt, hogy közte s paptársai közt igen furcsa vi-
szony fejlődött; mig a hivek közt is nem egy talál-
kozott, ki fejét csóválva, akként vélekedett, hogy 
bizony, a mi uj, nem mindig jó is . . . 

Azonban voltak, bár kevesen is, kikre ezen be-
köszöntő predikáczio nagy ,hatást' tett ; mert an-
nak vették jeléül, hogy végre most támadt azon 
nagy férfiú a helybeli papok közt, ki őket ,áttéri-
teni', következőleg lelki vezetésökre a kielégitő si-
ker biztos reményével vállalkozni képes Ama 
bizonyos asszonyságok t. i., minők majd minden 
plébániában találhatók. Ezek, természetesen, hogy 
gyóntatószékét elözönlették s annyira ostrom alatt 
tartották, hogy. mint olyankor történni szokott, az 
igazán jámborok s kiváltképen a férfiak egészen el-
maradtak tőle; midőn pedig ez asszonyságok is, 
néhány hét múlva észrevevén, hogy mi „ujat" sem 
tud többé, szokásuk szerint ott hagyták, akkor ez 
a szerencsétlen fráter egyszerre csak azon vette 
észre magát, hogy elhanyagolt, félretolt, minden ol-
dalról ignorált egyéniség — ő, ki annyi önbiza-
lommal s a legvérmesebb reményekkel fogott, alig 
néhány hete, a munkához. Szerencséjére nem sokára 
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más helyre disponáltatott, hol aztán csakugyan ,megujitott' 
is mindeneket, azaz szerényebben s ildomosabban lépett fel ; 

, de aztán több valódi eredménynyel is. (Folyt, köv.) 

A pápák sanyargatóinak sorsa. 
(Folytatás.) 

Midőn Felső-Olaszország Bonaparte győzelmei követ-
keztében a francziák hatalmába jutott, eljöttnek vélte a di-
rectiorium az időt, hogy boszuját az egyház és annak feje 
ellen kielégíthesse és Napoleonnak azon titkos parancsot 
adta, hogy az egyházi államot, daczára minden adott békés 
biztositásnak elfoglalja. A directorium mindent megtett, 
hogy a pápát megalázza és a vele kezdett tárgyalásokat 
meghiúsítsa. A franczia küldöttek azt követelték a pápától, 
hogy vonja vissza mindazt, amit a forradalmi törvények és 
rendelkezések ellen, melyek az egyházra vonatkoznak, tett, 
sőt, hogy mindazokat hagyja is helyben. VI. Pius a leghatá-
rozottabban vonakodott ily esztelen követelésbe beegyezni. 
Napoleon azonban közvetítője Saliceti által megkötötte a pá-
pával a tolentinói fegyverszünetet, mely a pápának 30 mil-
lió frankjába került. De evvel a forradalom nem elégedett 
meg,hanem meghatalmazottjának Buonaparte Józsefnek azon 
utasítást adta, hogy : támogassa azoknak jóérzelmét, a kik 
ugy vélik, hogy eljött az idő, midőn a pápai kormánynak 
véget lehet vetni. 

A forradalmárok nem sokára csakugyan összecsopor-
tosultak a franczia telj hatalmazott lakása előtt, és Duphot 
franczia generalis megtámadta velők a s. Sistói hídnál álló 
pápai őrállót, mire ez tüzet adott és Duphot elesett. A pápai 
kormány ezen eseményről 1797. deczember 27-én azonnal 
hiteles tudósítást adott ki ; a francziák is kellőleg ismerték 
az ügy valódi állását, hiszen maga a franczia ügyvivő Ca-
cault, aki Buonaparte József után következett 1801-ben igy 
irt az első consulnak : „ön épen ugy tudja részleteit e szá-
nandó eseménynek, mint én. Rómában senki sem adott pa-
rancsot tüzelésre, vagy hogy valaki megölessék. A genera-
lis Duphot volt az esztelen ; mondjuk ki röviden : ő hibá-
zott. Rómában épen ugy létezik népjog, mint máshol". 

A directorium mindazonáltal legnagyobb megbotrán-
kozásának adott kifejezést, mintha t. i. az eseményt a római 
udvar a forradalmi Francziaország iránti gyűlöletből is 
maga idézte volna elő és a rég várt alkalmat megragadta, 
hogy a római szék összeomlását előkészítse. Berthier gene-
ralis azonnal parancsot kapott, hogy 15,000 emberrel Róma 
ellen vonuljon és Napoleon többek közt még azon utasítást 
is adta neki, hogy titokban mozdítsa elő az urbinói her-
czegség és Macerata tartományának egyesülését köztársa-
sággá; manifestumát pedig a pápa ellen csak Macerátában 
hirdesse ki, melyben röviden azt nyilatkoztassa ki, hogy az 
ő Róma elleni vonulásának egyedüli oka Duphot generalis 
gyilkosait és azokat megbüntetni, kik a franczia teljhatal-
mazott iránt tartozó köteles tiszteletet megsértették ; ha pedig 
Rómától két napi járásra lesz, akkor lépjen fel fenyegető-
leg a pápa és kormánya tagjai ellen, kik e legnagyobb bűn-
tényben részesek, hogy őket megfélemlítse és futásra birja. 
1798. febr. 11. Berthier Rómába csakugyan bevonult,de azon 
megnyugtató nyilatkozattal, hogy neki nem szándéka a pápa 
kormányát felforgatni, hanem abban csak némely változta-

tást tenni. Cervoni franczia generalis volt kiszemelve azon 
czélból, hogy a rómaiakat a szabadság (?) ügyének meg-
nyerje. Február 15-én VI. Pius megválasztatása napján egy 
csomó összeesküvő a köztársaságot kikiáltotta, mit Berthier 
egy kiáltványban azonnal üdvözölt. A Capitoliumon sza-
badságfát emeltek és a Mark Aurél lovagszobrán a lovak 
füleihez szabadságzászlót tűztek. Cervoni a köztársaság 
kikiáltását VI-dik Piusnak tudtára adta és elég szemtelen 
volt őt felhivni, hogy tűzze fel a háromszínű cocárdát, mire 
Pius méltóságteljesen válaszolta, hogy ő nem ismer más ru -
hát, mint azt, melylyel őt az egyház megtisztelte. A római 
köztársaságnak hét consulból álló tagjai közt a pápa sérte-
getése és gunyjára ott volt az egykori franczia missio lel-
késze, később versaillesi hitehagyott és király-gyilkos Bas-
sal úgyszintén Dauuon az egykori oratorianus. Ekkor bekö-
vetkezett a rablás és rombolás. Berthier ugyan kiál tványá-
ban lelkismerotes kiméletet ígért minden nyilvános és ma-
gánytulajdon iránt ; azonban a muzeumok mégis lepecsétel-
tettek, a művészi remekek részint Párisba szállittattak, ré -
szint csekély áron eladattak. A pápának bútorai, kitűnő 
privát könyvtára, értékes ékszerei, legdrágább egyházi ru -
hái elpazaroltattak. A franczia directorium ez ügyet VI. 
Pius keseritésére a berni protestáns bankár Hallerre bizta. 
Ez az ember észrevett a pápa kezén két gyürüt és azokat 
oly fenyegetéssel követelte, hogy ha önkényt át nem adja, 
kész ellene erőszakot használni, másnap a kevésbbé érté-
kest visszaküldte. Midőn a directorium a rég elhatározott 
rendszabályt, a pápa eltávolítását Rómából alkalmazni 
akarta, ennek bejelentésével ugyancsak Haller bízatott meg, 
mire VI. Pius azt válaszolta, hogy még alig gyógyult meg, 
és népét, valamint kötelességét nem hagyhatja el, ő Rómá-
ban akar meghalni. Haller erre azt válaszolta : hogy egyszer 
akár hol, de meg fog halni úgyis, és ha szép szavak nem 
elegendők, hogy a pápát utazásra birják, ugy erőszakot fog 
használni. A pápa magánkápolnájába vonult, Üdvözítője 
elé térdelt, imádkozott felvilágosításért, néhány perez múlva 
visszatért és szokott vidámságával mondá : „az Isten akarja, 
fogadjunk mindent nyugodtan, amit a Gondviselés ránk mér". 

1798-ki februárhó 20-kának rettentő éjjelén belépett 
hozzá ugyanazon Haller, és midőn őt a feszület előtt t é r -
delvetalálta, rá kiáltott: „Siessen ön!" és a pápát elutazásra 
ösztönző. Franczia dragonyosoktól körülvéve először Sien-
nába vitetett az ágostonrendiiek kolostorába, midőn pedig 
május 23-án földrengés következtében azon szoba tetőzete, 
melyet VI. Pius épen elhagyott, bedőlt volna és az egész épü-
let összeroskadt, átvitetett a Florencz melletti karthausiak-
hoz. Az ausztriaiak és oroszok győzelmes előnyomulása miatt 
Olaszországban, a directorium a pápát Francziaországba 
hurczoltatta. Minthogy pedig a nyolezvan éves agg pápa az 
uton komolyan megbetegedett és lába sebekkel volt fedve, 
Pármában néhány napig nyugalmat kelle részére engedni ; 
de a directorium szigorú parancsot adott ki, hogy a pápát 
minden körülmény közt tovább hurczolják. Az orvosok ily 
utat életveszélyesnek jelentették ki, Haller azonban belépett 
a pápa szobájába, lofedte ágytakaróját, megnézte a pápa 
sebeit, ismét kiment és kijelentette, hogy a pápának élve, 
vagy halva, de el kell utazni. Igy vitték a pápát tovább. 
Julius 14-én a pápa megérkezett fogsága helyére, a valen-

51* 
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cei erődbe. De itt sem maradhatott nyugalomban. Az oro-
szok közeledése miatt a directorium már kiadta a parancsot, 
hogy a pápát, ,saját költségére' Dijonba vigyék ; de ez meg 
nem történt; a pápa 1799. augusztus 29-én életének 81-ik 
évében meghalt. 

A directorium megengedte, hogy a pápa teste bebal-
zsamoztassék, de testének a valencei erődben kellett ma-
radni, mig Napoleon consulsága alatt a közönséges temetőbe 
temettetett, honnan VII. Pius alatt Rómába vitetett és sz. 
Péter egyházában letétetett. 

Mi volt azonban végük azoknak, kik VI. Piusnak e 
rettentő keserűségeket és szenvedéseket okozták ? (F»lyt. köv.) 

A Szent-László-Társulat*) 
választmánya f. hó 17-dikén délután 4 órakor Röder Alajos 
kanonok s társulati alelnök ur ő nagysága elnöklete alatt 
ülést tartott. 

Alelnök ur az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hite-
lesítéséről tett jelentés után, felolvassa IX. Pius pápa ő Szent-
ségének a társulathoz intézett következő apostoli levelét : 

Pius P. P. IX. 

Venerabilis Fráter ! Salutem et Apostolicam Benedi-
ctionem. Dubitare non potes, quin testimonium devotionis et 
amoris oblatum a sodalibus Societatis S. Ladislai, cui prae-
sides, per litteras a Te datas die 24. elapsi Novembris, et 
piae largitiones, quas ab ipsis tuo ministerio excepimus No-
bis gratissimae extiterint. Perspeximus enim filialem pieta-
tem, a qua, tum eximii sensus in tuis litteris expressi, tum 
vestra munera dimanabant, quibus adiecta etiam erant fer-
vida vota, .'quae ad nostram incolumitatem et Ecclesiae pa-
cem a Domino implorandam referebantur. Nos itaque officii 
nostri putamus has ad Te litteras dare, Ven. Fráter, ut g ra -
tum ac benevolum animum nostrum Tibi ac memoratis so-
dalibus pro amantissimis officiis Vestris testificemur ; ac 
Vobis simul enixe a Domino adprecamur, ut pro eo studio, 
quo nostras tribulationes solari contenditis, Ipse propitius 
super Vos coelestium gratiarum copiosa munera effundat, 
atque ad Ecclesiam sanctam constantibus fidei et iustitiae 
operibus glorificandam validas Vobis vires largiatur. Cupi-
mus autem eertum essepignus praecipuae dilectionis nostrae, 
et auspicem Divinae benignitatis Apostolicam Benedictionem, 
quam Tibi, Ven. Fráter, et memoratis sodalibus praedictae 
societatis singulis universis eorumque familiis, nec non et 
reliquo gregi tuae vigilantiae concredito peramanter et ex 
corde impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 3. Április An. 1875. 
Pontificatus Nostri Anno Vicesimonono. 

Pius P. P. IX. 
A választmány tagjai fennállva s hódolatteljes tiszte-

lettel hallgatták a szentatya levelének felolvasását, melynek 
végeztével lelkes éljenzésben adtak kifejezést a világegyház 
feje iránt hódoló tiszteletöknek és ragaszkodásoknak. Az 
elnöklő alelnök ur ezután megemlékezvén a szentatya pá-
pává történt megválasztatásának 30-ik évfordulójáról, me-
lyet a katholikus világ f. hó 16-án ünnepelt, ékes szavak-

*) Kissé későcskén kaptuk ugyan, de tisztelve Ö Szentsége szavát 
kiadtuk. Szerk. 

ban tolmácsolta ez alkalomból a választmány tagjainak 
benső érzelmeivel találkozó szerencsekivánatait, azon óhaj-
tás kifejezésével, hogy a Mindenható IX. Pius pápát hoszu 
élettel áldja meg, hogy egyrészről élő tiltakozás legyen azon 
bántalmak és igazságtalanságok ellen, melyeket az egyház-
nak ellenségei részéről szenvednie kell, másrészről, hogy 
megérhesse az egyház diadalát. A választmány őszinte szív-
ből fakadó éljenzéssel csatlakozott az alelnök ur által kife-
jezett szerencsekivánatokhoz. 

Alelnök ur jelentette továbbá, miszerint sz. Antal nap-
ján, a társulat közszeretetü elnökének, Peitler Antal püspök 
ur ő exciájának névünnepén, a választmány nevében üdvöz-
lőiratot intézett hozzá. A választmány helyesléssel s köszö-
nettel fogadta alelnök ur intézkedését. 

Néhai Marliovics János veszprémi kanonok a társulat-
nak 4300 frtot hagyományozott, mely összeg az alapítvá-
nyi tőkékhez csatoltatván, az első hazai takarékpénztárban 
elhelyeztetett. 

A felolvasott pénztári kimutatás szerint a társulat ala-
pitványai készpénzben 18,900 ftra, értékpapírokban 17,850 
fr tra szaporodtak. 

A beérkezett folyamodványokból ezúttal csak a követ-
kezők intéztettok el: Pustiana róm.-kath.csángó községnek 
templomépitési költségekre 100 ft. ; Gar any kassa-egy ház-
megyei fiókközségnek iskolaépítésre 30 ft. ; Lehotka szepesi 
egyházmegyei fiókközségnek szintén iskolaépítésre 30 ft. 
adományoztatott. A többi folyamodások a legközelebbi vá -
lasztmányi gyűlésen fognak tárgyaltatni. 

Alelnök ur jelentette, miszerint a társulat védszentjé-
nek, szent László királynak ünnepén, f. hó 27-kén délelőtti 
10 órakor az egyetemi templomban ünnepélyes szent mise 
és szent beszéd fog tartatni, melyre nézve az előbbi évek 
gyakorlatához képest az intézkedéseket a választmány hely-
benhagyásának reményében megtette, s a szentbeszéd ta r -
tására Czibulka Nándor papnövelde! lelkiigazgató urat kérte 
fel, ki azt szives volt elvállalni. A jelentés helyeslőleg tudo-
másul vétetett. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Bernolák Károly és Bor-
nemisza Antal választmányi tag urak kérettek fel. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius22. C o n s e r v a t i v i s m u s és k a t h o -

l i c i s m u s . Mióta a fusio megalakult és e liberális pártból 
a mérsékelt elem kivált, sokat beszélnek rólunk és a conser-
vativ pártról, sőt némelyek, mint ez Jókai beszédéből és fel-
fogásából is kitűnik, egy lépéssel tovább is mennek és azt 
mondják, hogy a conservativ párt alkatelemeinél fogva a 
katholicismus érdekeinek védelmére alakult. Nem tudjuk, 
hogy tényleg mi van a dologban, ámbár van okunk ez állí-
tást kétségbevonni, nagyon jól tudva, hogy épen a conser-
vativ párt feje nem egyszer hangsúlyozta, hogy ő nem .ul-
tramontán' és jól tudva azt is, hogy mai napság ultramon-
tán és katholikus egy fogalom ; habár tehát tényleg mitsem 
tudunk is arról, hogy a conservativ párt egyenesen a katho-
licismus érdekeinek védelmére alakult volna ; annyit azon-
ban szívesen elismerünk, hogy a conservativismus és katho-
licismus közt benső összefüggés létezik és legalább is nem 
vagyunk képesek magunknak conservativismust ugy kép-
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zelni, hogy az a katholicismus ellensége legyen általában, 
habár tekintetbe véve azon általános corruptiót, melyet a li-
beralismus elterjesztett s melylyel egyes kérdésekre nézve a 
jobb elméket is inficiálta, nem ismerhetjük félre, hogy a 
conservativismus ma már többé nem az, mi régen volt és 
hogy egyes specialis kérdésekben a liberális velleitások bé-
lyegét nagyon is felismerhetni még a conservativismuson is. 

Nagyon félreértene azonban bennünket, aki azt vélné, 
hogy utóbbi megjegyzésünk által ellenséges állást akarunk 
minden áron elfoglalni a conservativismussal szemben ; nem, 
mi csak egy tényt akartunk constatálni, ugy amint ez ma 
létezik, melyről meggyőződhetik bárki is, a ki a conservativ 
párt lapjába, a ,Kelet Népé'-be betekint. Mi ugyanis, ámbár 
a kath. pártot óhajtók közé tartozunk, mégis örömteljes 
megelégedéssel fogadtuk a conservativ párt megalakulását 
és mint katholikusoknak e felett nem örvendenünk nem le-
hetett, örvendettünk továbbá a ténynek, hogy nevezett párt 
a ,Kelet Népél-ben hivatalos organummal fog birni, mely-
ből egész és mindenre kiterjedő irányáról tájékoztatást fo-
gunk nyerhetni, bensőleg meglevén győződve, hogy azon bi-
zonyos rokonságnál fogva, mely a conservativismus és a k a -
tholicismus közt természetszerűleg létezik, a mennyiben lé-
tét, éltető erejét az előbbi ez utóbbitól ,kölcsönzi, a párt or-
ganuma teljes figyelemmel lesz a katholicismus érdekeire, 
nem tevén semmi különbséget bel- és külföld közt, a meny-
nyiben a katholicismus nem is osztható fel bel-és külföldire, 
levén az mindenütt egy és ugyanazon katholicismus. 

Nem tudjuk azonban miért, miért nem? azért-e, mivel 
a ,Kelet Népé'-haz egy izben volt liberális irók is átmentek, 
kik talán nem voltak képesekja múltban követett irányból 
egészen kivetkezni ; vagy azért-e, mivel nem érzik át azon 
viszonyt, mely pártjuk és a katholicismus közt létezik; 
vagy végre azért-e, mivel talán hiányzik az egyöntetű ve-
zérlet a lapnál, elég az hozzá : hogy a lap irányát nem tart-
juk, nem tarhatjuk egészen olyannak, mely bennünket képes 
lenne meggyőzni a felől, hogy ily irány mellett a conservativ 
párt nem csak gyökeret fog verni, hanem terebélyes fává is 
fog növekedni ; nem tarthatjuk pedig olyannak azért, mert 
a katholicismus érdekeit, különösen a külföldet illetőleg nem 
tart ja kellőleg szeme előtt. 

Ez pedig nagy hiba különösen nálunk, hol a conser-
vativ párt, ha létezni akar, csaknem egyedül a katholicis-
musra van utalva. Nem azt mondjuk evvel, mintha a létező 
felekezetek közt egyáltalában nem találkoznának conserva-
tiv irányú férfiak, hanem, hogy a leggazdagabb contingenst 
a conservativ párt számára hazánkban tagadhatatlanul a ka-
tholicismus képes szolgáltatni, melyet tehát az eddig követett, 
felteszszük elnézésből követett, irány által elijeszteni nem 
szabad ; mert különben csakugyan nem lesz conservativ párt, 
mit mi őszintén sajnálnánk. Igenis conservativ lapban libe-
rális velleitásokról le kell mondani és mi nagyon óhajtanók, 
ha jövőre a ,Kelet Népe' e szükségességet belátná és kö-
vetné is, mert különben meg lehet győződve, hogy nem jó 
szolgálatot tesz a katholikus körökben azon pártnak, mely-
nek szolgál. Bei-egyházpolitikában conservativnek, kül-egy-
házpolitikában liberálisnak lenni, hogy erősebben ne fejezzük 
ki magunkat, nem jár ja meg ; nem a név, hanem a szellem 
adja meg, ez képezi lényegét a conservativismusnak, erről 

lehet megismerni ki a conservativ. A nevet elengedjük, csak 
a szellemet, azt követeljük. S 

Pest s junius 25. M é g e g y s z e r J ó k a i é s a k a -
t h o l i c i s m u s . Csaknem ugy tűnik fel a mély hallgatás 
közt, mintha a liberális pártnak Jókai lenne a prófétája a 
vallási kérdéseket, nevezetesen pedig a katholicismust ille-
tőleg. Alig, hogy megemlékeztünk azon beszéde felől, me-
lyet H. M. Vásárhelyt tartott, hol a katholicismust minden 
,igaztalan' megtámadás ellen megoltalmazni igérte, ismét 
felemelte szavát ugyanezen ügyben a budapesti, józsefvárosi 
kerületben. Jókai ez alkalommal nagyon is élczelő jó ked-
vében volt, s ha mégis beszélt oly komoly kérdésről, minő a 
vallási kérdés, ha szükségesnek látta e kérdéssel már má-
sodízben is foglalkozni, ezt annak jeléül tekintjük, hogy 
talán mégis csak nem áll oly jó rendben annak az egy f u -
zionált pártnak a szénája, melynek Jókai a prófétája, hogy 
e mellett szükséges nem lenne már ugy, a hogy a katholi-
kusokat is megnyugtatni. 

De hát, mit beszélt Jókai ismét a katholicismusról ? 
Azt, a mit már H. M. Vásárhelyt is elmondott, de mégis 
adott hozzá valamit. O nem lát ellentétet a vallásszabadság 
és katholicismus ,érdekei' közt, és ő mint a szabadelvű párt 
tagja, a vallásszabadságot óhajtja, hanem annak legtisz-
tább értelmében. De mint Jókai mondja, ennek a kérdésnek 
megfogható oldala is van, és ez a katholicismus birtoka, 
mire nézve ismétli, hogy ő e vagyont elvétetni nem engedi, 
épen ugy, mint azt H. M. Vásárhelyt tette, csakhogy, amint 
látszik, Jókai ur sem idegen azon eszmétől, hogy mig a többi 
vallásfelekezetek korlátlanul intézhetik saját ügyeiket, addig 
a katholikusok folytonos állami gyámság alatt tartassanak. 
Ezt látszanak legalább következő szavai igazolni, melyek-
ben, midőn elmondta volna, hogy a kath. vagyont az állam-
eszme szempontjából sem engedné elvétetni, hozzá teszi, 
hogy „Magyarországon a katholikusok hatalma ugy, a hogy 
ez nálunk korlátozva, ellenőrizve van és kell, hogy legyen, 
egyik nagy faktora az állam eszméjének; ez állameszme én 
nálam dogma, melyben minden tiszteletre méltó párt egyet-
ért . . . . azért én azon küzdelemtől, mely egész Európában 
nagy hullámokat ver, az ultramontanismus küzdelmétől 
Magyarországon nem félek. Bizom a magyar clerus haza-
fiasságában és a szabadelvű párt higgadt méltányosságában". 

Habár nem tagadjuk is meg elismerésünket Jókai ur 
iránt, hogy már másodízben emlékezett meg ügyünkről be-
szédeiben és pedig oly módon, miként ezt még más és pedig 
kath. képviselőjelöltnél sem olvastuk (vide Kautz beszédét, 
melyre visszatérünk) és igy bizonyos sympathiát keltett 
bennünk személye, mondjuk személye, de nem pártja iránt, 
mégis nem tehetünk róla, hogy bennünket beszéde teljesen 
ki nem elégít. Már fentebb jeleztük, hogy Jókai ur nézeté-
ben nem osztozhatunk a kath. egyház szabadságának kor-
látozására nézve, „gleiches Recht für Alle," mondjuk mi is a 
némettel. Ha a liberalismus feltalálta és ki akar ja vinni a 
vallásszabadságot, ugy nekünk ahhoz épen oly jogunk van, 
mint más felekezetnek, vagy különben a hazugság bélyegét 
jogosan homlokára süthetjük. Az egyháznak, isteni alapitója 
által adott felhatalmazásnál fogva önmagában joga van a 
szabadsághoz, ezt megszorítani akarni mindig visszaélés, 
kétszeres visszaélés pedig akkor, ha korlátoztatik az egyház 
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akkor, mikor a többi felekezetok a korlátoktól felmentet-
nek, annyival inkább pedig, mert az egybáz az állam jólé-
tére annál hathatósabban közreműködhetik, minél szaba-
dabb ; a teljes igazság tehát abban van, ha az egyháznak 
birtokai, annak függetlenségével együtt védetnek a feleke-
zet nélküli állammal szemben. Azután meg szabatosabb 
meghatározását kivántuk volna annak is, mit Jókai a vallás-
szabadságra nézve ,legtisztább értelemnek' meg annak is, a 
mit a clerus, hazafiságának' és a szabadelvű párt,higgadt mél-
tányosságának' nevez, mert mindezek oly ruganyos termé-
szettel biró szók, hogy a szerint, amint kiterjesztetnek, vagy 
összevonatnak, vagy egyetérthetünk velők, vagy sem. Valaki 
tiszta értelemben vett vallásszabadságnak tarthatja, ha bár-
miféle elmebeli vallási szörnyszülött részére szabadság biz-
tosíttatik, csak a katholikusoknak nem, mint az a 27-es 
bizottságnál történt, más pedig nem ; valakivel megtörtén-
hetik, hogy a clerus hazafiságától megvárná, hogy a polgári 
házasságot ne csak meg ne támadja, hanem azt még ajánlja 
is, más pedig ugyanezt haza és vallás elleni bűnnek tartaná ; 
ismét más a szabadelvű párt higgadt méltányosságának 
tarthatná, hogy ha a szabadelvű párt két évi börtön helyett 
csak egy évi büntetést határozna azon kath. pap ellen, ki a 
polgári házasság ocsmány és bűnös voltáról beszélne a szó-
székről, holott mások ezt a legnagyobb igazságtalanságnak 
tarthatnák. 

De tegyük fel és Jókairól fel is teszszük, hiszen be-
csületszavára mondta, a mit mondott, hogy ő mindazt, a mit 
felőlünk mondott, komolyan mondta és teljesiteni is fogja a 
legjobb értelemben ; — mégis, mi következik belőle ? az, hogy 
Jókai csak egy ember, nyilatkozata nem párt-, hanem ma-
gánnyilatkozat, és igy mindig előttünk áll egy nagy kér-
dőjel : váljon t. i. Jókai nézete, a kormány, a párt nézetével 
megegyezik-e? ezek is ugy gondolkoznak-e, mint Jókai? 
nekünk, hogy megnyugodjunk ily hivatalos nyilatkozatra 
van szükségünk. 

Pedig, hogy Jókai nézete, nem kormány-, nem párt-né-
zet, erre nézve elegendő alappal vélünk birni azon körül-
ményben, hogy liberális lapjaink felemlítve Jókai beszédjét, 
annak egyes pontjaira megteszik helyeslő, vagy ellenkező 
jegyzeteiket,de a katholicismusra nézve mondottakról mélyen 
hallgatnak. Honnan magyarázzuk ki e hallgatást, ha csak 
nem onnan, hogy kormány és párt ellenkező nézetben vannak 
Jókaival? Amint egy fecske még nem jelent nyarat, ugy egy 
képviselőjelölt beszéde még meg nem nyugtathat bennün-
ket és ezért mi, bármennyire tiszteljük is Jókai magán 
meggyőződését, még sem vagyunk beszédje által meggyőzve 
a felől, hogy a culturkampf nálunk elmarad; de akkor elvár-
juk, hogy Jókai szavának ura marad. A 

Györ,' 1875. jun. 20. J u b i l e u m . A püspöki körle-
vélben e nap megünneplésére a következő utasítás adatott : 
„In sermone sacro dominicae4. p. Pent, seu die 13. Junii ha-
bendo edoceatur fidelis populus de intentione Beatissimi Patris, 
die autem 16. Junii post Sacrum solenne, quod in anniver-
sario electionis Suinmi Pontificis alias etiam celebrari sole-
bat, praeorante ipso celebrante, recitet fidelis populus ora-
tionem praefatam (t. i , melyet a Szentatya e czélra közlött 
az ordinariatusokkal, s melyet a ,Bel.' is hozott). Utinam 
Deus pientissimas preces nostras pro sua infinita misericor-

dia exaudire dignetur". — E szerint meg is lett ünnepelve a 
nap az egész megyében. Magában a székvárosban, a sarutlan 
kármelitaatyák templomában a legszentebb Sziv ünnepének 
kétszázados jubileuma alkalmával nagy gond s műizléssel 
földiszitett oltár előtt, melyen az isteni Sziv képe fölállitta— 
tott, az egész hónapon keresztül rendkivüli ajtatosságok 
tartatnak ; jelesen a hó négy vasárnapján délelőtt és dél-
után szentbeszédek tartatnak, hogy a hivő nép az isteni 
Sziv ajtatossága körül alapos oktatást nyerjen. A saecularis 
napot megelőzőleg ehhez még háromnapi ajtatosságot is 
rendeztek, s e czélra a Jézus-társaság pozsonyi házának 
rectorát, főtiszt. Matthoi Alajost, hivták meg, ki is egymás-
után négy napon délelőtt mondott, kitűnő egyházi szentbe-
szédekben kiemelte a legszentebb Sziv ajtatosságának hittani 
okát — unio hypostatica cum verbo divino — az isteni Sziv 
érdekeit, melyek közt első a hivők egysége az igaz hitben, 
mi végre az egyház Krisztustól a tévmentességet nyerte — 
a Jézus sz. Szive szerint való életharcz fegyvereit — az 
apostolkodást ima által s a felajánlás mibenvoltát és fontos-
ságát. Délutánonkint helybeli áldozárok szónokoltak mind-
annyiszor tömvetelt templomban. Elfelejthetlen benyomást 
tett minden jelenvoltra maga a felajánlási actus, mely régi 
szokás szerint a kitett oltáriszentség előtt offertoriumkor 
ment végbe. Az orgona elnémult, a celebrans az összes assis-
tentiával az oltár alsó lépcsőjén letérdeltek ; a karmelita-
rend győri tagjai, tiszteletre méltó s a szigorú elet nyomait 
magukon hordozó alakok, [égő gyertyával megjelentek a 
sanctuariumban s az oltár körül félkörben térdenállva helyt 
foglaltak ; a mire a szószékre lépett a P. rector, a szónok, 
felolvasván a felajánlási imát, amely lenyomatban előbb már 
a hivek közt kiosztatott. A legnagyobb ünnepeken sem je -
lent meg több ajtatoskodó mint e napon. Q-yónó annyi volt, 
hogy előtte való napon 3—8-ig, 16-án pedig kora reggeltől 
9-ig mindig többen gyóntattak. Van még hit a nép kebelé-
ben, csak legyen, ki ápolja s gyümölcseit szedje. Ha az ily 
aránylag csekély aratói munkát, minő volt e triduum meg-
tartása, a nép buzgósága annyira megjutalmazza, minő ered-
ményt fogna hozni missio, vagy teszem, nyolcz napra sza-
bott jubileumi ajtatosság ? „Utinam Deus pientissimas preces 
nostras pro sua infinita misericordia exaudire dignetur !" -+-

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . (Folyt.) 
A jubilaeum eredete, Krisztusban kedvelt Testvéreink és 
Fiaink, az ó-szövetségre vihető vissza, hol Mózes törvénye 
szerént Izrael népénél az 50-ik év a teljes visszatérítés éve 
volt, és pedig nemcsak a földbirtokra nézve, mely bárminő 
elidegenítés mellett minden jubileumi évben eredeti birtoko-
sára vagy annak jogutódjára visszaszállt: hanem a szemé-
lyekre nézve is, amennyiben a szolgaságra jutott minden 
zsidó az 50-ik évben teljes szabadságát visszanyerte. 

Az uj szövetségben a teljes bucsu legelső nyomaira a 
keresztes háborúk idejében akadunk, osztogatva a római 
pápák által azon harczosok számára, kik a szentföldet va-
lának felszabaditandók az izlam hatósága alól. 

Rómában 1300-ban történt először, hogy azok, kik a 
kereszténység fővárosát felkeresték, ott a töredelem és ol-
tári szentségben méltókép részesültek, s az előirt elégtételi 
cselekedeteket elvégezték, teljes bucsut nyertek. VIII . Boni-
fácz pápa rendeletéből e teljes bucsu Rómára nézve minden 
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lOO-ik évre lön engedélyezve, s elneveztetett egyszersmint 
minden 100-ik év jubileumi évnek, mint a teljes visszatérí-
tés évének azokra nézve, kik a teljes bucsu által az isteni 
igazság iránt tartozó minden köteléktől felmentettek. Hogy 
azon időben Rómának felkeresése nem csekély bajjal, ve-
szélylyel, költséggel járt, elképzelhető ; s igy akkor sem hi-
ányzott mód és alkalom arra, hogy a zarándokok elégtételi 
cselekmények gyanánt Istennek felajánlják zarándokságuk 
veszélyeit és nehézségeit. 

Későbbi pápák e nagy időközt kisebbre vették. Neve-
zetesen Vl- ik Kelemen minden 50-ik, Vl - ik Orbán — 
Krisztus életéveinek emlékére — minden 33-ik esztendőt 
rendelte jubileumi évnek; 1473-tól pedig, tekintve az emberi 
kor rövidségét, minden 25-ik év jubileumi vagy szent év. 

Az 1800-ik évben üresen állott a pápai szék, miután 
Vl - ik Pi us 1799. aug 29-én halt el Valence—ban, a franczia 
köztársaság rabságában. 

1825-ben tartatott meg Rómában az utolsó jubileumi 
esztendő XI I - ik Leo pápa uralkodása alatt ; ki azt, miként 
elődjei is, az egyház püspökeinek, vagy a birodalmak 
uralkodóinak kérésére, a következő évben, tehát legutóbb 
1826-ban kiterjesztette az egész keresztény egyházra. 

1850-ben miként szentséges atyánk idézett bullájában 
kesereg, az idők akkori gyászos viszonyai miatt, a jubileumi 
év meg nem tartathatott. S bár az egyház viszonyai most is 
szomorúak, szentséges atyánk mégis, tekintve a hivekre a 
jubileumi teljes búcsúból háramló lelki vigaszt és hasznot, a 
Krisztus Urunk és a Szentek érdemeiből alakult mennyei 
kincstárt a most folyó egész 1875-ik évre megnyitotta és 
kiterjesztette; és pedig nemcsak Rómára, hanem egyúttal 
az egész keresztény világra is oly módon és oly értolemben, 
hogy a hivek, kik a töredelem szentségében méltókép része-
sülnek, a legméltóságosabb oltári szentséget méltókép ma-
gukhoz veszik, és az ő szentsége apostoli irata értelmében az 
egyház főpásztorai által kijelelendő és meghatározandó mó-
dozatokat és feltételeket teljesitendik, egy izben teljes bú-
csút nyerhetnek. 

Nagyon óhajtjuk, Krisztusban kedvelt Testvéreink és 
Fiaink, hogy szentséges atyánknak kesergő szavait, me-
lyekben az anyaszentegyházunkra járó nehéz idők terheit 
panaszolja, -— az erkölcsi és hitélet, valamint a józan tanítás 
hanyatlását, elleneink veszélyes törekvéseit jellemzi, vala-
mint feltünteti szükségét annak, hogy a hit, a vallás, a buzgó-
ság erősödjék, hogy az elesettek igaz penitencziára és j avu -
lásra ébredjenek, hogy az Ur haragját felkeltő bűnök meg-
váltassanak, érzékenyen sziveitekre vegyétek, s e szerint, 
valamint önmagatok a kegyelem forrásához buzó szívvel 
járjatok, ugy tieiteketis fokozott buzgalommal arra inditsá-
tok és ösztönözzétek. (Vége köv.) 

Berlin. F u r c s a e s z k ö z ö k azok, melyeket a mi 
,cultur'-harczosaink néha napján alkalmaznak, hogy a kath. 
papokat alávetésre, hol kényszerítsék, hol csábitsák. Majd 
egyik liberális lapban édeses felhívást olvasunk, természe-
tesen névtelent, egy .katholikus pap' tollából, melyben .test-
véreit' felszólitja, hogy a cultusministerhez benyújtandó 
közvetlen beadványokban jelentsék be alávetésöket, s arról 
biztositja őket, hogy neveik csak akkor fognak közzététetni, 
ha ,majd' többségben lesznek, — természetes, hogy nem 

akad, a ki lépre menjen ; — aztán jön egy másik lap, a 
,Post', s kereken kimondja, hogy több szásztartománybeli 
pap alávetette magát ; de sarokba szorítva, hogy : kik azok, 
hollelkészkednek? — szépségesen elhallgat s igy megy 
ez tovább. 

Legújabban nagy öröm volt a liberális lapokat csináló 
Izrael fiai közt ; mert kisütötték, hogy az orbi esperesség 
papjai alávetették magokat ; — ez hivatalosan megczáfol-
tatván, azzal segítettek magokon, hogy azt mondták: „De 
igenis a hildersi esperesség papjai valami beadványt intéz-
tek a kormányhoz" — igenis intéztek; sőt többet mondok: 
a májusi törvényekre, illetőleg a ,papéheztetőre' vonatkozót, 
melyben kimutatták, hogy midőn vidékök az osztrák-porosz 
háború után Bajorország részéről Poroszországnak enged-
tetett át, ez utóbbi fizetésöket garantirozta nekik „mindaddig, 
mig Poroszországban alkalmazva lesznek" — igy tehát az ő 
jövedékeiket nem szabad felfüggeszteni, azaz, nem lenne sza-
bad, hahogy a porosz kormány egyáltalán tiszteletben t a r -
taná azon szerződéseket, melyek a katholikusoknak igaz-
ságosan kedveznek. Igy tehát az .alávetési' híreknek e leg-
újabbika is hamis, s csak annyit bizonyít, mily kapkodó ez 
a liberalismus, mely czéljai elérésére megválogatja ugyan az 
eszközöket, de ugy, hogy valahogyan becsületeshez ne 
nyúljon. 

Annál inkább örülhetünk, midőn katholikus részről 
ama tiszta testvéri szeretetet, önfeláldozást s szoros össze-
tartást látjuk, mely a harczot oly végtelenül megkönnyíti 
nekünk. Ha kormányunk azt hiszi, hogy ,papéheztető' törvé-
nye a katholikusokat, a hivatalos kifejezés szerint ,megpu-
hítja', nagyon csalatkozott ; országszerte szervezkednek a vi-
lágiak, hogy papjaiknak elvesztett jövedékoit pótolják; az 
egyes községek nem csak a magok számára gyűjtenek, hanem 
a bárhol levő s az u j ,törvény' következtében ínséget szen-
vedő papok számára is; ámbár magát az egész segélyezési 
rendszert már csak azért is némileg a titok leple fedi ; mert 
a kormány minden kitelhetőt követ el a segélyezés meggát-
lására s a nyílt gyűléseket, mint tudjuk, már meg is tiltotta. 

Püspökeink közül hárman vannak bírói tárgyalás 
alatt. A hildesheiminek junius 15-e óta 11500 markot kel-
lett volna fizetnie, két plébániának be nem töltése miatt; 
minthogy természetesen lo nem fizette, következik .letevése'. 
Eléggé különösen a berlini .legfőbb egyházügyi tvszék' nem 
talál okot, illetőleg ürügyet a boroszlói hgpüspök .letevé-
sére'. A főpap ugyanis Kicket excommunicatióval fenyegette, 
mivel az boroszlómegyei plébániáját otthagyva, a szomszéd 
gnesen-poseniba ment át, hol mint kähmei plébános műkö-
dik, s mint tudjuk, legújabban a titkos pápai delegatus ré -
széről tettleg kiközösittetett. Innen van, hogy egy ideig a 
boroszlói hgpüspököt tartották eme titkos delegátusnak, s 
most a fentebb emiitett fenyegetés miatt kérdőre vonták, 
csakhogy az államügyész most egyszerre azon vette észre 
magát, hogy Förster püspöknek ezen fenyegetésre joga volt ; 
mert ez ,belfegyelmi' ügy, melybe az államnak nincs bele-
szólása. Megemlékezve arról, mennyit zaklatták Krementz 
püspököt Wollmann s Michelis kiközösítése, a paderborni 
püspököt pedig Mönnikes felfüggesztéseért, némileg hitelt 
adhatnánk azon feltevésnek, hogy a boroszlói püspököt nem 
szabad elitélni ; mer; a király körülbelül megtiltotta ; — 
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miért tiltotta volna meg: talán nehogy a sziléziai katholi-
kusoknak eszökbe jusson, hogy valaha Ausztriához tartoz-
t a k ; vagy mert a püspök jelenleg osztrák területen levén, 
elitéltetése mégis némi kellemetlenségre szolgáltathatna okot, 
melyeket ez idő szerint kerülni akarnak. Akármint legyen 
a dolog, annyi bizonyos, hogy ha Förster hgpüspök nem 
Ítéltetik el, akkor be van bizonyítva, hogy a legfőbb .egy-
házügyi' tvszéknek tagjai lelkismeret s függetlenség nélküli 
szolgalelkek; mert vagy nem kellett volna a másik két,fentebb 
emiitett püspököt sem zaklatni, vagy el kell ítélni a borosz-
lóit is, a ki ugyanazt tette ; — ime ismét egy adat a libera-
lismus jellemzéséhez ! 

A harmadik püspök, ki jelenleg az egyházért szenved, 
a paderborni. Wesel városában volt internálva, miután az 
ottani várban két hónapi fogságát leülte volna. Junius 15-én 
azonban ismét befogatott, hogy ismert körlevele miatt újó-
lag egyhónapi fogságot kiálljon ; ilyen hónapot, mint már 
jelentettem, annyit fog, kormányi rendeletnél fogva kapni, 
ahány papja olvasta fel a levelet. Hogy ily élet, melyben a 
fogság az internálással váltakozik, még a legerősebb egész-
séget is képes aláásni, főleg ha a folytonos lelki nyugtalan-
ság hívei sorsa körül az idegességet még növeli, az magá-
tól érthető. A püspök ur mindezeknél fogva testileg szen-
vedő állapotban van ; de lelki ereje megtörhetlen ; mert 
tudja, hogy Isten nevében küzd, s hogy a második várfog-
ságba is híveinek bámulata, hűsége s rendithetlen ragaszko-
dása követi. 

A bonni katholikus convictus, kormányi rendeletnél 
fogva, a tanév végén bezáratik ; a jövő tanévben ugyan meg-
nyittatván ismét, de csak ugy, ha az elöljáróság közt nem 
lesz egyetlenegy pap sem ; — a terv époly átlátszó, aminő 
durva kivitele. 

Végül még egy kis fogás liberálisaink részéről, melyet 
már levelem kezdetén kell vala említenem. A múltkor né-
hány liberális lap nagy örömmel hirdette, hogy a poseni 
megyében már száz pap alávette magát ; — az igazság az, 
hogy ott mindeddig három Júdás találkozott, épannyi mint 
a boroszlói megyében. E három szomorú levente közt itt is, 
ott is egy-egy kanonok van ; Posenben Dulinski kan., ki 
paptársait fel szokta adni az államügyésznek ; Boroszlóban 
pedig Künzer kan., ki a maga idején az országgyűlésen a 
pápa világi hatalma ellen szólt, legújabban pedig .aláveté-
sét' különös levélben hozta a királynak tudomásáx-a, miért is 
attól igen kegyes válaszirattal illettetett. Recepit merce-
dem suam ! 

VEGYESEK. 
= Magyarország bibornok-herczeg primása ő Emja 

Buda-Pest fővárosának egy 800 négyszögölnyi telket a j án -
dékozott a terézvárosi negyedben azon rendeltetéssel, hogy 
azon uj katholikus templom építtessék. A városi közgyűlés 

ennél fogva elhatározta, hogy köszönetét ő Emjának ezen 
nagylelkű adományaért feliratilag kifejezni fogja. 

— A svajczi ókatholikusok is zsinatot tartottak Olten-
ben, melyen 105 világi képviselő s 46 pap jelen volt. Az 
utóbbiak minden tekintetben szomorú szerepet játszottak, 
amennyiben egyenesen tudtukra adatott, miszerint ők csak 
pro forma türetnek meg a zsinaton, hanem ,mint a község-
nek szolgái' tartózkodjanak minden inditványozástól, s óva-
kodjanak a vitában a világi elemmel összekoczanni. A genfi 
képviselők nagyon sürgették, hogy végre valahára válasz-
tassák püspök is, — mely állásra, közbevetőleg mondva, mái-
nem Herzog, az ölteni lelkész, hanem Schröder, rheinfeldi 
plébános van kijelölve, — de leszavaztattak, s a püspökvá-
lasztás négy hónapra halasztatott, azon okból: „hogy a kor-
mányoknak idő engedtessék, a felett megegyezhetni : minő 
magatartást szabjanak a leendő püspök elé. Egy további ok a 
püspökválasztás halasztására az, hogy az illetők igen jól 
tudják, hogy mihelyt a ,püspök' meglesz, legott minden 
megbukott jelölt mindannyi lázadóvá válik, s akkor még 
annál hamarabb vége az amugyis nagy nehezen összetartott 
,mozgalomnak'. 

— Poroszországban most már az apáczákat is be kez-
dik zárni. Kosten városában a poseni megyében történt, 
hogy az ottani apáczák hivatalból megkérdeztettek : váljon 
a nem régen ott járt hitküldérek nem azt hagyták-e meg 
nekik, hogy azon esetre, ha templomuk gondozása oly papra 
bizatnék, „ki a kormánynyal jó lábon áll", a templomot 
hagyják el, vagy egyáltalán mit szándékoznak akkor tenni ? 
Midőn az apáczák erre válaszolni vonakodtak, bezárattak, 
s még tényleg is fogva ülnek. — Kölnben egy rendőr-
biztos estéli 9 órakor egy nagy kutyának kíséretében beto-
lakodott a karmelita-apáczák zárdájába, a főnöknőt arra 
kényszeritette, hogy fátyol nélkül beszéljen vele, egy pohár 
bort kért tőle, s a legilletlenebb beszédek mellett majd 
más fél óra hoszant alkalmatlankodott azon ürügy alatt, 
hogy megbízást nyert, az ott levő apáczák nevét, korát, 
születési helyét sat. felírni. Ebbeli ténykedésében kifejtett 
modora még saját előjáróságának is visszatetszett, minél 
fogva hallomás szerint fegyelmi vizsgálat indittatott ellene. 

— A poitiersi püspök, mgr. Pie kezdeményezésére f. 
évi aug. 18—22-ig katholikus congressus fog tartatni Poi-
tiersben, melyre az összes franczia kath. egyletek, társula-
tok s testületek meghivatvák. A szentatya különös áldását 
adta e nagyhorderejű kezdeményezésre. Eddig tehát a ka -
tholikusok ily évi nagygyűléseket Ausztriában, Németor-
szágban, Angliában s részben Olaszországban is tartanak. 
Nálunk csak a kálvinisták gyűléseznek. 

Kegyeletes adakozások. 
A svajczi papok számára : Lichtensteiger Ferencz apát-

kanonok 10 f t . 

E l ő f i z e t é s i f e l h i v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a junius végén lejáró előfizetést jókor megújítani ; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szives pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre 6 forint o. é. 
Előfizethetni minden kir . postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, viziváros, fóutcza 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerübb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői uton való előfizetést mellőzni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő: báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : 

szerdán és szombaton. 
Előfizetési dij : 

félévre helyben s posta-
küldéssel 5 ft. 

Szerkesztői lakás. Budán 
viziváros,főutcza221,hova 
a lap szellemi részét illető 
minden küldemények in-

tézendők. 

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

r 
Előfizethetni minden kir. 
postahivatalnál: Budán a 
szerkesztőnél, Pesten Ko-
csi Sándor nyomdai iro-
dájában, országút 59-dik 
szám alatt, kova a neta-
láni, nyitott levélben bér-
mentes reclamatiók inté-

zendők. 
1 I A R M I M Z X E G Y E D I K É V F O L Y A M . 

Pesten, junius 30. 52. I. Eélév, 1875. 
Tartalom. L e l k i p á s z t o r k o d á s i t á r g y a l á s o k . — A p á p á k s a n y a r g a t ó i n a k sorsa . — E g y h á z i t u d ó s í t á s o k : Pest. A s z a -
b a d e l v ű p á r t c r e d ó j a es a n a t h e m á j a . Győr. K a u t z G y u l a u r h á l á j a a k a t h o l i c i s m u s i r á n t . Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . Róma. 

J u n i u s 1 6 - a . Berlin. M o z z a n a t o k a , c u l t u r k a m p f ' - t ó l . — V e g y e s e k . 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
(Folyt.) 

A fiatal pap egyáltalában legjobban cselekszik, 
ha hitszónoklatai t á rgyáu l kezdetben könnyebb 
themákat választ s a nehezebb tételeket, a bonyo-
lultabb kérdéseket későbbi időkre hagyja. Ilyenek 
bizonyos, igen nehéz s igen undok bűnök, melyek-
ről értekezni jobban illik az öregebb, tapasztaltabb 
s a községet jobban isinerő társakhoz. A fiatal hit-
szónok jobban teszi, ha kezdetben jobbadán az eré-
nyekről beszél. Ugyanezt azon ügyekre nézve is 
merném ajánlani, melyekről a fiatal papnak, a do-
log természeténél fogva sem lehet még részletesb, 
gyakorlat i fogalma ; ilyen például a házi nevelés, a 
családi élet különféle bajai sat. ; lia azonban mégis 
gondolja, hogy neki ezekről, bizonyos oknál fogva 
szólnia kell ; akkor jól teszi, nézetem szerint, ha 
ezekről előlegesen egyik másik öregebb paptársá-
val értekezik, vagy predikáczióját egyiknek má-
siknak felülvizsgálatra oda adja. 

A pap ne lármázzon a szószéken, ne hányko-
lódjék, ne dörömböljön, még kevésbbé pedig szitko-
zódjék. Igaz, hogy a Megváltó is nem egy izben 
erősen s keményen korholt bizonyos bűnöket s fe-
dette azoknak elkövetőit ; de beszédje soha sem volt 
durva, sértő, szidalmakkal tarkázva. Az apostolok 
számos fonáksággal küzdöttek meg, a zsidók közt 
nem kevésbbé, mint a népek közt ; s a fiatal közsé-
gekben nyilvánuló hibákat a legnagyobb nyiltság-
gal ostorozták, de nem szidtak össze leveleikben 
senkit. Számos hitszónoklatot birunk könyvtáraink-
ban, melyeket nagy, dicső szentek tartottak, s me-
lyekben, például népmissiók alkalmával, ugyancsak 
elővették hallgatóikat ; de az apostoli erély soha 
sem fajult durvasággá, vagy lármás szószapori-

tássá. Sőt ellenkezőleg, talán többen vannak azok, 
kik úgyszólván, emberfeletti szelidség által tün-
tették ki mag'okat, s talán épen ezek azok, kik a 
legnagyobb eredménynyel működtek. Ha a pap a 
szószéken az itt emiitett hibákat elköveti, bátran 
azt lehet mondani róla, hogy hivatásának sa hely-
nek, melyen áll, méltóságáról merőben megfeledke-
zik; hogy a prudentia pastoralis ellen is vétkezik, az 
magától érthető, s hogy ez által az ügynek csak 
árt, az világos. I t t is, mint a gyóntatószékben s 
egyáltalában a papi működés minden egyes ágában 
áll salesi sz. Ferencznek ama szava, hogy egy csepp 
mézzel sokkal több legyet fogni, mint akár egy akó 
eczettel. 

Szükséges, hogy az egyházi szónok az egyházi 
év különféle szakaira, tüzetesen az ünnepekre ki-
váló tekintettel legyen, midőn predikácziói anyagát 
választja s midőn ebből a szükséges morális leho-
zásokat csinálja. Igy például a böjt különösen arra 
való, hogy az ember komoly s megható igazságo-
kat fejtegessen hallgatói előtt. A húsvéti időszak-
ban, midőn a község tagjai a szentségekhez járul-
nak, bizony czélszeríi lesz, a hitszónoklatokban is 
ehkez alkalmazkodni. I ly gyakorlatias eljárás által 
a hitszónok számos üdvös eredményt idézend elő, s 
ezen alkalmazkodás oly fontos, hogy maga az Egy-
ház is arra figyelmezteti a papot ; — csak a brevia-
riumi leczkéket idézem 

Midőn az ember hozzá fog a predikáczio ki-
dolgozásához, tűzzön ki magának bizonyos czélt, 
melyet az által elérni óhajt. Legjobb lesz, ha a pap 
ezen pil lanatban a következő két kérdésre felel 
magfának: 1-ör, mit akarok ezen hitszónoklatom 
által hallgatóimnál elérni, s 2-or : hogy csináljam 
ehhez képest predikácziómat ? tanitsak-e egyszerűen, 
mint az iskolában tenni szoktam? vagy éles logi-
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kai lehozásokat tegyek-e, vagy a szivekre hassak-e, 
meginditó intelmek által Hitszónoklat, mely-
nek nincs ily határozottan kitűzött czélja, olyan, 
mint a küszörületlen kard. Salesi sz. Ferencz e te-
kintetben ezeket mondja : „Nem elég, hogy a hit-
szónoknak csak amúgy általánosan szándéka le-
gyen az üdvözitó' igazságot tanítani ; hanem szük-
séges, hogy szónoklatában bizonyos czélt tartson 
szem előtt, például valamely hit t i toknak fejtege-
tése, valamely hitczikkelynek megvilágítása, vala-
mely tévelynek czáf'olata, valamely erénynek aján-
lása s okadatolása. Soha se lépjünk a szószékre, ha 
csak nincsen szándékunk Jeruzsálem falainak 
valamely kis részecskéjét épiteni. Nem is hiszik 
talán önök, mily fontos ez, s mily eredménytelen 
nem egy, különben szorgalmasan kidolgozott hit-
szónoklat, ha kidolgozásában ezen szabályt szem 
elől tévesztjük. Ha önök ezen elvet követni fogják, 
akkor hitszónoklati működésök gytimölcsdus lesz ; 
máskülönben talán bámulatot s csudálkozást fog-
nak kelteni hallgatóik közt, lelki hasznot azonban 
nem okozni soha". 

Vannak hitszónokok, kik a hitetlenség té-
teleit, avégbó'l, hogy megczáfolják, a lehető legri-
degebb alakban hozzák fel s mondják el. Ez itt ott 
helyén lehet, például nagyobb városokban, hol e 
ridegebb tévelyek csakugyan ily alakban s vas-
tagon uralkodnak ; de egyszerű s jámbor emberek 
előtt bizony nem tanácsolnám ezt tenni ; mert el-
tekintve attól, hogy czéltalan dolog oly eszmék 
ellen küzdeni, melyeket az illetők talán nem is is-
mernek, még nagyon könnyen az is történhetik, 
hogy épen ezaltal kételyek támadnak, még külön-
ben jámbor szivekben is. Van száz más mód a hi-
vők hitét megerősiteni, s a hitetlenség s vallás kö-
rüli kételyek káros hatásai ellen megóvni. 

Hasonlólag nem jó, asceticus tekintetben igen 
magasra czigázott követeléseket intézni a hivőkhez. 
Mert az emberek körülbelül tudják, hogy mennyire 
terjed e tekintetben határozott, szoros kötelességök, 
s ha a pap aztán igen sokat talál követelni, akkor 
könnyen túlzónak declarálják, miáltal tekintélyét 
veszti, s a hatás lehetőségét egyszer mindenkorra 
elvágja magának. Távol legyen tőlem, hogy ezzel 
azt akarjam mondani, hogy az ember „laxus" le-
gyen, csak arra akarok figyelmeztetni, miszerint a 
rigoristicus theorizálás gyakran többet árt, mint 
használ ; kivált ha, úgyszólván meglátszik a hit-
szónokon, hogy ő ezt mind csak amúgy erkölcs-böl-
csészeti, tudományos elmefuttatásképen elmondja. 

Aztán szem előtt kell tartani azt is, hogy az ascetica 
terén igen sokat lehet az egyéntől követelni, mit va-
lamenyitöl amúgy általában követelni kár lenne; 
mert hiába követelnéd. 

Ehhez igen közel áll egy másik megjegyzés, 
melyet eszmetársulásnál fogva mindjárt felhozok: 
Vannak hitszónokok, kiknek különös kedvök van, 
egyre csak „e világ örömei" ellen — szabad le-
gyen e szóval élnem : debacchálni, mintha mindig 
csak strictissimae observantiae szerzeteseket látná-
nak magok előtt, holott mégis csak van elég tisz-
tességes öröm e világon, melynek élvezete mellett 
az ember még mindig igen jó keresztény lehet s 
maradhat. Azt tartom, nem jó igy tenni; mert a hi-
vek is belátják, hogy nem mindenik köteles trap-
pista életet élni; nem is emlitve, hogy vajmi köny-
nyen akadhat rosznyelvü, aki azt mondja: „Hiszen 
magok a tisztelendő urak " 

Óvakodjék a hitszónok oly állitásokkal elő-
hozakodni, melyek csak a szószéken jutnak eszébe, s 
melyek felett előlegesen nem elmélkedett; de olya-
nokkal se, melyekről elgondolhatja, hogy hallgatói 
vagy nem, vagy félre fogják érteni azokat. Nagyon 
fontolja meg a hitszónok, mit mondjon a szószéken; 
mi hatása, mi következménye lehet annak, mit 
mondani akar. Sehol sem könnyebb félreértetni, 
mint épen az egyházi szószéken ; mert a hallgatók-
nak felfogási tehetsége igen különböző, s a rögtöni 
felvilágositás nem lehetséges, mint például a pár-
beszédben, hol társam, ha meg nem értett, ezt meg-
mondhatja, s én szavaimat legott megmagyaráz-
hatom. 

Ha a szentek életéből hozunk fel példákat, 
szintén igen kell vigyázni, hogy azt kellő ildom-
mal s megkülönböztetéssel tegyük. Sok mozzanat 
van a szentek életében, melyeket a nagyobb kö-
zönség sem átérteni, sem méltányolni nem tud. 
Lesznek, a kik ilyenek hallatára túlzást, talán — 
sit venia verbo, de fájdalom, igy van — oktalan-
ságot emlegetnek, s akkor az ily példa szintén töb-
bet árt, mint használ ; mi egyébiránt ösztön lehet a 
papra nézve, hogy hiveit az ilyeneknek átértésére 
lassankint képesekké tegye. Azért, ha ily példát fel 
kell hoznia, kellőleg magyarázza meg azt ; sőt, a 
szükséghez képest védelmezze is; egyáltalán pedig 
gondolja meg, hogy : non omnes possumus omnia. 

A moralistáknak különféle nézeteit s distin-
ctióit a szószéken fejtegetni talán szintén nem ta-
nácsos; mert igen sok tantétel, mely a gyóntató 
előtt főfontosságu, a nép elé dobva csak zavart 
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idézhet elő, Igy ha valaki ezt a tételt idézné : „Ad gravem 
materiam (furti) relative spectatam requiri 'videtur summa 
circiter duorum vel trium franeorum, relate ad operarios, 
qui laboré diurno victum sibi comparant" — nem egy mun-
kás örülne, hogy két frankot lopni, ő rá nézve csak csekély 
bün. Tudok egy esetet, midőn egy népmissio alkalmával a 
vendég-szónok azon munkákat sorolta elő, melyeket egyes 
moralisták nézete szerint vasárnapon is végezni szabad, s 
ezek közt a kenyérsütést is. Ugyanott pedig a plébá-
nos csak az évek hoszu sora után tudta volt kivinni, hogy 
a pékek legalább vasárnapon kíméljék segédjeiket, — s 
mulatságos volt látni, mennyi tekintélye lett egyszerre ama 
szegény missionariusnak a helybeli pékek előtt, kik összes 
tanításából csak azt jegyezték meg magoknak, hogy ők 
most már megint vasárnapon is dolgoztathatnak, s hogy a 
plébános ur egyenesen az egyház tanitása ellenére (!) aka -
dályozta őket abban. Igy ezen egy szóval le volt rontva 
mindaz, mit a plébános sok ideig épített. 

Jövő czikeimben a thema választásáról s a predikáczio 
tartamáról mondandok egyetmást. —tv— (Folytatjuk.) 

A pápák sanyargatóinak sorsa. 
(Vége.) 

A franczia directorium tagjai közt leginkább Barras, 
Lareveillère-Lozaux és Rewbel voltak azok, kik a vallás s 
pápa elleni gyűlöletből VI. Pius iránti e rettentő el járás-
nak szerzői voltak. Barras, ki a forradalmi Francziaország-
ban egy ideig a főszerepet játszotta és Napoleon felemelke-
désére alkalmat szolgáltatott, ugyanezen Napoleon által 
consulsága kezdetén Párisból negyven órái távolságra szám-
űzetett, egészségi tekintetből 1805-ben megengedtetett neki, 
hogy Brüsselből Marseillebe mehessen, azonban 1813-ben 
Thibaudeau praefectus által mint összeesküvő bevádoltatván 
Rómába száműzetett, és midőn Murát 1814-ben Rómát el-
foglalta Montpellierbe utasíttatott és ismeretlenül, elfelejtve, 
megvetve mindenkitől 1829. január 29-én Chaillotban meg-
halt. Lareveillère-Lezaux, aki alapitója, főpapja volt a phi-
lantrophicus egyháznak és dühös ellensége a katli. egyház-
nak 1799-ben gyalázatosan kiutasittatott a directóriumból, 
minden oldalról guny versek és carricaturák szórattak ellene, 
éveken kei-esztül elhanyagolt ruházatban j á r t Párisban és 
1824-ben meghalt. Rewbel, aki szemtelen lármája által j u -
tott befolyásra a directoriumbau, Napoleon alatt régi semmi-
ségébe ismét visszasülyedt és megvetve, elhagyatva, afeletti 
boszuságában, hogy gyermekei összehalmozott kincseit esz-
telenül elpazarolták, 1810-ben meghalt. Berthier generalis, 
később wagrami herczeg, egy ház harmadik emeletének abla-
kából kiesett és fejét szétzúzta ; Oervoni generalis, Róma fel-
lázitásának főmotora, aki VI. Piust felszólította, hogy is-
merje el a római köztársaságot, az Eckmühl melletti ü tkö-
zetben 1809-ben elesett. Saliceti, ki Nápolyban Buonapa te 
József alatt rendőrminister volt, de később Murát által elbo-
csáttatott, oly gyűlöltté lett Nápolyban, hogy ellene össze-
esküvés keletkezett és csakis véletlennek köszönhette, hogy 
házával együtt légbe nem röpittetett, ő is véletlenül halt el 
1809-ben. A szintén felemiitett hitehagyott pap Bassal, ki 
egyik főrészese volt a római köztársaság megalapításának 
és a consulok közt helyet foglalt, erőszakoskodás és tolvajság 

miatt haditörvényszék elé állíttatott és elitéltetéséről csak 
az által menekült meg, bogy a directorium megváltozott, 
meghalt nemsokára Párisban 1802-ben. 

Mindezekből látható, hogy mindazok, kik VI. Pius szen-
vedéseinek okai voltak, valóban szokatlan és sajátságos véget 
értek és beteljesedett rajtok is, hogy mindazok élete, kik a 
pápák ellen rosz akarattal vannak, nyomorrá változik és még 
nyomorultabban vesznek el. 

Az Istennek igazságos Ítélete és azoknak méltó bűn-
hődése azonban, a kik Krisztus helytartóit sanyargatták, 
nem csak a mondottakból, hanem VII. Pius életéből is ki tű-
nik. Sokkal ismeretesebb azonban a történelemből e sz. pápa 
élete és szenvedése, hogy sem azt szükségesnek vélnök az 
olvasó elé tárni, azért tárgyunkhoz szorosan ragaszkodva, 
csak a tényeket soroljuk elő, melyekből fentebb mondott 
állitásunk igazsága kiviláglik. 

Az Ur Isten mindenekelőtt szigorúan megbüntette VII . 
Pius szenvedéseinek okozóját, Napoleont, mert nem csak 
trónját veszítette, hanem egész hátralevő életét is fogság-
ban töltötte el, melyet Elba szigetén csaknem azon időben 
kezdett meg, midőn a pápa Rómába a legnagyobb fénynyel 
bevonult ; a büntetés azonban nem csak őt, hanem társait is 
utóiérte. 

Murát, aki titkos szerzője volt a pápa elfogatásának, 
miután királyságából, Nápolyból elűzetett, Corsicába ment, 
honnan 250 katonával elindulva Calabriában akart kikötni ; 
de egy szélvész hajóit szétszórta és ő alig 30 emberrel érke-
zett meg a pázzói parthoz. Hiúsága által elvakittatva azt 
hitte, hogy a nép és a katonaság épen ugy hozzá fog páx-tolni, 
mint I. Napoleonhoz, midőn az első fogságából elszökött ; 
de a parasztok őt és katonáit elfogták, ő haditörvényszék 
elé állíttatott, 1815. okt. 13-án halálra ítéltetett és ugyan-
azon hó 15-ik napján életének 44-ik évében főbe lövetett. 

Beauharnais Jenő, ki Olaszország alkirálya volt, és 
mint ilyen felfuvalkodott, gúnyos leveleket irt VII. Pius-
hoz, megélte, hogy anyja Josephine eltaszíttatott, hogy Na-
poleon trónjától megfosztatott és evvel minden reményei 
meghiúsultak, később apósának, a bajor királynak kegyére 
szorult és rögtöni halállal mult ki élte 44-ik évében. 

Fouché rendőrminister, otrantói herczeg, a forradalom 
előtt oratorianus, mint száműzött királygyilkos Triestben 
halt meg. A másik rendőrministert Savaryt, rovigói herczeget, 
aki a fogoly pápa elleni parancsolatokat végrehajtotta, N a -
poleon bukása után az angolok Malta szigetére fogva vitték, 
onnan hét hónap után Smyrnába szökött, és midőn itt azt 
hallotta, hogy a kormány őt halálra Ítélte, nem érezte itt 
magát biztosságban és azért Gráczba ment, de midőn itt is 
gyanús lett, ismét Smyrnába ment és végre 1819-ben t i tok-
ban Angliába ment, mig végre folytonos hányattatás között 
rákbajban halt el, miután már a szentségeket mégis á j ta to-
san magához vette. Berthier Caesar, VII . Pius főbörtöuőre 
Savonában, rögtöni halállal mult ki. 

Alquier, ki mint követ az egyházi államnak közvetlen 
megszállása előtt oly kétértelmű szerepet játszott, már maga 
Napoleon által visszahivatott, kinek bukása után mint k i -
rálygyilkos Francziaországból száműzetett és mindenki által 
elfelejtve elhunyt 1826-ban. Midlis, aki Rómát megszállotta 
és VII . Pius elhurczoltatásában részt vett, véletlen halállal 
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mult ki. Radet, aki a pápát elfogta és elhurczolta, Napoleon 
bukása után 1816-ban Vincennesben elfogatott, a besançoni 
fellegvárba vitetett, a haditörvényszék által kilencz évi 
börtönre Ítéltetett, honnan 1818-ban csak a király kegyel-
méből menekült meg. 

Ha tehát egy tekintetet vetünk mindazoknak sorsára, 
a k ik bármily módon részt vettek VI. és VII . Pius sanyar-
gatásában, lehetetlen tagadni, hogy azokat rendkívüli sors 
és legtöbbnyire váratlan halál érte. Ami azokkal történt, 
a kik sz. Péter irányában erőszakot, ravaszságot, csalárdsá-
got tanúsítottak, ugyanaz ismétlődött azokon, kik az ö utó-
dait kínozták, vagy abban segédkezet nyújtottak. Lehe-
tetlen tehát mást mondanunk, mint : digitus Dei est hic. 
(Exod. 8,19.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Pest, junius 27. A s z a b a d e l v ű p á r t e r e d ó j a 

é s a n a t h e m á j a . Nem hiában, hogy az aratási időszak 
küszöbén állunk, de van is gazdag aratás a liberális pro-
grammokban ; igaz ugyan, hogy tiszta búzát nem ara tha-
tunk, de hát a gazt is csak le kell aratni, ha nem más czél-
ból, legalább, hogy a tűzre dobjuk. Pardon, hiszen levelem 
czime nem az aratásról, hanem a szabadelvű-párt credójá-
ról és anathemájáról szól — nem tesz semmit, hiszen épen 
az a tűzre való, ami a liberális párt credójában a vallási kér-
désekre nézve foglaltatik és viszont a liberális párt azt ana -
thematizálja, ami az ő programmjában nem foglaltatik, de 
más programmjában benne van. 

A liberális párti lapok folyton azt hangoztatták, hogy 
pár t juk távol van minden igazságtalanságtól a katholicis-
mus iránt, volt is kelete a sok phrasisnak, a szabadság, 
egyenlőség, testvériség szavai csak nem elkoptattattak, 
mert, hogy értelmük régen el van koptatva az ma már nem 
szenved kétséget ; meg is vár ták minden szabadelvüpárti 
képviselőtől, hogy lesz annyi belátása, miszerint nem fog 
oly nyilatkozatokat tenni, melyeket ők kénytelenek lé-
vén megezáfolni, egyszersmind kitűnjék, mi foglaltatik a 
liberális credóban és mi vonja magára a liberális excommu-
nicatio majort, melytől felmentetés csak azon esetben v á r -
ható, ha az illető képviselőjelölt szőrzsákban és mezitláb — 
Gesztre zarándokol. De ki tehet róla, hogy Magyarország 
sem egészen nazarénusok-, sem egészen protestánsokból nem 
áll, és igy a kerületeket sem lehet úgy kikerekíteni, hogy 
onnan a katholikusok kizárassanak, k ik mégis csak kezde-
nek érdeklődéssel viseltetni egyházuk ügye iránt. Minthogy 
pedig a képviselőjelölteknek maguknak sokkal többe van, 
hogy megválasztassanak, mintsem, hogy megbukjanak, ezt 
pedig csak ugy kerülhetik el, ha legalább egy némely pon-
tot vesznek fel programmjukba, a mi a katholikusoknak 
kedvező, ezt a csekélységet a katholicismus, azaz, hogy a 
maguk érdekében jónak lát ják megtenni. 

Meg is tették. Elmondták némelyek, mint különben 
szabadelvüpártiak, hogy nekik placetum, polgári házasság 
stb. nem kell, elfelejtvén, vagy legalább is a választási 
idényre elejtvén a liberális párt credóját, mely Deák F e -
rencz juliusi hirhedt beszédében foglaltatik, a mely ellen 
elkövetett minden haeresis, a liberális pártbéli excommuni-
c a t o vonja magát. Úgyis történt. Az anathema kimonda-

tott azon képviselőjelöltekre, kik ellenmondanak a place-
tumnak, a polgári házasságnak és hasonló, a kath. egyház 
szabadságát és tanitmánya épségét biztosító polgári intéz-
ményeknek, azon indokolással, hogy a kinek ilyen a c re -
dója, az tulajdonképen a szabadelvű párthoz nem is t a r -
tozhatik. 

Az adott esetekből következtetve tehát, akarva, nem 
akarva, oda kell jutnunk, amit már régen kimondtunk, hogy 
a szabadelvű párt , habár tisztán politikai Credójára nézve 
nincsen is tisztában magával, egyházpolitikai credója azon-
ban visszavonhatlanulmeg van állapítva; megvan állapítva, 
hogy e credóba minden oly pont, mint dogma felvétetik, a 
mely az egyház szabadságát tönkre teheti, és a mi az egy-
ház szellemi kincsére károsan hathat, ellenben mindaz szám-
űzetik, a mi nevezett kettős pontra nézve kedvező lehetne, 
nem is említve ama mohó vágyat, melylyel a liberalismus 
ka r j á t az egyházi vagyon után kiterjeszti, hiszen általános 
ama nézet, hogy a conservativ pártot a liberalismus mind-
addig nem engedi uralomra jutni, mig csak az egyházi v a -
gyon is keresztelt és kereszteletlen zsidók kezére nem jut . E 
magasztos czélok elérésére azonban kétes elemekkel eljutni 
nem lehet, ezekhez telivér 13 próbás liberális tagokra van 
szükség, és igy történik, hogy a liberális párt, mint nevezni 
szokták, a sötét középkor fegyvereihez nyul és villámaival 
kérlelhetetlenül sújt ja mindazokat, kik az .időket és módo-
kat ' , hozzátehetjük : a liberalismus végczéljak szemük elől 
tévesztve, önvesztükre kimondják, hogy a placetumot nem 
ta r t j ák az igazsággal megegyeztethetönek, sem a polgári 
házasságot szükségesnek. 

Nem tudjuk, vannak-e sokan sorainkban, kik Jókaival 
tartva azt vélik, hogy a culturharcz nálunk elmarad, demi 
tekintetbe véve, hogy mikép hazudtolja meg önmagát a libe-
rális sajtó,mikép tagadja meg azokat a képviselőjelölteket,kik 
ma épen azt beszélik, amit egy időben, csak kevéssel ezelőtt 
is a liberális sajtó mondott, hogy t. i. nálunk nincsen szük-
ség culturharczra, mi mondjuk, a könnyen hivők soraiba 
nem tartozunk. Sőt látva azt, hogy mily szigorúan j á r el a 
párt-sajtó azok irányában, kik különben test az ő testéből, 
vér az ő véréből, csak azért, mivel irántunk némi méltányos-
ságot tanúsítanak, ez eljárásából méltán következtetünk 
arra, hogy mily zsarnoksággal fog eljárni az egyház i rányá-
ban, amely természetesen az említett pontokon kivül, még 
más egyébnek elhagyását, részben pedig másnak megadását 
is követelni fogja. Tehát csak higyje, aki hinni akar ja , hogy 
nem lesz culturharcz, mi nem hiszszük és ajánl juk is Hogy 
más se higyje, mert ez egyik előfeltétele, hogy méltó fogad-
tatásban részesítsük. | | 

Győr, jun. 23. K a u t z G y u l a u r h á l á j a a k a -
t h o l i c i s m u s i r á n t . A szabadkőművesség egyik fő fész-
kéből irok, fájdalom, hogy nem ugy amint reménylettem és 
óhajtottam, amint joggal megvárhattam volna, hogy írhassak. 
A fuzionált komédia nálunk is végbement, van .szabadelvű 
pártunk' , vagyis, hogy helyesen fejezzem ki magamat, van 
szabadelvű párt itt is, mert a mi pártunk, már a kath. pap-
ságé a Sennyei-párt. Távol já rnék feladatomtól, ha e két 
párt közti különbséget akarnám itt fejtegetni, mivel czélom 
nem más, mint e lap olvasóit tudósítani a felöl, ami itt f. hó 
20-án a liberális párt nagyobb dicsőségére történt, a midőn 
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is Kautz Gyula ur a jövőben követendő programmját el-
mondotta ; — bogy e mellett egy kis criticát is irni szándé-
kom, az már a dolog természetéből folyik. 

Mielőtt azonban feladatom teljesítéséhez fognék, egy 
megjegyzést előre kell bocsátanom. Mint szem- és fültanuja 
a történt dolgoknak épen hozzá fogandó voltam Kautz ur 
beszédének írása és critizálásához, amennyiben az a vallás 
és egyházra vonatkozik, midőn, mondhatom nagy örömemre 
a ,Pesti Napló' tudósitása ez ügyben kezemhez jutott. Annál 
jobb, gondoltam magamban, ide ii-om a ,Napló'-ból e részle-
tet, legalább nem mondhatja senki sem, hogy a beszéd e ré-
széhez valamit akár hozzáadtam, akár abból elvettem volna, 
mai nap, még a mi sorainkban is, sokan inkább hisznek li-
berális, mint katholikus tudósításnak, i me tehát itt van a 
szabadkőműves bölcsesség, élvezzék : 

„Az egyház és vallásügyi kérdést tekintve — mondja 
Kautz ur — ma is azt mondom, amit elöbbeni programm-
nyilatkozataimban mondtam, tudniillik, hogy én ezt a sza-
badság, a viszonosság és a jogegyenlőség elve szerint min-
den hitfelekezet és egyház jogainak, alapitványainak és 
vagyonának tiszteletben tartása alapján kivánom megol-
datni ; izraelita — mily érdekes, hogy Kautz ur a dolgot 
épen az izraelitákon tar t ja szükségesnek kezdeni — polgár-
társainknak, egyenjogúságuk minden irányban való érvé-
nyesítésére czélzó törekvéseit támogatni kész vagyok ; álta-
lános egyházpolitikai felfogásom pedig legközelebb azon 
elvekhez áll, melyet hazánk nagy (?) államférfia Deák F e -
rencz ismeretes epochalis országgyűlési beszédében jelzett ; 
bár nem ismerem félre, hogy e beszéd egy-két pontja, ha-
zánk specialis viszonyainál fogva rövid idő alatt megvaló-
sítható alig lesz, egynémely tétele helytelenül (?) magya-
ráztatott, sőt aggályokat is szült, a melyek pedig egészen 
alaptalanok (?) A polgári házasságot és az azzal kapcsolat-
ban álló szentszéki bíróságot különösen illetőleg, kijelentem 
azt, hogy e fontos és a vallási élet, meg a lelkismeret sza-
badságába füzödő kérdések is a fentjeleztem elvek szerint 
lesznek elintézendők, hogy vallási érzületeimmel a kötelező 
polgári házasság intézményének behozatalát összeegyeztet-
hetlennek nem tartom ; és bár a kérdés tényleges és teljesen 
kielégítő megoldását csak a megalkotandó polgári törvény-
könyv, meg az ezzel összhangzásba hozandó törvénykezési 
eljárás nyomán vélem eszközölhetőnek, azon esetben, hogy 
ha a kormány elérkezettnek látandja az időt és megvalósít-
hatónak a feltételeket, melyek ez intézményeknek népünk-
nél való életrevalóságát biztosítják és a polgári házasság 
behozatalát kezdeményezendi, részemről támogatásra fog 
találni". 

Amint a szives olvasó láthatja, itt a liberalismus egy 
remek müvével áll szemben, oly remek müvével, mely azon-
ban az egész liberalismust kellőleg jellemzi. Mi Kautz ur 
működését már rég figyelemmel kisérjük, még nem feledtük 
el mindazt, mit az ő működéséről az egyetemen mint rector 
magnificuséről a kath. lapok írtak, de hogy annyira beleta-
nult légyen a két kulacsos liberális politikába, hogy ilymó-
don fizetendi vissza mindazt a katholicismusnak, amit tőle 
nyert, arra eddig nem számítottunk, most azonban ő vele is 
tisztában vagyunk. 

Ha a közlött beszéd-részt jellemezni akarjuk általában, 

elmondhatjuk felőle, hogy Kautz ur vele azt akarta elérni, 
miszerint a kecske is jól lakjék, a káposzta is megmarad-
jon, azaz, Kautz ur ugy számított, hogy beszédével mind a 
kath. papságot ki fogja elégíteni, amennyiben biztosítja 
őket, hogy a kath. vagyont, habár ezt is elég phrázissal fel-
eresztve, védeni fogja, azon ránk nézve sértő módon gon-
dolkozván, hogy mi előttünk első a pénz, a többivel pedig 
úgyis mit sem törődünk; mind pedig a liberális pártot meg-
hódítja maga részére, a mennyiben ennek zsákmányul kész 
odadobni azt, ami az egyházban szellemi, ezért mondja, hogy 
az ő nézetei ,legközelebb' állanak Deák Fereucz juniusi, úgy-
mond epochalis beszédéhez, ezért mondja, hogy ő a kötelező 
polgári házasságot vallási érzületével megtudja egyeztetni. 
K. ur azonban rosszul számított, mert bizony-bizony mon-
dom, hogy az ő beszédével sem a kecske jól nem lakik, sem 
a káposzta meg nem marad és igy, ha már az eddig is mu-
tatkozó jelek nem csalnak, ő is éhen marad. 

Nem vagyok politikus mint K. ur, de annyit mégis 
meg tudok a helyzetből ítélni, hogy a ki követ akar lenni, 
annak nagyobb politikusnak kell lenni mint K. ur ; annak 
nem szabad a lába alól a talajt elvetni, melyen állva leg-
alább is valószínűvé teheti megválasztatását. K. ur pedig 
igy tett és épen akkor bizonyította be magát legpolitikátla-
nabbnak, midőn legnagyobb politikusnak akarta magát 
feltüntetni ; mert mig nyilatkozata előtt feléje hajlott mind 
a kath. papság, mind a liberális párt, nyilatkozata után 
mindkettő részvétét elveszítette, ugy, hogy a dolgok nagy 
fordulatának kell itt beállani, hogy K. ur jövőre is Győr 
városát képviselje. A kath. papságnak, mely pedig itt té -
nyező a választásoknál, K. ur nem kell, mert a papság nem 
csak az egyházi vagyont, hanem a házasságot is mint szent-
séget tiszteletben és érintetlenül akarja hagyatni az állam ál-
tal ; a liberális párt nagyrészének sem kell, mert annak nem 
csak a polgári házasság, hanem az egyházi vagyon is kell ; 
ime igy marad K. ur, két szék közt a földön. 

De most már áttérek a részletekre, de itt már rövidebb 
leszek, úgyis hosszura terjedt tudósitásom. K. ur azt mondja, 
hogy az egyházi vagyont tiszteletben akar ja tartatni. N a -
gyon szépen van mondva ; de nem volt-e már eddig is a l -
kalom, hogy azt, amit itt szóval mond, tettel is beváltotta 
volna ? K. ur egyetemi tanár, sőt rector is volt már, mint 
ilyen tudhatná, hogy az egyetem kath. alapítvány, tudhatná, 
hogy oda mai napság csupa protestánsok neveztetnek ki, 
ugyan hol volt akkor K. ur, midőn ily tények ellenében a 
kath. vagyont és alapítványt védelmezni kellett volna ? j ö -
vőre is ily erélyes (?) lesz-e védelme mellettünk, mint a 
múltban volt ? K. ur azt mondja, hogy egyház-politikai fel-
fogása legközelebb áll D. F.-hez, bár egy két pontja rövid idő 
alatt megvalósítható nem lesz, egy némely tétele helytelenül 
magyaráztatott — természetesen a katholikusok által — 
sőt aggályokat is szült, a melyek pedig egészen alaptalanak. 
Erre csak az a kérdezni valónk van : olvasta K. ur azt a 
törvényjavaslatot, melyet az egyház és állam közti viszony 
rendezésére kiküldött bizottság az országgyűlésnek benyúj-
tott? kinek beszéde alapján készült-e javaslat ? vagy a b i -
zottság is félreértette Deák Ferencz beszédét és pedig 
annyira, hogy a 27 tag közt egy sem találkozott volna, ki a 
többi 26-ot téves felfogására figyelmeztette volna? vagy K. 



416J 

ur olyannak találja ama javaslatot, mely szintén csak .leg-
közelebb áll' Deák Ferencz beszédéhez ? K. ur, ugy látszik, 
hogy bennünket vagy butáknak tart, vagy gúnyt üz velünk. 
Köszönjük mindakettöt, feljegyezzük. Kautz ur végül azt 
mondja, hogy ö a kötelező polgári házasságot vallási érzüle-
teivel össze tudja egyeztetni és ezt is a fentjelzett elvek 
szerint — t. i. a szabadság, jogegyenlőség stb. — akar ja 
elintéztetni. Sajnálom, hogy egyetemi tanárral állok szem-
ben, — azonban bocsánat, lehetség, hogy az egyetemeken 
ma már feltalálták, mikép lehet valami .kötelező' és mégis 
szabad, mert hát K. ur kötelező polgári házasságot akar a 
szabadság alapján ; — nem fejtené meg K. ur, hogy az, mikép 
lehet, értem a gyakorlati életben és nem az egyetemi tan-
széken, mert, mint beszédéből kiveszem, ott ez lehetséges. 
Vallási érzületével, hogy mit tud K. ur megegyeztetni, mit 
nem, avval nem vesződünk, de annyit mégis csak mondunk, 
hogy sajátságosan nézhet ki az olyan kath. vallási érzület, 
mely a polgári házasságban nem csak megnyugszik, hanem 
még kész azt támogatni is, ha valaki kezdeményezi. 

Hanem most már elég; most már tudjuk, hogy K. ur 
nem a mienk, ezt ugyan sajnálhatjuk, de annak mégis ör-
vendünk. hogy szint vallott és tudjuk, hogy kivel van dol-
gunk ; miután azonban a mi vallási érzületünk egészen külön-
bözik a K. úrétól, igen megfogható, ha mi katholikusok sa-
ját és nem a K. ur vallási érzülete szerint fogunk eljárni a 
választásoknál. K. urnái teljesedett az, amire nézve e becses 
lap egykor pesti levelében óhajtását fejezte ki : bárcsak 
minden követjelölt nyiltan kimondaná nézetét a vallási kér-
désekre nézve, hogy a kath. nép tudja magát tájékozni. Az 
óhajtás teljesült, mi már látunk, de hogy K. ur is látni 
fogja-e mint képviselő az országházat jövőre, arról kétel-
kednünk szabad, de ez esetben csak azt fogja megtalálni, 
amit megérdemelt. —0— 

Nagyvárad. J u b i l e u m i k ö r l e v é l . (Vége.) A 
feltételeket pedig, melyek alatt a most hirdetett jubibilaeumi 
búcsúnak áldásaiban részesülhetünk, maga szentséges atyánk 
szabja ki, midőn mondja : „ugyanazért mindazon Krisztus-
hivőknek összesen és egyenként, — létezzenek a világ bár -
mely részén, de kik az apostoli sz. szék kegyelmében és 
iránta való engedelmességben élnek, — ha töredelmesen 
meggyóntak és megáldoztak, ha a székes- vag)* más főtem-
plomot és egyéb ugyanazon városban vagy helyben vagy 
külvárosokban létező, a főpásztorok vagy azoknak helyette-
seik, vagy mások által az ő meghagyásukból kijelelendő 
templomokat naponként egyszer, tizenöt egynnásután, vagy 
időközönként következő napokon ajtatosan meglátogatand-
ják, s azokban a katolika anyaszentegyház és ezen apos-
toli szék javáért és felmagasztalásaért, az eretnekségek 
kiirtásaért és minden tévelygők megtéréséért, az egész 
keresztény nép békéje és egyezségeért és ami szándé-
kunkra Istenhez buzgóan imádkozandanak, az Urban ir-
galmasan megengedjük és megadjuk, hogy a jubilaeumi 
évnek minden bűneik fölötti legteljesebb feloldozását, 
elengedését és bocsánatát a fönnebb emiitett év lefolyása 
alatt egyszer elnyerhessék; valamint megengedjük, hogy e 
bucsu azon megholt lelkekre is esedezésképen alkalmaztat-
hassák általok, kik Istennel a szeretetben egyesülve költöz-
tek ki ez életből". 

Ezek után ő Exja saját megyére vonatkozó rendelke-
zései adatván elő, a főpásztori levél ekként végződik: 

Krisztusban kedvelt Testvéreink és Fiaink ! Ime, főbb 
vonásaiban előadtuk a mondottakban anyaszentegyházunk-
nak a bün, valamint aunak következményeiről szóló tanitá-
sát ; visszaidéztük emléketekbe a töredelem szentségének 
azon kellékeit, melyek nélkül nem számithatunk bűnbocsá-
nativá, annál kevésbbé pedig a bün örökös és ideiglenes bün-
tetéseinek elengedésére, tehát arra sem, hogy jubilaeumi tel-
jes búcsúban lelki haszonnal részesülhessünk. Előadtuk 
mindazt, ami anyaszentegyházunk szentséges feje által a ju-
bileumi buesura nézve Tőletek, valamint hiveitek részéről 
is megkívántatik. Mint az egyház szolgái, mint Isten titkai-
nak sáfárjai, legyetek rajta Krisztusban kedvelt Testvéreink 
és Fiaink, hogy mind magatok, mind hiveitek minél na-
gyobb buzgósággal, annál nagyobb lelki haszonnal merítse-
tek Krisztus és az ő szentjei érdemeinek kincstáraiból. T á -
vol legyen tőlünk az üdv ezen napjaiban minden lanyhaság 
minden tespedés azon lelkek szolgálatában, melyekről valaha 
számot keilend adnunk a szigorú birónak. Legyetek fárad-
hatlanok a hi vek oktatásában, készsegesek és kitartók azok 
gyónásainak elfogadásában. A ti buzgóságtok foka határo-
zandja meg azon lelki haszon mennyiségét, mely e szent év 
lefolyása alatt lelki gyermekeitekre — vajha maradandó si-
kerrel — háramlani fog. — Ugyanazért a tridenti sz. zsinat 
intelmével zárom be Hozzátok intézett jelen főpásztori szó-
zatomat : Oktassátok szünet nélkül a népet, üditsétek fel 
őtet a szentségek által, imádkozzatok naponként a népért, 
éltetek és társalgástok dicséretes példája, erényeitek és fe-
gyelmezett erkölcseitek által világitsatok és mutassátok meg 
neki az üdvösség útját ; — és intlek az Apostollal : mindenre 
nézve legyetek magatok jó cselekedetek példája a tanítás-
ban, feddhetlenségben, méltóságban ; beszédetek legyen igaz, 
feddhetlen, hogy az, ki ellenünk vagyon, megszégyelje ma-
gát, semmi gonoszt sem mondhatván ellenetek. Ekként éren-
ditek el példátok, iparkodástok és közremüködéstek által 
azt, hogy hiveitek ne csak lássák, mit kelljen tenniök, ha-
nem meg is cselekedjék, s Isten kegyelmével magokra ve-
gyék, mint Istennek szent választottai, az irgalom indula-
tát, a kegyességet, alázatosságot, szerénységet, béketűrést, 
elszenvedvén egymást és megengedvén egymásnak, vala-
mint az Ur megengedett nekünk. Mindezek fölött pedig 
szeretettel legyenek, mely a tökéletesség köteléke. 

A jubilaeumi búcsúnak e szent eredményét óhajtja 
szentséges Atyánk és vele Mi, az Atyának, Fiúnak és Szent-
lélek Istennek nevében. Amen. 

..Kelt püspöki székhelyünkön Nagyváradon, márczius 
14-én az Ur ezernyolczszázhetvenötödik, püspökségünk he-
tedik évében. István, püspök. 

Róma. J u n i u s 16-a itt az ünnepnap s annak j e -
lentőségéhez méltóan illetett meg. Ha Krisztus Urunk földi 
helytartójának szava, melylyel a híveket arra szólitá fel, 
hogy Jézus isteni szivének ajánlják fel magokat, — ha 
mondjuk, e magasztos szózat mindenütt a világon készséges 
hódolattal fogadtatott is, legkészségesebben fogadtatott a 
keresztény világ központján, itt, Rómában. 1875-i junius 
16-a, azon napnak kétszázadik évfordulója, melyen a Meg-
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váltó b. Alacoque Margitnak megjelent, a pápai Rómának 
legszebb napjai közé tartozik. 

Kora reggeltől fogva a jézustársaság Al Gesù tem-
ploma zsúfolva telve volt ajtatoskodókkal, kik oda sereglet-
tek, bogy az isteni Sziv iránti tiszteletökről tanúbizonysá-
got tegyenek azon templomban, mely legszentségesebb ne-
vét viseli. A gyóntatószékek úgyszólván ostrom alatt állot-
tak, s ezren meg ezren vevék magokhoz az Ur testét. A 
nyolcz órai mise alatt annyian áldoztak, hogy több pap, több 
oltáron egy félóránál tovább el volt foglalva az Ur testé-
nak osztogatásával ; s liasonlólag volt ez Róma egyéb tem-
plomaiban is, mindenütt a hivők, nemével a vallásos enthu-
siasmusnak készültek a délutánra. 

Mert ezen reggeli ajtatoskodás csak előkészület volt a 
délutánira, a felajánlás ünnepélyes cselekedetére, mely 
Róma összes plébánia templomaiban a következő módon 
történt. 

Öt órakor kitétetett a Szentség ; hat órakor alkalmi 
szent beszéd volt, s azután ama gyönyörű felajánlási ima 
mondatott el, melyet a ,Religio' is hozott. A hivek minde-
nütt betöltötték a templomokat. Mennél viharosabbak az 
idők, mennél kényesebbnek látszik az Egyház s vele együtt 
az egész keresztény társadalomnak helyzete, mennél dur-
vábban hallatszanak a páholy fenyegetései, mennél kihí-
vóbb magatartása, annál inkább serénykednek a hivek, 
közös atyjok, a pápa felhivásának engedni, s magokat az 
isteni Sziv oltalmába ajánlani, az Egyház s társadalom jól— 
létéért forró imákat küldeni az egek Urához ! 

Az isteni Gondviselés ugy rendelte, hogy a paray-le-
moniali csudás megjelenésnek második Centenáriuma épen 
azon napra essék, melyen az Egyház dicsőségesen uralkodó 
pápánk, IX. Pius ő Szentsége megválasztatásának harmin-
czadik évfordulóját üli. Ez okozá, hogy a bibornoki szent 
karnak tagjai e nap reggelén, összegyűlve a pápai trónte-
remben mint a ' összegyház óhajainak hírnökei, hódolattel-
jes szerencsekivánataikat fejezték ki ő Szentsége előtt. P a -
trizi bibornok, mint a karnak idősbje méltóságteljes feliratot 
olvasott fel, melyben a két emlékezetes napnak fentjelzett 
összetalálkozásából indulva ki, hangsulyozá, mennyire re-
mélik s kérik a katkohkus világ hivei a Mindenhatótól, 
hogy Anyaszentegyházának végre is a békét s nyugalmat 
visszaadni, ellenségeit józanabb útra téríteni kegyeskedjék. 
Végül pedig hathatós szavakban biztositá ő Szentségét a 
karnak őszinte, rendithetlen hűségéről s ragaszkodásáról. 

O szentsége, mélyen meghatva, egyikével felelt azon 
gyönyörű beszédeknek, melyek, bár megszokva nála, mégis 
mindig megujuló, monumentális hatást gyakorolnak a hall-
gató s olvasó szivére. E beszéd következőleg hangzik: 

Öt éve már annak, hogy e város meg van szállva, pe-
dig nem idegen hadsereg által, miként ezt Róma a régibb 
években többször vala kénytelen eltűrni, hanem olasz had-
csapatok által, melyek nem azért jöttek, hogy azt védjék ós 
oltalmazzák, hanem hogy szorongassák és elnyomják, s ek-
kép a legtisztább aranyat s a legragyogóbb szinfényt, me-
lyet az által nyert, hogy fővárosa vala a kath. világnak, 
egy földi s kiválólag földi birodalom homályos és zavart 
levegőjével cseréljék fel. Mindamellett mégis a kath. világ 
ezer részéből buzgóbban fordulnak, mint valaha, a pillantá-

sok az igazság ezen központja felé. Nagy vigasztalásunkra 
szolgál láthatnunk, hogy oly korszakban, mely a kath. egy-
ház szorongattatásai s megtámadtatásait oly nagy számmal 
jegyzi fel, a hit és szeretet csak annál melegebben lángol, s 
a szivek még szorosabban ragaszkodnak, mint valaha, ezen 
szentszékhez. 

Vizsgáljuk egy pillanatra a harczot, mely két elv : a 
tévely és az igazság elvei között mutatkozik. Láttok egy 
részről számos házakat, melyekre a bün zászlója van tűzve, 
másrészről pedig menedékházakat szemléltek, melyekben a 
keresztény szeretet elfogadja ama lelkeket, melyek a b ü n -
bánatnak szentelik magukat. Lát já tok egyrészről a szem-
telen, hazug és elvetemült sajtó közleményeit, mely részben 
oltalmat és zsoldot nyer azoktól, a kiknek elnyomniok kel-
lene ; másrészről pedig a jó katholikusok jámbor egyesüle-
teit szemlélitek, melyek azon fáradoznak, hogy egészséges 
erkölcstant hirdető könyveket, épületes müveket és hírlapo-
kat terjeszszenek, mely utóbbiak, mondhatnám, kath. jelle-
get öltenek fel, s részben feladatukká teszik, a tévelyeket 
megczáfolni, a forradalmi és sectárius elferditésoket lelep-
lezni. Láttok egyik részen apostatákat és hitetleneket, kik, 
mivel a dolgok mostani folyamatát közremüködésökkel létre 
jőni segitették, jutalmul tanszékeket kaptak, hogy rontsák 
az ifjúságot. Ez valóban rettenetes, de fájdalom ! nagyon is 
igaz. Hogy e pusztitó folyam elé gátot vonjanak, sokan f á -
radhatlanul foglalkoznak az ifjúság- oktatásával, részint, 
hogy a fiatalokat a megmérgezett legelőktől eltávolítsák, 
részint pedig, hogy őket, miután ama tanitók légkörét, kik 
a dögvész tanszékein ülnek, magukba szivták, az igazság 
ösvényére visszavezessék. Ha egyrészről láttok elhagyatott 
templomokat, melyekben előbb az Ur dicsérete hangzott a 
zárdalakók s az ő szűz jegyesei ajkairól, most pedig némán 
s elhagyatottan állanak, mivel falaik közt komor hallgatás 
uralkodik, mely pusztaságokat hirdeti ; másrészről látjátok, 
mint telnek meg hivőkkel ama templomok, melyek a cultus 
számára még fennmaradtak. Azok megzavarására, kik oly 
kevés illemérzettel állitották, hogy jun. 16-ika észrevétle-
nül fog elmúlni a római népre nézve, bizonyos vagyok, hogy 
e pillanatban, melyben hozzátok szólok, a templomok telvék 
és szokatlan, szerény diszszel ékositvék, hogy a szent szivet 
ünnepeljék. Az isteni Üdvözitő bizonyára szeretetteljesen 
tekint le erre mennyei szentélyéből, s atyai vonzalommal 
hallja könyörgéseinket, hogy azokat az örök üdvösség frigy-
szekrényébe lerakja és annak idején meghallgassa. Mivel 
tudjuk, hogy e sziv végtelen szeretettől áradoz az emberek 
iránt, meggyőződve kell lennünk arról, hogy imáink nem 
voltak haszontalanok. ("Vége köv.) 

Berlin. M o z z a n a t o k a ,k u 11 u r k a m p f '-b ó 1 
A titkos delegatusra vonatkozólag uj, igen érdekes adat me-
rült fel. KurowsJci kanonok, ki már régebben vizsgálati fog-
ságban ült a poseni várban, jun. 18-án a többi fogolytól el-
különittetvén, azóta szigorú őrizet alatt egyedfogságban tar-
tatik ; mert két intő levélen, melyeket a titkos delegatus 
Fromholz neklai s Prominski wiryi plébánoshoz intézett, s 
melyeknek eredetije a poseni rendőrség kezébe esett, az ő 
magánpecsétje találtatott. A kanonok mindeddig vonakodott 
erre nézve felvilágosítást adni, s arra szoritkozik, hogy e 
körülményt azzal magyarázza, miszerint pecsétjét könnyen 
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hozzáférhető helyen tartani szokta. Különben követeli, hogy 
a biró neki bizonyítsa be, miszerint a kérdéses leveleket 
maga irta s pecsételte. 

Tudvalevő dolog, hogy dr. Holzer, trieri nagyprépost 
mindig kissé uagyonis különös állást foglalt el a májusi tör-
vényekkelszemben, igy a múltkor azon diszebéden is megje-
lent, melyet a Bismarck-imádók Falk cultusministernek ad-
tak. Jutalmul azért a legújabb papéheztető törvény által fel-
függesztett jövedékeinek folyóvá tételét kínálták neki anél-
kül, hogy a kivánt alávetési nyilatkozatot megtegye. Mond-
ják azonban, hogy a nagyprépost az ajánlatot visszautasí-
totta, nehogy ugy látszassék, mintha a nyilatkozatot meg-
tette volna. 

A porosz u. D. államkatholikusok közt legújabban egy 
a császárhoz intézendő felirat eszméje merült fel, melyben a 
májusi törvényeknek eltörlését kérelmeznék. Igen comicus 
hatású lesz, ha azok, kiknek jellemtelen magokviselete azon 
tényezőknek egyike volt, melyek a kormányt a jelenlegi 
ferde irányba csábitották, most egyszerre mint egyházmen-
tök akarnák feltolni magokat. Nem tudni még, mi igaz van 
a feliratróli hírekben, mondják azonban, hogy a zárdatör-
vény most már azon befolyásos sziléziai főuraknak is végre 
valahára megnyitotta szemeiket, kik ámbár katholikusok, a 
,Róma elleni' harczban mindeddig — tudjuk miért — a kor-
mány részén állottak. Ilyenek Frankenberg gróf, sőt Rat i-
bor berezeg is. Ilyenek hallatára majduem eszébe jutna az 
embernek az a magyar közmondás, mely igy tartja, hogy : 
„késő b á n a t . . . 

Jó példát ad a majnavidéki papság, mely legközelebb 
közös tanácskozmányon elhatározta, hogy a fel nem függesz-
tett papok mindaddig, mig magok nem függesztetnek fel, 
vagy mig a többieknek (állami) felfüggesztése megszűnik, évi 
jövedelmök öt száztóliját adakozzák ínséget szenvedő pálya-
társaik javára. A német papság ezen nemes összetartása, 
karöltve a világiaknak ragaszkodásával s áldozatkészségé-
vel biztos kilátásba helyzi, hogy a ,papéheztető' törvény 
vaklövéssé válik a kormány részéről, s hogy a kath. papok 
közt egy sem fog találkozni, kinek ,a gyomorkérdés követ-
keztében' árulóvá lennie keilend. 

VEGYESEK. 
— Nyilvános hálakössönet. Méltóságos és főtisztelendő 

Ipolyi-Stummer Arnold besztercze-egyházmegyei püspök ur 
szép és jótetteinek hervadhatlan virágcsokrába ismét fris 
virágot tett az által, hogy megyéjebeli igen szegény sorsú 
káplányainak felsegéléseül, e napokban 1000 forintot o. é. 
— amit különben minden évben szokott tenni — azok kö-
zött szétosztani kegyeskedett. E sorok névtelen irója a besz-
terczei egyházmegye segédlelkészeinek őszinte hálás érze-
ményeiről tökéletesen lévén meggyőződve ; bátorkodik tisz-
telt kollegáinak nevében, ő méltósága irányábani hálaadó-

juk milliomod részét az által leróni, ha a nyilvánosság te-
rén, bálás köszönetet mond a jeles főpásztornak kérvén Is -
tent a mélt. főpásztornak hosszú boldog életeért. (,-M. A:) 

— Múltkori hírünk a szentszék s Oroszország közt 
szerencsés eredményre vezetett alkudozásokról, melyek által 
az orosz birodalmi katholikusoknak sorsa némileg enyhit-
tetik, most már hivatalosan is megerősíttetik. 

—• Svajczból a ,kulturharcz'-ra vonatkozólag nem 
igen tudunk ujat. A berni kormány még mindig különféle 
üzelmekhez folyamodik, hogy meghiusitsa a szövetség ama 
határozatát, melynél fogva a juravidéki papoknak száműze-
tését, mint a svajczi alkotmányba ütközőt megszüntetni 
kénytelen lenne, ha engedelmeskednék. Ugyanott megtör-
tént, hogy az ókatholikusok egy, nekik a kormány által 
odaitélt katholikus templomot a protestánsoknak adtak el. 
Genfnek egész területéből legközelebb az irgalmas nénikék 
is ki fognak tiltatni, mint a jezsuitákkal affiliáltak (!). 
Becsületesen viselte magát a schaífhauseni protestáns kor-
mány. Midőn ugyanis a svajczi ókatholikusoknak központi 
bizottsága felszólította, hogy az általa megindított mozgal-
mat pártolja, a kormány megkérdezte a kantonbeli katholi-
kusokat ; mit tegyen ? — ezek pedig azt válaszolták, hogy 
hallani sem akarnak az ókatholicismusról, minél fogva a 
kormány tagadó választ adott a bizottságnak. 

— Az angolok denique csak okos emberek. Ugyanama 
napon,mely en Disraeli a parlamentben egy tett interpellatióra 
nagy komolyan azt válaszolja, hogy rajta lesz miszerint a 
jezsuitákat Angolhonból kitiltó törvények szükség esetén 
tiszteletben tartassanak — ugyané napon ő szentsége Ró-
mában két angol jezsuitát fogadott, Perry atyát, a stony-
hursti observatoriumnak híres igazgatóját, s segédjét, Si t -
graves atyát, kiket as angol kormány a Kerguelen-szige-
tekre küldött volt, hogy ott a Venus át járását megfigyeljék. 
A törvény nem türi ugyan a jezsuitákat az országban, de a 
kormány mégis a tudomány érdekében legfontosabb és, mint 
a fenforgó esetben, legveszélyesebb küldetésekre is használja 
fel őket. 

— Olaszországban is szépen foly a ,culturharcz' po-
rosz minta szerint. A parlamentben történt interpellatióknál 
fogva a kormány meghagyta, hogy minden püspök, a ki nem 
bír királyi exequatur-ral, püspöki lakából kiűzessék. Ez 
azonban nem oly könnyű dolog. Egyrészt a hivek tiltako-
zásokkal ostromolják a kormányt, másrészt ismét számos 
püspök jogigényt tart a lakházára tett költségek visszapót-
lására, másutt pedig nagyon nehéz meghatározni, hol vég-
ződik a püspöki lak, hol kezdődik a papnevelde, ismét van-
nak helyek, honnan a kir. fiscus jelenti, miszerint, tekintve 
a közvéleményt nem meri a püspököt lakából eltávolítani. 
De amint a kormány a német kormányét, ugy a hivek is 
utánozzák a német katholikusok példáját ; amennyiben sok 
helyütt előkelő urak palotáikat az elűzött püspökök szá-
mára felajánlják. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A félév közeledtével bátorságot veszünk magunknak, t. olvasóinkat arra figyelmeztetni, miszerint kellemetlen 

zavarok elkerülése végett, méltóztassanak a juníus végén lejáró előfizetést jókor megújítani ; mert a tolakodás látszatát is 
kerülni iparkodván, lapunkat bizonyos határidőn tul csak azon t. előfizetőinknek küldetjük meg, kiknek megmaradásáról 
biztosak vagyunk ; a lapnak elmaradozása tehát mindig annak következménye, hogy az előfizetés nem a maga idején 
történt. — Ezzel lapunkat a t. közönségnek szíves pártfogásába ajánlva, szükségtelen felemlítenünk, hogy annak iránya 
s magatartása ezentúl is a régi marad. 

E l ő f i z e t é s i f e l t é t e l e k : 
Egész évre 10 forint, félévre S forint o. é. 
Előfizethetni minden kir. postahivatalnál ; a szerkesztőnél, Budán, visiváros, fóutcsa 221. s Kocsi Sándor 

nyomdai iródájában, Pesten, országút 39. sz. — Legalkalmasabb, legczélszerűbb s legkényelmesebb előfizetési módul az 
úgynevezett postautalványokat ajánljuk. A könyvkereskedői utón való előfizetést mellösni kérjük. 

Kiadó-tulajdonos s felelős szerkesztő : báró Hornig Károly, hittudor, m. k. egyetemi tanár. 

Nyomatott Buda-Pesten 1875. Kocsi Sándor saját nyomdájában, országút 39. szám alatt. 
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