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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Könyvészet. — Vegyesek. 

Ilavi s z e m l e . 

i . 

Mivé lesz a pápa? Inkább, mivé lesz Eu-
ropa? mivé lesz a nép, a jog, a szabadság, a művelt-
ség Európában? Csalódnék, aki a romai kérdést, 
amint az van, pusztán Italia és a szentszék közötti 
birtokkérdésnek venné. Evvel csak a kényelmes al-
kudozókat, a rövidlátókat altatják. Egész állami, 
egész társadalmi jelentőséggel bir e kérdés Európá-
ban, döntőleg a világ főirányzatára, Europa nem 
látott emelkedésére, vagy nem látott hanyatlására. 
Gróf Szécsen Antal dec. 19-én az európai főirány-
zatokra czélzott, röviden ecsetelte ezeket: lia a ma-
gyar s birodalmi kérdésben ily magas fölfogás szük-
séges, — inkább szükséges ott, hol egy világhata-
lomnak, amilyen a pápaság, u j helyzetéről van a 
szó. Pepoli forradalmár, esküszegő, egykor a szent-
szék alattvalója Bolognában, 1860-tól óta a szent-
szék árulója, bevallotta, midőn Paduában a győzel-
mi oszlop felemelésénél mondott szónoklatában igy 
szólt: „A romai kérdés nemcsak nemzeti, hanem tár-
sadalmi. A legnehezebb, a legnagyobb feladvány áll 
előttünk, nemcsak a mi, hanem az egész műveltség 
jövőjére nézve is." *) Ricasoli is, az olasz forrada-
lomnak jelenlegi vezetője, nov. 18-i körlevelében a 
forradalmi műveltségre hivatkozik, melylyel a pá-
pai fejedelemség ellentétben van. 2) Ha tehát a pápa-
ság ellenségeinek vallomása szerint is u j korszakot 

') „La question de Rome n'est pas seulement nationale, 
elle est sociale. — Nous sommes en présence du problème le 
plus ardu et le plus grand, non seulement de notjÊ^ a/venir, 
mais de l'avenir de la civilisation." — Corr. de^Rome 428 
sz. 27. oct. 339 lap. 1866. 

Union 326 sz 22 nov. 1866. 

nyit a romai kérdés, ne azt kérdezzük, mivé lesz a 
pápa, hanem mivé lesz Europa az ő legszentebb jo-
gaival, az ő társadalmi s állami életének alapigazsá-
gaival? egy szóval, mivé lesz a műveltség, a sza-
badság, az emberiség? Egy világhatalomnak, mi-

J y e n a pápaság, erőszakosan megváltoztatott hely-
zete az egész világra hat ki. 

A kérdés, az ő legbensőbb értékében ez: lesz-e 
Jézusnak, a századok atyjának, a világ Megváltó-
jának valami helyecskéje, valami befolyása az álla-
mi, a társadalmi életbe? A mai tévelyek, melyeket 
műveltségnek tetszik nevezni, azt követelik, hogy 
Jézusnak, s általa az Istennek, semmi befolyása ne 
legyen, hogy tehát mindkettő az állami és a társa-
dalmi élet körén kivül maradjon. Ne legyen helye 
Jézusnak az államban, azért az állam ne valljon 
kath. religiot,— de izlamot, szakadárt, protestáns hit-
vallást vallhasson, ezek ugy sem hozzák be az igaz 
Istent az államba. Ne legyen helye Jézusnak a kor-
mányzásban, azért követelik, hogy a kath. religio 
ne legyen uralkodó, — dehogy az izlam, a szakadár-
ság, a prot, vallás ne uralkodjék, amint több ország-
ban uralkodik, azt nem követelik. Ezeknek uralko-
dása ixgy is nem Jézus, nem az Isten uralkodása. 
A forradalmi műveltség ezt igen jól tudja, s ez által 
nem akarva a kath. egyház isteni eredetéről bizony-
ságot tesz. Bizonyit az egyház mellett a vértanusá-
gig vitt szeretet, bizonyitani kell mellette a dühös-
ségig kigyuladt gyűlöletnek is. Azon kedvezés, 
melyben e vallásfelekezeteket az uralkodó tévely 
részesiti, hogy azok tévelyek, bizonyitja. A tévely 
csak tévelylyel lehet barátságos. Ne legyen helye a 
Jézusért tett önfeláldozásnak a társadalomban, azért 
gyűlölik a szerzetes életet, s leginkább azt, melyen 
a Jézusért tett önfeláldozás mellett Jézusnak neve 
is hangzik, vagy is a jezsuitákat. Mondják, nem ül-
dözik, nem fojtják a kath. lelkismeretet. De mikor 
a kath. lélek a jezsuita szerzetben akarja magát fel-
áldozni Jézusért, nem tapodják-e a természeti sza-
badságot, hogy kiki saját hivatását követhesse? De 
mikor a kath. lélek jezsuita atyánál akarja gyóná-
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sait végezni, tőle tanácsot kérni, lelkismeretében ál-
tala vezettetni, magzatait általa neveltetni, nem sér-
tetik-e meg a kath. egyház, a kath. lelkismeret sza-
badsága? A Mor tara-ügyben kitűnt, mily nagyra 
becsülendő egyes embernek is szabadsága ; száz meg 
százezer kath. léleknek szabadsága tekintetet sem 
érdemel, kik a jezsuiták templomait betöltik, gyó-
nószékeiket körülállják, neveldéiket benépesitik ? 
Nem kell Jézus, nem kell azon szerzet sem a töb-
biek között, mely Jézusnak nevét viseli. Ne legyen 
helye Jézusnak a jótékonyságban, azért koboztat-
nak el a Jézus érdemeiért tett alapitványok ; a sze-
gény ne lelhessen ápolót, kihez Jézus nevében ki-
álthasson, kitől Jézus nevében segedelmet kaphas-
son, azért hozatik be a törvényes alamizsna, hogy 
ezt Jézus helyett a törvény nevében csendbiztos 
mellett nem annyira oszszák ki. hanem dobják oda 
a szegényeknek. Ne legyen helye Jézusnak a csa-
ládban, azért javasoltatik a polgári házasság, beho-
zatik a szilaj szenvedély kedveért a polgári elválás, 
azért vétetik el az egyháztól az iskola. Ne legyen 
helye Jézusnak a birtokban, azért akarják, hogy az 
egyház ne birtokoljon, amit már birtokol, az erővel 
elvétetik. Nincs helye Jézusnak az államban, a tör-
vényhozásban, a kormányzásban ; nincs helye a tár-
sadalomban, ne legyen az egyház, mint egyház, jo-
gos, szabad, önálló szellemi társadalom, vonuljon 
vissza Jézus a személyes lelkismeret legbensőbb és 
láthatlan szentélyébe. Ez a világból elűzött Jézus, ez 
Jézustól megfosztott világ, ez a mai romai kérdés 
Jézus ellenségeinek tervében. — Kint, vagy is egy-
átalán az uralkodó tévelyek, melyek műveltségnek 
neveztetnek, az állam, a társadalom, szóval a mai 
emberiség uralkodó része Jézussal meg nem férhet, 
meg nem maradhat, megférni, megmaradni nem 
akar. Ez némelyek szerint az uj műveltség, mely-
lyel a vallásos századok intézményei, kétségtelenül, 
ellenkeznek, mint az olasz forradalom mai vezére, 
Ricasoli mondá. Nem az a kérdés tehát, mivé lesz a 
pápa, hanem mivé lesz Jézus nélkül Europa? — 
Esse sine Jesu gravis est infernus. 

Legyen tehát az egyház kénybeli, kétes hely-
zetben, legyen igy az egyház szentséges feje is, sem 
önálló, sem üldözött, vagy is. mikint az olasz forra-
dalom vezetője mondá nov. 18-án: „nem akarunk 
sem előjogokkal felruházott, sem üldözéssel vérta-
núvá tett pápát." 3) Az egyház hivatása, hogy az 

3) Union, 326 sz. 22. nov. 1866. 

emberiséget az Isten megszentelésében részesitse ; 
tegye meg, nem bánják,— a bezárt templomban ki-
oszthatja az általa emlegetett áldásokat, ők majd 
gondoskodni fognak, hogy ezen áldások után senki 
se sóvárogjon, azokat a templomban senki se keres-
se fel. Szóval : nolumus hune regnare super nos ; 
legyen Jézus, legyen az ő helytartója trónjától fosz-
tott hatalom, veszitse el örökségét, melyet neki az 
isteni gondviselés és a századok ajtatossága adomá-
nyozott ; legyen moskvai patriarcha, vagy sheik-
ul-izlam. Ne legyen Jézus király, hanem legyen 
alattvaló, kinek alattvalója? az isteni hata-
lom ellen csak az ördögi barczol. Ez az egész romai 
kérdés hordereje, ez a terjedelme, ez az értelme: az 
államból, a társadalomból, az emberiségből szám-
űzött Jézus. 

Ne kérdezzük tehát, mivé lesz a pápa, hanem 
mivé lesz Jézus nélkül az embeiüség? Europa még 
az ő alapjaiban keresztény, s az is akar maradni, — a 
liberális elvek ekkoráig mint helyi s időszaki segéd-
szer, mint kisérlet alkalmaztattak. De ez Europa 
csalódásainak, önámitgatásainak legsiralmasabbika, 
hogy a kath. egyház számkivetése, a pápai hatalom 
trónfosztatása mellett is gondolja, miszerint mégis 
keresztény maradhat. Igen, egy időre; igen, mert 
állami s társadalmi nyomoraiból az egyház, a pápa-
ság mentő keze után fog kiáltozni, megmentetni pe-
dig nem fog, hacsak az egyháznak a befolyási uta-
kat mindenütt ismét meg nem nyitja, hacsak az 
egyház fejét a fejedelmek között ismét ősi trónjára 
vissza nem teszi. Jézus után az emberi sziv kiáltani 
fog, Jézus pedig az ő helytartójában uralkodik e 
földön. Just i t ia regnorum fundamentum; igen, ha a 
ker. szellem vezeti. A pogány Roma is művelte a 
justitia tudományát, Europa Romától kölcsönözte a 
törvénykönyvet, jus Romanum egész Europa tör-
vénykönyveinek alapja, — de mivé lett Roma da-
czára az annyira berendezett törvénykönyvének, 
daczára a hires törvény tudományának? Bár vagy 
egy hatalmasság csak emelné fel e kérdést: mivé 
lesz a pápa? Europa e kérdésben a rend visszatéré-
sének kezdetét üdvözölné. De, hogy Europa a romai 
kérdésnek ily megoldásán, mely a küszöbön áll, 
felindult, azt láttuk, — hogy valamely hatalom ha-
talmas legyen a jog mellett, Europa jövőjeért szót 
emelni, azt nem láttuk. Europa a vad erőnek borza-
dalomig tvitt kifejtése mellett teljesen erőtelen. Erő-
telenségének a társadalmi bomlásig magasra vitt 
hadak legkiáltóbb tanúsága. Szűnni kezd a polgári 
világ, vagy is a jog, a béke világa, kezdődik a ka-
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tonai világ. Azt mondták, hogy csak laieus államot készíte-
nek, s mit látunk ? katonai államot, melyben minden egész-
séges férfi kivétel nélkül katona-köteles, melyben legtöbb 
pénz hadi czélokra fordittatik, melyben fögond a hadi ké-
születekben van, látunk fegyverbe hivott nemzeteket, 
de a nemzetek hadseregeit már kezdjük nem látni, a laicus 
állam jól felszerelt tábor lett. Az Európára egykor betörő 
vad népek épen ily nemzetek, épen ily államok voltak : ma 
Europa lesz önmagától ilyen, a fegyvernemben különbözik, 
de nem a felfegyverzés tényében. Két erő uralkodik a vilá-
gon, szellemi és anyagi : mennyire fogy a szellemi, annyira 
emelkedni kell az anyagi erőnek, — anyagi erő szellemi 
erő nélkül műveletlenség, barbárság. 

A kérdés nagy horderejét azok isismerik, kik a szent-
széket kifosztani akar ják. Amint a septemberi szerződés vé-
gére közeledett, a félelem egyetemes lett, a hatalmasságok 
hajói Cività-vecchia alá siettek. A világ rémülése a forradal-
mat rémitette meg. Épen mikint a rabló, ha a kifosztandó 
házat éberen találja. Európát akarják megfosztani, Europa 
virasztott. A francziák császárja olasz ügynek akarta vé-
tetni a romai kérdést, mely csak öt és Victor királyt illeti. 
Az egyetemes megindulás Európában a kérdés egyetemes-
ségét mutatta. ") Europa nem akar kizáratni e kérdés meg-
oldásából. Az egyetemes részvét III. Napoléont és az olasz 
forradalmat megrémítette, a szentatya nyilatkozata, hogy 
az örök városból eltávozik, minden tervet meghiúsított. Ré-
mitették a szentatyát, hogy alkudozásra hajlítsák, és a 
szentatya szaván ők estek félelembe, tervet változtattak, 
csakhogy a szentatyát maradásra bírják. Ezt jelenti a sok 
hirdetés, hogy a franczia seregek elvonulása után Roma 
teljesen nyugodt.5) Mondták, hogy a romai nép elégedetlen, 
s alig várja, hogy a francziák haza menjenek, s a papi kor-
mányt azonnal feldönti, Italiához azonnal csatlakozik. A 
romai nép ma nyugodt, elégedett. Tehát vagy nem igaz, 
hogy a romai nép, előbb elégedetlen levén, csatlakozni akar 
Italiához, vagy a forradalmárok által kidicsért mai csend és 
nyugalom semmi jelentőséggel sem bír. Előttünk bizonyos, 
hogy a romai nép a szentatyát akarja királyának, azért üd-
vözölte, éltette a szentatyát, ahol csak megpillantotta. De a 
Romába küldött, vagy Romában vásárolt forradalmárok 
voltak azok, kik Romában tüntetéseket tettek, ma paran-
csot kaptak, hogy veszteg legyenek. A forradalom nem szűnt 
meg, hanem fegyelmezett lett, s a szentatya ezt jól tudja. 
Ez az előbbi kisebb zavargásoknak, ez a mai csendnek a 
titka. Aeol zárva tar t ja a vihart, Neptunus ,quos ego' pa-
rancscsal veszteglésre intette a zugó habokat. Ha a szent-
atya távoznék, a világ tudná, hinné, hogy nem maradhatott, 
mert a pápák csak kényszerítve hagyták el mindig az apos-
tolok fejedelmének sirját : ha a pápa távozik, Italiát vad 
forradalom lángba borítja, a kath. francziák látnák, mikint 
védelmezte meg a szentatyát Napoléon. Veszély Napoléon-
ra, veszély Victorra, a mentő eszköz, hogy a pápát mara-
dásra bírják, erre ismét eszköz, hogy a forradalom ne mocz-

*) Débats, párisi lap, a hitetlen bölcsészek lapja, ugyanezt vallja : 
„Maintenant s'accomplit un des plus grands événements de l'histoire, le 
fait le plus considérable qui soit arrivé dans le monde depnis la fondation 
du christianisme." — Monde 340 sz. 13 dec. 1866. 

») Cath. 18 sz. 24 nov. 1866. 

czanjon. Mily küldetése volt Fleury császári szárnysegéd-
nek, nem tudni, de hogy az olaszok csendesen viseljék ma-
gokat Roma iránt, a többi között ez is küldetése volt. Még 
Fleury el sem indult Florenczbe, már is a forradalmi olasz 
kormány nov. 10-én néhány száműzött püspöknek szabad 
visszatérést engedett megyéikbe; ezt Parisban keveselték, 
öt nap múlva, nov. 15-én minden püspöknek szabad utat 
adtak székhelyökre. Tonello jogtanárt Romába küldték az 
egyházi ügyek elintézésére, a király pedig igen vigyázva 
szólt Romáról a trónbeszédben, a császári hivatalos lapok 
mindig dicsérik a romai nyugalmat, Napoléon császár tet-
szését jelentette ki a trónbeszéd fölött. Ez a francziák előtt 
annyit akar jelenteni, hogy Napoléon császár hathatósan 
védi a pápát.0) Elég nyomást gyakorolt a császár Romára, 
s látta, hogy mit sem nyer, kártyát váltott, azért a nyomás 
Florenczre. Mesterséges volt ezelőtt a lárma a szentszék el-
len, mesterséges a mai csendeség is, a katholikusok azt is 
értették, ennek sem tulajdonítanak semmit. Napoléon csá-
szár által adott védelem teljes védtelenség. 0 harczolt 1831-
ben a szentszék ellen mint forradalmár, ő lett 1833-ban maz-
zinista, ő szavazott 1849-ben a romai hadjárat ellen, ő irta 
Neyhez a kigyújtó levelet 1849-ben, ő bizta meg Walevski 
ministerét 1856-ban a párisi congressuson, hogy a szentszé-
ket bevádolja, ö Íratta Cavourral 1856-ban és 1859-ben a 
hamis vádakból összeállított memorandumot, ő irta 1859 
dec. 30-án a szentatyához azon levelet, melyről (Javour 
mondta, hogy a legatiokat ez adta át a forradalomnak, ő 
kötötte 1864-ben a seregek kivonulásáról a szerződést. A 
szentszék üldöztetésének, kifosztatásának kezdetét, folyta-
tását, végrehajtását a katholikus világ tudja kinek tulajdo-
nítani. Napoléon képviselő ellen küldte a kath. Francziaor-
szág mentő seregeit Romába : kath. Francziaország ellen 
húzta vissza Napoléon császár a védő hadakat Romából. A 
kath. világ megbizásából, nemzetközi szerződés mellett, 
mentek a franczia seregek Romába: a kath. világ tudta 
nélkül, nemzetközi szerződés'ellenére, tértek vissza a fran-
czia seregek Romából. Az árulást a világ jól fel fogja je-
gyezni, . . . . az Isten is, s a történelmi név még egyszer jö-
het a világ átka alá. Zarándok pápa, fogoly pápa, ez a fran-
cziák császárjának a védelme. Így jár, aki ismételt legünne-
pélyesebb szavaiba, ígéreteibe bizik. Ha a pápa zarándok 
lesz, a világ tudni fogja, hogy Napoléon császár az, aki őt 
Romából kiűzte ; ha a pápa fogoly lesz, Napoléon császár az, 
aki őt fogolylyá tette. Bármikép, bármikor foglalja el az 
olasz forradalom Romát, mindig Napoléon császár az, aki 
azt átadja. 

Ily terhet a császári trón csendes időben sem viselhet 
el, annálkevésbbé a jelen európai helyzetekben, hol minden 
csak tkészülés világháborúra ; hogy tehát a császár komoly 
akaratja, Romát egy időre át nem adni, az bizonyos, vala-
mint az is, hogy egykor átadja és titkos kötelezettsége sze-
rint átadni akarja. Sed non in die festő, ne forte tumultus 
fieret in populo. Ezt mint a szentszék, ugy ellenségei is tud-

•) Ezt akarja^a Moniteur elhitetni, midőn dcc. 20-án irta : ,,Le 
gouvernement de l'Empereur, dans une pensée de respect et du de-
vouement filial, substitue à l'occupation militaire qui a duré dix-sept 
ans une protection morale aussi imposant et non moins efficace." — 
Union 355. sz. 21. dec. 1866. 



ják, s épen ez az, mivel a nyugtalan forradalmat béketű-
résre birják. A szentatya e tervet is szétszaggatta, midőn dec. 
14-én a búcsúzó franczia tisztekhez mondá : „a forradalom 
ide bejön, a Capitoliumra zászlót tüz, de közel a tarpeji 
szikla. Mondjátok meg a császárnak, hogy én érette imádko-
zom"1) A méltóságos nyugalom szavai ezek, melyek a mes-
terségesen felállított sziklafalakat az emberiség és a szent-
szék között romba döntik. Aki ellen az emberi felindulás 
hangján szólhatna, arról az atyai szeretet és könyörület sza-
vain szól : ,én érette imádkozom' ! A szentatyát sem az eláru-
lás haragra, sem az elhagyatás bosszúra nem ingerli, ő iste-
nes férfi, nem maga védtelenségén, hanem az európai feje-
delmek és nemzetek szánandó helyzetén siránkozik. Hogy 
az igazság, hogy a jog ellen annyit és olyast lehessen merni, 
mint ma, ez Europa nyomorainak előpostája. A jog épensé-
gesen védtelen mindenütt. Vae victis ! 

Sok lehetetlenséget kisértett meg a francziák császárja, 
mindenütt ugy járt , mint a mexicoi császársággal. Most az 
utólsó lehetetlenséget kisérti meg : vagy Piust és Victort egy 
városba behelyezni, vagy pedig a szellemi hatalmat, mely 
IX. Piusban van, zár alá venni. Nem elég áldozattá tenni a 
pápaságot a forradalomnak ördöngös oltárán, még azt is 
akar ják, hogy ezen áldozat őket áldja meg, vagy legalább 
meg ne átkozza. Ha 1860-ban távozott volna a pápa, mily 
öröm leendett: 1866-ban távozni akar, mily rémület? Italiát 
pápa nélkül nem bírhatják, tehát vagy önkényt szabadon, 
vagy önkénytelenül fogva, Romában kell tartani a pápát. 
Nero kiirtani akarta a kereszténységet, azért keresztre feszi-
tette Pétert : Napoléon és Victor szolgaságba tenni akarják 
a pápát, azért hízelkednek, mikor a pápa távozni akar, hogy 
ne távozzék ; Romát a pápával együtt hatalmukba akar ják 
keríteni. Ha a pápa a forradalom körmeiből megmenekül, a 
forradalom mit sem nyert, mint a tűz önmagát fogja emész-
teni, Napoléon pedig a kath Francziaország ? Kiegyez-
kedésröl szólnak. Szép az engesztelődés, de Napoléon és Vi-
ctor az Isten helytartóját akar ják czimborává tenni a bűn-
ben. Ez lehetetlen. Egy részről istentelen felfuvalkodás, más 
részről istenes állhatatosság. Napoléonnak mind a kath. mind 
a forradalmi világ kegyeire szüksége van : a pápa távoztával 
mindakettőt elveszti : a kath. világ elfordul tőle, mert a pápát 
elhagyta, a forradalom pedig, mert a pápát át nem adta. 
Zarándok pápa annyi mint a forradalom és a kath. világ 
előtt áruló Napoléon. A katholikusok szemrehányást tenné-
nek, hogy az ő védelme mellett a pápa távozni kényszerült, 
a forradalmárok pedig, hogy a pápa eltávozott. Condominium 
tehát az élet föltétele, — ezen vannak. Victor ígéri, hogy a 
pápai birtok határait tisztelni fogja, Napoléon i^éri, hogy az 
erkölcsi pártfogás a szentszéknél marad, a forradalom igéri, 
hogy nyugtalankodni nem fog. Épen mintha a macska Ígérné, 
hogy többé nem fog egeret fogni, épen mint a részeges 
ember, hogy többé nem fog korhelykedni. Ilyen Ígéretre 
kellene a katholikusoknak bizakodni. Az biztosit, aki előbb 
megrabolt, és aki ünnepélyesen fogadta, hogy mindenedből 
ki fog rabolni Te ebbe bizzál.. . Mit tesz a pápa ? nem 
tudjuk. Amit tesz, Isten sugallatából fogja tenni, s amit 
teend, legjobb leend. Romában maradva Victor mellett a 

pápa lemond, Romából távozva, koronáját magával viszi, 
Európát a gonoszok ellen bosszúra hivja fel. Ennyivel Pius 
a kath. világnak tartozik. A praetendens pápa legveszedel-
mesebb praetendens, aki soká nem szokott praetendens 
maradni. 

Mondják : senki sem bántja a pápát. Bántották, bánt-
ják a pápa-fejedelmet. Csendes időben a fejedelem védi a 
pápát, veszélyes időben a pápa védi a fejedelmet. A politi-
kusok látják a veszélyeket : a pápa előre látja azokat. A 
bölcseség abban van, hogy előre lássuk, ami be fog követ-
kezni, a pápa birja spiritum sapientiae. Az Isten a pápa 
számkivetését vagy fogságát akarja orvosságul alkalmazni 
Europa sebeire a jogban: de érdemeljük-e, hogy az égető 
orvosság gyógyítson ? Nem fogja-e Europa bűneit a pápaság 
expiálni ? Az vétetik expiatioul, ami legnemesebb : s az élők 
között ez csak a pápa. A nemtelen büntettetik, de nem 
expiál. A pápa koronát visel, de töviseken lépdel. Feje dísz-
lik, lába vérzik. De a nagy veszélyek csak nagy lelkeket 
hívnak a tevékenység terére. Chaos az elmékben, zavar a 
cselekedetekben. Megyünk a lejtőn, felejtve a multat, nem 
látva a jövőt. Minket titkos erő hajt lefelé. A valódi veszélyt 
csak a jó lelkek látják, de kikerülni erőtlenek. Alig emel-
kedik fel egy elme, vagy hatalom, mindenki annak lerontá-
sára siet, a helyzetek között lehetetlenné teszik. A fejedel-
meket zavaros öntudat sodorja azon veszélybe, melyben 
mások elvesztek, melyből ők csak az Isten irgalmassága 
által menekültek meg. Esteli szürkület-e ez, mely az éjsza-
kát megelőzi, vagy pedig reggeli pitymalat ? Isten tudja ; 
mi a tárgyakat kezdjük helyesen ki nem venni. A jó lelkek 
is megoszolnak, mikint Bábelnél, nem értik egymást. A sza-
badságot, az egyház gyermekét, az egyházzal akar ják ki-
engesztelni, és a caesarismusban elölik. Egy-milliom-kétszáz-
ezer katona Francziaországban, egy-milliom-kétszáz-ezer 
Austriában, egy milliom-kétszázezer poroszitott Németor-
szágban , egy-milliom-hatszáz-ezer Muszkaországban, ez 
a szabadság. A prot. szabadelvüség, melyet némely kath. 
elmék is üdvözölnek, valóban jólétre vitte Európát. Halad-
tunk a gyilkolásban, a vérontásban. A syllabus szólt, a sza-
badságot meghatározta. Az igazsággal kiengesztelhetlen 
szabadság nevében a bódult elme az egyház ellen harczol. 
A pápaság biztos, a fejedelemség elkerülhetetlen. Ez a sza-
badság biztositéka. Romában az emberiség sorsa lakozik, ott 
döntetik el. A forradalom közénk és a pápa közé Victort 
tolja, Victor szabadkozik, a pápaság fogságán elrémül, 
őseinek vallásosságára hivatkozik. Kell mennie, kell össze-
zúzatnia. — Mivé lesz a pápa ? ne kérdjük, de inkább mivé 
lesznek a fejedelmek, kik a pápát ennyire jönni engedték? 

Nem vész el az egyház, nem a szabadság, nem a rend, 
de bűnhődés meglesz. Isten bocsáss, amely fejedelmi háznak, 
amely nemzetnek bűnhődnie kell, mig a világ észre jön, mig 
a szabadelvűek ellen a szabadságot megoltalmazzuk, s akkor 
„adducam caecos in viam, quam ignorabant, et semitas, quas 
nesciebant, faciam illis tenebras lucem, et prava in directa," 
amint Isaiasban nem régen olvastuk. 

Deus ! cujus misericordiae non est numerus ! ! 

') Union 346. sz. 12. dec. 1866. 
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
/ 

ROZSNYO,nov. 30-án. A harcztéren magokat fegyver-
rel kitüntetteknek nevei táblára vésetnek. Illő, hogy a religio 
vagy nevelés terén kitünöeknek is, ha nem életük folyama 
alatt, — mint ez kivált nálunk magyaroknál a leggyakoribb 
— ugy legalább gyászos kimulásuk után egy kis emlékfü-
zért kössünk, és pedig egyházi férfiaknak a „Religio" egy-
házi folyóirat lapjain, nehogy máskép a latin elassicus azon 
vádja alá essünk : „rari sunt proceres quos gens abiisse que-
ratur, raraque gens procerum, postquam abiere, memor. 

Azon férfi, kinek becses emlékét ide tűzni szándékunk, 
habár a nagy élet piaczán kisebb terjedelmű körre utasitva 
volt is, ottan mégis szende erények, jóságos cselekedetek gya-
korlata, nagy tudománya, mély belátása, fáradhatlan szor-
galma, és minden tekintetben példás élete által annyira ki-
tűnt, hogy bátran egész magyar egyház, s hazánk jelesb fér-
fiai közé sorozható : — ez Markovics Márton batai sz. Mi-
hály archangyalról nevezett apát, s a rozsnyói székes-kápta-
lan olvasó-kanonokja. 

Született ö Gömör megye Nagy-Röcze városában 
1801-ben, hol atyja mint városi biró igazságossága, és a vá-
ros java előmozdításában szinte nagy nevezetességű volt. 
A középtanodai osztályokat Miskolczon, Lőcsén, és Rozs-
nyón oly jelesen végzé, hogy az ak kori rozsnyói püspök, gr. 
Eszterházy László, és Daniss János kanonok figyelmét ma-
gára vonván, örömmel fogadák papi pályára tett jelentkezé-
sét, és őt a többi pályázók között legelsőt vették be. Papne-
veldében hat éven át szép elmebeli tehetségeivel, nagy szor-
galmával, és szerény magaviseletével, elöljárói s tanárainak 
szeretetét és dicséretét annyira kivivta, hogy ezek nyomán 
1825 évben pappá történt felszenteltetése után, az uj püspök 
is Lajtsák Ferencz alig hagyá öt egy fél évig káplán állo-
máson Putnokon, hanem saját püspöki udvarába berendel-
vén, ott alatta és utódja a most elhunyt bibornok hg. primás, 
mint akkori rozsnyói püspök alatt, részint mint szentszéki 
jegyző, részint pedig mint titkár nagy tekintély- s pontos-
sággal működött, minden hivatalos elfoglalkozottsága mellett 
olvasással, s kivált a magyar társadalmi közkérdések tanu-
lásával mindenkor szeretett foglalkozni, s mivel mély itélő 
tehetségével azokat élénken felfogni s jelesen taglalni tudta, 
azért amost elhunyt herczegprimás, mint rozsnyói püspök őt 
hol gömör,- hol szepesmegyei gyűlésekre, — azon időtájban 
a megyei termekben már javában hánytorgatott vegyes val-
lású kérdések taglalására, s ottan a kath. érdekek védelme-
zésére kiküldte. Ily tekintetben tűnt ő ki később is, midőn tit-
kári alkalmazásából sajópüspöki plébánossá és alesperessé 
neveztetett ki ; 18 évig vitte ő e terhes hivatalokat, oly lelkü-
lettel és önfeláldozással, hogy e tekintetben pontossága, fedd-
hetetlen élete, szigorú életrendtartása, és nagymérvű olva-
sottsága által az egész egyházi s politikai megyében, az egy-
háziak ugy mint komoly világi férfiak előtt egyaránt nagy 
tekintélyben állott és köztiszteletben részesült ; innen volt 
az, hogy ámbár az 1848-at megelőző években, az álliberalis-
mus hősei amint egyéb megyékben, ugy Gömörben is a pa-
pok beszédeit a megyei termekben figyelmetlenül hagyni, 
kifütyölni szokták, a boldog emlékezetű elhunyt mély beha-
tása iránt, e roham legalább némi mérsékeltséget tanúsítani 

látszott, és ö többször a nyilvános termekben kihallgattaték ; 
— a papság pedig épen kitűnő érdekeltséggel fogadá, a 
mostani egri érsek ö exja mint rozsnyói püspök alatt, azon 
időkben megtartott egyházmegyei zsinaton, az akkori idők 
viszonyaihoz mért, rigorismus és laxismus közt épen eltalált 
középúton alkalmazandó higgadt elvű ajánlatait ; és azért ő 
méltósága Bartakovits Béla mint rozsnyói püspök, csak is a 
közkivánatnatnak adott kifejezést, midőn 1850 év elején e 
nevezetes férfiút kanonoki méltóságra kinevezendőnek fel-
terjeszté. Erényessége ugyanis vonzó példaként ragyogott, 
lángesze s páratlan szorgalma őt az egész megyében feltű-
nővé s közismertté tette. 

Ha erényességével, mély itélő tehetségével és páratlan 
szorgalmával már eddig is oly szép tért tuda befutni, ugy 
most a kanonoki méltóságban sokkal terjedelmesb pálya 
nyilt nemes tulajdonainak kitüntetésére ; mivel épen oly idő-
ben lett ő rozsnyói káptalanba bekebelezve, midőn annak a 
különben is csekély tagból álló személyisége, több mint felé-
ben részint az előhaladt kor, részint pedig betegség által a 
tevékenység körén kivül lenni kényszerítve volt ; ekép az 
egész káptalanra nehezedő gondok, foglalatosságok s kö-
telességek legnagyobb részt, az újonnan kinevezettnek nagy 
tevékenységét igénybe vevék ; és ö csakugyan akár mint 
Rozsnyó városának felejthetlen plbánosa, —- vagy a kápta-
lan fáradhatlan jegyzője, — vagy több kegyes alapítvány 
pontos kezelője, — vagy a helybeli kath. gymnasium erköl-
csi felügyelője, —- vagy az egész egyházmegye elemi iskolák 
addig páratlanul munkás főigazgatója és valamenyi megyei 
egyházi számadások szigorú censora ; — akár mint a jelen-
legi nagyméltóságú püspöknek, aki minden előforduló ügyet, 
bármily nagy fáradságba kerüljön is az, szakavatottan elin-
tézni szeret, roppant foglalatosságaiban felette tevékeny s 
ügyes segédje vala, és e szétágazó foglalatosságok mindnyá-
jában ugy szólván egyszerre annyira buzgólkodott : mikép 
lankadni nem tudó munkásságról, magas képzettsége, terje-
delmes szép esze és tágas ismeretéről, a püspöki és káptalani 
levéltárakban létező, általa feldolgozott temérdek acták, 
hosszú utókornak is tanuságául fognak szolgálni, mily 
mély belátás, nagy tapasztalás, cs roppant szorgalom vezeté 
tollát. 

De a nagy emlékezetű elhunytunk, nemosak mint 
fáradhatlan munkás, az ur szőlőjében, és a társadalom szel-
lemi terén tűnt ki, hanem a felebaráti szeretet, és a társa-
dalmi közjónak anyagi áldozatok által terjedelmes előmoz-
dításában is. Nehogy azonban valaki gondolja, in magno 
magni capiuntur flumine pisces, itten megjegyezni jónak 
véltük, hogy akár a sajópüspöki javadalom, ahol a nagyem-
lékű elhunytunk plebánoskodott, akár a rozsnyói kanonoki 
állomás oly szerény jövedelmű, miszerint a nem oly nagy 
önmegtagadással vitt házi élet nélkül, mint ez a megboldo-
gultnál szemlélhető vala, csak is épen, hogy rendesen élni 
lehetséges, miután mint biztos kútfők után halljuk, egy egy 
rozsnyói kanonok évi jövedelme, pedig már hosszú időn át, 
levonván a kanonoki jószágokat terhelő roppant adót és 
egyéb terheket, alig tészen 1200 forintokat, ebből pedig 
házat vive, s cselédséget tartva, a mai élet viszonyai mellett 
alig lehet nagyon fényesen mozogni. De a mi elhunytunk 
talán épen ezen körülmények folytán egész háza vitelében 



annyira szigorú volt, amint a köztársadalmi igények iránt 
mindig bőkezű szokott volt lenni. Jótéteményeit rendesen 
Üdvözítőnk ama parancsa után (Math. 6. 3.) „nesciat sinistra 
tua quid facit dextera," minden feltűnés nélkül, sőt amen-
nyire lehetséges volt, titokban végzé. Jótékonyságában, ki-
vált az iskolaügy előmozdítása lebegett szeme előtt az első 
helyen, meggyőződve lévén ő, hogy eme vegyes vallású vi-
dékeken, hol a protestánsok csak is az iskolára fektetik 
minden figyelmüket, és túlszárnyaló képzettségükkel kérked-
vén, győznek a társadalmi életviszonyokban, főkép pedig a 
megyei, — magánuradalmi, — vagy községi hivatalok mo-
nopolizálásában, — hogy e visszás helyzeten egyedül a kath. 
iskolaügy kettőztetett felkarolása által lehet és kell se-
gíteni ; azért ő mint Rozsnyó városának plébánosa, és a 
helybeli elemi tanodák igazgatója, temérdek elfoglalkozott-
sága közepett is, nagytevékenységében majdnem naponként 
talált időt egy vagy más osztályt meglátogatni, de kivált le-
irhatlan volt ama buzgalma, melylyel oda törekedék, hogy 
egy városi gyermek se találtassák olyan, amelyik semmi, 
vagy csak színleges iskolai neveltetést nyerjen. Ha valahol e 
tekintetben szegénységi mentegetéssel találkozott, ő azt rög-
tön az olyanokért az iskola-pénzlefizetéssel, iskola könyvek 
csizmák és egyéb ruhanemüek egész tömegben megvásár-
lásával és a szegénysorsu iskolások közötti szétosztogatásá-
val eloszlatni iparkodott ; bámulták a mesteremberek, kiktől 
vásároltattak eme nagy tömegű czikkek, e ri tka jószívűsé-
get, háláltak az illető szülök, de bámulhatta bárki is a rozs-
nyói elemi tanodák akkori virágzó népes voltát. 

Nem elégedett be azonban a nagyemlékű elhunytunk 
a rozsnyói és a vidéki tanodák iránt tanúsított ily múlékony 
jótéteményekkel, hanem szomorúan tapasztalván, mily sze-
gényül vannak ellátva a rozsnyói plébániához tartozó benn 
a városban az elemi- és künn a falukon a népiskolák tanítói : 
ennél fogva ő e nagybajon is tehetségéhez mérten buzgólko-
dott segíteni, sőt az említett életkörülmények közepett csak 
is ö segíthetett aképen amint segített. 0 ugyanis a rozsnyói 
elemi iskolák tanítóinak bővebb ellátására többezer pengő 
forintnyi alapítványt tett, hasonlóra a híveket is kibocsátott 
aláírásával ösztönözvén. A négy filialis faluban pedig mind-
egyikében a tanítói állomás javítására fél vagy egy negyed 
telkeket fekvő birtokot drága áron vásárolt Hasonló bő-
kezűségét más vidéki iskolák, mint serény • főigazgatójuktól 
szerencsések voltak tapasztalni : így Losonczon egy másod-
tanítói állomást létesitett, továbbá a sajópüspöki, és nagy-
rőczei iskolák javát is nagyszerűen emelte. De jótékonysága 
szük jövedelmei daczára még más tekintetek felé is tudott 
terjedni : így a rozsnyói székestemplomra tetemesebb össze-
geket ajánlott fel, — a rozsnyói plébániának sajátjából 630 
forinton egy nagyszerű rétet vásárolt meg,—a szegényeknek 
és szentmisékre több rendben alapítványokat tett. Minden 
egyes tételnél számokkal azért nem szolgálhatunk, mivel 
mindezek nem végrendeletileg, hanem a kérdéses jótevőnek 
életén át és többnyire, mint emliténk, titokban valának 
megtéve. — Ezekhez járult, hogy ő magyar irodalomnak is 
buzgó pártolója volt, melyre évenkint 100 forintnál többet 
áldozott, Szent-István-társulatnak alapító tagjáva lett; to-
vábbá rokonbeli gyermekek neveltetése, és másrendü ada-

kozások évenként nagy mértékben vették jótékony szivét 
igénybe. 

íme, ily példás tetteket hajtott végre e nagy ész, és 
önzéstelen törekvés, nem is emiitvén ama kitűnő életét, 
melylyel keresztényi és papi kötelességeit naponkint a leg-
pontosabban végzé, továbbá gyengéd lelkismeretét, melyet 
legparányibb hütelenség vagy színleléssel sem szennyezett be, 
kinek-kinek, lett légyen az dicséret vagy roszalás, kedvező 
vagy kedvezőtlen vélemény, minden félelem vagy himezés 
nélkül, — habár soha kíméletlenül, az igazat mindig az 
ember szemébe nyíltan kimondani, távollétében senkit meg 
nem szólani, a megbízott titkot soha el nem árulni, rendes 
szokásában tartotta. — Méltó említést érdemel az is, hogy 
ha a szükség ugy hozta magával, és elfoglalt élete időt 
engede neki, e nagyemlékű elhunytunkat még mint irodalmi 
férfiút is lehetett tapasztalni, működni a lapok vezérczikkei-
ben, kivált pedig a „Hirnök"-ben, — ámbár roppant sze-
rénységénél fogva, mint minden nemes tettét, ugy ezt is, 
mindig névtelenül és zajtalanul eszközlé. 

Kollártsik István ö nagyméltósága, a jelenlegi rozsnyói 
megyés püspök, éles elöljárói belátásával jól ismerte boldo-
gultban ama fényes tehetségeket, és azért azoknak a köz-
haszonrai fordításban minél nagyobb működési tért adni, és 
azok érdemdús tetteit megjutalmazni iparkodék ; innen volt, 
hogy a boldogultat, mint halljuk, többszörösen a megürült 
megyés püspöki székekre leendő kineveztetés, avagy egyéb 
országos kitüntetés végett felsőbb helyeken ajánlgatá, mely 
szándéknak azonban a boldogult kanonok, részint ritka 
szerénysége és semmiben feltűnni nem akarása , részint 
egészségben folytonosan gyengélkedő helyzete miatt határo-
zottan ellenmondott ; és azért ilyen szerény, minden külfényt 
kerülő lelkületénél fogva, a batai sz. Mihály archangyalról 
nevezett apátságrai kinevezését is, inkább O Felsége iránt 
tartozó alattvalói hűséggel és megyés püspöke iránt minden-
kor tanúsított kész engedelmességgel, mintsem örömmel 
fogadá, Ovidiussal tartván : non census tituli, nec clarum 
nomen avorum, sed probitas magnós ingeniumque facit. 

Elvezet volt e nagy tudományu és még nagyobb ta-
pasztalatú férfiúval társalogni, kinek határozott s szilárd 
egyházi ugy mint politikai elvei voltak, és ki mély belátá-
sánál fogva többnyire előre tudta megmondani az esemé-
nyek miképi lefolyását. Sokat lehetett ilyen társaságban 
rövid idő alatt is tanulni, s nem csuda, ha több fiatal papot 
majdnem naponként este felé e jó öreg ur lakására, mint 
valami papi cassinoba lehetett látni gyülekezni, míglen azon 
betegség t. i. a sorvadás, — melyet ő még egykoron mint 
alesperes, hivatalának buzgó teljesítése alkalmával átfázván, 
megkapott, őt véglegesen az ágyba fekteté, és betegsége 
folyamából közeli halálát, ő maga is sejtvén, saját kívána-
tára a haldoklók szentségeiben példás áhítattal részesült, 
s végrendeletét, magának a latin-szövegü végrendeletnek 
szavai szerint : „quia vero illis, quae seu pietatis, seu bene-
ficentiae aut humauitatis titulis debentur, ego ut fructum 
sacrificiorum meorum adhuc vivens cernere valeam, pro 
modulo facultatum iam vita comité satis facere conabar, hinc 
solum titulo sic dictorum officiositatum deputo" stb. — több-
nyire a nagyszámú rokonai javára, elég ügyes fentartások-
kal, hogy ezek az örökölt vagyonból „in bonos ecclesiae 



filios, ac honestos et utiles patriae cives semet efformare 
omnimode conentur" készitteté el. Végre a rozsnyói egyház-
megyére, de az egész egyház és hazánkra annyira hasznos 
életét, folyó év october hó 8-án esti 7 órakor végezte be. 
Est commune mori, mors nulli parcit honori ! Az átalános 
bánat, mely a boldogultnak eltakarításánál nyilvánult, fenn-
hangon tanusitá a nagy veszteséget. Szerették öt a rozs-
nyóiak, de szerették a vidékiek is, azért a távolabbi helyek-
ről is siettek a plébános urak temetésére, érkezésükkel az 
utolsó tisztelet s szeretet tényét iránta tanúsítani; a szom-
széd helységek pedig valóban tömegesen résztvettek vég-
tiszteletén, és azon lilialis községek, amelyek a boldogultnak, 
mint volt rozsnyói plébánosuknak, jótékonyságát tapasztal-
ták, önkénytesen minden felszólítás nélkül, két napon át a 
halotti harangozásokat végezték. Emléke e nagy férfiúnak 
sokak gyászoló keblében sokáig fog megőriztetni és ajkaik 
készségesen elmondják : az örök világosság fényesked-
jék neki ! 

KÖNYVÉSZET. 
Sartori Károlynak, aki Bécsben, a zsidó irók európai 

városában, a nyárspolgárok első világhírű fészkében, a cos-
mopoliticai polgárság, habár mindent a felséges uralkodói 
háznak köszönnek, elsőrendű, előjogozott páholyában— kath. 
nyomdát, kath. könyvkereskedést nyitott, mikor mindenki 
az ő lélekölő hitetlenségével dicsekszik, kiadványairól köte-
lességünk szólani, s ezeket t. olvasóink figyelmébe annál 
inkább ajánlani, minthogy töle minden kiadványt egyenes 
postánutánvétel mellett, egyszerű megrendelésre, minden 
könyvkereskedési százalék nélkül kaphatni. 

Legelső helyen Doninnak jeles könyvét kell említe-
nünk, e czim alatt : „Katholisches Kirchenjahr in Bildern." 
A ker. családok, hitelemzők becses, örökbecsű könyve. Ara 
2 frt . o. é., de tekintve a kiállítás költségeit, a majdnem 150 
fametszvényeket, példátlan olcsóságu könyv. Az év minden 
vasárnapjait és nyilvános ünnepnapjait képekben tünteti 
elő, hozzáadván az evangéliumot, a leczkét, közbeszőve 
pedig az egész heti naptárt, azt a szentírásból, a szentatyák-
ból merített jeles mondatokkal kisérve , az alkalmat, az időt 
megnevezi, melyben a szent leczke Íratott. Minden, ami a 
család épülésére kívánatos, megtaláltatik benne. Karácsonyi, 
újévi ajándékul igen nagy haszonnal adható könyv, s ilye-
nek kiadására alapíttatott a szent-István-társulat, meg is 
felelne az alapítók eme czéljának, hahogy ezen czélnak 
ellenére, az előbbi 1856 — 1861-i években oly vállalatokra 
nem ragadtatik el, melyek pénzeit felemésztik, de sem a 
jelen sem a jövő nemzedéknek érezhető hasznot nem fognak 
hozni : a jelennek nem, mert a mű nincs bevégezve, a jövő-
nek nem, mert húsz évvel hátrább esve, elavult leend. A mai 
kor rögtön és rövidet akar. 

,Catechismus ex decreto concilii Tridentini ad paro-
chos.' Ezt is czélszerünek találta kiadni Sartori Károly ur, 
és pedig szebb, olvashatóbb, kényelmesebb, elcsóbb kiadás-
ban, semmint a lipcsei Tauchnitz-féle strereotyp kiadás. Ez 
kisebb ciceró-betűkkel van nyomva, 31 ívet tesz, jól rende-
zett index-rerum-mal, nagy nyolezadrétben. A synodalis 
vizsgákra van ugyan két-rendü jeles könyvünk Magyar-
országban ; ajánlanók fiatal testvéreinknek, hogy habár 

mások könyveiből is tánulmányoznak, a trienti kátét soha 
ne hanyagolják el ; sőt merjük mondani, hogy aki nem 
tanulna mást a trienti kátén kivül, biztosítjuk, a zsinati 
vizsgán dicsőségesen megállna, mert az kis, összevonott hit-
tan azon kitüntetéssel, hogy ennek egyházi tekintélye van. 

,Die drei h. Schutzpatrone der Jugend / Ez 9 napra 
szolgáló ajtatosság. Hazánkban ismeretlen ugyan a szent 
kilenczed, de ily módon lesz ismeretes. Sz. Alajos, sz. Sza-
niszló, sz. János az ifjúság védszentei, kik példájokkal és 
közbenjárásukkal védik az ifjúságot a gonoszság csábitásai 
ellen. Mi a vigasztalásunk ? A jelen '? Nem, hanem csak a 
jövő, hogy mikor sirhantjainkat a gyep egészen belepte, a 
kath. jámborság akkor fog uralkodni, s hogy az igy legyen, 
az ifjúságra kell főfigyelmünket fordítani. A gonoszság is 
ezt teszi ; s nem látjuk-e, mily nagy hóditást tesz ? Fölös-
leges volna példákra rámutatni. A könyv az ifjúság hiterős 
nevelésére van fordítva, s azon erényekről tartalmaz ajta-
tosságot, melyek az ifjú korhoz leginkább illenek. 

,Perlen aus der Krone des letzten deutschen Kaisers, 
von dr. Fr . Is. Proschka.' Ezen munkának tiszta jövedel-
mét a porosz hadjáratban megsebesültek nyomorának enyhí-
tésére szánta Sartori Károly ur. A könyv tartalma I. Ferencz 
császár főbb éleményeit adja elő, épületes példákban s ked-
ves olvasmánya irálylyal. 

,Der Papst und die modernen Ideen' -±-ik füzet, azon 
okmányokat hozza német és eredeti latin szövegben, melye-
ket a pápák kiadtak a titkos társulatokról, különösen a eza-
bad-kőmivességről. E titkos társulatok, épen mivel titkosak, 
sokak előtt rejtély gyanánt állanak ; de mikint ezen füzet-
ben kiadott okmányok bizonyítják, a szentszék előtt elég 
ismeretesek. E füzetből látjuk, hogy a szentszék 128 év óta 
inti, figyelmezteti a kormányokat ezen litkos társulatokra; 
mondja, hogy léteznek, mikor a kormányok gondolják, hogy 
nem léteznek,—mondja, hogy a religiora, a trónra, a ker. tár-
sadalomra nézve veszélyesek, mikor azok eme társulatokat 
ártalmatlanoknak hiszik. XIII . Kelemen ,In eminenti' 1737, 
— XIV. Benedek ,Proridas' 1751, — VI. Pius több rend-
beli brevéit, allooutioit, — VII. Pius ,Ecclesiam' 1821, — 
XII. Leo ,Q,uo graviora' 1825, — XVI. Gergely ,Mirari 
vos' 1832, bulláit, — végre IX. Piusnak 1865 sept. 25-én 
mondott allocutioját hozza e füzet, s igy Sartori ezen gyűj-
temény által a kath. hittudománynak igen jó szolgálatot 
téve, bebizonyította, hogy a szentszék könyvnyomdásza. 

Azon paptestvéreinknek, kik tudományos czélokból, 
külföldi folyóiratokat is kívánnának járatni, kedves szolgá-
latot vélünk tehetni, ha némelyeket a külföldi főbb folyó-
iratokból, ezeknek árával együtt, megemlítünk : 

A c t a e x i i s decerpta quae apud sanctam Sedem 
geruntur in compendium opportune redacta. Evenkint 12 
füzet, ezüstben fizetendő 8 fr. A püspöki hivataloknak, egy-
házi jogtanároknak, s házassági bíráknak, ügyvédeknek fö-
lötte hasznos. 

A r c h i v f ü r k a t h . K i r c h e n r e c h t , von E rn . 
Moy de Sons. Evenkint 6 füzet, ára 8 fr. o. é. Austriára kü-
lönös tekintettel van, s hazánkx-a nézve is hozott már jeles 
canoni értekezéseket. 

H i s t , p o l i t . B l ä t t e r , von Ed. Jörg und Fr. Bin-
der. Evenkint 24 fiizet, ára 16 fr. 86 kr. o. é. 



B r o c h u r e n - c y c l u s , évenkint 12 füzet, ára 1 f r 
30 kr . o. é. 

F r a n k f u r t e r B r o c h u r e n - V e r e i n von This-
sen, évenkint 10 füzet, ára 1 fr . 4 kr . o. é. 

C i v i l t à c a t t o l i c a , Romában, évenkint 12 füzet, 
ára 13 fr . ezüst pénzben. 

K a t h o l i k , von Heinrich und Maufang, évenkint 12 
füzet, ára 10 fr . o. é. 

N a t u r u n d O f f e n b a r u n g , évenkint 12 füzet, 
á ra 4 fr . 70 kr. o. é. 

T h e o 1. Q u a r t a l s c h r i f t , von Kuhn, Hefele, Tü-
bingában, évenkint 4 füzet, ára 6 fr . o. é. 

C a s s i a n e a , Zeitschrift für Kanzelberedsamkeit, 
évenkint hat füzet, á ra 5 fr. 50 kr . o. é. 

L a n d p f a r r e r , der allzeit beredte, évenkint 12 fü-
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VEGYESEK. 
Tek. B. Mór ur a magyar egyházállami viszonyok 

rendezésében „a kérdés elejét és velejét" abban találja, hogy 
a régi századokban a pápai udvarok a bűnnek fészkei vol-
tak, a papság is, különösen a szerzetesek, romlottak voltak. 
Miért kelljen a mai kérdések velejét és elejét ezeknek elő-
hozakodásaiban keresni, nem tudjuk, legfölebb onnan ered-
ményeztet jük ezt, hogy t. B. M. ur a magyar egyházállami 
kérdésről speciatim szólni sem tud, hacsak a régi protestán-
sok loca communia bőségeihez nem folyamodik. Már Luther 
Mártonnak végrendelete volt : „odium in papam," vég 
szava : „ego morior in odio papae" ; a smalkaldiákhoz pe-
dig, kik ágyát körülállták, vizelleti metsző fájdalmaiban is 
ezt mondta : „Deus vos impleat odio papae." — De vala-
hányszor a pápák udvarának bűneit felhozza, mink oly ke-
véssé zavarodunk meg ezen, mikint, t. B. M. ur nem 
zavarodik meg azon, ha mink felhoznék, amit L. Márton 
magáról 1546. febr. 17-én, Mansfeld gróf asztalánál mondott, 
amit az eredeti nyelven kell említenünk, nehogy a magyar 
nyelvet megsértsük : „Wir Alten müssen so lang leben, dass 
wir den Teufel in den A . sch sehen, (mit Züchten zu reden) 
und in den Schwantz" ; vagy pedig mikor ,Colloq. mens.' 
edit. Isleb. 1566. fol. 508. és fol. 122 ir ja : „Catharina mea 
per methaphoram est Lucifer Wittenbergensis, a qua ego 
mihi plus boni spondeo, quam a Christo meo"; vagy pe-
dig mikor in psalm. 117. T. 3. ed. Witt , apud Joan. Lufft. 

fol. 276. i r j a : „Deus non potest esse Deus,nisi prius fiat dia-
bolus"; vagy enarr. in Gen. cap 28. v. 16, Tom. 3. p. 462. 
„Summa divinitas est ipsi diabolo subjecta." Ilyen tanok igen 
épületesek. — Ami illeti a papok és szerzetesek erkölcseit 
a 15-ik században, mindent aláírunk amit t. B M. ur felhoz, 
azon hozzátevéssel, hogy épen ezen legroszabb kath. papok 
és szerzetesek voltak a reformatio hősei : Luther Márton és 
Bora Katalin, Truchsess Gebhard és Mansfeld Ágnes, Cram-
mer Tamás és Osiander Lilla, Dudich András és Gonisella 
Zsófia, Bucer Márton dominicanus, Calvin János novioduni 
kanonok és Burea Ideletta, Beza Teodor prior és Candina 
neje, Oeculampadius János sz. Brigittárol nevezett szerzetes, 
stb. Roszak, romlottak voltak, evvel színezik a reformatio 
szülemlését ; de javultak-e a reformatio által ? „Mundus ex 
doctrina, igy ír Luther Márton maga 1533-ban saját refor-
matiojáról, de die in diem fit deterior, irreligiosior, et proca-
cior. Nunc sunt homines Septem diabolis acti, ubi pro priori 
erant ab uno tantum obsessi. Diaboli nunc turmatim com-
meant in homines, ita ut ipsi sub clara luce evangelii evase-
rint avariores, impudiciores, impudentiores, pejores, quam 
pro piore papatu erant." (2 conc. in evang. Matth. 21 dorn. 
1. adv. pag. 5.) Híveiről pedig: „credunt sicut ipsi vivunt, 
ipsi sunt et manent sues, credunt ut sues, et moriuntur ut 
sues." (Expos, in 1. Cor. cap. 15. Vesu 29. T. 4. ed Jen. folio 
262.) — „Post revelatum evangelium, igy szól (Coll. mens, 
németül) virtus est occisa, justitia oppressa, temperantia li-
gata, Veritas a canibus dilacerata, fides clausa, nequitia quo-
tidiana, devotio pulsa, haeresis relicta." Wittenbergáról : 
„Omnis turpitudo invaluerat. Mulieres et virgines ab ante et a 
post denudare se incipiunt, et nemo est qui castiget. Apage 
tantum ex hac Sodoma " — Ami rosz volt, azt a reformatio 
mind gyarapitotta, nincs tehát mit szemre hányni. 

A P. Napló 286. sz. (14. dec.) folytattatik az 1848 X X . 
törvényczikkről az értekezés. Az értekezés oda viszi ki okos-
kodását, hogy az állam csak azon szükséget kész pótolni 
az iskoláknál, melyet a felekezetek fedezni nem képesek, 
nem pedig mintha minden iskolát föntartani akarna. Eziránt 
okoskodása helyes az értekezőnek, csakhogy igazságtalan-
ságot követel. Mert miután a felekezeti iskolák elve föntar-
tatik, a felekezetnek kötelessége annak szükségeit fedezni : 
a kath. iskolák szükségei fedezve levén a szerzetes rendek 
és a fundus studiorum által, állami pótlékra nem szorulnak ; 
a nemkath. felekezetű iskolák pedig minden esetre igénybe 
veszik e pótlékot, mely csak az adóból adathatik, s igy a 
katholikusok kényszeríttetni fognak az évi budgetnek „is-
kolai pótlékok" czimü rovatára is adózni. Ez igazságtalan-
ság. A protestánsok, a zsidók nem fognak a kath. iskolákra 
adózni, mert a kath. iskolák pótlékot nem követelnek : a 
katholikus nép pedig adózni köteles lesz prot. és zsidó isko-
lákra. Az osztó igazság abban volna, hogy az állam egy fe-
lekezeti iskolára se adózzék, hanem ott, hol a felekezet nem 
képes iskolát nyitni, az állam nyisson iskolát, vagy pedig a 
községi felekezetre vessen ki adót. — Átmegy azután az 
értekező az egyetemre, melyről 1848. X I X . törvényczik-
kely égbekiáltó igazságtalansággal rendelkezik. Mondja, 
hogy a minister csak azt fogja tenni az egyetemre nézve,amit 
a helytartó-tanács tett. Még ha minister is irná a czikket, 
mondanók, hogy a világot csalni akar ja . Sem a helytartó 
tanács, sem a ministerium nem konyhaszolgáló, hogy amit az 
egyik tett, tegye ugyanazt a másik : itt elv a különbség. A 
helytartó-tanácsban a scolastica commissio, melynek elnöke a 
primás volt, igazgatta az egyetemet,mint kath. organon: a mi-
nister pedig mint vallásnélküli organon áll. Ez ég-föld-kü-
lönbség. A czikkiró vagy ignorans vagy ignoransokat tételez 
fel az olvasó közönségben, csalatott, vagy csalni akar . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Posten 1866. Ko c s i Sándor által (Érlc3vy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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I. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi s z e m l e . 
I I . 

Mivé lesz a pápa? — Ne kérdjük, hanem mivé 
lesz Europa pápa-király nélkül, aki, Müller János 
tanúsága szerint, Europa műveltségét megmentette, 
ápolta, nagyra nevelte. Europa mélységes felforga-
tások küszöbén áll, a kitörés morgásait már közel-
ről hallja. Isten fog leszállani a földre, s azt meg-
menteni, amit elveszteni, azt szétrombolni, amit 
diadalban felállitani akartak. „Appropinguantem 
ejus terminum quantae percussiones praeveniant, 
innotescit: ut si Deum metuere in tranquillitate 
nolumus, saltern vicinum ejus judicium, vei percus-
sionibus ejus attriti, timeamus. Exsurget gens con-
tra gentem, et regnum adversus regnum : et erunt 
terraemotus magni per loca, pestilentiae et fames. 
Ex quibus profecto omnibus alia jam facta cerni-
mus, alia in proximo Ventura formidamus. Nam 
gentem contra gentem exsurgere, earumque pressu-
rant terris insistere, plus jam in nostris temporibus 
cernimus, quam in codicibus legimus." J) De mit 
tehet mindez a szellemi hatalom ellen, ami az egy-
ház ? A vad erő lehet kegyetlen, de nem lehet győz-
tes az igazság, a szellemi erő ellen, elfojtani akarja 
az igazságot, s csak tündöklőbbé teszi, korlátozni 
akarja, s csak» terjeszti, gyűlöletessé akarja tenni, s 
csak maga a vad erő lesz gyűlöletes. Lerombolták 
az Európára tóduló népek a pogány világ dicsősé-
geit, az egyház épitett ujakat, teremtett u j társadal-
mat: leromboltathatik ez is, az egyház uj erővel fog 
felemelkedni a romok közöl. Mit használt annyi 
bűn, mi jót tett annyi merény az egyház ellen? 
Quid profiéit tantum nefas? quid crimen Herodem 
juvat? Unus tot inter funera impune Christus 
tollitur. , 

Azt se kérdjük: mivé lesz a kath. egyház Ma-

>) S. Greg. hom. 1. lect. 7. 8. 9 I. dorn Adventus. 

gyarországon ? hanem inkább : mivé lesz Magyaror-
szág kath. egyház nélkül? Magyarország az ő élet-
erejét a kath. egyházban birta: a kath. egyház sokat 
köszön a magyar nemzetnek, de nem Magyaror-
szágban birja az ő életerejét. Nem a magyar kath. 
papság volta haza, a nemzet életereje, hanem a kath. 
hit és ennek, tisztelete : a kath. papság a hazának 
csak első fia, első munkása, első őre volt. Változtak 
az iránynézetek, uj, ellentétes kisérletet kezdenek a 
merészek, s nincs remény, hogy a haza javára vé-
gezzék be. Már a kezdet is nagy válság. Kath. egy-
ház nélkül nem volt, nincsen, nem lesz magyar haza. 
Ez a mi szavunk. A kath. elvnek, fegyelemnek tör-
hetlen szilárdságát, szakithatlan szivósságát még az 
egyháznak idegen fia is ismeri : mily jótétemény, a 
politikai összevetések hiusulásai között, mily kipó-
tolhatatlan ágens, ha a nemzet azon egyházzal szo-
rosan fűződik össze, ha ugyanaz védheti a nemzetet, 
ami fedezi az egyházat ? Megfogyva bár, de törve 
nem, él nemzet e hazán ; de hát ha az Isten azon 
bűnök büntetésére, miket a nemzet három századon, 
különösen az utólsó 76 éven át a kath. egyház ellen 
elkövetett, megengedi, hogy a megfogyott nemzet 
meg is töressék? Sok ily Ítélet hajtatott már végre 
az Isten birói székéről, s numquid iniquitas apud 
Deum ? Absit. Magyarországon, mint helyen, a kath. 
egyház ugyan nem örökös ; de e magyarországi 
kath. egyház tagja a törhetlen, az enyészhetetlen 
egyetemes kath. egyháznak. Mily kipótolhatlan 
életerő ez. ha a törhetlenre támaszkodunk ? Megütő-7 O 
rött már szellemileg a nemzet, mivel a 16-dik 17-ik 
században csak Mátyás király által kormányozható 
magyar olygarchák a kath. egyháztól elszakadtak, 
s jobbágyaikat az elszakadásra kényszeritették : a 
megtörés 1848-nak vallási intézkedéseiben teljes 
lett. Egy nagy hazafi mondá, hogy még az apagyil-
kosnak is megkegyelmezne, csakhogy azon erőt 
tartsa fönn, ami egy magyarban van : mit kell 
mondani azokról, kik azon mérhetetlen óriás szel-
lemi erőt kizárni akarják a nemzetből, mely erőt a 
kath. egyház rejt magában? Könnyű bármi erőt 
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mellőzni, de nehéz, sőt néha lehetetlen azt mással 
kipótolni. A közel morgó veszélyeket nem kell meg-
nevezni. A megnevezés némileg jogositaná azokat. 
Mivé lesz a haza az apostoli király nélkül, a kath. 
egyház nélkül ? Ez a főkérdés. 

Dec. 19-e & magyar király és a katli. egyház 
jogairól fényes tanúságot tett a főrendek házában. 
Gróf Cziráky János, a nemesek elsője, a nemes 
lelkek választottja, és Jekelfalusy Vincze fehér-
vári püspök a kath. egyház, és az apostoli ki-
rály jogai mellett felszólalva, ezt nemcsak jogos-
nak, hanem polgári kötelességnek nyilatkoztatták. 
Jó az ellentét. Némelyek polgári dicsőséget ke-
resnek az apostoli jogok elvételében, a kath. egy-
ház jogtalanná tételében : nemes a példa, mely pol-
gári kötelességnek tartja azokat megvédeni. Catho-
licitás mindig magyar hazafiúi erény és kötelesség 
volt. Mintha csak a német polgári törvénykönyvnek 
azon §§-ait, melyek az özvegyről szólnak, a ma-
gyar corpus juris helyébe akarnák behozni s a 
kath. egyházra alkalmazni. Német eredetű a pro-
testantismus, német cosmopoltiták hozták azt be 
hazánkba: oly rosz minden, ami a németektől jön. 
kivéve azt, amit nemzetünk szelleme ellen a kath. 
egyházra gyűlöletest tartalmaz. II. Józsefnek edi-
ctumai kárhozatosak, kivéve a placetumot, a fő-
censurát. A magyar corpus juris szerint a kath. 
egyház nemcsak honleány, hanem lionanya: ma a 
fiak őt az örökségből egészen ki akarják szorítani, 
legfölebb, kis időre, a jól megnyirbált özvegyi részt 
neki kiadni. A nemes gróf e nem magyar jogi felfo-
gás ellen tiltakozott, — a nemes gróf szavait pedig 
felfogva Jekelfalusy Vincze püspök ur, ős magyar 
felemelkedéssel, mely nem ismer kétszinü, sem 
kétes értelmű nyilatkozatot, igy szólt: „Ami gr. 
Cziráky ő excellentiája nyilatkozatát illeti, — teljes 
készséggel aláirom magam is, ünnepélyesen kije-
lentvén, hogy mig csak Isten éltemnek kedvez, 
urunk, királyunk emez apostoli jogaihoz, melyeket 
ő neki másra átruházni, sőt mással még csak meg-
osztani sem lehet, körömszakadtáig ragaszkodni, sőt 
ha kell, azokért szintúgy, mint kath. egyházunk 
egyéb érdekeiért élni, s ha kell, halni is fogok." 
Sikeresek lesznek-e e nemes nyilatkozatok, nem 
tudjuk, de, hogy e jogokat nem védve, vagy épen 
megtámadva, sem kötelességet nem teljesiíünk, sem 
a hazának nem használunk, azt tudjuk. E vésztel-
jes időben legnagyobb hazafiság, ha a nemzetet a 
kath. egyházhoz, az apostoli királyhoz, inkább a 
királyi apostolhoz legszorosabban csatoljuk. Mit 

akarunk mi, mikor a kath. egyház jogait 1848-nak 
vallási intézkedései ellen védjük? Talán 1848-nak 
társadalmi, vagy politikai intézkedéseit akadályozni? 
Nem. Talán a protestánsok vallásszabadságát meg-
rövidíteni? Nem. Talán hogy mini sterium vagy kép-
viselet ne legyen ? Ezt sem. Lehetnek mindezek, 
kifejtethetnek, tökéletesittethetnek még: egysze-
rűen csak az, amit mi akarunk, hogy a törvényho-
zás, hogy a közigazgatás ellen sérthetetlen joga 
legyen a kath. egyháznak, hogy törvényesen ren-
dezett viszonyban legyen az államhoz, nem pedig 
az ismert cselszövényekben emelkedő vagy apadó 
kamarai többség, s ennek megbizottjától, a felelős 
kormánytól függjön. Ez jognélküli, ez szolgasági 
helyzet, ily helyzetben még a zsidók sem akarnak 
lenni. Akarjuk tehát, hogy egyházállami viszonya-
inkat a szentatya és az apostoli király rendezze, s 
ezt a törvényhozás beokmányozza. Üldözhet a vad 
erő, mely a szavazati többségben van. de meg nem 
törhet, erőtlen az igazság, a szellemi erő, az idő meg-
hozza az ő győzelmét. 

Negotium saeculorum a katli. egyház, mikint a 
Megváltó maga. Amit az eretnekség, amit a szaka-
dárság hiában kisértgetett, hogy az emberiséget az 
egyháztól elrabolja, azt a forradalom látszólag nagy 
sikerrel teszi. Nyilt hadat izent ez az oltároknak és 
a trónoknak, vállalatában megbukott: most hizeleg 
mindkettőnek, hasznot igér nekik, hogy szolgálatába 
fogadhassa. A pápaság caesarok helyett adott Euró-
pának ker. királyságot: a forradalom ad ker. kirá-
lyok helyett Caesarokat. Oly nagy kisértet pedig az 
a felszabadulás az Isten törvénye alól, hogy 16-dik 
században a protestantismus csak ezen kisértet, bű-
ereje által győzött. A még álló kath. egyház nem 
akar caesart elismerni, mert caesar pontifex is egy-
szersmind. A török sultán, a marokkói császár, a 
muszka czár, a prot. fejedelem egyszersmind ponti-
fex is. Caesar a jogtalan anyagi erő, a pápa az erő-
telen jog, nem lehetnek békében egymással. E körül 
forog a nagy világkérdés. Akarnak helyet engedni 
a pápának caesar mellett. De a pápák soha sem 
maradhattak békében mellette. Claudius elűzte, 
Nero felfeszittette Pétert, Trajanus számkivetésbe 
küldte I. Kelement, Gallus Civitá-vecchiába zárta 
Corneliust, hogy Nagy-Constantin megkereszteltet-
hessék, Soracte szikláinak rejtekeiből hozatott elő 
Silvester, Constans Thraciába küldte Liberiust, 
Theodoricus Ravenna tömlöczeibe zárta I. Jánost, 
Belisarius Lyciába, Patara városába őrizet alá he-
lyezte Silveriust, Justinianus száműzte Vigiliust, 
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Constant I. Mártont Bizanczba, innen fogságba vonszoltatta. 
Caesar ellen csak vértanúság a biztosíték. Ellenmond az 
igazság a vad erőnek s csak ingerli, mit tegyen ? Istenre 
hivatkozik, aki a vad erőt az igazság szolgálatára terem-
tette, s csak ez által nemesitette, mikint a testet a halha-
tatlan lélek által. IX. Pius tehát Victorral nem lehet egy 
városban. A dolog természete nem engedi meg az együttlé-
tet. Victor Ígérhet mindenféle biztosítékot, mit sem tesz. Az 
ö szava, kormányának minden biztosítása a becsület bírói 
széke előtt el nem fogadtatik. „Tisztelem, s tisztelni fogom 
R o m a j határait ." Ha ugy fogja tisztelni, mikint eddig tisz-
telte, ugy a szentatya és a kath. világ igen jól tá jékozhat ja 
magát. Lehet, valószínű, hogy juliusig veszteg marad az 
olasz forradalom : ha elfoglalni akar ja Romát, elfoglalja, 
anélkül, hogy előbbi biztatásai ellenében magát igazolni 
méltónak tartaná. Az olasz forradalmi caesar a legnagyobb 
veszély a pápaságra, e caesar maga biztosíték nem lehet. 
Jul ianus őse is katholikus volt, mikint Victoré, Julianus 
még sem volt biztosíték. Székhelyeikre bocsáthatta a püs-
pököket, Julianus is megtette ezt sz. Athanázzal, ezáltal 
csak egy bűnt szűnt meg cselekedni, de kedvezőbb nem lett 
a pápaságra. Amint hazatérni engedte, ugy egy éjen át 
ismét számkivetésbe küldheti. Julianus épen igy cselekedett. 
Már ez is méltatlanság, hogy a püspökök visszatérését ked-
vezésnek akar ja tekinteni, pedig csak kötelességet tett. Át-
vállalhatta a szentszék adósságait, evvel csak saját bűnének 
következéseit viseli, nein pedig mintha jogot nyerne, vagy 
jó szándékot tanúsítana. Mily jó szándék volna is az, hogy 
a rabló az erőszakkal elfoglalt háztól az adót fizetni akar ja ? 
Mily jogot nyer ez által a házra '? Victor a forradalom élén 
erőszakkal elvette a szentszék tartományait , ez egy igaz-
ságtalanság volt; midőn a szentszék hat éven át fizette az 
elrablott tar tományokra eső államadósságot, ez Victor részé-
ről második igazságtalanság volt. Most megszűnik e máso-
dik igazságtalanság, de marad az első. Visszafizeti Victor az 
elfoglalt pápai tartományoktól a szentatya által hat évig 
tízetett összeget ; erről a pápa mit sem tud, az adóssági 
szerződésben részt nem vett, a pénzt a franczia kormány 
kezén át kapja. Epen mintha a tolvaj visszaküldené nekünk, 
amit az általa elvett jószág után fizettünk. A szentszék enged-
heti, hogy az elrabolt jószág terheit a rablók viseljék, de 

jogairól le nem mond ezáltal, Victor-caesar alá nem haj t ja 
le szentséges fejét. 

Napoléon császár azonban a százszor meghiusult ki-
egyeztetési terveivel' fel nem hágy. Mint forradalomnak 
gyermeke és képviselője, azt teszi I X . Piussal, amit I. Napo-
léon tett VII. Piussal. Palotát és évi fizetést adui a pápának. 
VII. Pius Fontainebleaut választá : IX. Pius halni vagy 
számkivetésbe menni akar inkább. I. Napoléon saját hatalma 
alá akar ta haj tani a pápát : I II . Napoléon Victor hatalma 
alá akar ja hajtani. Az eljárás gyülöletességét igy kikerülni 
véli, mert Victor lenne igy a pápa porkolábja, de egy-
szersmind a nyereményt is szedhetni, mert Victoron III . 
Napoléon uralkodik. A dogmát kerülik, mintha az erkölcsi 
törvény, ,ne lopj"' nem volna dogma. De III . Napoléon és 
Victor hátra nem léphetnek, a pápaság leigázására töreked-
nek. ,Roma vagy halál,' Victor mondja —.Roma vagy halál, ' 
mondja a pápaság is. Victor birni akar ja Romát, különben 

nem él, de ha Romát elfoglalja, akkor sem él. A forradalom 
a kath egyházat fejen akar ja találni ; I II . Napoléon és Vi-
ctor a forradalom biztosa, nekik e csapást meg kell tenni. 
Lá t j ák vesztüket, ha nem teszik, —lá t ják azt,ha mégis teszik, 
de nekik nyugtok nincs, a forradalmat idözgetéssel nem 
lehet megkérlelni, a szentatyát Ígéretekkel nem lehet rá-
szedni, a kath . lelkismeretet nem lehet elaltatni, menni kell 
tehát, habár az örvény előttök. Sokat regéltek, sokat remél-
tek a császárné zarándokolásáról a szentatyához : lia meg-
nyerni akar ták azt, amit a szent férfiú meg nem adhat, 
csalódtak, nehogy a császárné meddő küldetést végezzen, 
nehogy a pápa iránt ily zarándokolás által mutatott hódolat 
a forradalmárokat felizgassa, kik a puszta hírre is felindul-
tak, a császárné utazása a vallásos női szívnek meghiúsított 
vágya max-adt. Mily rabok a hatalmasok ! Valóban nem az 
a kérdés, mivé lesz a pápaság, hanem mivé lesznek a feje-
delmek pápa nélkül ? s legelőször is azok, k ik a forradah m 
pokoli terveinek végrehajtását, pillanatnyi haszonért, ma-
gokra vállalták. 

A mai eszmék szerint, melyek uj jognak, műveltségnek 
rágalmaztatnak,csak egy hatalom van,s ez az állam. Az egyház 
e tant tagadja s a világ végéig tagadni fogja. A két társadalom 
tehát, az anyagi vad erő, mely az állam, és a szellemi, mely az 
igaz,a jó,a jog,az egyház,harczol egymással. Az anyagi erőnek 
vannak imádói, a pogány augustusok sem szenvedtek ezekben 
hiányt. Harczol az állam fegyverrel, az egyház szenvedéssel. 
Az isteni religiot közpolgárrá tenni, s mint ilyent az állam 
alá vetni, ez a tan, ez a törekvés. A religio pedig koronás 
király, az egyház a királyok és a népek, az országok és a 
társadalom anyja. I t t kiegyeztetés csak az alávetés lehet. 
Vag}< a pápa lesz Istentagadó, amitől nincs mit tartani, vagy 
a caesar megszűnik caesar lenni, s imádni fogja azt, akit 
üldözött, felégetni amit imádott. Megy tehát a harcz a jog-
talan vad erő és az erőtlen jog között. Az egyház, a pápa, a 
kath. sziv diadalra számit. Mennyi véren fogjuk e diadalt 
megszerezhetni, azt az Isten irgalmas igazsága fogja meg-
határozni. A mai műveltségre nincs mit bizakodni. Az ango-
lok müveitek,mily kegyetlenségeket vittek véghez Indiában V 
Az olaszok müveitek, hány ezeret lövetett halomra Fumel, 
Pinelli Nápolyban, Cadorna Palermoban ? A vallástalan 
lélek műveltsége csak a kegyetlenkedés tudománya. Augu-
stus caesar müveit volt, mégis a legszelidebb püspököt do-
batta a tigrisek elé, a bizanczi Caesarok költök, bölcsészek, 
hittudorok, zenészek, jogászok, művészi tánczosok voltak, 
mégis üldözték a pápákat. Sándor czár is müveit, Milutin, 
Murawieff is müveitek valának, mi történt mégis Lengyel-
országban V Muszkaország concordatumot kötött IX. Piussal 
1847-ben, meg nem tar to t ta ; a pápa közbenjárt az egyház 
üldöztetése ellen, az üldözés dühösebb lett ; sajátkezű levelet 
irt a czárnak, választ sem kapott ; végre Mayendorf muszka 
követ által m. é. j anuár 1-én saját szobájában durván meg-
sértetett,2) a muszka kormány nem roszalta az ö követének 
kancsukás viseletét. A pápa oct. '29-én ünnepélyesen roszalta, 
kárhoztatta a lengyel katholikusok kiirtását, a kolostorok 
elkobozását, reményt tar tva fönn azonban a czár személyes 
jóvoltában, a muszka kormány dec. 4-én egy ukázzal a kath. 

Monde 30. sz. 31. jan. 1866. 
2* 



egyházat jogtalanná nyilatkoztatja, a concordatumot pedig 
érvénytelennek.3) A moszkvai újság igy igazolta az ukázt : 
„az allocutio hadizenet a pápa részéről : a hadizenet minden 
szövetséget felbont."4) Panaszt tenni, hogy a szövetséges 
nem teljesiti elvállalt kötelességét, figyelmeztetni őt saját 
kötelességére, annyi a caesar előtt, mint hadat izenni. Jézus 
is mondta : ,cur me caedis ?' a pápa sem mondott többet. Ha 
arczul csapnak, ne szólj semmit, mert különben hadat izensz 
a méltatlankodónak, s ezáltal igazolva lesznek a mult és 
jövő méltatlanságai. Ha a gyilkosnak mered mondani, miért 
gyilkol, azt feleli : épen azért fogok gyilkolni, mert szólni 
mersz, te nekem hadat izensz. Ez a muszka ukáz. A szent-
atya e nagy fájdalmára vigasztalást adott az Isten a galli-
cziai g. e. papság s ruthen népségnek hódolati feliratában. 
Lietwinovicz, lembergi rutén érsek küldte fel e hódolatot-
Confirma hoc Deus, quod operatus es ! 

Szólhatott volna-e igy a pápa a muszka kormányról, 
ha nem fejedelem ? Nem fogatta volna-e el az olasz kor-
mány a bibornokokat, mikor a consistoriumba mentek ? Nem 
zárolta volna-e le a nyomdát, mely az allocutiot kinyomta ? 
Nem kobozta volna-e el az allocutio minden példányait, hogy 
napvilágot ne lássanak ? A muszka kormány tudott volna 
az olasz kormánytól ennyi szolgálatot kicsikarni. Romának 
elfoglalása annyi mint a pápa fogsága, vagy száműzetése. 

Parisban egy kiegyezkedési tervről regélnek, mely a 
pápai fejedelemséget meg nem szüntetné ugyan, hanem, 
mint mondják, csak módosítaná. Maradna a fejedelemség, 
de nem maradna ilyen amint van. A pápaság pedig módosí-
tást megengedhet, miután még a bűnös iránt is gyengédség-
gel viseltetik. E módositáson alapuló tervnek a franczia püs-
pökök néhányai már meg volnának nyerve. 5) Darboy, a 
párisi, volna élükön, kinél december elején többen meg is 
jelentek. E püspökök körlevelei a conventioról, a szentszék 
helyzetéről kitűnően rövidek és visszatartók valának, a csá-
szár bölcseségét magasztalták. A párisi érsek körlevelében 
e szavak az emiitett kiegyezkedési tervre látszanak czéloz-
ni : „Kormányunk emberei, kik oly dicsőén kormányoznak, 
és a pápát 17 éven át Romában megvédelmezték,®) könnyen 
találhatnak módot mint a közvéleményben, mint saját böl-
cseségökben, mit kell most tenni. Segítsük e férfiakat haté-
kony rokonszenveinkkel a nehézségek legyőzésében, ne 
nehezítsük törekvéseiket igazságtalan bizalmatlansággal, 
meg nem gondolt, vagy épen roszakaratu gyanakodással. 
Az egyház is, az ő anyai gyengédségében, fog tudni minden 
áldozatot hozni, amit az egyesség megkíván, s ez : számot 
vetni az emberi gyengeséggel, alkalmazkodni a körülmé-
nyekhez, amint csak a jog, az igazság megengedi, s amit a 
lehetőség követel." Nem tudjuk, melyek volnának az egyes-
ség által követelt áldozatok, de azt tudjuk, hogy eddig 
minden egyességek papirrongyokká lettek, s amit a szent-
atya a jog, az igazság, az elv megsértése nélkül tehet, 
mindent megtesz, csakhogy az igazság sértetlensége itten 

3) Union 344. sz. 10. dec. 1866. 
») Monde 332. sz. 5. dec. 1866, 
5) Az avignoni, montpellieri, rochellei, marseillei, saint-briouei, 

châlonsi, nancyi és bayeuxi Tolnának azok. 
6) Gyönyörűen megvédelmezték ! 

restitutio in integrum-ot követel. A franczia püspökség 
egyedül az, mely tevőlegesen felléphet, s a kath. világ meg 
is várja s örök hálával fogja fogadni áldásos fellépésöket. 
Csak attól félünk, hogy, amin a forradalom hat éven át 
dolgozik, a püspöki karban szakadás ne legyen. Nem mon-
dunk kárhozatot előre, de mikor a 17 éves védelem mellett 
a szentszék ily helyzetbe dobatott, mint ma van, a további 
védelem, s minden kiegyezkedési tervek iránt semmi bizo-
dalommal nem lehetünk. ,Est est, non non,' csak ez lehet 
egyesség, a többi mind árulás. IX. Piushoz arczczal, a többi 
tanácsnokok iránt oldallal állunk. Amit a szentatya helye-
sel, helyeselni, amit kárhoztat, amit elvet, kárhoztatni és 
elvetni fogjuk. Cathedra veritatis csak egy van, s ez a szent-
szék. Pius csak egyről biztos, hogy ki fog fosztatni, mert 
azok akarják kifosztani, akik kifoszthatják. Nem altat el a 
mai nyugalom Romában, mert a forradalom sem szenvedé-
lyeit, sem kifosztási terveit le nem tette; ha ma hallgat, 
csak saját kifosztási terveinek hasznára hallgat, s a forra-
dalom mai hallgatása nagy szónok a jó lelkekre. Nem átko-
zódunk, csak az igazságról teszünk tanúságot. A Cal varia 
utja hosszú, de kereszthez vezet mindig. A szentatya nem 
sir, hanem bizik az Istenbe, de csakis az Istenbe. Ha sir az 
Oltáriszentség előtt, sir a fejedelmek és a népek bűnein, s ezen 
bűnöknek elmaradhatatlan ostoroztatásain. A jelek már inte-
nek, aszemek láthatnak, a fülek hallhatnak. „Plusjam in nostris 
temporibus cernimus, quam in codicibus legimus," azért mond-
juk a nímesi püspökkel, aki a párisi tervbe nincs beavatva : 
Jesu dulcissiine ! divine magister noster ! qui nefarias plia-
risaeorum machinationes, quibus te frequenter impetebant, 
semper elusisti : dissipa consilia impiorum et omnium illorum, 
qui in pusillanimitate spiritus fallacibus suis argutiis popu-
lum tuum irretire et circumvenire moliuntur. Omnes nos 
discipulos tuos illustra lumine gratiae tuae, ne forte corrum-
pamur astutia sapientium hujus saeculi, qui perniciosa 
sophismata sua ubique spargunt, ut nos in errores suos per-
trahant. Concede nobis tale fidei lumen, ut impiorum insi-
dias retegamus, Ecclesiae tuae dogmata firmiter credamus 
ac cavillantium axiomata constanter rejiciamus. Cor Jesu 
divinum ! cor Mariae sanctissimumü protege Pium Papain!! 
pontificem, principem, patrem ! ! ! 

A szentatya t i tkárának levele a pannonliegyi főapáthoz. 
Illustrissime 

et Reverendissime Domine Domine observantissime. 
Nemo est qui nesciat, quantopere adnisi sunt religionis 

et bonarum artium osores, ut in omnibus fere Europae regi-
onibus literarum studia profligarentur, vel saltem colerentur 
remissius. Quofcirca a bonis et sapientibus magnus honos 
tribuendus est iliis, qui eas sedulo colentes, exemplo suo 
alios etiam excitarunt, ut iis impensius vacarent. Optimo 
proinde consilio factum esse censuit Sanctissimus Dominus 
Pius IX, ut Bernardini Takács, qui hac laude floruit, latina 
carmina in unum collecta typis ederentur, quod effectum 
èsse dicis studio et industria Caesarii Vagács, et cura reli-
giosi hujus ordinis, qui de catholica Ecclesia, ac literis sem-
per optime meruit. Hujus collectionis exemplar perelegans 
a te dono missum libenti gratoque animo excepit Sanctitas 
sua, et quamvis gravissimis districta negotiis nondum ob-
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lectationorn et solatium, quod sperasti, exinde capere potuit, 
ominata est tarnen, ut liber ille l i terarum studiosis nedum 
honestissimam delectationem, sed et utilitatem non modicam 
gignat, prout scribentis gravitas et religio suadent. Demum 
testimonium observantiae tuae, et docti collectoris, qui ea 
Carmina illustravit, industriam mérita laude exornans, apo-
stolicam benedictionem tibi atque universae religiosae fami-
liae, cui praees, peramanter impertivit. 

Cum haec pontificiis obsequens mandatis conscripserim, 
hoc unum reliquum habeo, ut plenam exi3timationem et ob-
servantiam meam tibi profitear, cui fausta et salutaria omnia 
adprecor a Deo. 

Tui, Illustrissime et Reverendissime Domine Domine 
observantissime Romae die 7 novembris 1866. Addictissimus 
famulus, Franciscus Mercurelli, Sanctissimi Domini Nostri ab 
epistolis latinis. 

Kivül : Illustrissimo et Reverendissimo Domino Chry-
sostomo Kruesz O. S. B. Archiabbbati Monasterii S. Montis 
Pannoniae. 

In S. Montem Pannoniae in Hungaria. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
P E S T , dec. 12-én. *) CHeti Krónika.) Végre valahára 

tehát itt vagyok ismét. ígéretem szerint egy héttel előbb 
kellett volna czikkemet beadnom, de Schvarcz Gyula urnák 
legújabban felolvasott borzasztó statistikai fölfedezéseire pa-
zarolt bámulatom egyidőre minden okosabb foglalkozásra 
képtelenné tett. 

Mindazáltal, ha elkéstem is, szavamat beváltom. Nem 
lennék ugyan ezt tenni kénytelen, miután Bocharában is, 
amint ezt külföldi lapokból tudjuk, találkozik oly genialis 
szerkesztő, aki, például, ha valamely kérdést nem szándé-
koznék, vagy nem tudna megfejteni, olvasóit magasra han-
golt pathossal a váró politika bölcsészetére utalja, mondván, 
hogy : majd hozzászólandunk annak idején, azaz : csak les-
sétek ! 

De ne vesztegessük a drága időt ily haszontalansá-
gokra, mert ha soká tréfálgatunk, utóbb azt fogják gondol-
ni, hogy én is akademicus vagyok, és Schrekker ur oda 
fényképez majd albumába, a statistikusok vagy természet-
tudósok közé ? 

A lefolyt hét eseményeit, vívmányait óhajtód tudni, 
nemde kegyes olvasó ? Azonnal szolgálok belőlök néhány 
adag sületlenséggel. Már tudnillik ezen vegytani fogalom 
alá sorozom én a pesti sarat, a mocskos hirlapi czikkeket, a 
schöne Helenát, bizonyos akadémikusok felolvasásait, Itzig-
Spitzig naptárát , s minden más megnevezhető és meg nem 
nevezhető fonákságait a hóbortos világnak. Hogy azonban 
krónikám rendében az ész és tudomány privilégiumát meg 
ne sértsem, legelsőbb is azon kedélyes és vigalmas estélyt 
kell felemlítenem, melyet az elmúlt hét egyik napján a m. 
t . akadémia kisebb termében élvezénk. I t t Schvarz Gyula 
remeklő művész tartott phantasticus felolvasást : a statistikai 

'ê 

*) Csak a felhalmozott, és az év vége által közlésre parancsolt 
tárgyak miatt lett háromhetes a heti-krónika, reméljük, hogy az elmés 
iró hetenkint fog nyújtani egy részről mulattató, más részről megsirat-
ható krónikát. '>:••:. 

elferditések és koholmányok elméletének gyakorlat i alkal-
mazásáról. 0 egészen a gyakorlat terére lépett, nem okos-
kodott sokat, hanem alkalmazott azonnal. Mondhatom re-
mekül mulattunk. A tekintetes akadémiai tag-urak szokásos 
türelemmel hallgatták végig, a hihetlen phantásiával össze-
állított statistikátlan áll í tásokat; a közönség tapsolt és él-
jenzett . De hogy is ne ! hisz még a legsolidabb chinai is el-
mosolyodott volna, a felületes mélységesség ily fellépésen ! 
Különben amire mind eddig semmiféle józan ember nem 
jött, felfedezte azt Schvarcz Gyula ur. Hogy t. i. ami van 
az nincs, és viszont, ami nincs az van. Hanem amidőn a fel-
olvasónak tudós impertinentiája annyira ment, hogy a ka th . 
papságot arról vádolta, miszerint az a közoktatási statisti-
kai adatokat hanyagon, rendetlenül gyű j t i , sőt nem is 
gyűjti , a protestánsokra pedig azon rágalmat kente, hogy 
azok a legpontosabban teljesítek ebbeli kötelmüket : felállott 
K. S. és R. F . és a tudományos igazság nevében rendre uta-
siták a . . . . akademicus füllentést. Megmutaták ezek, hogy 
a dolog épen megfordítva áll, amint azt a beküldött acták 
óriási halmaza is mutatja, s hogy épen a protestáns papság 
áll út jában a statistikai adatok összeállithatásának, az ö 
részvétlen semmittevésével. 

No persze mi elpirultunk ezen nem őszinte ku-
darczon, de a lámpák homálya nem engedé észrevennünk, 
váljon az illető is osztozott-e szégyenkedésünkben ? Egy va-
laki azt mondá mellettem, hogy hasztalan itt minden igaz-
ság, mert bizony szerecsent, dass heiszt ,schvarczot< mosnak. 

Említést kellene tennem még egy akadémiai felolva-
sásról, mely a most nevezett esemény nyolczadán történt. I t t 
meg egy tudós orvos azon örült, hogy a testet lelket rab-
ságba nyügző askesist, szabadelvű művelődésünk messze 
száműzte kebeléből. Hogy ezen orv'os ur öröme egészen ön-
zetlen, mindenki gyaníthatja. Ö igen munkás ember lehet, 
az orvosnak foglalkozását pedig a betegek teszik : ergo. . . . 
Az is igaz, hogy mióta az obscurantismus, (értsd vallásos 
szellem) és askesis (erkölcsös élet) az élők sorából ki tömí-
tettek, azóta az orvosurak ugyancsak gazdálkodnak az élet 
felett. Ez az ő életök valóban ! A böjt nem okoz gyomor-
romlatot, a mértékletesség nem hoz lázakat, a példás élet 
nem szaporítja a titkos betegségeket sat. A tömérdek sok 
orvosnak pedig élni kell, igy tehát az egész világot étkam-
rává, a légürt egy mindig csurgó káddá, a házakat ispotá-
lyokká kell változtatni De ezen prózai lehozásokat hagy-
juk Itzig Spitzig hazánkfiára. 

Ezen szagos vitéz ugyanis irt egy kalendáriu-
mot, melynek híressége és kelendősége meghaladja még a 
komáromi, lőcsei kalendáriumokat is. Azt fogják rá, hogy két 
hét alatt háromezer példány kelt volna el belőle. Amint a 
neve is mutatja, a philisteusok számára íratott, különben 
semmi egyéb jó tulajdonsága sincs. A törökök, zsidók és ke-
resztények egyiránt megtanulhat ják belőle, hogy a pa tkány-
ból soha sem lesz szalonna. 

De már majd túlmentem a kistér határain, melyeket a 
ft. szerkesztő ur számomra, oly archimedesi pontossággal 
mért ki. Pedig mennyi mondani valóm volna még ! Mint szo-
r i t ja oldalamat a sok igazság '? Apropós ! a hó is eljött. Pest 
olyan most mint a vén halott fehér szemfödő alatt. Mennyi 
kin, mennyi nyomor vánszorog az utczákon, mennyi kétség-
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beesés, a nedves hideg padlásokon, pinczékben ! Ha tizet lé-
pünk az utczán, legalább is tiz koldus fut u tánunk űzetve a 
szükség által. Valaha nem lehetett ez így. E g y bohó ötle-
tem van, és nem tudom elhallgatni. Hát csak azt gondolom, 
hogy valamikor, abban a barbár múltban, a vagyonosak 
egyszerűbben öltözködtek, hogy jusson a szegénynek is : ma 
mindent magunkra öltünk, s a szűkölködőt a paradicsomi 
fügefalevélre utal juk. 

Ez pedig ami civilisatiónknak komoly satirája. Rongy 
a gazdagon, rongy a kolduson, azon mint luxus, emezen 
mint meztelenség. A fényűzéssel növekedik a koldusok nyo-
mora. Minél hosszabb a selyem uszály, minél ragyogóbb a 
bársony ruha, mely az utcza porát, sarát söpri, annál ron-
gyosabb, éhezőbb és több a szegények serege. Különben ez 
már beillenék adventi prédikátiónak is, azért elhallgatok. 

P U S Z T A - F E G Y V E R N E K , dec. 9-én. - A boldogság-
nak lényeges tulajdonsága^ hogy terjeszkedni, másokat is 
körébe vonni szeret , s a szerencsétlen láttára, kivált 
akit nem önhibája vagy bűne tett azzá, azonnal részvétre 
gerjed, mely egyenesen azt mutatja, hogy boldogságából 
még hiányzik valami. Mily boldogság dagasztja annak keb-
lét, kit csalhatatlan bizonyítékok győznek meg az igazság-
ról, s ugyanakkor mily szorosan csatlakozik boldogságához 
amaz égő vágy, hogy embertársait, talán testvéreit, kik va-
kon a tévely labyrintjában tapogatóznak s anélkül, hogy a 
hitútat felfedeznék, ugyanazon ösvényre százszor visszatér-
nek, szinte részeseivé tegye a birtokában levő igazság bol-
dogító tudatának ! Véleményem szerint a jó lelkipásztor 
szava és példája ez égő vágy kifolyása. Epen ugy mint a 
szentek, vagy azok, k ik nyomdokaikon haladnak, nem elé-
gednek be azzal, hogy szivökben megalapít ják az Isten or-
szágát, hanem igyekeznek azt felépíteni az őket környező 
lelkekben is: azonképen az egyház isteni küldetésének tiszta 
érzelmű szolgái és hívei által mindig u j meg uj foglalásokat 
tesz s meg nem szűnik terjeszkedni azon a téren, melyen a 
csalhatatlan igazság fényes temploma honol, mindaddig, mig 
az isteni alapitónak az egy akol és egy pásztorról mondott 
szavai nein teljesülnek. A hittéritések műve s szakadatlan 
sora fényes bizonyságot tesz az egyház kiapadhatlan életere-
jéről, daczára a legkülönfélébb akadályoknak, melyek elöha-
ladását, mint egykor Horatius Cocles az ellenségét, erőnek 
erejével feltartóztatni igyekeznek. Nem szükség okát fejte-
getnünk, hogy ugyané téren a protestantismus a legnagyobb 
áldozatok és erőlködések daczára oly csekély eredményt 
tüntet fel, hogy a legelső pillanatra szemünk elé tűnik a 
kiáltó különbség. A számok statistikáját tekintve, mi nem 
lennénk ugyan a hátráló fél, a dolog iényege azonban ez ér-
demben mégis azon igazságban összpontosul, hogy mig 
a kath. egyház időről időre a legkitűnőbb és minden tekin-
tetben müveit s felvilágosult tagoktól fosztja meg ellenfelei 
táborát, addig ő róla csak holmi — szánalomra méltó selej-
tek szakadoznak le. Bizonyítja ezt az egyház története kez-
dettől fogva Elpártolnak a Judások, Pelágiusok, s megtér-
nek Pálok, Ágostonok és Ambrusok. Elpártolnak annyian, 
k iknek nevét a történelem alig jegyzette fel s megtérnek 
sokan olyanok, kik az ellentáborban is elég jeles férfiak 
maradandot tak. Csak Stollberg, Newman s jegujabban 
Bauer atyát említem, kik felekezetüknek mindenkor díszére 

válandottak. Különben kötetek jelennek meg (Brunner) tu-
dós es tiszteletre méltó protestánsok nevével, kik szigorú de 
lelkismeretes vizsgálat után atyáik hitét újból felkarolták. 
Ha csak a legutóbbi években történt conversiókat constatál-
nám is, ugy hiszem nem találnék egy hamar elég helyet e 
lapok hasábjain, mig az ellenfélnél hasonló képre akadni 
hiába igyekeznénk.*) Mindez nem kevés felsőbbséget köl-
csönöz bizonyítékainknak a protestanstismuséi felett. Azon-
ban aki e tekintetben kiemelni óhajtaná az egyházhitélet e té-
reni folytonos növekedését, nem kevéssé érezné magát meg-
szorulva azon adatok hiánya miatt, melyek ily vállalatra 
szükségesek s ugyanazért részrehajlás nélkül lehetőleg fel-
jegyzendők volnának. Mig némely nagyobb hirre kapott 
convertita neve, vagy legalább száma, el nem kerülheti a la -
pok hirdobját, mennyi akad, hol egyebet elmulasztva lega-
lább a számot kellene egykor könnyen használható statis-
tikai adat gyanánt feljegyezni. Falusi nép hitéletében, mely 
intelligentiáját sem véve ki, még mindig magasztosabbnak 
tar t ja az ünnep megszentelését holmi profán foglalkozásnál, 
bármikor lélekemelő és épületes marad a különben egyszerű 
és megható jelenet, midőn az Isten házában összegyűlve — 
eltévedt és megtért testvéreket lát keblébe viszatérni. E g y 
ily jelenet emelé a szokott egyházi ünnepélyt a legközelebbi 
vasárnap, midőn két kálvinista if jú házas testvér leendő 
lelkipásztora kezébe a hitvallást letevé. Ez évben már ez a 
harmadik eset. Vajha sehol sem volnának megnehezítve a 
körülmények, hogy a meggyőződés szabadon követhesse 
útját ! Azonban zár ják el bár a körülmények sok nemes el-
határozás elől az utat : super omnia vincit Veritas. 

M. P. 

MADRID, nov. 21-én. — A spanyoihoni egyházi 
ügyek és kérdések között az úgynevezett káplánságok 
kérdése hosszú tárgyalásoknak adott alkalmat a szent-
szék és a kormány képviselői között. A nevezett káplán-
ságok, melyek nagy számmal valának, egy nemét teszik 
az egyházi javadalmaknak, melyek valamely személy 
által oly feltétel alatt alapittattak, hogy azok birtokosai 
valamely templomban, kápolnában, oltárnál egy vagy több 
misét mondjanak, vagy mondassanak, vagy a lelkészt se-
gítsék ténykedéseiben, az oltárnál segédkezzenek, a szent 
zsolozsmát végezzék. Ily káplánságok vagy egyháziak, vagy 
világiak. Egyháziaknak neveztetnek, ha a javadalmak mind-
j á r t a püspöki hatóság közbenjöttével és beleegyezésével ala-
pi t tat tak ; világiaknak pedig, ha az alapító által oly módon 
intéztetett minden, hogy a püspök közbenjöttére ne legyen 
szükség sem a felállításnál, sem az adományozásnál. Ily 
káplánságok Spanyolhonban vérbélieknek neveztetnek, ha 
az alapító rendelete szerint annak valamely családnál állan-
dóan meg kelle maradnia, mely esetben természetesen egyik 
családtagnak papi pályára kellett lépni. Mily korba teendő 
ily káplánságok kezdete, nem könnyű meghatározni. Annyi 
bizonyos, hogy a IX-ik században templomok és kápolnák-
nak királyok és főurak általi alapittatása gyakori volt, ezek 
rendesen elhagyott helyekre állíttatván, egy vagy több áldo-

*) Akik hozzánk jönnek, rendesen a boldogító igazságot keresik, 
akik elszakadnak, csak boldogító (?) feleséget keresnek, vagy pedig bol-
dogító elválást a feleségtől.— S z e r k. 
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zár rendeltetett a szolgálatra, kik azután a bejött jövede-
lem egy részében részesültek. A káplánságok különösen 
Amerika felfedezése után, midőn a szerzett gazdag vagyon 
bővebb alapításokra módot nyújtott, igen megszaporodván, 
megtörtént ami másutt megtörténni szokott, lármázni kezdet-
tek a papok sokasága,a holt kezek, a közjövedelmek csökke-
nése ellen, hogy a közmunkáktól hasznos erők elvonatnak, 
stb., egyszóval mit a mainapi bizonyos nemzetgazdászok és 
hitnélküli emberek tele torokkal hirdetnek, s minek itt ott 
visszaélések támpontul szolgálhatnak, mindez felhozatott ér-
vül. Ebből az következett, hogy a 15-ik század végétől 
kezdve a világi hatalom az egyházi hatóságok belegyezé-
sével bizonyos korlátozó rendszabályokat hozott, részben 
terheket róván a káplánságokra, részint pedig bizonyos fel-
tételekhez kötvén felállításukat. Eme megszorítások a 16-ik 
század óta mindinkább szaporodtak. 1737-iki concordatum 
folytán mindazon terhek, melyeket világi javaknak viselni 
kellett, a káplánságokra is rovattak. Később a tridenti zsi-
nat és az „apostoliéi ministerii" bulla által megtiltatott 
valakit áldozárra szentelni, ha a káplánság, melynek czi-
mére történendő volt, elégtelennek (incongrua) bizonyult. Né-
mely engedélyek a spanyol koronának már 13-ik Gergely 
7-ik Kelemen, 3-ik Pál és 3-ik Gyula által adattak, hogy 
egyházi javadalmakat eladhassanak állami szükségek fede-
zésére. 7-ik Pius megengedte, hogy az egyházi hatóságok 
által alapított és körükbe tartozó káplánságok jószágai el-
adathassanak, oly feltétel alatt, hogy az amortizationalis 
pénztár, hasonértékü tökét biztosítván a tulajdonosoknak, 3 
száztólit adjon. Ezen javak eladatása csakugyan meg is kez-
detett, de 1808, 1809 és 1811 években kelt rendeletek által 
felfüggesztetett, de a béke csak 1820-ig tartott, midőn az egy-
házi javak elsajátítására gyökeres törvény hozatott. Az 1823 i 
re8tauratio a nevezett törvényt érvénynélkiil hagyta egész 
1834-ig, de 1836-ban uj rendelet által,hatályba léptettetett. 
Egész 1841-ig a világi hatalom csak a reguláris papság javairól 
rendelkezett önhatalmilag,a világi papságéit nem bántotta, ha-
nem az 1841 aug. 19-iki törvény ! halálos csapást hozott a káp-
lánságokra. „Az úgynevezett collativ káplánságok javai,mond 
az l-sö czikkely — melyek birása bizonyos családokhoz tar-
tozik , szabad rendelkezésére jállandnak ezen családok 
ama tagjainak, kik az alapitó akarata szerint előjoggal bir-
nak." Ezen törvény még bővittetett egy ugyanazon évi sept. 
2-iki rendelet által, mely szerint a világi papság, minden ja-
vai és activ jogai saecularisáltattak. A nevezett rendelettől 
egész az 1851-iki concordatumig a káplánságok ügyébeni 
törvényhozás állása tehát következő volt. A világi káplán-
ságok 1820-ban elnyomattak, és javaik az illető családok 
rendelkezésére bocsáttattak. Ezen időtől fogva minden ily-
féle káplánságok alapítása tiltatott. Ami az egyházi káplán-
ságokat illeti, az utolsó birtokos személyében eltörültettek, 
és ha vérbeliek valának, a legközelebbi rokon szabad ren-
delkezésére bocsáttattak vagyonaik. Ez volt a dolgok állása 
1851 ben a concordatum kötésének korában. Már néhány 
évvel előbb (1844,) hogy általános megegyezésre jutni lehes-
sen, a papi javak eladása felfüggesztetett, épen ugy a káp-
lánságok javainak odaítélése. A concordatum ban az úgyne-
vezett vérbeli collativ káplánságokról szó nem levén, ujabb 
kételyek merültek fel, melyek 1852 april 30-iki rendelet ál-
tal imigy oszlattak szét: „a concordatum kihirdetése napjá-

tól kezdve, az 1841 augustus 19-iki törvény nem létezőnek 
tekintendő. Ezért tehát a collativ káplánságok fennállanak. 
Ezek az egyházi hatóságok által mint felszentelési czimek 
fognak odaitéltetni, adományoztatni." Az 1855-iki forrada-
lom ismét gyökerestől felforgatta ezen állapotot, és az 1841-
iki törvényt újra hatályba léptette, az egyházi vagyont el-
kobozván. A forradalom 1856-ban legyőzetett, de csudála-
tos : a mérsékelt (moderados) és unionista kormányok, me-
lyek egymást követték, noha kedveztek a rendezésnek, ered-
ményhez nem jutottak a nevezett tárgyban. 1856-ban a 
Narvaez ministerium elrendelte, hogy a káplánságokra vo-
natkozó, és a bíróságoknál folyó perek tárgyalása felfüg-
gesztessék. Ez azért történt, mivel reményiették, hogy az 
ügy nem sokára rendeztethetik, de ez nem történvén, két 
ezernél több pör az egyház és állam kárára elintézetlenül 
maradt. Hanem az ezen ministerium által tervezett megol-
dás nem volt elfogadható, mivel nem kevesebbet, mint a káp-
lánságok tökéletes eltörlését akará, mit a sz.-szék el nem 
fogadhatott. Ismét azt tervezték, hogy reductiok utján eme 
káplánságok lelkészi állomásokká változtattassanak. A sza-
badelvű unió már kész volt elfogadni ezen tervet,midőn 1863-
ban megbukott. Következett moderados ministerium 1864-
ben. Ez ismét változtatott a tervezeten, s már-már bevégző-
dött az ügy, midőn ismét megbukván 1865-ben, a liberális 
unió ministeriuma következett. Egy évi ujabb vitatkozás 
után a terv már már szentesitendő volt, midőn mult junius 
hóban újra a moderadosok kerültek kormányra. Mennyi idő 
s tova hányatása egy ügynek, mely leküzdhetlen nehéz-
ségeket nem rejt méhében, s csak azért, mert az egyház ér-
dekeiről van szó, melyek irányában annyi előítélet, annyi 
bizalmatlanság uralkodik, és melyek nem találnak kegyel-
met századunk forradalmi szelleme előtt. Mondják, hogy 
végre az ügy ismét Romába került, és hogy azon pontra ju-
tottak a tárgyalások a két hatalom képviselői között, hogy 
az eldöntő határozatok nem sokára kihirdettethetnek. 

VARSü, oct. 18-án. Kalinski püspök, és achelmi káp-
talan több kanonokjainak erőszakos elvitele, minden vizsga, 
és törvényes eljárás nélkül, csak egy részét képezi azon el-
járásnak, melylyel az orosz kormány a görög egyesült egy-
házat orosz Lengyelországban elnyomni, és a szakadárságot 
megállapítani törekszik. Régóta megvan az oktatásügyi mi-
nisteriumban a tervezet nagyszámú szakadár templomok 
építésére. Az alkalmas időt megjöttnek hiszik, és már kia-
datott a rendelet, hogy a lublini palatinatusban és Podlachiá-
ban 30 szakadár templom építtessék. Ezen tények felvilá-
gosíthatják a gallicziai oroszokat, hová vezethetnének a ne-
vökben megindított agitatiok. A latin egyház ellenében is 
hasonló baromi erőszakkal jár el az orosz kormány. Minde-
nütt és minden alkalommal éreztetik papjainkkal eme erő-
szakoskodásokat. A plebánia-házak nem ritkán lefoglaltat-
nak, és közigazgatási hivatalokká alakittatnak. Ha a hivek 
folyamodnak plébánosaik érdekében, azon változatlan vá-
laszt nyerik : szükségünk van a házra hivatalok miatt, ha 
lelkészt akartok, építsetek nekik más házat, vagy helyez-
zétek el valamely istállóban. 
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VEGYESEK. 
Groudoltuk, hogy tek. B. M. ur, mikor vitáz, szavakkal 

nem játszik, a dolgot keresi, nem pedig a kibúvó ajtócskákat. 
Az egyház csalhatatlanságának tagadására XIV Kelemenre 
és VII Piusra hivatkozott, kiknek egyike a jezsuitákat el-
törülte, másik pedig visszaállította Mink mondtuk, hogy ily 
közigazgatási intézkedés nem tárgya a csalhatatlanságnak, 
XIV Kelemen nyomásnak engedett, nem csalhatatlansági,ha-
nem gyengeségi tényt vitt véghez. Most t. B. M ur, feledve, 
vagy szándékosan kerülte a csalhatlansági főpontot, IX. 
Pius szavaira hivatkozik, melyekben a világi fejedelemséget 
a függetlenség biztosítására lenni mondja. Ha igaz tehát, mit 
IX Pius mond, nem igaz hogy XIV Kelemen nyomás követ-
keztében intézkedett : ha nyomásnak engedett, nem igaz 
mit IX Pius mond, vagy is a világi fejedelemség czélszerüt-
len. Igy vitázva az történhetik, amit a példabeszéd mond: 
,ja o Bozse ti o kozse'. Földi biztositék a fejedelemség, de aki 
nem él vele, nem fog az biztosítani senkit ; földi biztositék 
tehát csak erkölcsi, nem pedig csalhatatlan ; s hol mondatik, 
mikint az okmányok mondják, hogy XIV Kelemen nyomás-
nak engedett, ott nem fejedelemségre, hanem ezen okmá-
nyokra, és a tényre kell tekinteni, igaz-e ? vagy nem ? Szó-
játék, mesterfogás a vitában csak ügyetleneket zavar meg. 
Mindaddig nem is gyanítjuk, mintha a pápai intézkedés nyo-
másból jönne, meddig az ellenkező bizonyítva nincsen : XIV 
Kelemennél be van bizonyítva. 

A „P. Lloyd" börzetudósitója dec. 16-án eseménydús-
nak nevezi az utolsó hetet Bécsben. Reá mind eseménydús, 
ami a dúsgazdagodásnak kedvez, habár egy gazdag tömött 
pénzzsákja mellett 100,000 szegény is siránkozik, könyö-
rögve egy falat kenyeret Az eseménydús hét abban volna, 
mert a birodalom nyugoti részében a kamattörvények eltö-
rültetvén, az uzsora szabaddá tétetik, s reményű a tudósitó, 
hogy e boldogító szabadságot Magyarország is magáévá 
teszi. Az ügyefogyott tehát a tőkés lelketlen nyúzásai elle-
nében védtelen lesz,amit eddig nem szabad volt tenni,—vérig 
nyúzni azt, akinek pénzt kell kölcsönözni, — az most a biro-
dalom nyugoti felében szabad lesz. Grallicziában kétségkívül 
nagy lesz az öröm : de óhajtás van, hogy bizonyos nemzet-
ségek a magyar korona alatt is igy örvendjenek. Magyar-
ország 13-dik században már megízlelte a boldogságot. 
Mondja a tudósitó, hogy a pénzforgalomról a szeny le van 
törülve ; igenis, ami eddig utálatos uzsora volt, az ezután 
törvényszerű kereset lesz, mintha az isteni, természeti tör-
vényt is, mely az uzsorát bűnnek bélyegezi,el lehetne törülni, 
ígéri a tudósitó, hogy a pénz olcsóbb lesz. A józaneszü pedig 
igy okoskodnék : ha eddig nem kaphattam 6 százalékra, 
mikor tiltva volt 10/0 ot tőlem követelni : ezután, ha szabad 
lesz lü/0-ot követelni, annál kevésbbé fogok 6 százalékra 
kapni. Azért nem kaptam addig pénzt, mivel kiki magasabb 
kamatot kivánt : ha magasabb kamatra fogja a tőkés az ö 
pénzét kiadhatni, nem lehet nála annyi felebaráti szeretetet 
feltételezni, hogy ö ezután 3/()-ra adja ki pénzét. 

Lamoricière seregéből Castelfidardónál egy sebesült 
tiszt capucinus lett ; hallván hogy a pápai hadvezér szob-
rára Francziaországban gyűjtés történik, hozományát a ko-
lostorba, mely 500 frankot tett, Quatrebarbes ezredeshez 
küldte, kijelentvén, hogy evvel felejthetlen fővezére földi di-
csőségéhez örömmel járul ; Quatrebarbes ezredes, habár a 
pénzajánlások már bezárattak, tekintetbe véve a katona 
tisztből lett szerzetes kívánságát, az ajánlatot elfogadta. 

Kegyes adakozás. 
Füssröl a szentatyának péterfillér , . . . . 1 cs. arany. 
Szombathelyi megyéből péterfillér . . . . . 3 húszas. 

„ sz.-benedeki hivek a keleti missiókra . 1 fr. 20 kr. o. é. 
„Virgam virtutis suae emittet Dominus ex Sión" 

péterfillér 1 os. 2 ftos tallér. 
Két volt káplán a szentatyának . . 4 ft. ezüstben, 3 húszast és 35 kr. 
Szombathelyi megyéből B-zröl egy káplán a szentatyá-

nak péterfillért 1 fr. o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
K-z. O. T. Köszönjük : csak tovább, s igen jó volna saját orszá-

gos, helyi érdekekből, és más egyházi óletjelenetekről. 
B-z. Z. I. Benodicat tibi Dous. Amorem perpetuum ! . . . . Ön ért 

mindent, ami méltatlanság, abba be nem elegyedünk, nem is szükség fe-
lőle szót vesztegetni. 

V—t P. J . Segitve van, mert az idézetekben nincsen más, sem-
mint a szövegben, legfölebb az, hogy az idézet szövege hosszabb, s igy 
csak az okmányosság szerepét viseli, nem pedig a mondandókét. 

A—n. B. T. Ave spes unica ! hoc passionis tempore, piis adauge 
gratiam, reisque dele erimina ! 

K—r. T. I. Bogy-ó helyett Szili maradt, amint mult félévbon ; 
az alternativa másodikát tartom szándéka szerint. 

Gy. r M. I. Ne törődjék vele ; el van intézve ; ön legyen quasi 
apis argumentosa ; mindig jeles, mindig erős, mindig érdekes ; csak 
rajként 

N—a Gy. M, Bizony csak az égotő napi kérdések. Előbb a tolvaj-
tól védjük meg magunkat, majd válthatunk szót magunk között is. 

Üdvözlet, testvéri csók mindnyájoknak, akik rokonszenveiket nyi-
latkoztatták. Szenvedünk, szenvedjünk együtt, a hítvallók egymást buz-
dították ; szükségünk van ilyenekre. A szentatya, az erősség, az erény 
példánya, hálával fogadja, keresi az ily buzdítást ; hát mi lutea vasa, in-
firmitas ipsa ? ! 

De jejunio. Bizony baj, és nagy, igen nagy baj. Csak a törvény-
hatósági felmentés segít a bűnön, melyet a lelkipásztor, a gyóntató kérni 
javasoljon, s kieszközlésére önmagát ajánlja. Igy lesz vétek nélkül, ami 
vétekkel lett volna. Aki felmentésért folyamodik, tiszteli a törvényt ; aki 
a felmentést adja, megerősíti azt. A felmentési indokok között ott van a 
violatio facilis. Tehát misereor super túrba, ne peccet. Ha tízszer kér va-
laki felmentést, tízszer megtiszteli a törvényt, s jó lelkű, mert vétkezni 
nem akar. A facilis disponsatio ugyan dissipationak mondatik : de a fa-
cilis véteknok megakadályozása már recta compositio. A nehézkesség ál-
tal a dispensatioban nagyobb bünt lehet elkövetni, mintsem a könnyiiség 
által. Legkönnyebb de nimia misericordia judicari, hiszen sub misericor-
dia vivimus, transituri ad justitiam. Et si in justitia judicandi sumus, 
hova leszünk ? Az irgalmat reánk bízta az Isten, az igazságot magának 
tartotta fenn. Ergo misericordiam super arena maris, justitiam cum 
grano salis. Talán azért vél a makacs védvet lelhetni a szigorú igazság 
után makacsságaiért, mert az Isten kegyelmo alatt élünk, s mintegy jo-
gunk van a könyörületre. Őseink erősek voltak, mi gyengék va-
gyunk, cibum solidiorem legis non sustinemus. — Ha azt mondja 
a gyónó, hogy nem tarthatja meg a böjtöt,az ok után kell tudakozódni, 
miért ? Csak a nem-akarás tesz érdemetlenné a feloldozásra. Különben 
melyik gyónó az, akiről nem tudnánk, hogy ismét fog vétkezni ? Praesens 
tempus judicat, non futurum. 

A canon nagy erőt ad, mert ez mindnyájunk fölött. A hittudorok 
nem szavaznak a zsinaton, de mégis a zsinati actákat ők készítik. Miért ? 
talán mert tudorok ? Koránsem. Azért,mert a püspökök,kik a cauont létre-
hozzák,mindig jó szándékkal vannak, az igaz ok ellen erőtelenek. íme az 
erős erőtelen, az erötelen erős ; az erőtelen hordozza az erőst, az erős az 
erőtelent ; ez az egyház isteni volta. . . . Hiszen mint emberi müvet ré-
gen olrontottuk volna az egyházat, mint a protestánsok a magokét. 

K—ly. B. I. Hagyjuk az időro. Aki bele lát, annak lelkismerete 
felgerjed a lelketlonségen. — Üdvözlet. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunaijor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

köldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 9-én. 3. 

r 
Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

TARTALOM : Az érvénytelen házasságok újból való 
megkötése. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki határozat. 
— Vegyesek. 

Az érvénytelen házasságok újból való 
megkötése. 

(De rcvalidationc sen r a t i f i ca t ion matrimoniornm inva-
lide contractornm.) 

I. 
Tapasztalásból tudjuk, hogy a házasságok nem 

ritkán érvénytelenül köttetnek ; érvénytelenek pedig 
valamely titkos bontó-akadály miatt, mely azonban 
csak már az elvégzett esketés után jővén tudomásra 
s ezzel egyszersmind a házasság érvénytelensége, 
tehát az a kérdés: váljon mit kell a papnak tennie, 
ha ilyféle eset merülne fel ? azaz, hogyan kell az 
érvénytelenül kötött frigyet érvényessé tennie, me-
lyik az igazi, a biztos eljárás ezen igen, igen fontos 
ügyben ? 

Mielőtt e kérdésre a jogtan szerint elmondanók 
a vezérelveket, szükségesnek tartunk némely lelki-
pásztori utasitást előrebocsátani, mely e tárgyban 
szoros kapcsolatban áll az egyházi joggal. 

Ki valamit tisztán fel akar fogni, mindig alap-
jánál kell a dolgot kezdenie: ugy teszünk mi is. Ki 
ne látná tehát be, hogy itt a fő-, az alapkérdés ön-
kényt jő előtérbe, mely nem egyéb, mint az: hogy 
mikép tudta meg a pap (illetőleg a plébános) a bon-
tó-akadálylyal kötött házasság érvénytelenségét? 
Mert az tudomására jöhetett : először vagy a gyón-
tatószékben, vagy másodszor azonkívül. Mivel az 
esetek különbözők, természetes különféle lesz az 
eljárás is ezeknek mindegyikénél. 

I. Vegyük tehát elsőben, hogy a plébános, vagy 
bármely más pap egyik félnek gyónásából érté meg, 
miszerint a házasság érvénytelen. Ez esetben sok 
mellékkörülményre nagy figyelemmel kell lenni, 
melyek a következőkben pontosulnak : váljon a há-
zasságot bontó akadály felmentvény (dispensatio) 
által elháritható-e, vagy pedig nem? mint a jogtan 

mondja: „Impedimentum ab Ecclesia appositum, 
nam in impedimentis de jure naturali non potest 
Ecclesia dispensare j"1) továbbá, akár felmentvény 
alá esik a bontó-akadály, akár nem, — figyelembe 
veendő, ha tudja-e valamelyik fél, vagy tán mind-
kettő is tudja ; vagy végül tán még mindkettő előtt 
ismeretlen ? A) Mit tegyen tehát a pap, ha a bontó-
akadály felmentvény által el nem háritható? Ha a 
felek egyike sem tudja a fenforgó akadályt, akkor 
maradjanak házasságuk jóhiszemében (in bona 
fide); annak érvénytelenségéről ne világosittassanak 
fel : oka pedig ez : 

„Quando pars ut raque copulatorum ante et post 
contractual matrimonium in bona fide est, regulari-
ter in sua bona fide relinquendi sunt: nec petenda 
dispensatio, maxime si impedimentum sit jur is natu-
ralis aut divini, adeoque indispensabile : expedit 
enim permittere peccatum materiale, quam occasio-
n a l formale."2) De ha ezen felmentvény által el 
nem háritható akadály egyik, sőt talán mindkét fél 
előtt tudva volna, akkor az illető gyóntató-atyának 
azon kell lennie, hogy a felek az illető szentszéknél 
házasságuk semmiségét mondassák ki. Ha pedig 
erre épen nem lehetne őket rábirni, akkor fogadást 
kell tenniök, hogy ezután csak mint testvérek fog-
nak együtt élni. Mi annál könnyebbeneszközölhető, 
s remélhető is a fogadás megtartása, minél hajlot-
tabb korúak a kérdésben levő hitvestársaknak vélt 
egyének. Hogy példából világosabb legyen a dolog : 
ugyanis N. azt mondja a gyóntató-székben, nekem a 
napokban véletlenül tudtomra esett, hogy feleségem 
természetes nővérem, kit atyám a házasságon kivül 
nemzett, tehát a házasság érvénytelen; (propter 
impedimentum consanguinitatis in gradu primo li-
neae transversae aequalis) melyben sohasem adatik 

J) F. Luc. Ferr. Prompt, bibi. T. 5. de matr. art. 8. n. 
2. col. 532. edit. Par. 1861. 

2) Instructional Bamb. p. 175. Stapf, Pastoralunter-
richt über die Ehe 3. Abth. St. 375. Frankfurt , 1843. 6. 
Auflage. 
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felmentvény. Vagy továbbá N. vallja a gyónásban, 
legújabban tudtára esett, bogy feleségének első ura, 
kit holtnak tartottak, él ; a házasság szinte érvény-
telen (propter impedimentum ligaminis), mely eset-
ben felmentvényről szó sem lehet. Ezekhez hasonló 
esetekben tehát a lelkipásztor az előadott mód sze-
rint fog eljárni. Legjobban fogja pedig magát bizto-
sitani, ha az ilyféle eseteket a felek névszerinti fel-
említése nélkül a püspöki hivatalnál bejelenti, hon-
nan további utasítását várja. 

B) Egészen más azonban az eljárás, ha a há-
zasságot felbontó akadály felmentvény által elhá-
rítható. Csakhogy lényeges kérdés itt is az: váljon 
tudják-e a felek, vagy legalább valamelyike azok-
nak, vagy nem? 

Ha mitsem tudnak a felek a házasságukat ér-
vénytelenítő akadályról, a gyóntatóatya eszélyes 
eljárására van szükség, ugyanis: ki kell puhatolnia, 
váljon, ha az illető feleknek értésökre adatnék a 
bontó-akadály, nem kell-e botrányos következmé-
nyektől tartani ? ha igen, például megtudván házas-
ságuk semmiségét, talán rögtön el is válnának, akkor 
inkább maradjanak házasságuk jóhiszemében ; sőt 
még ha nem kellene is ily botrányos következmény-
től tartani, mégse értesíttessenek az illetők a fen-
forgó akadályról, mielőtt a felmentvény részökre 
megszereztetett. Ha pedig a felek egyike tudja az 
akadályt, akkor a gyóntató-atya jelentse ki neki, 
hogy a felmentvény megérkezéseig a házassági tar-
tozást (debitum conjugale) nem kérheti, sőt ha ügye-
sen, viszálkodás nélkül kikerülheti, ne is adja meg, 
mert (sive petitio, sive redditio debiti a parte sci-
enti, impedimentum esset actus fornicarius, jure 
naturali et positivo divino illicitus.) Ne feledje pedig 
el az illetőnek a pap azon időt megmondani, mikor 
reméli körülbelől a felmentvény megérkezését, hogy 
az emiitett fél ismét -találkozhassék a pappal. Ha 
pedig a felek mindegyike tudná az akadályt, a 
kötelesség mindkettőt illeti, t. i. hogy a házassági 
tartozást sem nem kérhetik, sem nem adhatják egy-
másnak az érintett okból, mig csak az akadály 
elhárítva, s a házasság újból érvényesítve nincs. 

A felmentvény megszerzésénél igen fontos kö-
rülmény, váljon a felek jóhiszemben köték-e házas-
ságukat vagy sem ; azaz tudták-e a fenforgó bontó-
akadályt, vagy pedig nem ? Ha mitsem tudtak, 
tehát (bona fide) köték, vagy legalább, hogy egyik 
is csak (bona fide) volt, könnyű lesz annak kiesz-
közlése : „Quia stante bona fide unius conjugis, ma-
trimonium jam dicitur bona fide contractum ; tum 

quia malitia unius non debet alteri nocere"3) Ha 
roszhiszemben (mala fide) azaz: hogy mindketten 
tudták az akadályt, e körülményt szükségképen ki 
kell tenni a kérelmezésben, melytől a nyert felment-
vény érvényessége is függ, miért is ezen körül-
mény kikutatását a felek nevében kérelmező pap-
nak elmulasztania soha sem szabad. De igen neve-
zetesek itt sz. Liguori szavai, ki jeles jogtudósokra 
hivatkozván, irja : „Ut autem quis dicatur mala fide 
contraxisse, non sufficit, ut sciverit factum, sed 
requiritur, ut sciverit, quod tale factum induxerit 
impedimentum." 4) 

II. Ismervén az eljárást azon esetekre nézve, ha 
a házasságot bontó akadály a gyóntatószékben jött 
a pap tudomására, előadjuk egyszersmind a teendő-
ket, ha azonkivül tudta meg a fenlevő akadályt, 
például, lia ugy adta fel a dolgot egy harmadik. 

Ekkor mindenekelőtt lelkismeretes pontosság-
gel vizsgálja meg a lelkipásztor, hogy a feljelentett 
akadály alapos-e vagy pedig nem ? Ha nem ala-
pos, világositsa fel a feladót s nyugtassa meg, mi-
szerint a szóban levő házasságnál minden rendjén 
van. Ellenkező esetben, azaz ha valójában bontó-
akadály forogna fen a kérdéses házasságnál, akkor 
a következő eljárást fogja az eszélyes lelkipásztor 
követni. Először ki fogja tudni, hogy az akadály 
már nyilván való-e (publicum) vagy pedig még 
titkon való (occultum)? Titkosnak tekinthető pedig 
mindaddig a jogtudósok közös megegyezése szerint, 
mig 5—6-nál, vagy legfeljebb tiznél többen nem 
tudják, csak különben ezek hallgatagságára szá-
molni lehessen. (Erről alább majd tüzetesen.) To-
vábbá elháritható-e az akadály felmentvény által 
vagy nem ? végre magok a felek ismerik-e az aka-
dályt vagy sem? 

Ha felmentvény alá esik az akadály s ez még 
titkos, akkor mondja meg a lelkipásztor a feladónak 
s azon néhány egyénnek, kik tán szinte tudják, 
hogy hallgassanak, s ő az akadályt el fogja hárítani, 
a házasságot érvényesiteni. Miért is neki (in impedi-
m e n t occulto pro foro interno) felmentvényt kell 
kérnie; de ha már nyilvános, vagy csak félni is lehet, 
hogy nyilvánosságra jő, akkor szereztessék felment-
vény (pro foro externo). Továbbá, ha az illető felek 
is tudják s még titkos, ugy köttessék szívökre a 
házassági tartozás kérése- vagy megadásától való 
megtartóztatás ; ha pedig már nyilvános, ajánltassék 

3 ) Liguori Lib. 6. tract. 4. de dispensât, n. 1124. p. 427. 
4) L. c. 
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nekik a botrány kikerülése végett még az éjszakai külön-
lakás is, mig a felmentvény megérkezik s a házasság érvé-
nyesíttetik. Szépen kitüntetheti pedig eszélyességét a lelki-
pásztor, ha azon nehéz körülmény merülne fel, hogy meg-
tudván a felek a fenforgó bontó-akadályt , házasságuk 
érvényesítése helyett, végleges elválásra törnének ; ekkor 
bölcsen s lelkismeretesen jár jon el, mindent kisértsen meg, 
mi csak helyes s illő a házasság törvényesitésére. De ha 
legjobb tanácsai is sikeretlenek maradnának, végre misem 
marad hátra, mint az elválni akarókat a szentszékhez 
utasítani. 

Utóvégül, ha az akadály felmentvény által el nem 
hárítható, magában világos, hogy a házasságnak semmisnek 
kell nyilváníttatnia, s addig is, mig ez a szentszék által ki-
hirdettetik, a feleknek az ágy- és asztaltól elválva kell 
lenniök. 

Pellet Ödön. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , dec. 26-án. A Pesti Napló 255, 259, 262 és 272 

számában „Vezér-eszmék" czim alatt egy névtelen író, a 
kath. egyház iránti intolerantíáját, hogy ne mondjam gyűlöl-
séget,és végre saját logicátlanságát hozza napfényre, és mind-
ennek daczára „Vezér-eszméket" ir, meglehet, hogy sokak-
nak talán tetszenek; meglehet, mert „dilexerunt homines 
magis tenebras quam lucem." 

A névtelen író intolerantíáját és logicátlanságát ugyan-
is következő tényekből bizonyítjuk : ő a ,Pesti Napló' 262 
számában igy ir : „A pápák nem vonták ugyan vissza ren-
deleteiket, sőt a „syllabus" védőitől s íb ;" ő tehát a syllabus-
nak nem barátja, s mégis a syllabus szellemében ir, e sza-
vaim bizonyítására a 255 szám következő helyeit idézzük : 
„Ha az állam semmikép sem illetékes Ítélni a hittanok fe-
lett : akkor ne kívánjuk, hogy mégis „csalhatatlan" és „igaz 
hitü"-nek jelentse ki és fogadja el az egyik rendszert, ellen-
ben eretneknek s tévelygőnek nyilvánítsa s kárhoztassa a 
másikat. Mert ha ezt minden előleges vizsgálat nélkül cse- ' 
lekszi, vak eszközzé aljasul ; ha pedig vizsgálatot tart előbb, 
semmint határozna, bírói tisztet gyakorol, mely őt nem il-
leti," és alább igy ir : „mig viszont az egyháznak szabad 
tere van az Isten országát rendelkezésére álló mindazon 
eszközökkel terjeszteni, melyek a hit dolgában egyedül il-
letékesek." A syllabusban pedig a Szentlélek IX. Pius által 
következő tételeket kárhoztatá : „Ecclesiastica potestas suam 
auctoritatem exercere non debet absque civilis gubernii ve-
nia et íissensu ;'• 20 — és „Episcopis, sine gubernii venia, fas 
non est vei ipsas apostolicas litteras promulgare;" 28 — és 
„Gratiae a Romano Pontifice concessae existimari debent 
tamquam irritae, nisi per gubernium fuerint imploratae ;" 29. 
— és „Non pertinet unice ad ecclesiasticam iurisdictionis po-
testatem proprio ac nativo iuridirigere theologicarum rerum 
doctrinam ;" 33. — és „Civilis auctoritas potest se immiscere 
rebus, quae ad religionem, mores et regimen spirituálé perti-
nent. Hinc potest de instructionibus iudicare, quas Ecclesiae 
pastores ad conscientiarum normam pro suo munere edunt, 
quin etiam potest de divinorum sacramentorum administra-
tione, et dispositionibus ad ea suscipienda necessariis decer-

nere ;" 44. — és „Civilis auctoritas potest impedire quomi-
nus sacrorum antistites et fideles populi cum Romano Ponti-
fice libéré ac mutuo communicent ; " 49. — és ,.Laica aucto-
ritas habet per se ius praesentandi episcopos et potest ab il-
lis exigere, ut ineant dioecesium procurationem, antequam 
ipsi canonicam a s. Sede institutionem et apostolicas litteras 
accipiant ;" 50 — és „Immo laicum gubernium habet ius de-
ponendi ab exercitio pastoralis ministerii episcopos, neque 
tenetur obedire Romano Pontifici in iis quae episcopatuum 
et episcoporum respiciunt institutionem;" 51. — és „Guber-
nium potest suo iure immutare aetatem ab Ecclesia praescri-
ptam pro religiosa tam mulierum quam virorum professione, 
omnibusque religiosis familiis indicere, ut neminem sine suo 
permissu ad solemnia vota nuncupanda admittant ;" 52. — 
és „Reges et principes non solum ab Ecclesiae iurisdictione 
eximuntur, verum etiam in quaestionibus iurisdictionis diri-
mendis superiores sunt Ecclesia." 54. A tisztelt czikkiró ijry 
folytatja : „Csakhogy valamint az egészségi ügyet az álkim 
még sem hagyhat ja egészen figyelem és gondviselés nélkül, 
mert hiszen ettől függ polgárainak testi egészsége : ugy nem 
hagyhat ja anélkül a vallásit sem, mert ez viszont lelki épsé-
gökre gyakorol lényeges befolyást," a syllabus 55 tétele pe-
dig ezen állítást kárhoztat ja : ,,Ecclesia a statu, statusque 
ab Ecclesia seiungendus est." De legyen ebből ennyi elég 
annak bebizonyítására, hogy ö is a syllabus védőihez tar-
tozik, noha akaratlanul. Bizony gratulálunk a P. Naplónak ! 

De menjünk már most át a „Jus eanonicumra" mely-
ből mindenesetre seeundát kapna, ha abból rigorozálna. T. 
iró a 262 számban igy ir : „Ekkor hallotta a világ az irtóz-
tató tant, hogy nem véli (a pápa) a gyilkosok sorába szá-
mitaDdóknak azon katholikusokat, kik hitbuzgóságtól égve, 
némelyeket az excommunicáltak közöl megtaláltak ölni 
(quos . . . zelo catholicae matris ardentes, aiiquos eorum tru-
cidare contigerit. Corp. jur . canonici, deer. Gratiani, eau. 
XXII I . quaest. 5. can. 47.) Hogy a tisztelt irónak a corpus 
canonicum terra incognita, már az idézési módból is lát juk ; 
de lássuk az egész canont, mely igy szól : „Excommunica-
torum interfectoribus (prout in ordine Ecclesiae Romanae 
didicistis) secundum intentionem, modum congruae satisfa-
ctionis iniunge. Non enim eos homicidas 2) arbitramur, 
quos, quod adversus excommunicatos zelo catholicae matris 
ardentes, aiiquos eorum trucidasse contigerit. Ne tamen eius-
dem Ecclesiae matris disciplina deseratur, eo tenore, quem 
diximus, poenitentiam eis indicito congruentem, qua divinae 
simplicitatis oculos adversus se complacare 3 ) valeant : si 
forte quid duplicitatis pro humana fragilitate in eodem fla-
gitio incurreriut." Igy irt II. Orbán pápa, ki a 11. század 
végén uralkodott. II. Frigyes császár pedig a 13-dik század 
elején igy szól : „ E t quia gladius materialis constitutus est 
in subsidium gladii spirituális, excommunicationem, si ex-
communicatos in ea ultra sex septimanas perstitisse praedi-
ctorum modorúm aliquo nobis constiterit, nostra proseriptio 
subsequetur, non revocanda, nisi prius excommunicatio re-
vocetur." A tudós Lucius Ferrar is a „Bannitus" szónál n. 1. 

Ha satisfactio kellett, biinnek is ismertetett. — Szerk. 
2) De nem mondja, „peccatores." — Szerk. 
3) Tohát bűnt követett, el az egyház szerint. — Szerk. 



igy ir : „bannitus idem eat ac proscriptus de civitate vei pro-
vincia," a n. 15-ben pedig igy szól: „Cur autem a republica 
fiat potestas hos occidendi sine peccato, et e contra peccet 
v. g. maritus occidens adultorum vei uxorem, disparitas est, 
quia banniti sunt reipublicae hostes, qui nec capi nec accu-
sari posaunt, ideoque ob bonum commune conceditur ea fa-
cultas ; 4) aduiteri autem non sunt reipublicae hostes, et pos-
sunt capi atque accusari, et sic a iudice puniri." Jegyzetül 
hozzá teszszük, hogy a tisztelt ismeretlen czikkiró sem fogja 
pl. a katonát gyilkosnak nevezni, bár mennyi ellenséget ölt 
légyen is meg a csatában. b) De csudálkozásunkat nem bír-
juk elnyomni a tisztelt czikkiró logicátlanságán, ki a 255 
számban igy ir : ,,A tév és bűnnek nincs joga létezni f 
ily elmélet uralkodott egykor," ha most nem uralkodik, ak-
kor a tévnek van joga létezni, ha van joga létezni, a tisztelt 
czikkiró jogtalanságot követ el, hogy (dato non concesso) 
az egyháznak e tévét nem akarja engedni. Hogy dolgozik ö 
is az infallibilis ecclesia mellett ! Ezért „éljent" kiáltunk 
a tisztelt czikkirónak. 

A tisztelt czikkiró a 262 számban igy ir : „Hogy a 
franczia terroristák vérengzéseiket akadálytalanul űzhessék, 
előbb a sajtó-szabadságot kellett megszüntetni. Robespierre 
kijelentette : hogy szabad sajtó mellett kormányozni lehe-
tetlen." Mi azt kérdezzük : tudott-e kormányozni a forra-
dalmi törvényszék mellett, hol : „a büntetés minden vétség-
ért, mely ezen itélő-szék elé tartozik, halál" ? Mi azt mond-
juk épen ellentétben a tisztelt czikkiróval, ha a terroristák 
meghagyják a sajtó szabadságot, talán tovább uralkodnak. 

A 262-ik számban igy ir : „Ekkor lön kihirdetve az 
elv : hogy az egyházi átokkal sújtott fejedelemnek az ő 
alattvalói hűséggel ós engedelmességgel nem tartoznak." 
VII. Gergely pápa, azelőtt Hildebrand, igy ir 1078-i septem-
berben a németekhez : „Si litteras, quibus Henricus dictus rex 
in sancta synodo judicio sancti spiritus excommunicatus est, 
diligenter perpenditis, quid de eo debeat fieri, indubitanter 
cogno8cetis. Ex illis enim intelligitur, cur sit anathematis 
vinculo alligatus, et a regia dignitate depositus, et quod 
omnis populus quonda m sibi subjectus a vinculo juramenti ei-
dem promissi sit absolutus." etc. Az excommunicato sen-
tentiában pedig ezek mondatnak : „Hac itaque fiducia fre-
tus pro Ecclesiae tuae honore et defensione, ex parte omni-
potentis Dei patris et filii et spiritus sancti, per tuam pote-
statem et auctoritatem, Henrico regi, filio Henrici imperato-
ris, qui contra tuam Ecclesiam inaudita superbia insurrexit, 
totius regni Teutonicorum et Italiae gubernacula contradico, 
et omnes christianos a vinculo juramenti, quod sibi fecere 
vei facient, absolvo, et ut nullus ei sicut regi serviat, inter-
dico. Dignum est enim, ut qui studet honorem Ecclesiae tuae 
imminuere, ipse honorem amittat, quem videtur habere. Et 
quia sicut christianus contempsit obedire, nec ad Dominum 
rediit, quem dimisit, participando excommunicatis, meaque 
monita, quae pro sua salute sibi misi, te teste, spernendo, se-
que ab Ecclesia tua, tentans earn scindere, separando, vin-

Excommunicatus annyi volt, mint bannitus, vogelfrei, megölet-
hetett bár ki által. — Szerk. 

5) Az egyház előtt mégis irregularis. — Szerk. 

culo eum anathematis vice tua alligo, et sic eum ex fiducia 
tua alligo, ut sciant gentes, et comprobent, quia tu es Petrus, 
et super tuam petram filius Dei vivi aedificavit Ecclesiam, 
et portae inferi non praevalebunt adversus eam." Hogy VII. 
Gergely pápa igy irt, azon nem csudálkozunk, ö levén ak-
koriban az egyház látható feje, s tettei felett nem Ítélünk, 
mert „Sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit 
ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni eccle-
sia habent judicium, cum nemo debeat eorum dimovere sta-
tum, quia summa sedes a nemine judicatur," igy ir Leo pápa 
Cerularius Mihályhoz. Azt pedig, hogy Gergely pápa a nyu-
goti egyház szabadságát megmenté, mindenki tudja. De 
nagy intolerantiát tanusit az, ha nem katholikus, a katholika 
egyház fejének tetteit gáncsolván, mig a protestantismus 
autonómiáját védelmezi; a czikkiró boszonkodik Gergely 
pápa tette felett, midőn ez alattvalóját, mert a pápa a fö s 
Henrik a pápának szellemi alattvalója, engedelmességre 
kényszeríti, de mit szól a dicsőített Angliának Abbo György 
canterbury érsekéneke szavaihoz: „A. király (t. i. I. Jakab) 
azon szempillantásban árulóvá válik, melyben a katholiku-
sokat eltűri." (Lingard. Gesch. v. Engl. Bd IX. S. 180. Note 
3.) a tisztelt czikkiró igy folytatja : „hogy birtokaikat min-
den katholikus magának foglalhatja le, hogy a becstelenség 
bélyege rásütendő az eretnekek nejeire, gyermekeire, és ro-
konaira is," előbb idéztük Fridrik császár parancsát, azért 
mit a világi előljáró tesz, az egyház ezért nem felelős, ez le-
vén a korszaki törvényhozás, valamint hogy a hittől elsza-
kadt királyokat trónjaiktól letették, ez levén a nemzetközi 
jog, mely mégis szelidebb volt, mint az újkori jog a forrada-
lomban. — A czikkiró igy folytatja : „hogy a pap, ki egy 
excommunicáltat eltemet, maga is e büntetés alá esik," ez 
áll s pedig, hogy igy van, nincs a logica ellen. e) A czikkiró 
igy folytatja : „hogy az eltemetett eretneknek hamvai ki-
ásandók és szélnek eresztendök," az egyház itt csak azt 
moudá, hogy kiközösitettet szent helyen nem szabad elte-
metni, mirel a kiközösítés által megszűnik az egyház tagja 
lenni ; miért nem veszik ezt rosz néven a zsidóknak, kik 
ugyan temetőjökben keresztényt a világért sem tűrnének, 
mert ez elöttök gójim, azaz : pogány, habár az emancipatioi 
harczban tüdejét s gégéjét is nekik áldozatul hozta volna. 
Folytatjuk, de nem hosszadalmasan. 

Avispa. 

NÓGRÁD, nov. 30-án. Montalembert a „Nyugott szer-
zetesei" czimü könyvében említi, hogy midőn e munkájához 
fogott, még nem bírt tiszta fogalommal a szerzetesekről. „Kö-
rülbelül tudtam — úgymond — mi az egyház és kik az ő 
szentjei; de arról valóban még homályos sejtelmem is alig 
volt, mi légyen a szerzetes élet, és mik az úgynevezett 
szerzetes rendek a kath. egyházban ! En is korom szülöttje 
valék ; mi csuda, ha korom engem is édes övéi közé számí-
tott ? Igazán sem házi, sem nyilvános nevelőim közt nem 
találkozott csak egy is, még vallástanáraimat sem véve ki, 
hogy a történelmiekről ne is szóljak, aki érdemesnek tartotta 
volna, megismertetni velem a szerzetes-rendeket. Mégcsak 

6) Nem sokára olvashat tisztelt czikkiró erről valamit a „Re-
ligioban." 
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harminc« éve mult, hogy a szerzetes rendek Francziaország-
ban eltörültettek, s mindenki ugy beszélt rólok, mint valami 
régen kihalt fajról, melynek valahol megkövült csontjaira 
akadnak a régiség-búvárok, majd kíváncsisággal töltve el a 
közönséget, majd pedig visszatetszést okozva azoknál, kik a 
szerzeteseket többé nem számiták az élők közé. Váljon nem 
tudtuk-e mindnyáján a középtanodákból kilépve, sorral el-
számlálni hiven Jupiter szerelmeit, mig azoknak csak ne-
veit sem ismerők, kik a szerzetes-rendi szabályok csendes 
árnyékában, minden világi zaj nélkül, csak Isten szerelme s 
az emberiség javáért működve — a keresztény műveltséget 
alapiták, s kiknek Europa ugy, mint maga az egyház, a va-
lódi szabadság áldásait köszöni?" — IIa egy Monta lem bert 
igy nyilatkozik, mit mondjunk a mai világról ? mit az el-
ferdült ifjúság — az egyháztól végkép elfordult úgynevezett 
müveit osztályuakról, kik t. Tanárky Gedeon úrral, az Isten 
egyházát nem tudják máskép nevezni, csak „ultramontán" 
egyháznak ') s készebb azt minden rosznak forrásául bemu-
tatni, ha van okos ember, aki elhiszi. Eszembe jön itt Renan 
az „Apostolokéról czimzett, magyarul hat füzetes könyvé-
ben, mely valóban sokkal roszabb a hirénél, épen ugy, mint 
magáról Renanról hinni szeretik egyes tisztelői, hogy „jobb 
a hirénél," Renan, ki azon föladat megoldására, hogy az 
eredeti kereszténység történetét irja meg a világnak, több 
évet fordított a szentírás tanulmányozására s e czélból több 
évet töltött a szentföldön, nagyobb hitelesség okáért. Meg-
esett nekünk, ha a mostani állapotok szolgálnak a keresz-
ténység eredményeinek igazolására ! Hanem Renan emii-
tett könyvében igen kiemeli a szerzetes életet, azt mondja, 
hogy ez a kereszténység bölcsője, s szabályai azon ideálok, 
melyek képesek a világot regenerálni. „Hála—úgymond—a 
püspököknek és kolostoroknak. Azelőtt nem bírt az embe-
riség saját hivatása s méltósága öntudatával ; a nő például 
nem volt egyéb minden czélra felhasználható rableánynál, 
de a kereszténység, a szerzetes-élet fölmagasztalta őt az apos-
tolok részvevő szolgálatára." Renant is, mint sok mást, rászed-
ték olykor saját gondolatai, öndicsősége, és szerencsétlen-
ségére, nem tudott a lelkére lövellő igazság fényétől mene-
külni, s akarva nem akarva, a sok istenkáromlás között, ki-
fejezést ad itt-ott a religio behatásának is. Különös is volna 
az, a semmit állitani föl bálványul, s azt tenni a hit tárgyául, 
hogy az ember ahoz kösse sorsát, jövőjét. Mi az a semmi ? 
A semmi, úgymond egyvalaki — mindennek végoka, ami 
mindent kiengesztel és meggyógyít, tehát hinnünk kell a 
semmiben. — Mily boldog az az ember, (!) aki igy hidalja át 
maga előtt az örökkévalóságot ! Eljő az idő — mondja az 
ujkorszak antikrisztusa, szent Pál apostol leveleiből meritve 
érveit, —midőn röviden szólva, nem lesz keresztény sem zsidó, 
hanem csak ember ! A világ elragadtatva fog fölkiáltani : 
en hominem Renani ! Mert azon nem lesz helye sem az os-
tornak, sem a tövis koronának. Az tiszta ember lesz, kiben 
nincs semmi isteni. Ugy tűnik ez föl mint a „haladás" végső 
határán fölállított diadaljel. Vigyázzatok, alig lesz az egyéb, 
Loth feleségénél, azaz sóbálvány. A további lehozatalt más-
nak engedem. 

') Magyarország helyzete az európai államrendszerben" 1866 
kiad. 1661. 

Ily gondolatok közt mondtam búcsút a szécsényi ko-
lostornak néhány nappal ezelőtt, azon ősrégi anyazárdának, 
melyben a többi közt szent Ferencz fiai részesülnek az elemi 
nevelésben, s mely legújabban rendkormányzót adott a ma-
gyarországi szerzetnek Szentesi Gergely atya személyében. 
Egy szerzetes előtt nem leshetem mi idegenebb, mint 
a dicséret, melynek ö minden egyes hajlatán fölül-
emelkedett szellemével. De elismerni a szerzetesben is, 
ami nem köznapi, s meghódolni az érdemnek, amily vi-
gaszteljes épen oly fölmagasztaló. Szentesi atya az uj 
rendkormányzó megtestesült képe az ős eredeti szerzetes-
rend fogadalmának, melylyel a mai kor fiai egyátalán nem 
birván, nem is kedvesek Isten előtt. Bocsánat e kifejezésért ! 
csak ugy kell érteni, amint az emberi itélet szokta tenni 
ősszehasonlitásait az Isten örökkévaló tetszéséhez, mely sem 
az ember alakjára nincs irányozva, sem a küikörülmények 
által le nem bilincseltetik; az egyedül aszivhez fordul, mint 
a delejtü a maga sarkpontjához, melytől elválaszthatlan. 
Durva lélek s műveletlen elme az, mely az apostoli kor egy 
prototyponja előtt gúnyolódva megy el, mint az a nemzeti 
temetkezö-társulat tagja, kiről tudjuk, hogy egész életére 
megszégyenítette a szegény csuklyás barát. Még Renan is 
kegyeletet tanúsított az ö módja szerint az egyház első baj-
nokai iránt, midőn számukra helyet kér a társadalomban, s 
világosan kijelenti, miszerint Olaszország egészen tévesztett 
irányt követ, midőn a szerzeteseket minden ok nélkül üldözi. 
Miért félnek a ripőkök a jezsuitáktól ? ! Talán azért, mivel ök 
találták föl az elvet, hogy a czél szentesiti az eszközöket ? ! 
talán azért mivel testeikben az Isten dicsőségét hangoztat-
ják V Mi az ember a mindenható Istennel szemközt ? Aki-
nek annyira fúrják oldalát a mindenféle gúnynévvel illetett 
jezsuiták, minthogy az ellenreformatiót ők csinálták, mint-
hogy Tyrol Giovanelli jezsuita sürgetésére jelenté ki, hogy 
ott semminemű vallási törvény nem érvényesíthető, mert a 
tartomány alaptörvénye a vallásegység megőrzését rendeli ; 
minthogy a jezsuiták még a vasuraknak is ellenségei, mert 
azok eretnekségeket szivárogtatnak az igazhitű lakosság 
közé, stb. az olvassa el Tanárky Gedeon urnák fönebb emii-
tett munkáját, melyben a 83-ig lapon igy és ezt irja Beth-
len Gáborról : „Bethlen szövetkezett a törökkel, szövetke-
zett a nyugoti hatalmakkal, a cseh és osztrák zendülőkkel, 
ellenszövetséget keresett a császárnál, de magát egyiknek 
sem adta teljesen át. A czél biztosítása végett küzdött az 
esélyekhez képest ellenkezőknek látszó irányokban. Ha a 
mellékrugók közt a személyes dicsvágy, vagy talán családi 
jövő alapitásának vágya is szerepeltek, az nem csak meg-
bocsátható, de méltánylandó is ; jellemének ellenmondásait 
pedig a sikerrel megküzdött czél szentsége kiegyenliti." 
Mennyire különbözik ettől ama isteni elv: „tagadd meg 
magadat, vedd föl a keresztet s kövess engem," melyet a szer-
zetesek vallanak s érvényesítenek mindenütt, amerre csak 
az emberiség szenvedő ügyének lángoló szeretete vezérli 
őket, hogy megtörjék a chinai falakat s egyenesekké tegyék 
az Urnák utait. Ki tagadhatja, hogy a szerzetesek még min-
dig folytatják ama világrenditö munkát Amerika s Austrá-
lia vadonaiban, melyet őseik kezdettek ? Alig indul el Europa 
partjairól csak egy hajó is a világtengerre, mely ne vinne 
födözetén szerzetes hittéritőket a még hátralevő szellemi 
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ugar megmívelésére. Ócsároljuk-e a végnélküli önfeláldozást, 
melylyel a szerzetes embertársait fölkarolja ? Elárulja-e ma 
gában valaki a legdurvább s elvetemült tudatlanságot, midőn 
a szerzetes kezében megpillantván a keresztet, becstelen ki-
fakadásra engedi magát ragadtatni ? Vagy csakugyan nem 
tudják már, mit tesz az emberi-nemet a szeretet müvei által 
szolgálni '? Maguk a fölvilágosultabb pogányok, kik Senec.á-
val egy magasabb ideal után tapogatództak, örömest megha-
jolának azon férfiak előtt a kereszténység zsenge korában, 
kik az Isten fiát személyesiték egész a kereszt halálaig gya-
korlott engedelmességök nagy erényében. Nem is a ruha 
emeli ki ezerek közöl a szerzetest, hanem a Krisztus szelle-
mének megtestesült képe, melyet hordoz, mely életpéldájá-
bau ragyog. Azért semmi visszariasztó nincs a szerzetes élet-
ben — mondja jellemzően — dr. Heinrich2) — hanem in-
kább, mint az egész kereszténység a humanismus legmélyebb 
titkait rejti magában. Csak a megromlott erkölcs nem veszi 
észre azon átszellemitő erőt, mely az emberi természetet 
mintegy ujjá teremti Mikép is volna megfogható különben, 
hogy a kereszténység kezdetétől fogva minden századon ke-
resztül annyi magas tehetséget, annyi erős lelket édesgetett 
kebelére a csendes magány, melyből a hit, remény, szeretet 
hős magzatai keltek ki. Ki fordulhatna el hidegen a nyiltan 
szóló világtörténelmi emlékektől '? 

Ily erkölcsi biztosítékok mellett jól esett nekünk nóg-
rádi papságnak észlelni ama közös bizcalmat. mely a sz. Fe-
rencz-rendi házfőnököt részéről talán e legszerényebb tár-
sukat emelte kormányzóvá. O bizonyosan nem várta e meg-
tiszteltetést, mert lelke mélyében meg vau győződve, hogy 
könnyebb s üdvösebbb engedelmeskedni, mint parancsolni. 
Kisérje őt uj pályáján a nagyok, a szentek kitűnő bajnoki 
szelleme, hogy a hazai szerzetes-rendet Isten dicsőségére 
sikerrel kormányozhassa. Igy üdvözöljük közvetlen utódját 
a lépcsőn, melyről Szentesi nem le, de föllépett, mondván : 
„llaec est vera fraternitas, quae gemina amicorum perfecti-
one ac virtute concrescit. Nihil prodest, si moribus ac propo-
sito dissidentes una habitatione iuugantur. Apud Deum nam-
que morum cohabitatio, non locorum unitas fratres habitati-
one couiungit." S ... 

GYŐR-SZENT-MÁRTON, dec. 24-én. A pannonhegyi 
sz. Benedek rendje egyik érdemteljes tagját hivta ismét ma-
gához Teremtőnk az örökkévalóságba. Schróth Róbert bala-
tonfüredi közkedvességü lelkipásztor, példás türelmet tanú-
sított szenvedés, s a végső szentségek ajtatos fölvétele után, 
Tihanyban folyó évi december 9-én tüdölob következtében 
végzé be földi pályáját. A boldogult 1800 május 20-án szü-
letett Lébényben Mosonymegyében, 1820-ban sz. Benedek 
szerzetébe lépett, 1826-ban ünnepélyes szerzetes fogadalmat 
tett, 1827-ben áldozárrá lett. Ez idő óta a lelkészkedés, ta-
nítás s gazdászati kormányzás terén 39 éven túl lelkesen, 
fáradhatatlanul működött. Az örök boldogság legyen ju-
talma ! 

ROMA, jan. l-jén. — Az oct. 29-én tartott allocu-
tióban ígért sárga könyv megjelent, ily czim alatt : Es-
positione documentata sulle constanti cure del summo 

J ) „Die Klöster in dor Geschichte" Broschüren-vorein 186G. 

Pontefice Pio IX. a riparo dei mali che soffre la chiesa 
nei dominii di Russia et Polonia. (Okmányolt kimutatása 
IX. Pius Pápa azon állandó gondoskodásánák, melylyel 
a katholika egyházat Orosz- Lengyelországban sújtó ba-
jok megszüntetésére (orvoslására) törekedett.) 16 ik Ger-
gely pápának Miklós czárral Romában történt értekezé-
sével kezdi, Meyendorf bárónak 1865. dec. 27-iki hires ki-
hallgatásával, s az orosz kormány legutóbbi üldözéseivel, 
névszerint Kalinski püspök halálával végzi. A Meyendorf ki-
hallgatásárai jeleneteket majdnem egészen ugy adja, amint 
azok annak idején a lapok által elmondattak. A szentatyá-
nak a chelmi püspök felszentelése ellen tett akadályok, 
Felinski deportatiojára és a varsói káptalanra gyakorolt 
nyomásra vonatkozó előterjesztésére, Meyendorf először for-
mális tagadással válaszolt, azután azt mondá, hogy mindez 
nem történt volna, ha a katholikusok az utolsó lázadás 
alkalmával a protestánsokat követték volna, kik a kormány 
pártján állottak, és igy előnyöket biztosítottak maguknak, 
melyek épen azért a katholikusoknak nem adathattak. Végre 
illetlen czélzások után addig ment szemtelensége, hogy a 
szentatya szemébe mondja, miszerint a catholicismus és 
forradalom azonos. Erre a pápa méltán felháborodva eluta-
sitá, mondván, hogy tiszteli s becsüli a császárt, de ezt nem 
mondhatja követéről, ki öt bizonyosan ura akarata ellenére 
saját termeiben insultálja. A pápa panaszkodik, hogy eddig 
az orosz kormány semmit sem tett képviselője tettének 
roszalására, sőt hogy a kath. egyházat még inkább üldözi 
azóta. A pápa kijelenti, hogy ily bűnökkel és utálatosságok-
kal szemben nem tehet mást, mint közzétenni eme okmá-
nyokat, melyek őt Europa és az egész világ közvéleményé-
nek ítélőszéke elé követik. Ez által az orosz kormány a 
legszentebb, legnagyobb és legtiszteletreméltóbb tekintély 
részéről helyeztetik vád alá. Europa most Ítélhet. Okmány 
van 100 a füzetben, és mind igen éx'dekes, p. o. 16. Gergely 
pápának Miklós czárhoz intézett (1845. dec. 17.) emlékirata ; 
a szentszék és orosz kormány dipl. jegyzékei a lengyel 
egyház ügyében ; végre Pius levelezése Sándor czárral. Az 
utolsó, ezek közöl franczia nyelven, Sándor czártól Pius 
pápához intézve, imigy hangzik : „Szent Atya ! (Trés Saint 
Pére) Nagy figyelemmel olvastam szentséged hozzám inté-
zett levelét. Őszinte megelégedéssel láttam benne biztosítá-
sát barátságos érzelmeinek és a bizalomnak, melyet az 
engem vezérlő szándékban helyez. Szentséged nem kétel-
kedhetik azon élénk gondoskodásról, melylyel a romai 
katli. hitet valló alattvalóim iránt viseltetem, vallásos érde-
keiket épen azon czimen védvén, minővel birodalmam más 
bárminő vallásokat követő alattvalóiét védem. Iparkodtam 
erről szentségednek mindazon bizonyságokat adni, melyek 
tőlem függtek. Szerencsésnek érzem magam láthatni, hogy 
méltányoltattak. A szentséged levelében felemiitett részle-
tekre vonatkozólag felhatalmaztam szentségednél lévő ügy-
vivőmet, hogy ezek felől Antonelli bibornokkal tárgyaljon 
és nyilatkozzék azon nyíltsággal és kölcsönös jóakarattal, 
mely kormányaink között fönáll. Szeretem hinni, hogy az 
ezen szellemben folytatott tárgyalások és magyarázatok 
falvilágositandják a kérdéseket, melyekre mindig kiváló 
figyelmet fordítottam. Ezen reményben, szentatya ! megújítom 
szentséged kitüntetett tiszteletének kifejezését." 
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Szentszéki határozat. 

I. 

FOROSEMPRONIEN. Beatificationis et canonizatio-
nia ven. servi Dei fr. B E N E D I C T ! AB URBINO, saeerdotis 
professi ordinis Minorum s. Francisci Capuccinorum. 

Super dubio : an stante approbatione virtutum et mi-
raculorum tuto procedi possit ad ejusdem ven servi Dei be-
atificationem ? 

Cum in agro coelestis patrisfamilias excolendo venera-
bilis Benedictus ab Urbino per plures annos impigre adla-
borasset, in extrema vitae suae hora vocem invitantis Do-
mini audire meruit : euge serve bone et fidelis... veni et 
ego reficiam te : et tunc ipse uberrimae messis manipulis 
onustuâ in gaudium Domini sui intravit. Eüm igitur divinae 
claritatis mansione receptum, Deus omnipotens mundo signis 
ac portentis mirabilem fecit, ut homines videntes opera ejus 
bona, quae fecerat, coelestem patrem glorificarent, et gloriam 
quam adeptus est admirantes, in rebus anxiis servi hujus 
fidelis opem implorarent. Quae portenta cum sacrorum ri-
tuum Congregatio tribus in comitiis solertissimo perpendis-
set examine, Sanctissimus Dominus Noster PIUS PAPA IX. 
quarto nouas octobris vertentis anni decrevit : constare de 
tribus miraculis interveniente venerabili Benedicto ab Ur-
bino a Deo patratis ; atque adeo procedi posse ad ulteriora, 
quin opus sit ad alterius miraculi discussionem devenire. 

Actorum igitur serie juxta summorum pontificum san-
ctiones liucusque producta, nil aliud gravissimi negotii hu-
jus reliquum erat, nisi ut iterum haberentur sacrorum ritu-
um Congregationis generalia comitia coram Sanctissimo Do-
mino Nostro, in quibus proponeretur dubium : an stante ap-
probatione virtutum et trium miraculorum, tuto procedi pos-
sit ad solemnem venerabilis Benedicti ab Urbino beatificati-
onem ? Id quidem factum est quinto kalendas decembris anni 
ejusdem ad pontificias Vaticanas aedesper Reverendissimum 
Cardinalem Constantinum Patrizi episcopum Portuensem et 
sanctae Rufinae, eidem sacrorum rituum Congregationi prae-
fectum et causae relatorem, et omnes consultores et patres 
Cardinales unus post alteram affirmativum protulere respon-
sum. Verumtamen Beatissimus Pater perpendens, quantae 
molis esset supremo suo judicio causae finem imponere, quin 
prius consilium sibi ab Altissimo compararet, ad illud expe-
tendum omnes qui aderant verbis amantissimis hortatus est. 

Tamdem recui'rente feria II. post dominicam III. Ad-
ventus Sanctissimus Dominus Noster sacro in Vaticano pri-
vate sacello oblato, supernaque virtute munitus hanc petiit 
ecclesiam immaculatae conceptioni Deiparae dicatam, ubi 
aulam sacrae psalmodiae persolvendae constitutam ingressus, 
accivit Reverendissimum Cardinalem Constantinum Patrizi 
episcopum Portuensem et sanctae Rufinae sacrorum rituum 
Congregationi praefectum, causaeque relatorem ; simulque 
R. P. Petrum Minetti sanctae fidei Promotorem, et me in-
frascriptum secretarium, iisdemque adstantibus edixit : tuto 
procedi posse ad solemnem venerabilis servi Dei Benedicti 
ab Urbino beatificationem. 

Ejusdem vero decretum in vulgus edi, in acta sacro-
rum rituum Congregationis referri, literasque apostolicas in 

forma Brevis de beatificationis solemniis in patriarchali ba-
silica Vaticana quandocumque celebrandis expedire manda-
vit decimo sexto Kalendas januarias anni MDCCCLXVI. 

C. ep. Portuen. et s Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + Signi. 

D. Bartolini S. R C. secretarius. 

II. 

JANUEN. Quum sacerdos N. N. oppidi Voltri intra li-
mites archidioecesis Januen. anceps haereat an in sua paro-
chia praeter festum Nativitatis sancti Joannis Babtistae pa-
troni praecipui totius dioecesis de praecepto celebrandum, 
debeat quoque sub eodem praecepto celebrari festum s. Ca-
roli episcopi eonfessoris die 4 novembris occurrens, utpote 
ipsius paroeciae olim patroni praecipui, sed non confirmati 
post reductionem festorum factam a summis pontificibus Pio 
VII et Pio IX. et opportunam in re declarationem a sacra 
rituum congregatione humiliter expostulavit ; sacra vero ea-
dem Congregatio in ordinario coetu ad Vaticanum hodierna 
die coadunata, exquisita etiam sententia in scriptis alterius ex 
apostolicarum caeremoniarum magistris, rescribendum cen-
suit : in casu servandum est de praecepto festum nativitatis 
sancti Joannis Baptistae patroni praecipui totius dioecesis. 
Atque ita declaravit die 3 martii 1866. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco "f Signi. 

VEGYESEK. 
Beküldetett hozzánk t. Csáthy K. urnák debreczenyi 

könyvnyomdájában nyomatott, s Horkai Bácsi által szer-
kesztett „Kis oltár, imádságos és énekeskönyvecske kis gyer-
mekek számára," ára 16 kr. — Figyelemmel néztük át, s 
kath. szempontból csak azt mondhatjuk, amit az egész prot. 
hittanrendszerre nézve mondhatnánk ; második megjegyzé-
sünk az, hogy kivéve egy élő Istent, kinek gondja van mi-
reánk, semmi más dogma elő nem fordul benne, azért habár 
kath. gyermekeinknek épen nem ajánlanék, más minden 
vallású, az unitárius ugy mint a zsidó és a török gyermek 
is iraádkozhatik obből, mivel a gondot viselő Istent ezek is 
imádják. Egykor a protestantismus igen kiemelé Jézus ér-
demeit, ez imakönyvecskébcn Jézus neve elő sem fordul, 
annál kevésbbé a megváltási nagy ténynek legkisebb része 
is. Nálunk az imakönyv a hitélet nyilatkozata, azért a dog-
mák összegének kell benne lenni : hogy a t. prot. rokonaink a 
természetfölöttit annyira kerülik, reánk nézve csak figyel-
meztetés. Eleinte az emberit kerülték, s mindenütt termé-
szetfölöttit kerestek : most megfordítva. 

Terjedelemre kicsi, de felfogásra, a lehozás, tájékozás 
könnyüségére annál becsesebb müvecske jelent meg nt. 
Karcsú Arzén, a szentferencziek váczi házának főnökhelyet-
tesétől fordításban „A kolostorok" Heinrich I-tól Ara 50 kr., 
megrendelhető Spitzer Miksa váczi nyomdász s könyvkeres-
kedőnél, vagy egyenesen, vagy könyvkereskedés által A 
szerzetes élet korunk egyik főtárgya ; e müvecske irányadá-
sul szolgálhat kinek-kinek ezen égő kérdésben. Mikint hal-
lottuk, a nt. atyától nyomtatás alatt van még egy nagyobb 
mü is „Szerzetes rendek egyetemes története," melyből mu-
tatványt is közöltünk volna, ha más indokok nem akadá-
lyoznak. 

Szent Benedek rendje dec. 30-án Pannonhalmán egy 
munkás, s nemcsak években, hanem érdemekben is nagy-
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korú tagját veszítette Pendl Alajos atyában. A boldogult 79 
éves, 56 éves áldozár, koronás aranyérdemkereszttel díszí-
tett volt, mint tanár 32 évig működött. 

0 nagyméltósága b. Sennyey Pál, a tárnok, dec. 18-án 
a kath. közalapítványok ügyében tanácskozást tartott, 
melyre az egri érsek és a csanádi püspökön kívül több 
jeles kath. nemes férfiak is hivatalosak voltak. Mondják, 
hogy csak akörül forgott ezen első tanácskozás, váljon a 
bérleti rendszer nem volna-e czélszerübb ezen alapítványi 
birtokoknál? Ezen alapítványok országosoknak neveztet-
nek, mert 1848-ig csak a kath. egyház és religio volt orszá-
gos, azaz uralkodó, ,országos' tehát annyit jelentett, mint 
katholikus, csak 1848 után jelent az ,országos' szó annyit, 
mint vallásnélkülit : ezen alapítványok tehát ezután kath. 
alapítványoknak nevezendők, vagy pedig, mivel |az or-
szág szemeláttára, tehát országosan fognak kezeltetni, 
„országos kath. alapítványoknak" nevezendők, azaz : az 
egész magyarországi kath. egyházak, és iskolák szükségei-
nek fedezésére rendeltetvék. Emiatt melegen osztjuk azok-
nak óhaját, sőt alkotmányos követelését, hogy ezen alapit 
ványokat, mint részletes kath. egyházi vagyont, ne a mini-
sterium, hanem a primás elnöklete alatt ad hoc egyenesen ő 
Fölségétől kinevezett bizottmány kezelje, kormányozza, fe-
lelősséggel egyedül csak ő Fölségének és a püspökségnek le-
vén köteles. 

A folyó évre megjelent kassainegye Schematismus sze-
rint a megye határai között van 580,193 lélek, ezek közöl 
romai katholikus 279,730, görög kath. 142,132, nem-egye-
sült 77, (naponkint, és szemlátomást fogynak,) ágostai hit-
vallású 25,558, helvét-vallásu 81,919, zsidó 50,727, (tized-
része az egész lakosságnak, kétszer annyi mint az ágostaiak, 
minden 10 lakosra esik egy zsidó, minden öt katholikusra 
egy zsidó, egy ágostai hitvallásura két zsidó, két helvét-val-
lásura egy zsidó) tanköteles gyermek 26,107, ezek közöl ta-
nodába jár 22,465, vasárnapi iskolákba 9,058. — Van a me-
gyében 197 r. kath. parochia, ezek közöl 42 tisztán magyar, 
101 tisztán tót, a többi magyar-tót, tót-német, stb. Görög-
katholikusoknak van 318, ágostaiaknak 34, helvét-vallá-
suaknak 202 templomuk, ugyanannyi lelkészségük. Mind-
két uemü zárda van 12, melyeknek népessége 94 tagból áll. 
Sinagoga pedig 51. 

Peitler Antal József váczi püspök ő méltósága a pesti 
Oltár-egylet sz. czéljainak előmozdítására húsz o. é. forintot 
kegyeskedett szentelni, mely kegyes adományáért ezennel a 
legmélyebb hálaköszönet nyilvánittatik. 

Gróf Apponyi Györgyné ő nagyméltósága közbenjá 
rása következtében Ramier jezsuita atya a pesti angol kis-
asszonyok házában lelki-gyakorlatokat tartott dec. 2l—23-i 
napokon franczia nyelven, melyekben az angol szüzeken 
kívül a Pesten időző magas urak és úrhölgyek is vettek 
részt. A jezsuita atyának értekezletei kedvesen fogadtattak, 
üdvös gyümölcsöt teremtek, mert a magas köröket „az imád-
ság apostolságának" megnyerték. Isten áldása maradand ezért 
az Apponyi grófi családon. 

,Magyar Sión' novemberi füzetében „az aradi káptalan 
birtokainak nyomozása" Balássy Ferencztől, — „Hontmegye 
egyházi archeológiája" Hőke Lajostól, — „bakai plébánia 
története" Farkass Mihálytól, — „rozsnyói kálvária" Tel-
gárti Lipóttól , — s néhány kézirat a pozsonyi káptalan 
kézirattárából olvasható. Ezen füzettel előfizetési felhivás is 
küldetik szét a Magyar Sión havi folyóiratra, egész évre 
6 fr., félévre 3 fr. 50 kr. o. é. 

T. Bárány Ignácz „Iskolabarát" czimü lapját, a pár-
toló olvasó-közönség rokonszenvét, a kezdet nehézségei kö-
zött megnyervén, átalakítja, s nagyobb ívalakban fogja he-

tenkint egyszer, minden kedden kiadni. Próbalapja két arcz-
képpel s ábrákkal, ugyszinte az előfizetési felhivás is már 
szétküldetett. Ily arczképek s ábrák ezután is lesznek az Is-
kolabarátban. Előfizetési ár egész évre 4 fr., félévre 2 f r , 
negyed évre 1 fr. o. é. Ajánlásra méltó lap, s reméljük, hogy 
a tisztelt szerkesztő ur, az ő jeles tehetségeit, tapasztalatait 
uj és tömeges pártfogolás mellett a kath. vallásos nevelés 
hasznaira bővebben fogja kifejteni és értékesíteni. 

A győri püspök ő nagyméltósága a szentatya utolsó 
két allocutioit megyei papságával közölve, ezeket írja irány-
adásul a mai uj-jogi fogalmak értésére : „Dominatoribus 
his civilis autonomia idem est, ac absoluta, a quocumque, 
etiam divino jure emantipatio. Ipsi igitur Ecclesiam catholi-
cam, divinam nempe civium cum pastoribus societatem, ne-
gant. Jactant tamen novum libertatis aevum. Libertatis no-
mine cujuscumque nominis sectarios ambabus ulnis ample-
ctuntur, protegunt, ac fovent, solos catholicos in sua religione 
angunt, et torquent, juratam summo pontifici fidem acuta 
fronte perrumpunt, Ecclesiae leges dissolvunt, excommunica-
tione laetantur, sacerdotes, excoinmunicationis societatem 
repellentes exspoliant, in carceres vel exsilia detrudunt, bona 
Ecclesiae et ordinum religiosorum vota abradunt, verbo in 
animas, in conscientias catholicorum ferreo dominatu gras-
santur, nihil non agentes, ut Deo e societate civili expulso, 
status nullo demum divino vel ecclesiastico jure teneatur, 
Ecclesia vero ipsa durius ac umquam servituti status man-
cipetur." — Aranymondatok, szomorúan igaz állitások, de 
hogy az egyház -tanaihoz e borulásnak indult világban hí-
vek maradhassunk, szükséges mindezt ezerszer és ezersz er 
ismételni, s igy az igazságot, a jogot föntartani. Tagadtatik 
egyszer az igazság, hirdettessék tízszer; igy kell, igy érdemli. 
Csakhogy ugy vagyunk, hogy a tévcly tízszer hirdettetik, 
az igazság pedig alig egyszer, és ha egyszer, ezt is erősnek 
tartják, mert a gonoszokat felingerii. 

Mondják, hogy az angol kormány azon két angol ki-
rálynak tetemeit vissza fogja kérni, kik Francziaországban 
meghaltak s temetkeztek. Egyik II. Henrik, ki Chinonban 
maghalt, miután Becker Tamás meggyilkoltatásában részt 
vett bűnéért nyilvános egyházi bűnhődést kiállott. A két ki-
rálynak teste Fontevraultban van. 

Jeruzsálem jelenleg 20,000 lakossal bir, kik közöl 7,738 
zsidó, 7,598 mohamedán, 2,700 görög, 1270 r. katholikus, 
568 örmény, 268 protestáns, 80 abyssiniai. 

Herczeg Cesarini halálos ágyán mindent visszavont, 
amit a szentszék ellen mondott, mindenért keserves bűnbá-
nattal könyezett, amiket a szentszék ellen tett, s buzdi-
totta rokonait, maradjanak az eddigi jó uton, ne kövessék 
az ő cselekedeteit. — Bolognában Rannunci Annibal, a for-
radalmárok egyik feje, szinte igy cselekedett, kiengeszte-
lődve az Istennel, az egyházzal halt meg A custozzai 
csatában elesett s Veronába vitt olasz sebesültekről is épüle-
teseket irnak a lapok. Mindeniknek nyakán Szűz Máriának 
érme volt, azonnal papot kívántak, hogy gyónhassanak. A 
jezsuita atyáknak kezeiben mindent megsirattak, amit a 
szentszék ellen valaha tettek. A jezsuita atyák ápolták az 
olasz sereg sebesültjeit, hogy a Velencze tartományból ki-
üzettesenek. Igy fizet a világ. 

Kegyes adakozás. 
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D péterfillért 75 kr. 
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Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Qalgóczy és Kocsi nyomdájában) Ilalpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben <1 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 12-én. 4. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

TARTALOM : A házasságba való beleegyezés meg-
újítása vagy magánosan, vagy nyilván történik.—Egyházi tu-
dósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

A házasságba való beleegyezés rneg-
njitása vagy magánosan, vagy nyilván történik. 

R e n o v a t i o c o n s e n s u s p r i v a t a et p u b l i c a . 
II. 

Előadván a kérdéses tárgynak jobban a lelki-
pásztorkodás körébe tartozó körülményeit, átme-
gyünk a szigorú jog szabályainak ismertetésére. 

Ha valamely házasság, az ott fenforgó bontó-
akadály miatt, érvénytelen, hogy az érvényesíttes-
sék. nem elég, hogy csak az akadály hárittassék 
el felmentvény által, hanem ezenfelül szükséges 
mindkét félnek újból való beleegyezése a házasságba. 
A kölcsönös beleegyezés ezen megujitása pedig is-
mét kétféleképen történhetik, t. i. titokban csak 
magok a felek közt, s ez az ügynevezett renovatio 
consensus privata — vagy pedig nyilván a saját 
plébános és két tanú előtt, s ez a renovatio consen-
sus publica. A kérdés tehát ez: mikor elégséges a re-
novatio consensus privata? mikor szükséges a publica? 

Első eset. Valii mely titkos bontó-akadálylyal 
kötött s igy semmis, érvénytelen házasságnak, de 
mely az egyház szine előtt történt, hogy érvénye-
síttessék, újra a plébános és két tanú előtt kell-e 
megköttetnie ? Nem ; mert a trienti sz. zsinat a saját 
plébános és két tanú jelenlétét csak azért kivánja a 
házasságok megkötésénél szükséges feltételül, hogy 
igy a sok hátrány- és sokszor botránynyal járó tit-
kos házasságoknak, matrimonii s clandestinis, gátot 
vethessen.1) A felhozott esetben pedig a trienti hatá-
rozatnak elég volt azáltal téve, hogy egyszer már 
nyilvánosan — jóllehet a titkos akadály miatt érvény-
telenül — kijelenték a házassági kölcsönös bele-
egyezésüket : miért másodszor elég lesz, ha ezt csak 

1) Sess. 24. decret. de reform, matr. c. 1. 

magok közt ujitják meg. Világos ez a poenitentia-
riának a felmentvényeknél használni szokott kitéte-
leiből, mert midőn a felmentvény valamely titkos 
bontóakadálylyal kötendő házasságra vonatkozik, 
igy hangzik: „Cum eodern latoré, quod matrimo-
nium cum dicta muliere, et uterque inter se pu-
blice, servata forma concil. Trid. contrahere possit, 
misericorditer dispenses;" ellenben, ha az egyház 
szine előtt már megköttetett, bár ily titkos akadály-
lyal, egészen máskép szól az utasitás: „Cum eodem 
latoré, ut dicta muliere de nullitate prioris consen-
sus certiorata (sed ita caute, ut latoris delictum 
nusquam detegatur) matrimonium cum eadem, et 
uterque inter se de novo secrete ad evitanda scan-
dala, contrahere valeat, dispenses." A jellemző itt 
az, hogy a még csak kötendő házasságnál a trienti 
fonna sürgettetik, t. i. a saját plébános és két tanú 
jelenléte; a már megkötötteknél pedig a botrány ki-
kerülése végett titkon, clZciZ cl plébános és két tanú 
jelenléte nélkül, jelenthetik ki újból kölcsönös bele-
egyezésöket. 2) Világosság és megnyugtatás tekin-
tetéből ide melléklem még XIV. Benedek értekezé-
sét is, ki különbséget tevén a titkos és már nyilvá-
nos akadály közt akövetkezőkép ir : „Magno 
studio disceptatum olim fuit, utrum novus hic con-
sensus, qui matrimonium reipsa constituit, coram 
parocho et duobus testibus peragendus videretur. 
Nam Tridentina synodus parochum et duos testes 
praesentes necessario requirit, dum matrimonium 
celebratur. Attamen nulla difficultas amplius super-
est, si discrimen inter occulta et publica impedi-
menta habeatur. Si matrimonium publice initum est 
coram parocho et duobus testibus, et impedimentum 
quoque, publice innotuerit, idem matrimonium rite 
confirmari nequit, nisi consensus iterum coram 
parocho et duobus testibus praebeatur. Contra vero 
est, si matrimonium celebratum fuit coram parocho 

2) L. Ferr. Prompt, bibl. art. 8. n. 3—4. T. 5. col. 
5 3 2 - 5 3 3 . 
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et duobus testibus et impedimentum dirimens occul-
tum servatur.Tuncnovus consensus certe praestandus 
est, sed clam inter contrahentes ; nec amplius paroohus 
duoque testes requiruntur. Namsemel mandato Trid. 
concilii jam paruerunt conjuges, cum primo matri-
monium, licet interposito occulto impedimento con-
fecerunt." 3) Mely idézetből az is kitűnik, hogy ha 
az érvénytelenül kötött házasság titkos akadálya 
nyilvánossá válik, ugy, hogy ez bebizonyítható, 
akkor a házasság érvényesítésénél a plébános és 
két tanú jelenléte már megkívántatik, mert megtu-
datván a nyilván kötött házasság érvénytelensége, 
újból szükséges nyilván megköttetnie a botrány 
elháritása végett. Ekként érez a hírneves Reiffen-
sthuel is.1) 

Hogy azonban az e tárgyban felmerülő esetek-
nél a lelkipásztor eljárása lehetőleg biztos legyen, 
itt jogilag meg kell határoznunk, meddig tekinthető 
valamely akadály titkosnak, s mikor válik az nyil-
vánossá ? Az emlékezetes nevű Fagnani a poeniten-
tiaria gyakorlatáról ekkint nyilatkozik: „Ha az 
akadály csak 4 vagy 5 személy előtt van tudva, 
akkor abban még mint titokban levőben ment fel ; 
sőt hozzá teszi, hogy tud rá esetet, midőn mintegy 
10 személy előtt ismert akadályban mint titokban 
levőben adta ki a felmentvényt." 5) Megjegyzi azon-
ban, hogy ez csak akkor szokott történni, lia az 
akadály simpliciter occultum s egészen másként 
áll az ügy, ha az mondatik, hogy az akadálynak 
omnino occultum-nak kell lennie, mint ez a ,erimi-
nis' akadálynál követeltetik. Mert akkor már nem 
tartatik titokban levő dolognak, mi két tanú által 
bebizonyittathatik;8) igy XIV. Benedek is sok má-
sokkal.7) Sőt még az eset is előjő, hogy titkosnak 
tekintetik oly akadály is, mely bár nyilvános a 
helyen, hol köttetett a házasság, de nincs tudva 
ott, hol az illető vélt hitvesek jelenleg tartóz-
kodnak. Csakhogy itt lényeges dolog az, miszerint 
ezen körülmény a felmentvényt kérő levélben meg-
emlittessék, s ha ennek daczára is, mint még titok-
ban levő akadályra adatott ki a felmentvény a poe-
nitentiaria részéről, akkor — mond a pápa: —„Con-
fessarius absque ulla difficultate pareat et litteras 

3) Notif. seu Instit. eccles. 87, n. 62 et segq. 
Reiffensthuel ad IV. lib. extravag. in append, de 

dispsns. super impedim. etc. §. 13, final, n. 610. 
5) In cap. ,Vestra' de cohab. cler. n. 118. 
«) L. c. n. 120. 
7) Notif. seu Inst, eccles. 87. n. 45. 

exsequatur:"8) Végül, már az is megtörtént, hogy 
az akadály, mely valamikor nyilvános volt, később 
az idők folytával titkosnak tekintetett : „Equidem 
Marcus Paulus Leo p. 133. sic respondet: Notan-
d u m . . . — non implicate, quod aliquid a sui origine 
et principio fuerit publicum, et tractu temporis fiat 
occultum. Tempus enim omnia dévorât et quae 
non delet ab hominum memoria diuturnitas tempo-
ris? Hoc autem genus occultorum etiam pluries meo 
tempore signatura officii s. Poenitentiariae admisit; 
sed non eodem modo in omnibus casibus. Dispensa-
tionibus matrimonialibus per decennium : in irre-
gularitatibus per 20 et 30 annorum spatium."9) 

Második eset. Váljon a plébános s két tanu 
előtt történjék-e, azaz nyilván a házasság érvénye-
sítése, ha a tanuk tudták az akadályt, melynek 
daczára mégis szövetségre léptek a felek? Vannak, 
kik állítják ; de én valószínűbbnek tartom Liguori 
véleményét, mely ekkint szól: a trienti sz. zsinat 
által követelt jelenléte a plébános és két tanúnak, 
nem a házasság érvényességéről tanúskodik, mely 
előttök sokféle okból ismeretlen lehet, hanem a há-
zasság nyilvánosságáról, nehogy alattomban uj 
házasságokat köthessenek.1 °) Quia ut ajunt — 
Ecclesia non adducit testes ad probandum valorem 
matrimonii, sed celebrationem illius externam;1 1) 
alattomban értetik, ha nem nyilvános akadály forog 
fen. Mert ha az akadály nyilvános, vagy eleinte tit-
kos volt ugyan, de nyilvánossá lett, akkor a házas-
ságnak is nyilván kell érvényesíttetnie, azaz a plé-
bános és két tanu előtt. 

Nemkülönben nyilvánosan kell mindazon há-
zasságoknak érvényesittetniök, melyek titkon köt-
tettek, (matrimonia clandestina). Mert mióta a sz. 
zsinat mint lényeges feltételt tűzte ki a plébános és 
legalább két tanu jelenlétét, a másképen kötött há-
zasságok nem is házasságok.12) Tudnivaló azonban, 
hogy ezen renovatio consensus publica alatt csak az 
értetik, hogy a saját plébános és két tanu előtt kell 
történnie, hajtassék ez aztán végre akár az egyház-
ban bár zárt ajtóknál is, akár a plebánia-házhan, 
vagy bármely más illendő helyen,az egészen mindegy. 
De az ily nyilvánosan érvényesitett házasságnak, 
az illető plébániában a házasságokat tartalmazó 

8) L c. n. 87. n. 46. 
9) L. c. n. 87. n. 47. 
10) Theolog.Moral. L. 6. de matr. revalid. p. 413. n.1112. 
n ) Salmant. de matr. c. 3. p. 5. n. 129. 
w ) Trid. sess. 24. decret. de reformat, matr. c. 1. 



—M 2 7 t a -

kony vbe be kell jegyeztetnie, sőt ha az elöbbeni érvényte-
len kötés másutt történt volna, ugy még oda is utasítást fog 
adni az illető felek jelenlegi plébánosa, mely szerint a vég-
rehajtott érvényesítés ott is beirassék, hogy igy ez minden 
kétségen kívül helyezve s minden megtámadható oldalról 
egészen fedve s biztosítva legyen.13) 

Pellet Ödön. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, dcc. 16-án. A „Pesti Napló 262 számában eze-

ket olvassuk : „A régiek tagadták a boszorkányok létét, s a 
bennök való hitet a rendition phantasia rovására irták. (Corp. 
jur. canon, causa XXVI. quaest. 5.) 1484 ben VIII. Incze 
pápa két inquisitort küld Németországba, Kriimer Henrik 
és Sprenger Jakab személyében, mert, mint utasító iratában 
mondja, hallotta : hogy ezen országban számos mindkét 
nembeli személyek, elszakadva a kath. hittől, a rosz szelle-
mekkel szövetkeztek, s varázsszerek által eszközölni tud-
ták : hogy a férfiak a nemzésre, az asszonyok a szülésre kép 
telenekké váljanak, az állatok kicsinyek, a mezők termés, a 
szőllők fürtök, a fák gyümölcs nélkül maradjanak. 0 tehát 
megbízza a két inquisitort, hogy a bűnösöket kinyomozzák 
és megbüntessék. A rémület, melyet a világszerte meggyúj-
tott máglyák okoztak, Robcspierreétől csak, a hasonlíthatat-
lanul nagyobb barbárság, a fokozott és tartósabb kinzás ál-
tal különbözött. A kivégzések majdnem számot haladó so-
kaságáról képzeletünk lesz, ha elgondoljuk, hogy 1699-ben 
Görves (bizonyosan Görres) szerint Francziaország, csupán 
egyetlen egy vidékén (Labour) nem kevesebb, mint 500 bo-
szorkányt égettek meg máglyán ; a toulousei parlement 1577-
ben 400 ily szerencsétlent végeztetett ki, stb." 

Igy ír a ,Pesti Napló " de lássuk, mikép áll a dolog ? 
igaz-e mind az, mit a tisztelt czikkiró mond? Mindenekelőtt 
igy ír „A régiek tagadták a boszorkányok létét, s a bennök 
való hitet a rendetlen phantasia rovására ir ták." (Corp. jur. 
canon, causa XXVI . quaest. 5.) Miután Mózes a legrégibb 
író, halljuk mit szól ez Deut. 18. 9 —11. „Quando egressus 
fueris terrain, quam Dominus Deus tuus dabit tibi, cave ne 
imitari velis abominationes illarum gentium, nec inveniatur 
in te qui lustret íilium suum, aut filiam, ducens per ignem : 
aut qui ariolos sciscitetur, et observet somnia atque auguria, 
nec sit maleficus, nec incantator, nec qui pythones consulat, 
nec divinos, aut quaerat a mortuis veritatem."1) A királyok 
I. könyv. 18. 7. „Dixitque Saul servis suis : quaerite mihi 
mulierem, habentem pythonem,2) ct vadam ad eam, et sci-
scitabor per illám. Et dixerunt servi eins ad eum : est millier 
pythonem habens in Endor." Hogy Péter apostolnak szinte 
dolga volt egy Simon nevii magussal, arról az ap. csel. 8 fe-
jezete tanúskodik. Figyelmeztetjük továbbá tisztelt czikk-
irót az ap. csel. XVI. 16 —18. „Factum est autem, euntibus 
nobis ad orationem : puellam quamdam habentem spiritum 
pythonem obviare nobis, quae questum magnum praestabat 
dominis suis divinando.3) Haec subsecuta Paulum, et nos, 
clamabat dicens : isti homines servi Dei excelsi sunt, qui an-

l3) Instruct, quoad caus. matr. §. 90. p 82. 
') A mai lélekidézés, vagy is a spiritismus. 
2) Vagy is medium. 
3J A médiumokhoz belépti dij fizetendő ma is. Sino questu nihil. 

nunciant vobis viam salutis. Hoc autem faciebat multis die-
bus. Dolens autem Paulus, et conversus, spiritui dixit : prae-
cipio tibi in nomine Jesu Christi exire ab ea. Et exiit eadem 
hora." Ezen idézetek után mily furcsán hangzanak t. czikk-
iró eme szavai „a régiek tagadták a boszorkányok létét, s a 
bennök való hitet a rendetlen phantasia rovására irták," és 
szavainak bebizonyítására caus. XXVI. qu. 5. idézi ; de 
hogy ezen quaest.-nak 14 canonja közöl melyikét kivánja, 
arról nem szól; tekintsük tehát egyenkint a canonok felira-
tait, ezeket az 167l-ben Lyon-ban XIII . Gergely pápa pa-
rancsára megjelent corpus juris glossás kiadás után idézem. 

1. c. Anathema sit, qui Ariolos, vei incantatores ob-
servât. 

2. c. Quinquennio poeniteat, qui divinationes expetit. 
3. c. Elementa colere, lunae aut stellarum cursus in suis 

operibus, christianis servare noa licet 
4. c. Sacris officiis dediti magi vei incantatores non 

hant. 
5. Honore privetur episcopus, vei presbyter, qui ma-

gos, vei haruspices consulit. 
6. De his, qui auguriis, et divinationibiis student. 
7. Sors nihil aliud, quam divinatio, et maleficium esse 

decernitur. 
8. c. Incantatores, et sortilegos velut Christi inimicos 

insequi oportet. 
9. c. Excommunicetur clericus, monachus, laicus divi-

nationes, vel auguria vel sortes secutus. 
10. c. Contra sortilegos, idolorum cultores custodia pa-

storalis invigilet. 
11. c. Ab Ecciesia separetur auguriis, et incantationi-

bus deserviens. 
12. c. Sortilegam, et magicam artem episcopi omnibus 

modis eliminare studeant. 
13. c. Abjiciatur sacerdos, qui huiuscemodi maleficiis 

operam dederit. 
14. c. Quae magoruin praestigiis fiunt, non vera, sed 

phantastica esse probantur. 
Meglehet, hogy talán ezen utólsó canont érté a fennti 

idézetben, de akkor nagyon tévedett, mert phantasia és 
phantastica két dolog ; de lássuk a szöveget : 

„Nec mirum de magorum praestigiis, quorum in tan-
tum prodiere maleficiorum artes, ut etiam Moysi simillimis 
signis resisteret, vertentes virgas in dracones, et aquas in 
sanguinem. Fertur etiam in gentilium libris, quod quaedam 
maga famosissima Circe socios Ulyssis mutaverit in bestias. 
Legitur et de sacrilicio, quod Arcades Deo suo Lycaeo im-
molabant, ex quo quicumque sumerent, in bestiarum formas 
convertebantur. Sed haec omnia magicis praestigiis potius 
fingebantur, quam reruui veritate complerentur. Ut ergo 
ipsi errores ignorantibus manifesti fiant, de eorum proprie-
tate, atque inventoribus iuxta traditionein maiorum, primum 
dicere congriium arbitramur. 

§. Magi sunt, qui vulgo malefici ob facinorum magni-
tudinem nuncupantur. Hi permissu Dei elementa concutiunt, 
turbánt mentes hominum minus confidentium in Deo, ac 
sine ullo veneni haustu, violentia tantum carminis interi-
munt. Unde Lucanus 4 Mens hausti nulla sanie polluta ve-
veni incantata perit. Daemonibus enim accitis audent venti-
lare, ut quique suos périmant malis artibus inimicos. Hi 

4* 
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etiam sanguine utuntur, et victimis, et saepe contingunt 
mortuorum corpora." Hogy mondhatja tisztelt czikkiró : „A 
régiek tagadták a boszorkányok létét, s a bennök való hi-
tet a rendetlen phantasia rovására irták ?" Nem tagadták, 
sőt kétségtelennek tartották. S mikép idézhette a caus. 
XXVI. qu. 5. ? Ugy látszik tisztelt czikkiró vagy nem ol-
vasta a szöveget, vagy nem tud latinul, mindkettő pedig 
ezen esetben baj. De lássuk ugyanezen canon következő 
§-t. „Haruspicinae artem primus Hetruscis tradidisse dicitur 
quidam Tages. Hic ex horis haruspicinam dictavit, et postea 
non apparent, Nam dicitur fabulose, arante quodam rustico, 
subito ex glebis exiluisse, et haruspicinam dictasse, qua die 
et mortuus est. Quos libros Romani ex Hetrusca lingua in 
propriam mutaverunt." 

Ezek után ismét kérdem, a tisztelt czikkirót mikép 
Írhatta : „A régiek tagadták a boszorkányok létét, s a ben-
nök való hitet a rendetlen phantasia rovására i r ták" ? és 
nagy tudatlanságot árul el, hogy no mondjam rosz akaratot, 
hogy a causa XXVI. quaest. 5. idézi. Lássa tisztelt czikkiró, 
ezen causa és quaestio 4 canona a Phrygiában Laodiceában 
343 évben tartott zsinat 36-ik canona, és igy szól „Non 
oportet sacris officiis deditos, vel clericos, magos, aut incan-
tatores existere aut facere phylacteria, quae animarum sua-
rum vincula comprobantur. Eos autem, qui talibus rebus 
utuntur, proiici ab Ecclesia iussimus ;" ugyan ezen causa és 
quaestio 6 canona az agde-i zsinat 42 canona; továbbá a 
9-ik az első orleans-i zsinat 32-ik canona, tartalmokról fel-
jebb volt szó ; e zsinatok pedig a hatodik század elején tar-
tattak, s mind ennek daczára a tudós czikkiró azt mondja 
„A régiek tagadták a boszorkányok létét." 

De menjünk már most át a tudós czikkiró által emii-
tett VIII . Incze pápa iratára, az egészet terjedelme miatt 
nem idézhetvén, tehát csak egy részt (megjegyezvén, hogy 
ha többet kivánna t. czikkiró szolgálunk vele, mert ugy 
látszik, hogy hitte, miszerint a P. Naplóba irliat, anélkül, 
hogy a jus canonicumot felnyitná, mikint t. Csúthy Zs. ur 
irt a Prot , lapba, anélkül, hogy a magyar corpus jurist fel-
ütötte volna.) „Summis desiderantes affectibus — igy ir a 
fönnevezett pápa — prout pastoralis sollicitudinis cura re-
quirit, ut fides catholica, nostris potissime temporibus, ubique 
augeatur et floreat, ac omnis haeretica pravitas de finibus 
fidelium procul pellatur, ea libenter declaramus, ac etiam de 
novo concedimus, per quae huiusmodi pium desiderium no-
strum nativum sortiatur effectum, cunctisque propterea per 
nostrum operationis ministerium, quasi per providi operato-
ris sarculum, erroribus exstirpatis, eiusdem fidei zelus et 
obserVantia in ipsorum corda fidelium fortius imprimatur. 

Sane nuper ad nostrum, non sine ingenti molestia, per-
venit auditum, quod in nonnullis partibus Alemanniae supe-
rioris, nec non in Moguntinensi, Coloniensi, Trevirensi, Saltz-
burgensi et I! re m en si provinciis, civitatibus, terris, locis, et 
dioecesibus complures utriusque sexus personae propriae sa-
lutis immemores, et a fide catholica deviantes, cum daemo-
nibus incubis et succubis abuti, ac suis incantationibus, car-
minibus, et coniurationibus, aliisque nefandis superstitioni-
bus et sortilegiis, excessibus, crimiriibus et delictis, mulierum 
partus, animalium foetus, terrae fruges, vinearum uvas, et 
arborum fructus, nec non homines, mulieres, pecora, pecu-

des, et alia diversorum generum animalia, vineas quoque, 
pomaria, prata, pascua, blada, frumenta, et alia terrae legu-
mina, perire, suffocari, et exstingui facere et procurare, 
ipsosque homines, mulieres, iumenta, pecora, pecudes, et ani-
malia diris tam intrinsecis quam extrinsecis doloribus et 
tormentis afficere et excruciare, ac eosdem homines ne gi-
gnere, et mulieres ne concipere, virosque ne uxoribus, et 
mulieres ne viris actus coniugales reddere valeant impedire. 
Fidem praeterea ipsam, quam in sacri susceptione baptismi 
susceperunt, ore sacrilego abnegare. Aliaque quamplurima 
nefanda, excessus et crimina, instigante humani generis ini-
mico, committere et perpetrare non verentur, in animarum 
suarum peiiculum, divinae maiestatis offensam, ac pernicio-
sum exemplum, ac scandalum plurimorum." Miután felada-
tunká tüztük ki bebizonyítani, hogy tisztelt czikkiró eme 
szavai : „A régiek tagadták a boszorkányok létét, s a ben-
nök való hitet a rendetlen phantasia rovására irták." (Corp. 
jur. canon, causa XXVI. quaest. 5.) 1484-ben VIII. Incze 
pápa két inquisitoi't küld — — — mert — hallotta : hogy 
ezen országban számos miudkét nembeli személyek, elsza-
kadva a kath. hittől, a rosz szellemekkel szövetkeztek" stb. 
nem állanak, a tisztelt czikkiró ne vegye rosz néven, hogy 
kimondjuk, miszerint tudatlanságát vagy rosz akaratját 
árulta el, mert a mit VIII. Incze pápa mondott, az már rég 
megmondatott, és pedig az általa idézett causa XXVI. quaest. 
5. 12 canona igy szól: „Episcopi, eorumque ministri omni-
bus módis elaborare studeant, ut perniciosam, et a diabolo 
iuventam sortilegam, et magicam artem ex parochiis suis pe-
nitus eradicent : et si aliquetn virum, aut mulierem huius-
modi sceleris sectatorem invenerint, turpiter dehonestatum 
de parochiis suis ejiciant. 

§. Si quidcm ipse satanas, qui transfigurai se in ange-
lum lucis, cum mentem cuiuscumque mulierculae ceperit, et 
hanc sibi per infidelitatem subiungaverit, illico transformat se 
in diversarum species personarum, atque similitudines : et 
mentem, quam captivam tenet, in somniis deludens, modo 
laeta, modo tristia, modo cognitas, modo incognitas personas 
ostendens, per devia quaeque deducit : et cum solus spiritus 
hoc patitur infidelis mens hoc non in animo, sed in corpore 
evenire opinatur. Qui enim non in somniis, et nocturnis vi-
sionibus extra se ducitur, et multa videt dormiendo, quae 
numquam viderat vigilando ?" VIII. Incze iratában a „dae-
mones incubi" kerülnek elő, a czikkiró ugy látszik soha sem 
olvasta sz. Ágoston „De civitate Dei" czimü munkáját, hol 
libro 13 cap. 23 ezek állanak : „Utrum possint angeli, cum 
spiritus sint, corporaliter coire cum foeminis," és alább „Et 
quoniam creberrima fama est, multique se expertos, vel ab 
eis qui experti essent, de quorum fide dubitandum non est, 
audisse confirmant, Silvanos et Faunos, quos vulgo incubos 
vocant, improbos saepe exstitisse mulieribus, et earum appe-
tiisse ac peregisse concubitum. stb." A can. 1. caus. 16. qu. 
2.-ban ezek olvashatók : „quod instigatione versuti hostis 
esse factum nemo ambigat. Habet enim mille nocendi modos, 
nec ignoramus astutias eius. Conatur namque a principio 
ruinae suae unitatem Ecclesiae scindere, caritatem vulne-
rare, sanctorum operum dulcedinem invidiae feile inficere, 
et omnibus módis humánum genus evertere, et perturbare." 
A can. 6. caus. 26. qu. 2. ezek mondatnak, és pedig az 
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utolsó §. végén : „Omnes igitur artes huiusmodi, vei nugato-
riae, vei noxiae superstitionis, ex quadam pesti fera socie-
tate hominum, et daemonum, quasi poéta infidelis, et dolorae 
amicitiae constituta, penitus sunt repudianda, et fugienda 
christiano." Ugyanezen quaestio 8-dik canonjában ezeket 
olvassuk : „Ac proinde omnis inquisitio, et omnis curatio, 
quae a divinis, magis vei ab ipsis daemoniis in idolorum cul-
tura expetitur, mors potius dicenda est quam vita." A can. 
4. caus. 33. qu. 2. igy szól : „Si per sortiarias, atque malefi-
cas occulto, sed numquam iniusto Dei iudicio permittente, et 
diabolo praeparante, concubitus non sequitur, liortandi sunt, 
quibus ista eveniunt, ut corde contrito etc." Ugy hiszem, 
ezen idézetek elegendők lesznek annak bebizonyítására, 
hogy azt mit VIII . Incze mondott, már rég mondatott előtte. 

A tisztelt czikkiró privát notitia-jára idézzük még 
most : sz. Ágoston de civitate Dei lib. 21. cap. 6. eme helyét : 
„Addimus enim ad istam lucernám inexstinguibilem, et hii-
manarum et magicarum, id est per homines daemonicarum 
artium, et ipsorum per se ipsos daemonum multa miracula : 
quae si negare voluerimus, eidem ipsi, cui credimus, sacrarum 
li t terarum adversabimur veritati." Ezen kivül bát rak va-
gyunk megjegyezni, hogy azon esetre, ha katholikus, mi-
előtt ilyféle dologról akarna irni, magának elegendő isme-
reteket szerezzen, hogy olyakról irliasson, mert tisztelt czikk-
iró itt az egyházzal ellenkező tant hirdet, tehát haereticust ; 
ha nem katholikus, akkor ahoz ne fogjon, mihez nem ért, 
egyébiránt mi is bátrak vagyunk valamit idézni a sz.-irás-
ból és pedig sz. Pá lnak az ephesusiakhoz irt levelének IV, 
23. 24. 25. „Eenovamini autem spiritu mentis vestrae, et in-
duite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in 
iustitia, et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes 
mendacium, loquimini veritatem unusquisque cum proximo 
s u o . " Avispa. 

G E N F , nov. 28-án. Nagytanácsunk egy alkotmányos 
törvényjavaslatot dolgozott ki, mely legközelebb a nép sza-
vazata alá fog bocsáttatni. Az ily törvények hozatala ugyan 
a rendes törvényhozói testület körébe taztozik, de előbb az 
átalános tanács (conseil général) által kell jóváhagyatni . Az 
ami bennünket a szavazáshoz fog hivni, legnagyobb jelentő-
ségű reánk katholikusokra nézve, minek megértésére egy 
keveset a múltba kell visszapillantanunk. Jelenlegi genfi 
köztársaságunk, melynek 5 négysz. mf. területen 83,000 la-
kosa van, két részre, a régi és ú j ra oszlik. A régi terület nem 
más, mint a genfi állam, amint az a 1798-iki franczia annexio 
előtt létezett. A kis köztársaság 1814-ben szerezte vissza 
függetlenségét, amidőn is a svajczi szövetségbe, mint can-
ton lépett, ugyanakkor területe nagyobbitását kérte, ami 
1815-ben meg is történt néhány franczia és savoyi község 
odacsatolása által. Hanem hatóságaink alattvalókat, és nem 
egyenjogú polgárokat akar tak ; u j uraink szándéka szerint 
nekünk , fiatalabb testvéreknek, öcséiknek kellett volna 
lennünk, gyámságuk alatt és alsóbb rangban. Mielőtt tehát 
a cantonba beolvasztottak, rendelkeztek, hogy az ő jótékony-
sági alapi tványaikban mi ne részesülhessünk. Ez fontos ügy 
volt. A régi köztársaságnak gazdag jövedelmi forrásai va-
lának az isteni-tisztelet költségeinek fedezésére, és a jóté-
kony czélokra. Már ekkor, midőn a „nagy nemzet" által el-
nyeléssel fenyegettetett , legalább javait akar ta megmenteni 

hogy eredeti czéljaiktól el ne távolittassanak. Emiatt azok-
ból a magánvagyon egy nemét alkották, melynek kezelése 
úgynevezett gazdászati egyletre bízatott, és melynek jogait 
tiszteletben tartani a franczia directorium megígérte. — Azt, 
ami 1798-ban az alapitváuyok megmentésére szolgált, 
1815-ben is hasznosítani iparkodtak. Ezen alapí tványok 
nem tekintettek többé a genfi állam szegényei javának, ha-
nem az államtól f'ügetleneknek és egy a régi genfi polgárok-
ból alakult fictiv társulat tulajdonának, melynek élvezeté-
ből tehát az u j polgárok ki volnának zárandók. Mindezek-
ről értesülvén a franczia és sard uralkodók, a calvinista 
syndicusok által előre alkotott törvények reánk nézve tör-
ténhető hatályát meghiúsítani iparkodtak. E r r e meghök-
kentek a cálvinisták, eget földet Ígértek, hanem bennök többé 
nem bíztak, amiért is a bécsi congressus okmányába, vala-
mint az 1816-iki turini szerződésbe néhány czikk igtattatott 
be, amelyek jogainkat, s különösen a kath. egyház szabad-
ságát biztosítják. Ezen czél elérésére, a halhatatlan emlékű 
genfi lelkész Vuarin, minden lehető lépést megtett. A genfi 
canton tehát nem egészen hasonelemivé (homogen) lön, ha-
nem amint hasonlatképen egyik tanácsosunk mondá „ész-
házasság" (mariage de rat ion) módjára alkotott társaság, 
állam ; mindegyik rész bizalmatlanságot tanusitó kiköté-
sekkel lépett abba. Idősebb testvéreink megőrizték „gazdá-
szati egyesületök" gazdagságait, és javokbani elsőbb-
séget, protestáns közigazgatásukat, mi pedig a fiatalabbak, 
az árvák zaj nélkül csendesen éltünk, egyedül a szerző-
désekre támaszkodván, hogy hitünket megőrizzük a hatal-
mas és ellenséges felekezettől. Azt hittük, hogy jó polgárok 
vagyunk, ha semmiféle forradalmi mozgalomban részt nem 
veszünk ; harmincz éven át elfogadva az adott helyzetet, 
tanulékony engedelmes alattvalók voltunk, megfizettük 
adónkat, a felsőbség iránt tiszteletet tanúsítottunk, 1846 ban 
forradalmunk volt. A néppárt a patríciusokét győzte le, a 
régi polgárok — protestánsok két pár t ja küzdött egymással. 
A győző pár t feje szükségét érezte annak, hogy öregbítse 
pár t já t , azért Fazy ur a katholikusokhoz fordult emiékeze-
tökbe idézvén a legyőzött párt igazságtalanságát. F a z y 
ur valódi politikai tehetséggel bíró férfiú vol t , de a 
közigazgatáshoz nem értett, különösen pénzügyi működései 
méltó bírálat tárgyaivá lőnnek, s emellett halálos ellenei nagy 
számmal voltak. Az ellenpárt hatalmasan működött , s Fazy 
hivei évről évre apadtak, minek oka többek között az is volt, 
hogy sok protestáns irigy szemmel nézte a katholikusok bi-
zonyos mértékbeni egyenlősítését. F a z y csakugyan megbu-
kott, az ellenség diadalra jutott, és a győzők, hogy mérsé-
keltséget mutassanak, kibékülésről beszéltek. Ezen a nyá-
ron cantoni lövészünnepély tartatott, érzékeny beszédek, 
lelkes felköszöntések mondattak a frigyesülésre, a testvé-
riesülésre, a közös hazaszeretetre. Hanem a szavak teréről 
a tet tekre kellett lépni. Fazy politikai átalakítási nagy mü-
vében még visszariadt bizonyos akadályoktól. Igy nem mert 
nyúlni a régi genfieknek fentartott alapítványokhoz, de más 
részről tiszteletben tartotta a katholikusoknak szerződése-
ken alapuló jogaikat. Ezen szerződések közjogunk egyik 
részét képezik, s mégis sokszor megsértettek. A katholiku-
sok nemzeti érzelemből nem folyamodtak segélyért a kül-
hatalmasságoklioz a szerződésekben fentartott szabadság 
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megtartására. Ezen szerződéseken alapuló kikötések meg-
szüntetésére irányul már most a fenemiitett törvényjavas-
lat, mely következőket ajánl. A régi genfiek megosztandják 
alapitványaikat a katholikus községekkel ; ezek viszont a 
fenemiitett szerződési kikötésekről lemondanak, elismervén, 
hogy elég biztosítékot találnak a szövetségi alkotmányban, 
a közös törvényekben és szabadságokban. E felett keilend 
tehát a népnek szavazni. Elfogadtatása kétséges, mert egy 
részről sokan vannak még kisállamunkban, kiket jelleniző-
leg „régi protestánsoknak" neveznek, kik nagylelküeknek 
akarnának ugyan látszani, de a többször emiitett alapítvá-
nyok megosztásáról mégis mitsem akarnak tudni, ezek te-
hát a törvényjavaslat elfogadása ellen fognak dolgozni. Más-
részről a katholikusok is komolyan fognak elmélkedni fö-
lötte. Valósággal ugyan, mint emiitök, a szerződések biz-
tositéka eddig sokszor gyarlónak bizonyult be, de váljon 
anyagi előnyök miatt le szabad-e mondanunk azon elvekről, 
melyeket elleneink sértettek? Ama biztosítékok helyett ne-
künk ugyan teljes „egyenlőséget" ajánlanak, de ezen egyen-
lőség, mindig a kisebbség egyenlősége leend egy hatalmas 
többség mellett. Mindemellett el ne Ítéljenek bennünket, 
ha azt hallják, hogy mégis megszavaztuk az u j törvényt. A 
kérdés igen bonyolódott. Elvetvén most a javaslatot, megle-
het nem sokára még roszabb helyzetbe jutunk, mert a status-
quo aligha fog megmaradhatni. 

A mult hó végén az „orthodox" oroszok uj, arányban 
gazdag kápolnájukat avatták fel. Ezen ünnepély alkalmul 
szolgált a különféle felekezetek sajátságos vegyületének. 
Csak a katholikus egyház tünt ki távolléte által. Meghivták 
ugyan Mermillod püspököt is, de a szelid, azonban határo-
zott jellemű püspök udvarias hangon irt levélben, kijelenté 
hogy mint kath. püspök imádkozhatik ugyan azokért,kik egy-
házának nem tagjai, de velők egy helyen nem imádkozkatik. 
Mily leczke az orthodox névvel büszkélkedő szakadároknak ! 
kik sz. Athanáz,Vazul hite örököseinek tartják magokat, és a 
protestánsoknak is egyesülésre kezet nyújtanak. ! I t t egy 
katholikus püspököt hivnak meg, a Vistulán túl pedig be-
börtönöznének. Azután mily különös látvány, Calvin köve-
tőit szent-mise áldozaton látni, és fejet hajtani a képek előtt, 
és közöttök a zsidó rabbit a megfeszített Jézus keresztje 
előtt! — Ezen egyesülési ünnepély következőleg jellemez-
tetett egy iró által, ki jelen nem volt: „Minden keresztény, 
aki a sz.-szék közösségétől elválik, már protestáns, vagy nem 
sokára azzá leend. Micsoda az a protestáns ? Oly ember, aki 
protestál, tiltakozik ; mindegy, akár egy vagy több hitczik-
kely, ez vagy amaz ellen. Lehet kevésbé vagy többé protes-
táns, de ő mindig tiltakozik. A figyelmesen vizsgálót nem 
lepi-e meg azon rendkivüli kegyesség, melyben a protestan-
tismus az orosz papság között részesül, habár lia a dogmá-
kat tekintjük, a Neva mellett ugy mint a Tiberis partjain kel-
lene gyűlölni. Azonban csak onnét van ez, mivel az elsza-
kadt egyházak a gyűlöletben egyesülnek, és zászlóikra ír-
ták : ,Roma minden ellensége az én barátom.' Valóban itt a 
gyűlölet hatalma ijesztő módon nyilatkozik. Az orosz egy-
ház épen ugy, mint a miénk, vallja a valóságos jelenlétet, a 
gyónás és papi feloldozás szükségét, a szentségek ugyan-
azon számát, a szentek segélyhívását, képek tiszteletét, stb. 
a protestantismus ellenben mindezen dogmákat, és sz. szo^ 
kásokat elveti, mindazonáltal, ha ezeket egy, a romaitól 

elszakadt egyházban találja, nem ütközik meg többé rajta. 
A képek tisztelete különösen, mely bálványimádásnak nyi-
latkoztattatott, elveszti minden mérgét, ha annyira fokoztat-
nék is, hogy a protestáns benne testvért, egy másik protes-
tánst lásson. A dogmák mind semmi, kivéve Roma gyűlöletét. 
Ezen gyűlölet az összes elvált felekezetek egyedüli, de áta-
lános követelése." Az iró, ki igy szól, a hires De Maistregróf, 
ö 1817-ben Pétervárott irt. Más idők, de ugyanazon szoká-
sok, más helyek, de ugyanazon eljárás. — Ez év kezdetén 
többféle emlékirat jelent meg az angol és orosz egyház egye-
sítése érdekében, és bizonyos mértékben figyelmet is ger 
jesztettek. Akarunk-e mult időkből egy furcsa okmányt 
megismerni, mely a nevezeteknek mintaképül szolgálhatott'? 
íme itt van, és ismét De Maistre gróf ismertet meg vele. 
1-ső Péter alattvalóinak számára a mult század kezdetén 
kátét nyomatott, mely tartalmazza „mind az általa helyben 
hagyott dogmákat." Ezen könyv 1725-ben angolra fordittat-
ván, következő előszóval jelent meg, „Ezen káté azon nagy 
férfiúnak lángeszét mutatja, kinek rendeletéből készíttetett. 
Ezen fejedelem a svédek és tatároknál is ijesztőbb két ellen-
séget győzött le . . . értem a babonát, és tudatlanságot. Avval 
hizelgek magamnak, hogy e fordítás az angol és orosz püs-
pököket közelébb hozandja egymáshoz, hogy egyesülésök 
által képesebbek legyenek a romai papság átalkodott, és 
véres szándékait meghiúsítani. Az oroszok és reformáltak 
több hitczikkelyre nézve megegyeznek, amelyekben a romai 
egyháztól eltérnek. Az elsők tagadják a tisztitó-helyet . . . stb. 

Megható testvériesség ! ! 
BERLIN, dec. 12-én Meklenburgban bizonyos külön-

szerü egyházi szokások divatoznak, oly jellegűek, melyek a 
protestánsok által állítólag követett egyenlőséget furcsa 
szinben tüntetik fel. Egy nyilt levélben Hacker, Schulz és 
Poplovszky panaszkodnak, miszerint a teterovi templomban 
letérdelvén, hogy a communiót vegyék, jelentetett nekik, 
hogy vonuljanak vissza, mivel ők az egyszerű munkások, 
czipészek a helység honoratioraival egyidejűleg nem áldoz-
hatnak, hanem várniok kell az isteni-tisztelet végéig. Kép-
zelhetni mennyire megsértettek a szegény munkások eme 
visszautasítás által ! — A keresztes újság Hasenklever flo-
renczi prot lelkésznek egy felhívását közli, a díacanissák 
által vezetett florenczi felsőbb leányneveidét segélyeztetni 
kéri. A jelentés szerint ezen tanoda 1860-ban keletkezett, 
és akkor 30—35 növendéke volt, most számuk 8ü-ra rúg fel. 
A diaconissák által adott oktatás — mondja — azon előnyt 
nyúj t ja , hogy az egyöntetű s szellemű tanításban a keresz-
tény szeretet és szigor egyiránt nyer alkalmazást. Aki csak 
meglátogatta az intézetet, épült az alapos tanitáson, és a ta-
nonczok jó magaviseletén. Ily oktatás valóságos kincs a flo-
renczi protestáns szülőkre nézve, kölönösen tekintve az 
itteni nevelészeti ügy nyomorúságos (?) voltát. Fliedner pa-
stor mély belátásával felfogta, hogy a valódi keresztény szel-
lemtől áthatott nevelés a legbecsesebb ajándék, miben a 
megujuló Itáliát részeltetni lehet, — és nem csalódott. Az 
intézetben a növendékek egy harmada katholikus. És mi-
után a felvétel egyik feltétele, hogy a növendékek a hitokta-
tásban is részesüljenek, ezek igy megismerik Isten igéjét, 
melynek több részeit kívülről is elmondani, megtanulni kö-
teleztetnek. — Ezen felhívást olvasva, azt kellene gondol-
nunk. hogy a Gondviselés egész 1860-ig várakozott, 
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hogy az olaszokkal az evangéliumot megismertesse. Jó 
volna tanácsot adni a keresztes újságnak, rendezzen 
gyűjtést néhány rationalista pástor részére, kik Romában a 
szent collegiumot, és a pápát az evangéliumra tanitsák. A 
mult napokban a szabadelvű lapok nagy zajt ütöttek, Rei-
neek halálával. Ezen ember Magdeburg mellett egy gazdag 
helységben lelkészkedett. Noha nőtlen 34 éves volt, mégis 
egy leányneveidét vezetett. Képzelhetni, mivé lett az 1832-ben 
szükség volt az igazgatót elmozdítani állomásáról, ki Berlinbe 
jővén, itt előadásaiban rationalisticus, hogy ne mondjuk, is-
tentagadó hitvallomást tön. Utóbbi időkben több német és 
angol lapok levelezője volt, és azokban forradalmi tanait 
hirdette. Austriának kérlelhetlen ellensége volt. Nyolcz év 
óta nős levén, özvegyet és 7 árvát hagyott hátra. 

IRODALOM. 
T ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . I. kötet. A Premontreiek. 
Korrajz a keresztény műveltség középkori munkásai mél-

tánylásául. Eger 1866. III . 514. 1. 
Midőn mozgalmas napjainkban a politikai napi iroda-

lom tünékeny, ephemer becsű termékei elárasztanak mindent, 
olyannyira, hogy mellettök, a journalismus mellett már-már 
csak a belletristikának, legtöbbnyire silány, sokszor erkölcs-
rontó müvei örvendenek kelendőségnek, s ha itt-ott egy két 
kötetben a tudomány is nyer képviseltetést, ez is csak az 
exactnak nevezett t an tá rgyak irányában észlelhető : meny-
nyire jól esik a dicső mult nagyszerű tettei, jelenségei iránt 
nem fogékonytalan, azok felfogására képes olvasónak, ha a 
sivatag oázként egy-egy komolyabb irányú munkára akad. 
A jelenben oly sokszor becsmérelt, mert nem értett, fel nem 
fogott középkor, s ennek szellemi s anyagi müveiben annyira 
gazdag intézményei egyikének a maga történeti hüségébeni 
felmutatását tűzte ki feladatul fentczimzett munka szerzője. 
A névtelen Írónak kiléte ugyan nyilt titok, az irodalmi illem 
azonban azt kívánja, hogy névtelenségének leeresztett sisak-
já t mi is tiszteljük akkor , midőn irodalmi munkásságának 
ujabb termékét e lap tisztelt olvasóinak egész érdeme sze-
r int ismertetve bemutatni szándékozunk. 

Önálló müvekkel C3ak ri tkán, időről időre — a jó nem 
igen szokott szapora lenni — fordul a magyar, olvasó kö-
zönséghez ; de ha szellemi szülöttei közöl egy ujabb megje-
lenik, előre biztos lehet, hogy babérokat fog aratni. Pesten 
egy-két szerkesztői irodában alig feküdt annyi ideig, mely 
átlapozására elégséges volt, s már is diadalmat aratott . Mi 
vet tünk magunknak annyi időt, hogy elolvashassuk az egri 
érsekhez intézett ajánló levéltől egész a zárszóig, hogy egész 
terjedelemben méltathassuk, s itt-ott egy megjegyzést is 
koczkáztathassunk. Arra, hogy a használt kútfőket, idéze-
teket összehasonlitva, a műnek a legszorosabban vett törté-
neti becse felett, a részletekig terjedő bírálatot ir junk, nem 
gondoltunk. De ettől fel is ment mindenkit szerzőnek a zár-
szóban nyilvánitott kijelentése, hogy müvét korra jznak, 
középkori ra jznak inkább, mint szorosan történetnek kivánja 
tekintetni. A felvett tárgy helyes megválasztása, felosztása, 
a kitűzött czélnak minden részekbeni szemmel tartása, a 
nagy rend.ilapitó és szerzetének a vallás és egyház, a társa-
dalom és haza körül szerzett érdemeinek oly élénk, világos 
illustratioja, kétségen kivül megérdemli, hogy számos, igen 
számos olvasója legyen. Az olvasó, különösen az, ki még 

nem igen búvárkodott az egyházi történelemben, nemcsak a 
premontrei rend történetét fogja megismerni, hanem az 
egyes fejezetekhez csatolt, a tudós szerző sokoldalú, nagy-
terjedelmü ismereteinek megfelelő jegyzetekben nem keve-
set találand, mi saját ismeretkörének kitágitására, vagy néze-
teinek helyes megváltoztatására fog szolgálhatni. Tőle függ 
azután, ha az elmélkedésre minden tekintetben érdemes, 
annyi oldalról megvilágított, s oly kedves nyelven előadott 
tárgyból lehozott lélektani következések ugyanazonosak 
leendnek-e szerzőiével. Mi épen erre nézve leendünk bátrak 
egy két helyen figyelmeztetést tenni. Szerző az első fejezet-
ben, röviden mintegy bevezetésül, a szerzetesrendi intézmé-
nyekről nyugaton, s ennek alapitójáról Benedekről szólván, 
a második fejezetben sz. Norbert korát ecseteli, kettős tö-
rekvését emelvén ki, mely a szerzetesi hanyatló fegyelem 
visszaállítására, és az Európában még fenmaradt pogány 
maradványok elenyésztetésére irányult Miután a harma-
dik fejezetben a szerzetes kanonokokról általában, sz. Ágos-
tonról, metzi Olirodegangról, az ezáltal életbeléptetett insti-
t u t e hanyatlásáról, stb., röviden megemlékezett volna, áttér 
a 4-ik fejezetben a premontrei rend eredetére. Norbertnek a 
xanteni s kölni kanonoknak, az udvari papnak élete rövid 
vonásokban ecseteltetvén, a csudálatos módon átváltoztatott 
bünbánathirdetőnek s reformátornak nagy tetteit tanuljuk e 
fejezetből egészen Premontré megalapításáig. Szakavatottan, 
és a lehető legnagyobb tiizetességgel tárgyalja az 5-ik feje-
zet a premontreiek rendeltetését, és az e fejezethez mellékelt 
jegyzet elsejében a premontrei rendnek kauonoki jellege 
vitattatik. A rend kormányzati rendszere és kiváltságaik a 
hatodik ; testületi szelleme a hetedik fejezetbon adatnak elő. 
Norbertnek és társulatának élő tevékenységét vévén szemle 
alá szerző, mily szépen ir ja rólok : „Nem a futó kedvelt világ 
ellen nyiltak meg panaszra a jkaik , hanem a biin ellen, mely 
lelköket még mindig a hiúhoz, a megvetetthez vonzá. Fegye-
lem, önsanyargatás, munka és imádságban edzett haj thata t -
lan akarat ta l megölve magukban a földies embert : az érzé-
keny szivet, a kebel gyöngédségét megőrizték ők is, nem a 
földi örömök és élvek számára, hanem hogy megtar tsák a 
szabály első parancsát: szeretni az Istent mindenek felett, 
fe lebarátunkat , mint önnöumagunkat. Leikök minden 
benyomásnak folytonosan állván nyitva, a sziv a fogékony-
ságot, a kebel a gyöngédséget nem vesztette el.*) Az öshajdan 
tisztes maradványai a szenthagyományok, a régi dicsőség, a 
látnoki kor, a nagy természet, a puszták virága, kis cser-
mely és zengő l i g e t . . . teremtés és századok az ő leikökhöz 
is szóltak, s tán senki sem is értette bensőbben a rejtélyes 
ékesszólást, mint ő k ; az ifjúság, báj. szépség, fényes hatalom, 
mely oly gyakran zörgetett ablakaikon, majd vigasztalást, 
tanácsot keresve, majd az Ur áldását esdve, — a világi em-
lékeket csábjaikkal az ő lelkükben is ismét és ismét felele-
venítő, tán könyeket is csalt szempilláikra k i . . . de fájdal-
muk, szenvedéseik, benső tusájok, nem a ki nem elégített 
kéjszomj tehetetlen kifakadásaiban, hanem a magukon győz-
tesek ama részvétteljes örömében olvadnak fel, melylyel 
imáikat s mindennapi munkáikat végezik ; a szenvedők 
ágya mellett virasztanak, az isteni s emberi tudomány köny-

*) Megtartották ozon erényt máig is s tettekkel bebizonyították. 
Szerk. 
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veit forgatják, mivelik a zordon vidéket s a szeretet világát 
ezernyi veszélylyel messze tájaknak elviszik." A rend eré-
nyeinek, ezerágú tevékenységének, munkásságának, tudo-
mányszeretetének felderítésére az általa használt források-
ból drága gyöngyöket halászván, ritka ügyességgel fűzte 
egybe e fejezetben szerző. „Szent Norbert nem volt (ugyan-
ezen fej. 110. 1) a pillanatnyi siker embere, ha mindjárt 
fényes és dicsőséghozónak mutatkozott is az ; ő teljes, állandó 
eredményre számított, s azért az actiot soha nem rögtönözte, 
hanem tervét jól megfontolta, s várta az alkalmas időt, 
hogy azt végrehajthassa." Igy történhetett, hogy 70 rövid 
év befolyása alatt a magdeburgiból rendszeres lánczolatbau 
egymásután kifejlett rendű erődök : Havelberg, Leitzkau, 
Brandenburg, Jerichov, Ratzeburg, Grobe, Broda, Gramzos, 
Beibog, Gottesstadt, Riga stb. és az ezekből származott, 
számtalan kisebb alapítványok, rendes plébániák s egyéb 
lelkészetí állomások véghez vihették azt, mit századok 
fegyveres hódoltatása sikertelenül erőködött elérni ! vala-
mennyi ezen tájbeli szláv népek a kéresztény német népcsa-
ládban olvadtak fel." Ezen ugy lélektani, mint művelődési 
tekintetben igen nevezetes történeti tünemény a premon-
treiek egészen eredeti és elvszerü eljárásnak volt következ-
ménye, melyet szerző (111—114) ecsetel. Páldákkal illu-
strálja, világítja meg a rend azon vonását, hogy kedvező 
állását soha nem zsákmányolta ki pap- és szerzetestársai 
hátrányára, hanem inkább azok előmozdítását nem egy íz-
ben elősegítette. Felemlíti a vallási kegyelet némely helyeit 
is, melyek a premontreiek birtokában voltak, s részint tör-
téneti, részint mütekintetben nagy nevezetességre emelked-
tek. Egy-két apát életének synchronus írók leírása utáni 
vázlatával élő színekben tünteti fel a szerzetesi tökély ama 
mintapéldányait, minők az akkorbeli pr. apátok s prépostok-
ban valának szemlélhetők. 

A nyolczadlk fejezet azokkal foglalkozik, kiket sz. 
Norbert társulatának megnyert, kiket az alakuló első há-
zak elöljáróivá tett, következőleg szellemének és müvének 
folytatóiul szemelt ki, sz. Hugo Prémontré első főapátja, 
Evermod későbbi ratzeburgi püspök, Anselm későbbi havel-
bergi főpap, és kitűnő hittudós és mások, egyenkint egész 
szellemi nagyságukban tüntettetnek fel. A 9-ik fejezet szól a 
keletkező rend főpártfogóiról s annak ezek által eszközölt 
elterjedéséről.Bertalan, laoni püspök, ki Norberttel Franczia-
országban első karolta/el s számára Prémontrét megszerezte, 
első volt azok hosszú sorában, kiket már az előbbi fejezet-
ben emlit fel a szerző, vagy a nyolczadikban mutat 
be, kik vetekedve siettek a Premontratensieknek szá-
zadokra terjedő prépostságok, apátságok megalapításá-
val jövőjüket biztosítani. Különösen pedig az, mit sz. 
Norbert Theobald champagnei gróf házassági ügyében 
németországi kettős útjában tett rendének terjesztése 
ügyében, talál e fejezetben méltatásra, valamint közbenve-
tőleg Norbert azon nagy érdemei, melyeket Leonis Péter 
által támasztott pápai schisma korában a törvényes pápa 
védelme, ügyének hatalmas támogatásával szerzett. 

Az e fejezethez csatolt jegyzékek negyedikében sz. az 
apátságok és prépostságok kimutatását adja, amint az a 
hajdanban, s most mutatja a rend kiterjedését, melyből ide 
igtatjuk, hogy napjainkban van a rendnek prépostsága : Ma-
gyarországban kettő (Jászó, Csorna ;) az egykori csehmorva 
kerületben 8 ; Belgiumban s Németalföldön 6 ; Francziaor-
szágban 2 ; Éjszak-Amerikában 1 ; Afrikában 1 ; összesen 
21 ház. „Tekintve tehát — mond sz. — az erkölcsi hódítá-
sokat, melyeket sz. Norbert, a mezitlábos zarándok, oly rö-
vid idő alatt tanítványok s pártolókban tett, még csak an-
nak kijelentésére szorítkozunk;, hogy a csudálatot, melyet 
irányában érezünk, csupán müve nagysága és dicsősége 
múlja fölül csupán szó és példa által oda vinni, hogy el-
kezdett müvét soha nem látott különféle népek és nemzetek, 
azoknak nagyjai és kicsinyjei tengertől tengerig felkarol-
ják ; irányzójává emelkedni ki a szellemnek a ker. világ 
minden országai és tartományaiban, igazgatójául annyi mil-
lió lelkismeretnek, s ujjászülőjévé annyi ezer elhagyatott 
tájnak, ez az, mi mind ellenállt a gazdag és dicső, és sike-
rült a szegény megvetett Norbertnek." 

Szent Norbert rendje elleneinek és igy a felmerült 
akadályok vázolásában, szerző a 10-ik fejezetben bővebben 
foglalkozik az akkori rationalisticus bölcseleti iskola (Abai-
lard s tanítványai), és az evvel diametralis ellentétben levő 
mystikai irány megismertetésével, ami kétségen kiviil mint 
a korrajz egy kiegészítő vonása, a képnek nem csekély ér-
deket kölcsönöz; szerettük volna azonban, ha sz., kinek a vi-
lágos irály egyik főerénye, e helyen és egy-két helyen 
világosabban fejezte ki volna magát , ha például a 
mystikának (243—246 1.) rövid kifejtése után a 274 lapon 
irja : „miszerint az több indokolatlan egészen önykéntes (ön-
kényszerüt=arbitrariust akar érteni — a szöveg értelme 
szerint) feltevéstől indult ki, melyektől sz. eltekint ;" el nem 
tekintett hanem inkább elmondott volna. (Folyt.) 

VEGYESEK. 
Az egri lyceumi nyomdaigazgatóság előfizetési felhí-

vást tesz „Arpádházi sz. Erzsébet élete" czimü munkára 1 
frttal o. é. E mii Stolz Albántól németül íratott, s nemcsak 
hü életrajz az, hanem népszerű erkölcstan is ; a fordítás ke-
rekdedségéről, folyékonyságáról előre biztosit a nyomda-
igazgatóság. Az előfizetési pénz a t. cz. igazgatósághoz kül-
dendő Egerbe. A mü martiusban fog megjelenni. 

A jeruzsálemi szentsírnak Bécsben levő átalános igaz-
gatói bizottmánya közhírül adja, hogy a jövő húsvéti ünne-
pekre Jeruzsálembe zarándokcsoport fog indulni Triestből. 
Akik e zarándokolásban részt venni akarnának, januar vé-
géig jelentsék magokat az igazgatóságnál (Bécs, Francis-
kaner Platz nr. 4. An das General-Commissariat des h. Lan-
des) felküldvén keresztlevelüket, és az uti költséget, mely 
első helyen a hajón 500 ft., második helyen 430 ft. osztrák 
ezüst pénzben. Útlevéllel, és a papok püspöki bizonyitvány-
nyal lássák el magokat. Elindul a zarándokcsoport Triest-
ről mart. 26-án. 

Szerkesztői tudósítás. 
Csáv. N. P. Megrendeltetett, azért van. Többre nem vagyunk fel-

hatalmazva. 
K— ár. T. I. Quod scripsi, scripsi ; ne törődjék többet vele. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A házasságnak gyökerében való meg-
gyógyítása. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Ve-
gyesek. 

A házasságnak gyökerében való 
meggyógyítása. 

S n n a t i o m a t r i m o n i i iu r a d i c e . 

I I I . 

Hogy a felbontó-akadálylyal kötött, s igy ér-
vényesítést igénylő házasságokról szóló értekezé-
sünk, amennyire lehet, teljes legyen, nem szabad a 
következő' kényes kérdést felelet nélkül hagynunk: 
t. i. ha valamely házasság a fenforgó akadály miatt 
semmis volt, elhárittatván az akadály, s ezt csak az 
egyik fél tudta, váljon az érvényesítésre szükséges 
feltétel-e, hogy arról a másik fél is tudósittassék ? 

A kérdés nehéz és fontos, tehát a feleletnek vi-
lágos- és bizonyosnak kell lennie, miszerint az ily 
körülményekben tájékozhassuk magunkat. A jogtu-
dósok rendesen két véleményt állitanak fel, mert 
,prima-' és ,secunda' sententia-nak nevezik. En pedig 
azt állitom, s kiki meg fog gyó'zó'dni arról, hogy 
igazam van: nem kétféle a vélemény, hanem külön-
bözők a körülmények, miért is ezek felmerüléséhez 
mérten, majd az egyiket, majd a másikat kell kö-
vetnünk. 

Az első vélemény ez : elhárittatván a fenforgó 
akadály felmentvény által, mely miatt semmis volt 
a házasság, tudósittassék az ezt nem tudó fél is, Oka 
pedig az: mert különben a házasság nem érvénye-
síttetik a felmentvény után sem, és pedig nem az 
először, nem a másodszor adott beleegyezés által 
sem. Nem az első által, mert fenforogván az akadály, 
a beleegyezés semmis volt, mi pedig semmis volt 
kezdetben, az az idők folytán is semmis marad. De 
semmis a második beleegyezés is a felmentés után, 
hacsak ez a házasságot megkötő akarattal nem nyil-

vánittatik, nem nyilvánittatliatik pedig, ha nem tudja, 
hogy az előbb megkötött házasság érvénytelen volt. 
Például a férfi, ki nem tudja a házasság semmiségét, 
folytatja ugyan az abba való beleegyezését, gondol-
ván, hogy saját valóságos felesége, de hibásan gon-
dolja, mert az akadály miatt, mely fenforog, nem az, 
a házasság semmis, a tévedés tehát lényeges, miért is 
e beleegyezés semmit sem ér.1) 

A második vélemény pedig ez : korántse tudó-
sittassék a házasság semmiségéről, a fenforgó aka-
dályról az ezt nem tudó fél, hanem elégséges, hogy 
elhárittatván az akadály, az ezt ismerő fél eszközölje 
csak ki a másik fél u j beleegyezését. Mert bár az 
eredetileg adott beleegyezés a hozott törvény (jus 
positivum) által felállított akadály miatt érvényte-
len volt, de érvényes volt a természeti jog szerint 
(jusnaturae), mivelhogy oly személy irányában nyi-
latkozott, kit a természeti jog alkalmasnak nyilat-
koztat a házasság kötésére. Honnan következik: 
elhárittatván felmentvény által az akadály egyfelől, s 
folytattatván az akadályt nem tudó fél által az ere-
detileg adott beleegyezés a test szerinti megismerés 
(per copulam conjugalem) lerovása s egyéb külső 
jelek által, melyek az adott beleegyezésből folynak; 
másfelől pedig az akadályt (mely most már elhárit-
tatott) tudó fél részéről hozzájárulván a belső, u j 
beleegyezés mindkettőnek kölcsönös beleegyezése 
erkölcsileg egyesül és a házasság érvényesíttetik.2) 

Ez volna tehát a kétféle vélemény, melyek 
közöl azonban, hogy nem mindegy, bármelyikét 
kövessük, hanem hogy különféle esetekre szolgál-
nak utasításul, tanúskodjék erről az igen sok nehéz 
dologban kellő felvilágosítást nyújtó XIV. Benedek 
pápa, kit bátran követhetünk mindenben, hol csak 
mint tudós is szól, hátha még pápai rendeletére 

]) L. Ferr. artic. 8. de revalid. matr. T. 5. n. 13. col. 
537. Liguori, Theolog. Mor. L. 6. de matr. n. 1115. p. 
416—417. 

2) Benedict. XIV. notif. 87. n. 80. ap. L. Ferr, 1. c. 
n. 111. 
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hivatkozhatunk ? Nyilatkozatra a következő eset 
szolgáltatott alkalmat. Történt ugyanis, hogy egy 
bizonyos férfi, — bár jóhiszemben, — de érvénytele-
nül köté házasságát, valamely titkos vérségi aka-
dály miatt, s kéré a pápát, hogy házassága érvé-
nyesíttessék, de olykép. hogy felesége erről mitse 
tudna, mert félni lehete az elválási botránytól. A 
pápa engedett a kérelemnek, mely alkalommal 
egyszersmind kijelenté, hogyha az akadály az egy-
házi törvény által állíttatott fel, akkor az akadályt 
nem tudó fél uj beleegyezése nélkül is adhat a pápa 
felmentvényt, melynek erejénél fogva a házasság 
érvényes lesz: t. i. érvényesnek tekintetik azon első 
beleegyezés a házasságba, mely kötéskor adatott, 
érvényes lévén amúgy is ezen első beleegyezés a 
természeti törvény ereje szerint. S ez az úgyneve-
zett „sanatio matrimonii in radice." Az e tárgyat 
fejtegető pápa szavai, szóról szóra ezek: „Porro 
gratia concessa importât dispensationem in radice 
matrimonii, quae a Romanis pontificibus concedi 
consuevit, urgente magna causâ, et quaudo agitur 
de impedimento matrimonii ortum habente non a 
jure divino, aut naturali, sed a jure ecclesiastico. et 
per eam non fit. ut matrimonium nulliter contractum, 
non ita fuerit contractum , sed effectus de medio 
tolluntur, qui ob hujusmodi matrimonii nullitatem 
ante indultam dispensationem, atque etiam in ipso 
matrimonio contrahendi actu producti fuerunt."3) 
Honnan egyszersmind világos, miszerint hol ezen 
kegyelmes pápai felmentvény nem adatik, vagyis 
nem gyógyittatik meg a házasság gyökerében, ott 
az első véleménytől, vagy jobban szólván utasitástól 
eltérni nem szabad, nem lehet. Annálinkább is, mi-
velhogy az ilyféle házasságok érvényesítésére adott 
felmentvény^eiben a poenitentiariának mindig oda 
tétetik a következő záradék: „Ut dicta muliere, de 
nullitate prioris consensus certiorata, uterque inter 
se de novo secrete contraliere valeat." Bár sokan 
a jogtudósok közöl ugy vélekednek, hogy ezen 
záradék nem valóságos fel tét,hanem csak útbaigazítás, 
jó tanács ; mely vélekedés ellenében szabadjon itt XIV. 
Benedek következő megjegyzését felhoznom : „Nos... 
pro ingenii nostri tenuitate judicamus, haud probari 
posse illarum opinionem, qui instructionem solum, 
non vero conditionem indici per illám s. poeniten-
tiariae clausulam arbitrantur; nam certissimimum 

3) In constit. „Etsi matrimonalis" die 24-aseptbr. 1755 
§. 7. L. Ferr . 1. c. n. 15. 

4) L. Ferr . 1. c. n. 16. Liguori 1. c. n 1115. 

est apud jurisperitos, quod vera conditio ex ablativo 
absoluto consequitur: qua de re praetermitti nullo 
modo potest, licet gravissima incommoda.. . inter-
ponantur. Si quidem illud poenitentiariae mandatum 
innititur juri communi, quod pro matrimonio rite 
confirmando expostulat novum a conjugibus consen-
sum, et declarari impedimentum ignaro. . . ne per-
maneat primus consensus cum errore conjunctus, 
qui traditus fuit, cum matrimonium primo celebrare-
tur." 5) Mindezekből mint kétségtelen igazság kitű-
nik, miszerint tehát rendesen az első eljárásnak kell 
alkalmaztatnia, s a másodiknak csak akkor van 
helye, lia a házasság pápai kegyes felmentvény 
által gyökerében meggyógyíttatott. 

Itt történhetik Liguori sz. Alfonz következő 
véleményéről is emlités: ha egyfelől az érvénytelen 
házasság kinyilvánításából a halál, nagy gyalázat 
és az elválás veszedelme következhetnék; másfelől 
pedig az akadályt ismerő fél a házassági tartozás 
megadását nem kerülhetné ki : „Tunc bene potest 
uti secunda sententia tamquam probabili, quia in 
casu ratione necessitatis,etiam cum periculo frustra-
tionis sacramenti, licitum est sequi opinionem tan-
tum probabilem, ut communiter docent. I m m o . . . in 
casu extremo vei urgentis necessitatis licitum est 
uti opinione etiam tenuiter probabili, quia id quod 
esset indecens erga sacramentum, non est indecens, 
quando nécessitas et bonum animae urget." 6) 

Mi a házassági u j beleegyezés formuláját illeti, 
ez sokféle lehet, azért ezeket nem is sorolom elő; 
csak annyit jegyzek meg, hogy itt nem annyira a 
szavakra kell figyelni, mint inkább a dolog lénye-
gére: t. i. hogy a kölcsönösen adott házassági bele-
egyezés megujittassék. Például ez megfelelő volna: 
„Si dicat sponsus : quando nupsi, non habui verum 
consensum, nunc praestare volo; vis et tu praestare ?" 
Ellenben nem volna elégséges és megfelelő kifejezés, 
lia csak igy nyilatkoznék: „Pro mea consolatione, 
volo de novo contrahere, eia contrahamus !" mert 
ebből még nem érti meg a tudatlan fél az előbbi 
kötés érvénytelenségét, de még csak gyanú sem 
keltetik fel benne annak netalántáni érvénytelensé-
géről, amiért is kétségkívül elégtelen nyilatkozat.7) 

A felvett kérdés lehetséges tisztázására ide irjuk 
még ugyan Liguorinak sok más igen jeles tudósok 

4) Notif. seu Institut, ecclesiast, 87. n. 68. ap. L. Ferr . 
n. 16. 1. c. 

«) L. c. n. 1116. 
7) L, Ferr. 1. c. n. 18. Liguori 1 c. n. 1117. 



utáni utasítását : „Si fuit invalidum (matrimonium) propter 
consensum fictum vel metu extortum, sive ex una sive ex 
utraque parte potest revalidari per quodcumque signum veri 
et novi consensus ; quia si altera tantum pars iicte contraxit, 
consensus unius partis habitualiter permansit; ergo accedente 
alterius consensu revalidatur. Resolut. Si metus vel defectus 
consensus fuerit alterius tantum partis, curandum est, ut ea 
saltern novum et liberum consensum eliciat et externis signis 
prodat ; alteri autem parti non opus est declarari, praestari 
novum consensum ad valorem matrimonii. Si uterque ficte 
vel coacte consenserit, necesse est, ut uterque consensum 
renovet et verbis exprimât; quia cum utriusque consensus 
plane nullus fuerit, aeque necesse est renovare et declarare, 
ac si factum numquam fuisset."8) 

Pellet Ödön. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 4-én. Miután bebizonyítottuk volna, hogy 

a „Vezér-eszmék" írója a „Pesti Napló" 262 számában, hogy 
meg ne sértsük keveset mondunk, roszul idézett, mert a 
corp. jur. causa XXVI. quaest. 5 minden canona ellene szól, 
s nem mint ö akarná mellette, — továbbá, hogy VIII. Incze 
pápa bullája 1484-böl a magia stb. dolgában ujat nem tar-
talmaz, mert ami ott mondatik, már rég mondatott, azért 
most feladatunkul tűztük ki következő kérdésekre felelni : 
1) miért küldötte fennevezett pápa a két inquisitort ? 2) 
kik gyújtatták meg a máglyákat ? 3) kik léptek legelőször 
fel ezen boszorkány-vadászat ellen, s kik ölték meg az utólsó 
boszorkányt? 

1) Hogy miért küldte a fentnevezett pápa a két inqui-
sitort, erre a bulla szövege maga megfelel : „Quodque licet 
dilecti filii Henrici inquisitoris, in praedictis partibus Aleman-
niae superioris, in quibus etiam provinciáé, civitates, terrae, 
dioeceses, et alia loca huiusmodi comprehensa fore censentur. 
Nec non Jacobus Sprenger per certas partes lineae Rheni, 
ordinis Praedicatorum et theologiae professores, haereticae 
pravitatis inquisitores per literas apostolicas deputati fue-
runt, prout adhuc existunt." Ugyszinte : „Nos igitur impedi-
menta quaelibet, per quae ipsorum inquisitorum officii exse-
cutio quomodolibet retardari posset, de medio submovere, 
et ne labes haereticae pravitatis, aliorumque excessuum hu-
iusmodi in perniciem aliorum innocentium sua venena dif-
fundat, opportunis remediis, prout nostro incumbit officio ; 
providere volentes, fidei zelo ad hoc maxime nos impollente." 
VIII. Incze tehát az eretnekek és más kihágások ellen küldte 
az inquisitorokat, és ez nem tetszik czikkiró urnák ; mi azt 
kérdezzük hibázott-e a pápa vagy nem ? ha nem, akkor fö-
lösleges amit czikkiró ir ; ha hibázott, akkor tisztelt czikk-
irónak nagyon rövid az emlékezete, mert a 255 számban 
irt következő szavaira nem emlékszik : „A tév és bűnnek 
nincs joga létezni," . . . „ily elmélet uralkodott egykor" te-
hát most nem, ha nem, miért oly intoleráns czikkiró ur ? 

De hassunk mélyebben a dologba, bátrak vagyunk 
tisztelt czikkiró urat Lactantius divinarum institutionum 
lib. IV. utalni, melynek 28 fejezetében ezek mondatnak : 
„Quid ergo est ? Nimirum religio veri cultus est, superstitio 

8) Liguori 1. c. n. 1109. L. Ferr. 1. c. 1 9 - 2 6 . 

falsi." A tridenti zsinat pedig sess. XXII . decretum de obs. 
et evit. in celebr. missae igy szól : „Superstitio, verae pieta-
tis falsa imitatrix," ennélfogva ide t. i. a superstitio alá soro-
zandók : az atheismus, pantheismus, polytheismus, deism us, 
az durva anthropomorphismus, idololatria, litholatria, den-
dolatria, az állatok imádása, astrolatria,*) az önmagától ki-
gondolt isteni-szolgálat, deisidaemonia, theurgia, cultus an-
gelorum, daemonomagia, necromantia, álom-magyarázás, 
kártya-vetés, astrologia, haruspicium, augurium, talismanok, 
exercitatio corporea, vana observantia, ordaliak, ensalmatio, 
fascinatio, maleficium etc.; mi azt kérdezzük, terjeszt-e ily-
féléket az anyaszentegyház ? s a tisztelt czikkiró a fennidé-
zett VIII. Incze bullájának alapján is kell, hogy tagadólag 
válaszoljon. Mi most bátrak vagyunk kérdezni, honnan 
származtak tehát a babonaság fennemlitett nemei, s azt 
mondjuk részben a pogányságnak köszönhetjük azokat, mely 
nem más mint rendszeresített babonaság, részben az eretne-
keknek bátrak vagyunk egyedül csak az albigensesekre 
utalni, de nem is csuda, mert a szent Pál által I. Cor. XII . 
10 emiitett „discretio spirituum" csak is az egyházban fog 
találtatni. Lássa tisztelt czikkiró ur, ilyféle eretnekek ellen, 
kik a sötétségben botorkáltak, küldé VIII. Incze inquisi-
torait. 

2. Tisztelt czikkiró igy folytatja : „ 0 tehát megbízza 
a két inquisitort, hogy a bűnösöket kinyomozzák, és meg-
büntessék. A rémület, melyet a világszerte meggyújtott 
máglyák okoztak, Robespierretől csak a hasonlithatlanul 
nagyobb barbárság, a fokozott és tartósabb kinzás által kü-
lönbözött." Er re azt jegyezzük meg, hogy kételkedünk, vál-
jon tisztelt czikkiró a bullát, melyről ir, olvasta-e, mert ott 
egy harmadik inquisitorról is van szó, a bullának erre vo-
natkozó helye igy hangzik : „Proque potiori cautela literas 
et deputationem praedictas ad provincias, civitates, dioece-
ses, terras et loca, nec non personas, et erimina huiusmodi 
extendentes praefatis inquisitoribus, quod ipsi, et alter eo-
rum, accersito secum dilecto filio, Joanne Grremper clerico 
Constantiensis dioecesis;" nem tudjuk, hogy mikép nevez-
het, czikkiró az egyik inquisitort Kriimernek, mi mindenütt 
inquisitor Henriket találunk. Mindenekelőtt bátrak vagyunk 
azt, ki elég bátor ugy irai, mintha az inquisitorok gyújtot-
ták volna a máglyákat, következőkre figyelmeztetni. 321-
ben Constantin a legszigorúbb büntetések közt eltiltá a ma-
giát, lib. III. cod. Theod. és 1. IV. cod. just, demaleficis.—357 
Constantius halállal fenyegeti azokat, kik astrologusokat, 
augurokat, magusokat a jövő felett kérdezik, — hasonlókép 
szólt Valens, igy szól Theodosius is, cod. Theodos. 1. XII . 
de pagan, sacrificiis. Az 5-dik század elején Honorius elű-
zette a magusokat, s könyveiket elégettette; a 6-ik század 
elején Justinianus ilyféle magusokra a halál-itéletét mondá 
ki. A westgothoknál ilyféle babonaságot űzök 200 botütéssel 
büntettettek ; (Lex Wisigothor. 1. VI. torn. I. §. 4. — t. 2. §. 
1—5;) Theodorich ilyeket halállal büntetett. (Edict. The-
odorici §. 108. 111. 154 ) Miután a sok idézetre, melyeket 
felhozhatnánk, helyünk nincsen, bátrak vagyunk még Ead-
gars törvényeire utalni Angolhonban a 10 században, és 11 
században Canut törvényeire, és ugy hiszem, elegendők an-

*) Ha jól emlékszünk, ilyesfélét ajánl a tudós Renan. 
5* 
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nak bebizonyítására, hogy tisztelt czikkiró fennidézett sza-
vaiban, hogy keveset mondjak, nagyot mondott. 

3. Ha tisztelt czikkiró e kérdést tanulmányozta volna, 
tudhatná, hogy Molitor Ulrich, egy német theologus, egy 
„Diai. de lamiis et pytlionicis mulieribus" irt, s kételkedik, 
váljon a kínpadon történt vallomások, a boszorkányságra 
nézve, birnak-e alappal ? Molitor iratából mindenki feltevén, 
hogy az egyház elleni düh nem kápráztatja szemeit, láthatja, 
hogy a boszorkány-perek régen VIII. Incze bullája előtt di-
vatoztak. A boszorkány-perek ellen Spee Frigyes egy je-
zsuita, szül. 1595-ben, egy munkát irt, melyet azon elöljáró-
ságoknak ajánl, „kik azt olvasni nem fogják," czime e mun-
kának : „Oautio criminalis, seu de processibus contra sagas, 
liber ad magi s t r a t e Germaniae hoc tempore uecessarius etc. 
Auctore incerto theologo Romano. Rintheiii 1631." — ha-
sonlólag mint Spee, működött az 1632-ben meghalt jezsuita 
Tanner. Ezek, ugy hiszem, elegendő argumentumok arra, 
hogy VIII. Incze a régiek nyomdokain járt, s hogy ő nem 
kezdte a boszorkány üldözést. Bátrak vagyunk még megje-
gyezni, hogy Luther-nek sok dolga volt az ördöggel, miről 
még a tinta-reliquia tanúskodik mai napig is,— miért hallgat 
erről a krónika ? miért nem szólnak arról, hogy 1783 a pro-
testáns Glarus-ban egy leányka boszorkányság miatt kivé-
geztetett '? persze mert ott, ami fekete, az is fehér ! 

Még valamit, mutatványul ezen „Vezér-eszmék"-bői. 
A „Pesti Napló" 255. számában igy ir : „A tév és bűnnek 
nincs joga létezni ; tév és bűn az, mit az egyház ilyennek 
nyilvánít; amit tehát az egyház, mint ilyet kárhoztat, azt 
létjoggal az állam sem ruházhatja fel, sőt tűrnie sem szabad, 
hanemha kénytelenségből — ellenesetben azt kiirtani köte-
lessége. Az egyház meghatározza, az állam pedig fenyíti és 
kiir t ja a tévelyt és a bűnt : — ily elmélet uralkodott egy-
kor. S az állam, mely e nézeteket elfogadva az egyház szol-
gálatában állt, volt a „középkori állam." A tisztelt czikkiró-
nak alább igy tetszett írni : „Az angol törvényhozás bölc3e-
sége valamint sok más, ugy e tekintetben is követendő elő-
például szolgálhat." Egy középkori állam s előpélda a 19 
században ! Igen, Anglia a tisztelt czikkiró szerint közép-
kori állam, mert midőn az egyház t. i. az angol, a vasárna-
pot megülni parancsolja, erre a kormány t. i. az angol, oly 
szigorúan felügyel, hogy a vasárnap az egész világon szigo-
rúabban nem ületik meg, mint épen Angliában. Tehát épen 
a protestáns Angliában, a tév és bűnnek van joga létezni, 
tév és bűn az, mit az egyház ilyennek nyilvánit; amit tehát 
az egyház mint ilyet kárhoztat, azt létjoggal az állam (an-
gol) sem ruháztatja fel, sőt tűrnie sem szabad, hanem ha 
kénytelenségből — ellenesetben azt kiirtani kötelessége. Az 
egyház meghatározza, az állam pedig fenyíti és kiirtja a 
tévelyt és a bűnt : ily elmélet uralkodott egykor : s most is 
Angliában az állam, mely e nézeteket elfogadva az egyház 
szolgálatában állt, volt a „középkori állam" s jelenleg a di-
csőitett Anglia. Hogy Anglia csakugyan középkori állam, a 
czikkiró szerint eme szavaiból is kitetszik : „A mai úgyne-
vezett „modern" állam egyik főismertető jelve az : hogy a 
tisztán vallási kötelmeket polgáriakul nem szabja meg, kö-
vetkezőleg elmulasztott megtartásukat, vagy áthágásukat 
sem sorozza a polgári vétségek és bűntények közé." Anglia 
e bókot, hogy nem „modern" állam a czikkirónak megkö-

szönheti. A tisztelt czikkirónak igy tetszik továbbá írni : 
„Az újkor ezen elméletet hosszú véres harczok után félre-
tette, az állam annyira felszabadult, hogy erőszakos lélek -
üdvözitő, legfenségesebbnek hirdetett hivataláról, s ezzel 
jár t tiszti kötelmekről lemondhatott ; s ezzel a társadalmi 
viszályok egyik legveszélyesebb és kártékonyabb kútfejét, 
annyi temérdek szenvedés, önkény és zsarnokság forrását, 
a békét, együtlét és társadalmi tökéletesedés főakadályát 
szerencsésen megszüntette és elhárította." A czikkiró na-
gyon csalódik, mert ámbár hosszú véres harczok folytak, az 
állam még sem szabadult fel, mint czikkiró mondja „erősza-
kos léleküdvözitő" hivatalától, mert Angliában, mint előbb 
láttuk, az állam az egyháznak engedelmeskedik, s hogy lé-
leküdvözitő hivatalát teljesiti, onnan is kitetszik, hogy IV. 
Fridrik Wilhelm porosz király Angliával nem rég Jeruzsá-
lemben egy porosz-angol püspökséget alapítottak. Oroszlion-
ban pedig a czár parancsára, aki, mellesleg legyen mondva, 
az orosz egyház feje, Lengyelhon katholikusai az orosz val-
lásra kényszeríttetnek. Emlitsük-e Poroszországot, mennyit 
tesz ez Angolországgal, hogy a missiókat fentartsa, mennyit 
költenek ezek a protestantismus terjesztésére ? Olaszhonról 
nem szólunk, mert még ki nem forrta magát, de azt még 
sem hallgathatjuk el, hogy a status vallása a szabad-kőmi-
vesség, s hogy ezt, mikép terjeszti, mikép hizelkedik ennek, 
csak az együgyű nem látja, tehát az egységes Italia s Orosz-
ország sem „modern" állam, s ennélfogva középkorú a t. 
czikkiró logicája szerint ; — hát Austria '? mi itt nem szó-
lunk, hanem ő Fölségének Ferencz Józsefnek 1856-i april 
12-éu a püspöki karhoz intézett szavait idézzük : „Durch 
die Vereinbarung, welche Ich mit dem heiligen Stuhle 
schloss, habe Ich eine Pflicht des Herrschers, wie des Cin-is-
ten erfüllt. Ich rechne es Mir zur Ehre an, Meinen Glauben 
und Meine Hoffnung auf Den, durch welchen die Könige 
herrschen, durch die That zu bekennen, und weiss sehr wohl, 
wie wirksam das Band der bürgerlichen Gesellschaft durch 
die Innigkeit der religiösen Ueberzeugung befestigt wird. 
Was Ich versprochen habe, werde Ich mit jener Treue er-
füllen, welche dem Manne und dem Kaiser ziemt. Aber solch 
ein Werk kann nur mit vereinten Kräften zu allseitiger 
Vollendung gebracht werden. Es wird an Ihnen sein, hoch-
würdigste Bischöfe, mit Mir und unter einander zusammen 
zu wirken, damit Glaube und sittliche Kraft in unserer Mitte 
blühe und reiche Früchte des Heils und Friedens bringe. 
Vertrauen Sie Mir, wie Ich Ihnen vertraue. Gott wird mit 
uns sein !" és ugyanazon év junius 18-án igy szólott : „Den 
hochwichtigen Pflichten, welche Gott Mir auferlegt hat, stets 
zu genügen, ist der Ruhm nach welchem Ich verlange. Zu 
Meinen Pflichten zähle Ich das, was an Mir ist, zu thun, da-
mit das Concordat in Allein nach Gebühr vollzogen verde. 
Was Sie über diese grosse Angelegenheit Mir vorlegen, werde 
Ich mit Wohlwollen aufnehmen und mit grosser Sorgfalt er-
wägen ; Ihren Wünschen, wo immer die Verhältnisse es ge-
statten, zu entsprechen, wird Mir zum Vergnügen gereichen. 
Übrigens lassen Sie Mich Ihrem Gebete empfohlen sein, 
hochwürdigste Bischöfe ! lleich sein die Früchte Ihrer Be-
mühungen, alle Stände zu allem Heiligen und Guten anzu-
leiten ; Mein Wunsch und Streben geht dahin, dass die Mir 
anvertrauten Völker die Güter des zeitlichen Lebens haben, 
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ohne die ewigen zu verlieren." A tisztelt czikkiró igy irt : 
„A tév és bűnnek nincs joga létezni ; tév és biin az, mit az 
egyház ilyennek nyilvánít — :" — „ily elmélet uralkodott 
Ggykor," tehát most már nem, most van-e joga a tévnek, a 
bűnnek létezni? türi-e az állam a hamis esküt, gyilkosságot, 
lopást, rablást, becsületsértést, felségsértést ? Tisztelt czikk-
iró ne vegye rosz néven, a maga vezérsége nekünk nem 
kell. Avispa. 

SZOMBATHELY, nov. 11-én. Midőn istentelen ko-
runk hitetleneitől a szerzetes rendeket majd mindenütt ül-
döztetni, sok helyt jogtalanul eltipratni látjuk; midőn az em-
beriség úgynevezett boldogítóinak szájából az erény, ártat-
lanság és tudományok eme menhelyeinek meggyülöltetésére 
a már ezer meg ezer megczáfolt rágalmakat folyton tárogni 
halljuk : az igazán hivő kebelnek nagyon jól esik, ha eme 
mindent túlüvölteni akaró riadalom közepette néha egy egy 
uj zárda alapításának, vagy egy már-már föloszlásnak indult 
kolostor újjászületésének kedves híréről értesülhet. Nemcsak 
a világ — de nemzeti egyháztörténetünk lapjain is fényesen 
ragyogó sz. Domonkos fiainak, hazánkban hajdan oly szép 
számmal létező népes rendházaima csak emlékben léteznek, 
sőt a még fönmaradt két három is csak hervadt szirmaiban 
mutatja egykori virágzását. Nevezetesen a városunkban, sz. 
Márton születése helyén álló kolostor is ujabb időkben oly si-
ralmas sorsra jutott, hogy sokan már-már kongatták fölötte 
a lélekharangot ]) Boldog emlékű trakostyáni ifjabb Dras-
kovics György győri püspök telepítő meg nálunk szent Do-
monkos fiait. „Templum Parochiale s. Martini episcopi et con-
fessons — úgymond 1638. évi apr. 4-én kelt alapitó levelé-
ben — hic Sabariae, ubi natus est, in episcopali nostro fundo 
ac potestate existens una cum supellectili ecclesiastica, ac 
adjacente domo parochiali, hortis, agris, pratis, silvis, vineis 
colonis, censibus cunctisque pertinentiis, quae ad edictum 
templum parochiale de jure, et consuetudine spectant, nec 
non molendino trium rotarum, super fluvium Gyöngyös ex-
tra portám plateae Föl-utza sito, ordini praedicatorum in per-
petuum damus et conferimus -— ita tamen, quod, si temporis 
successu, casu aliquo, ordo s. dominici penitus ac sine spe re-
versionis, hoc in loco dissolveretur, totum ac integrum 
jus praetacti templi s. Martini, ecclesiasticae suppellectilis 
in inventario consignatae, molendini omniumque pertinen-
tiarum, ad priorem statum parochiae rovolvatur. In deinceps 
autem acquisitis, quod juris erit, observetur."2) És az igy 
megalapított zárda III. Ferdinand király által ugyan 1638-
évi aug. 4-én kelt királyi levélben megerősíttetvén, és később 
az Erdődy grófi család által némi adományok által gazda-
gittatván, folytonos virágzásnak örvendett, leszámítva azon-
ban az 1788-ik évet és időközét, amidőn t. i. II. József csá-
szár rendeletéből kivételesen ingó és ingatlan javainak meg-
tartása mellett a vasvári kolostorral egyesittetett, illetőleg 
oda áttétetett. Es csak ujabb időkben jött létre az ál-
lapot, mely azt látszék mutatni, hogy az Ur aludt a 
veszélyben forgott sajkában. Parancsszavára azonban a 
hajót már-már elmeritő hullámok rögtön lecsillapodtak. Az 

') A kassai is igy áll. — Szerk. 
A tridentinum elég hatalmat ad a püspöknek, ezen alapitó levél 

pedig minden hatalmat. Oly zárda, melybe csak kettőt hármat lehet 
zárni, canonice nem zárda, hanem ismeretion lakház. — Szerk. 

isteni gondviselés a zárda-fegyelem eredeti szigorral meg-
tartó úgynevezett reformált atyákat és világi testvéreket 
küldött, kik alig egy fél évnél több idő lefolyása alatt, hogy 
ugy mondjam, csudákat tettek. A kevéssel előbb nem épen 
sok vonzerővel bíró, kihaltnak látszó kolostor most már 
messziről hirdeti lakosainak munkálkodó buzgalmát és min-
denre kiterjedő gondosságát és az egész épületen uralkodó, 
különben egyszerűséggel párosult külcsín, kellő képzeletet 
alakithat a kíváncsi szemlélőben a folyton zárt ajtók mögött 
uralkodó rend és tisztaságról. A világi testvérek művészi 
kezei a templom oltárait rendre ragyogó fénybe öltöztetik ; 
a kiujitott Szűz Mária és aquinoi sz. Tamás oltára akármely 
nagyszerű székesegyházban méltó helyet foglalhatna. A 
buzgó perjel csak a legszükségesebbekre szorítkozva, min-
dent Isten dicsőségére, a bold. Szűz Mária, Isten szentei és 
ezek közt különösen sz. Márton tiszteletére fordit. Ma is 
egyházmegyénk, papneveldénk és városunk e nagy szentje 
iránti kiváló kegyeletnek voltunk szemtanúi és az e tisz-
teletére rendezett egyházi ünnepélynek részesei Ugyanis a 
perjel különös kérelmére, mint e sz. főpap egyházi ünnepén, 
ma volt kegyes megyés püspökünk ő méltósága, a hagyo-
mány szerint sz. szó szoros értelemben vett születés helyén 
álló e napra megnyitott pompás sz. Márton-kápolna oltárát, 
teljes segédlet mellett a legnagyobb ünnepélyességgel egyliá-
zilag fölszentelni. Az előbb sötét fülkéből ragyogó szentélylyé 
alakított kápolna most már igazán méltó, védenczeitöl min-
den képzelhető tiszteletet kiérdemlett Tours nagy püspöké-
hez. Reggeli hét órakor kezdődtek meg az ünnepélyes szer-
tartások, azonban a templom már jóval korábban sz. Már-
ton kápolnája előtt zsúfolásig tömve volt, helybeli, sőt 
vidékről is nagy számmal összesereglett néptömeggel. A 
buzgó népség példás áhítattal vett részt nemcsak a hosszura 
nyúló szentelési szertartásokban, de feszült figyelemmel hall-
gatta végig az ujan fölkent oltáron mondott püspöki mise 
után a köztisztelet és szeretetben álló Ambrus atyának a 
meggyújtott gyertyáról szóló napi evangeliumi példázat fe-
lett sz.-beszédét is, és csak akkor oszlott szét, miután a szó-
nokkal az ég áldását kérte a főpásztorra, az Isten házának 
buzgalmából égő perjelre, a sopronyi zárda részéről a 
mai ünnepélyre küldöttként megjelent érdemdús Alajos 
atyára, és végre az öreg világi testvérre, akinek csak 
éjnapi fáradhatlan munkálkodás folytán sikerült az újí-
tást, az oldalfalakra festett anyját keresztelő és földieinek 
szónokló sz. Mártont ábrázoló két régi kopott kép kivé-
telével, befejezni. Mondom, csak ezután oszlott szét, örven-
dezvén az Urban, hogy egy sz. Mártont szerencsések véd-
szentül, polgártársul és testvérül tisztelhetni, és akik már 
hallottak valamit sz. Márton születéshelyének Pannonhal-
mát vitató törekvésekről, mintegy a megczáfolbatlan biztos-
ság érzetében mondogatván : már akárki mit mondjon, de 
az bizonyos, hogy sz. Márton itt született. Igen is, én is azt 
mondom, azt fogom, és aki az ellenkező véleményére nézve 
eddig felhozni szokott védvek gyarlóságát ismeri, azt fogja 
mindenkor mondani, hogy sz. Márton nem győri Szent-Már-
tonban, hanem vasmegyei Szombathelyen született;3) lia 
csak amazok legújabban sikra szállandó bajnoka, ki részé-

3) Certeut de sede ir,signis. — Szerk. 
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röl tekintélyes egyének előtt az ellenkező bebizonyítását 
igérte, és hallomás szerint jelenleg ez ügyben fáradhatlanul 
munkálkodik, hacsak ez szerencsés nem volt oly védvek 
nyomára akadhatni, melyek nemcsak az ő részökre vonják 
a dicsőséget, de a mi véleményünket is alapjaiban megdönt-
hetik és megsemmisíthetik. Kupai-

ROMA, dec. 28-án. Ó szentsége a capucinusok „fogan-
tatás" czimii templomának chorusábau azon alkalommal, mi-
dőn urbinoi Benedek boldoggáavattatásának rendelete fel-
olvastatott, következő beszédet mondá : „Ha mi Isten vala-
mely hü szolgájának az oltártiszteletet elhatározzuk, mond-
ják, hogy a keresztények az égben uj pártfogót nyernek, 
hogy a hit növekszik, az ajtatosság a keblekben megujul. 
Es ez igaz. Szintén igaz, hogy az Isten ellenségeinek gyűlö-
lete is fokozódik, mivel az imák megsokasodván, a hivek a 
szentségek gyakoribb vételére lelkesittetnek, és ez Jézus 
egyházának dicsősége, diadala. Mielőtt e helyre jöttem volna, 
egy könyvet kaptam, melyet egy egyházi férfiú irt, de kit 
az egyháznak csak megsiratni lehet. Nem volt még időm 
annak olvasására, de elég volt belepillantanom, hogy lássam, 
mikint szememre hányják, hogy sok szentet csinálok." (szó 
szerint.) Itt a pápa mintegy zárjel között mondá : „E könyv-
ben avval fenyegetnek, hogy az által történt canonisatiokat 
újból fogják megvizsgálni. Ez ujabb bizonyítéka annak, mit 
állítottam, hogy midőn ez ünnepélyes kijelentések a jókban 
megerősítik a hitet, az egyház elleneinél fokozzák a megve-
tést és gyűlöletet. Ezen harag, megvetés a kevélységből 
származik. Őrizkedjetek azért eme bűntől, mert a kevély-
ség könnyen rést talál mindenütt. Emlékezzetek meg a 
seraphi patriarcháról, szent Ferenczről, ki a szegénységet 
királynénak, az alázatosságot testvérének fogadta. Az alá-
zatosság a keresztények erénye, és a szeretet a szerzetes 
testületekben a békét megalapítja és föntartja. A világ gyű-
löl bennünket, de mi legyőzhetjük őket, és az egyháznak 
diadalt szerezhetünk, e diadal, melyet egész szivemből óhaj-
tók, a bűnösök, eretnekek, hitetlenek megtérítésében áll. 
Oh ! Istenem ! erősítsd az áldozárok bátorságát, tartsd meg 
az engem környező szerzeteseket az erényben, hogy ellenáll-
ván a roszak erőszakoskodásainak, haladjanak az alázatosság, 
a szegénység, szeretet utain, és dicsőítsék szent nevedet." 
Ezen szavak rögtönöztettek, mint szentatyánk szokta.— To-
nelló alkudozásairól kevés jut a közönség tudomására, men-
nyire őszinte különben a piemonti kormány az ő szándéká-
ban, mutatják az Assisiben napi renden levő erőszakoskodá-
sok, melyek felöl egy ottani szerzetes ismerősünk követke-
zőleg tudósit. „Assisi dec. 20-án : Szeretett barátom ! Ismeri 
ön Assisit, és szereti,miután ott soká tartózkodott. Ha e percz-
ben látná, szive megtelnék fájdalommal, szemei könyekbe 
borulnának. Én meggörbedek ama gondolatok sulyja alatt, 
melyeket a szomorú látvány bennem keltett, és azért irok, 
hogy terhemben osztozkodva ön könnyítsen rajtam. San Da-
miano zárdája becsukatott. Épen 15-én ott voltam, midőn az 
atyák a távozási parancsot kapták. Mily pusztitás ! e kitűnő 
menhely, hol szent Klára, segittetve sz. Eerencz atyánk ál-
tal, alapította a rendet, mely annyi hősnőket aclott az egy-
háznak, elhagyatva van, s megszentségtelenítve leend. En és 
az apát elmentünk a templomba, hogy az Oltári-szentség 
előtt imádkozzunk ; azután megcsókoltuk az elefántcsont-

ból készült szentségtartót, melylyel sz. Klára a saracenokat 
megfutamitotta, midőn a zárdát ostromolták; ama különösen 
bájos csengésű harangot, melylyel testvérsziizeit imára 
hivta, a székeket, ajtókat, asztalt, mely most is megvan az 
ebédlőben A ház erkélyéről átpillantottuk az assisi lapályt. 
Tiszta verőfényes nap volt, az égen egy felhő sem mutatko-
zott, és mi mégis szomorúan maradtunk, lementünk ismét a 
földszintre a chorus mögé, hol az első clarissák temetkezési 
helye volt. Mielőtt elmentünk, megöleltük az atyákat, kik 
sirtak mindannyian. A kapunál egy kőpadon a laicustestvér 
ült, aki az ereklyéket mutogatta nekünk, képét kezeivel el-
takarván, midőn vállát, érintém, felállt, szemei könyekben 
úsztak, s felsóhajtott : ,én azt hittem, hogy itt végezhetem 
be napjaimat' . . . A Santa-Maria-dei-angeli zárdája, hol az 
alapító emléke mellett sz. Bonaventura emléke is van, szin-
tén eltörültetetett. Victor kormánya katonákat fog ide he-
lyezni. A tágas, a kereszténység adományaiból épült fényes 
templom megmarad mint plébániatemplom egy lelkészszel. 
O ! ha látná a lesujtottt szegény barátokat. Mily fájdalom, 
mennyi könyük ! de semmi panasz. A vidék lakóinak, kik 
átkozzák Victor zsarnok kormányát, szeretetet és megadást, 
megnyugvást hirdetnek, ajánlanak. Hála némely jótevőknek, 
nem messze a templomtól egy házat vehettek, melyben a 
lelkész mellett vagy harminczau megtelepedhetnek. A többi 
120 oda meneud, hova az Isten irgalmának szele viendi őket. 
A megmaradt harmincz is a szerzetesi öltönyt letenni kény-
szerül, és világi papok öltönyét felvenni. 0 szeretett bará-
tom, kétszeresen drága előttem most capucinus csuklyám. 
„Irigylem öntöl ez öltönyt mondá nekem a főnök," s ajkai-
val érinté. — A „sacro-convento," a gothicus építészet csudá-
latos emléke, melyet Cimabuë és Giotto ékitettek ecsetjeikkel, 
festvén Üdvözítőnk és sz. Ferencz szenvedéseit és dicsőségét, 
ideiglenesen meghagyattak, de a ferenczieknek le kell tenni 
itt is szerzetesi ruhájokat. Imádkozom azokért, kik ördögi 
gyűlölettel viseltetnek öltönyünk ellen. A sacro-convento 
ideiglenes fentartását Párisból érkezett közbenjárásnak tu-
lajdonítják. Lucián Bonaparte kérte volna Victort, és ez 
kivételnek adott helyet. Az assisii lapályon levő Rivotortó 
egyház, és zárda, hol sz. Ferencz constitutioit irta, egy két 
szerzetest megtarthat. íme, hová jutottak a polgáriasodás 
eme nagyszerű emlékei, melyeket apáink alapítottak, fentar-
tottak, megőriztek. Lorettóba kirándulván, a népet nagy moz-
galomban találtam, a ,casa-santa'javainak lefoglalása miatt 
lázadástol tartottak. A templomban férfiak, asszonyok, gyer-
mekek hangosan kérték Üdvözítőnket, Szűz Máriát, hogy 
tartsa meg e szentélyt; Folignóban bementem sz. Ferencz 
templomába, de nem találtam többé ott a ferenczieket." — A 
szerzetes, ki ezeket írja, állítja, hogy itt Romában a capuci-
nusok generálisától hallotta, hogy szerzetéből 8 ezeren űzet-
tek ki zárdáikból, és kenyér nélkül vannak. Ezek között 
sok, igen sok öreg van, kik csak imádkozni tudnak. Es mig 
ezek történnek, Tonello Rómában alkudozik ! ! 

PARIS, nov. 24-én. Ha a szabadság elvész, az csak rosz 
védői által fog történhetni. Csak nem régen Cadorna tábor-
nokot üdvözölték, mivel a zárdákat becsukatta, a szerzete-
seket elűzte, és szerzetesi öltönyt Palermoban viselni meg-
tiltott. Most a bécsi községtanács tagjait magasztalják, hogy 
tiltakoznak a jezsuiták bebocsátása ellen, s kérdezik, hogy 
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mi az a „hatalmi democratia?" (démocratie auctoritaire) hozzá 
még nem tűrik a nevezetet. Pedig a hatalmi democrata minden 
időben egy és ugyanaz, változtatja nevét és alakját, de bir 
ismertető csalhatlan jelleggel. Ha a sz.-Vincze-társulatot, 
mely nem titokban, hanem nyiltan gyakorolja a szeretet 
müveit, elnyomják, akkor tapsol : ha kőmives páholyt, hol 
istentelenséget tanítanak, becsuknak, akkor türelmetlensé-
get k iá l t ; kívánja, hogy a jezsuitákat elűzzék, a solidariso-
kat tűrjék ; hogy a zárdákat, melyekben imádkoznak, eltö-
rüljék, a titkos társulatokat, hol minden tag conspirator, 
megengedjék. Ha a solidaris haldokolva a kath. papot az 
ajtón kidobatja, dicséretekkel halmoztatik el, ha pedig a 
katholikus pap annak testét, ki éltében nem akart velünk 
közlekedni, be nem fogadja, méltatlauságokkal illetik. *) A 
democrata jónak találja, lia a pápai allocutiokat közlő lapo-
kat elfoglalják, hanem azt rosznak, ha büntetik az okat, kik 
fajtalanságot, forradalmat hirdetnek. Ha az olasz kormány 
bombáztat, gyilkol Palermoban, ez igazságos szigor : midőn 
a törvényes nápolyi király a forradalmat elnyomta, zsarnok 
volt. Ha, mint Belgiumban, bizonyos kőmives egyletek ellen 
szövetkezés történik, a törvény szigorát hivják fel : de ha 
kath. társulatok tagjait bántalmazzák, ahoz a törvénynek 
semmi köze. A meetingeket helyeslik, a processiókat aka-
dályozzák. Ha a munkások ezeren és ezeren gyűléseznek, 
az alkotmány megváltoztatására izgatnak, akkor jogaikkal 
élnek,—ha a katholikusok, zászlók elővitele mellett, körmene-
tet tar tanak, hogy Istentől jó időt kérjenek, akkor hábor-
gat ják a közcsendet, és a rendőrségnek kell közbelépni. 
Egy szóval az auctoritarius democratia az absolutismus 
hoz közelit, és a szabadságnak csak egyenruháját viseli. 
A tanítás, a tiszta nőtlen élet szabadsága neki nem tetszik, 
az elválás szabadságát helyesli, a szent czélra tett végren-
deletet megsemmisítendőnek, törvénytelen gyermekek sza-
porítására szolgáló intézetnek adott ajándékokat, fentar-
tandóknak ítéli. Ma kényszeroktatás, holnap kényszerhá-
zasság, kényszermunka, holnapután az apa és fiu közé áll-
nak, megvizsgálandók, ha jól van-e nevelve ? az ur és bir-
toka közé, ha az utóbbi jól miveltetik-e ? Eme democratia 
nem átallaná megfosztani az apát gyermekeitől a közjó 
ürügye alatt. Két eszköz van, melyekkel minden ajtót meg-
nyit, minden korlátot leront : az állam érdeke és a törvény, 
— azaz a többség akarata absolut hatalomnak és egyedüli 
szabálynak jelentetik. A zsarnokság, ez valóban ama demo-
crat iának végczélja, bár ki gyakorolja, a többi mind eszköz. 
Mások szabadságát ugy tiszteli, mint a vércse a csibéket, 
hogy megfojtsa, 

IRODALOM. 
T ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . I. kötet. A Premontreiek. 
Korrajz a keresztény műveltség középkori munkásai mél-

tánylásául. Eger 1866. III . 514. 1. (Folyt.) 
A prémontreiek átszármazását hazánkba sz. a 11-ik 

fejezetben tárgyalja. „A premontreiek Magyarországba lett 
átszármazásának közelebbi körülményei ismeretlenek, való-
színűleg azért, mert a nagyváradi, valamint országos ugy 
házi levéltáruk a 16-ik században véghezvitt dúlások közt 
elpusztíttatott. Annyi bizonyos, hogy 1130-ban 2-ik István 
király alatt, tehát még sz. Norbert idejében jöttek be ha-

*) Épen olyan, mint a Pestker Lloyd. — Szerk. 

zánkba. Bizonyára, ki a térképet kezébe veszi, s azon az 
egyes hazai prépostságok fekvését összevetőleg tanulmá-
nyozza, látja, hogy házaik lánczolata Nagyváradról Lelesz, 
innen Darnó, Mislye, Jászó felé nyúlik ; Jászótól Hatvanon, 
Aszódon, Ipolyságon, Bozókon át Thurócz felé, innen Csa-
lóközön át Csornára a wendek közé, innen Horvát- és Tót-
országon át Zimony s Bács-Bodrogmegyébe terjed ki, a 
magyar korona területet épen azon tájakon futva, melyeken 
idegen ajkú népek laktak, mintegy körülövezi, talán nem 
fogja egészen hihetetlen dolognak tartani, hogy hazánkba 
épen a nemzet érdekében ugyanazon polgárosodási czél 
tekintetéből hivattak meg, mely nekik éjszak-keleti Német-
ország, Szilézia, Cseh- Morva és Lengyelországban feladatul 
ju to t t . . . És feltéve,hogy hazánkba való behivatásuknál egy 
ily tekintet is foroghatott fenn (a haza minden más népeinek 
szellemét a már keresztény magyar nép geuiusához idomí-
tani, hogy amaz ebben mintegy felolvadjon) épen nem 
fogunk csudálkozni azon lelkesült pártoláson, melyre nálunk 
az Árpádok és világi országnagyoknál találtak. Egy szá-
zad folytán több mint ötven, igen jól megadományozott s 
tekintélyes prépostságokra szaporodnak fel, többnyire árpád-
házi királyok ésherczegek s az ország legelső családjai által 
alapítva." A minden kételyeket eloszlató okmányok hiányá-
ban az itészeti találgatás roppant tág mezején szabadon 
mozoghatott a szerző, és hogy szellem, képzeletdús e tekin-
tetben, ki fogja tagadhatni V De talán mégis merész dolog, 
bizonyos hasonlatosság segélybevételével mint indokot a 
behívásra az utóbbi pontban említetteket feltüntetni. Sz. 
maga is érzi, hogy tág sejtegetés, amit állit, midőn a,feltéve' 
és ,is' szavakat használja. Egy uj rend tűnik fel a már job-
bára keresztény Europa egén, mely tagjainak szigorú éle-
tén, szerzetesi kötelmei pontos teljesitésén kívül, bámulatra-
méltó tevékenységet fejt ki Isten országa határainak kiter-
jesztésében, a hit és erkölcs uralmának megszilárdításában, 
mely férfiakat nyer meg, kik születésök, lelki tulajdonaik, 
buzgóságok folytán koruk legjelesebbjei közé számíthatók. 
Nem elég-e mindez annak megértésére, hogy hazánkba is, 
hol az Ur szöllőjének munkásai tárt karokkal fogadtattak, 
Norbert fiai is szívesen látottak legyenek, hogy működje-
nek közre a közös czél, a keresztény hit és műveltség fej-
lesztésére, mint működtek a benedictinusok után, kiket a 
megalapítás dicsősége illet, kisebb-nagyobb számban mind-
azon szerzetes családok, melyeket Norbert s az utána követ-
kezett kor szült az egyháznak. — Szerző e fejezetben 
kezdve a II. Istvántól Kálmán fiától 1130-ban alapitott 
Nagyváradtól, a leleszi, bozóki, tliuróczi csornai rajki, tür-
jei prépostságok alapitásáról értekezik. „Több mint 40 
prépostságnak alapitói ismeretlenek... Az ekként hazánkba 
átültetett u j rend mint felelt meg hivatásának, a benne helye-
zett reménynek, arról adatok hiányában vajmi keveset 
mondhatunk. Tevékenysége jótékonyságát azonban mutatja 
azon jó indulat, kegyelés, pártfogás, melylyel királyaink 
részéről a fenálló okmányok szerint folyvást halmoztattak." 
Ez utóbbit szerző számos adatokkal világítja meg. A 12-ik 
fejezet a prémontreiekuek — „kik a tatárpusztitástól egész 
napjainkig arra voltak kárhoztatva, hogy szünetelés nélkül 
birtokaikat védjék s azok visszaszerzésében vagy biztosítá-
sában fáradozzanak"—birtoklási viszontagságaikat Magyar-
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országon sok történeti becsű emlékekkel illustrálja. „Bár-
mely nagyok és kinzók voltak is azonban a viszontagságok, 

> melyeket a rend birtokai, ugy egyesek erőszakoskodásai 
folytán, valamint hazai közcsapások alkalmával szenved-
tek, mindezekre annak tagjai orvoslást ta lá l tak , . . . A mo-
hácsi vészre következett időszakban a rend prépostságait 
majd világi főurak foglalták el, majd a jézustársaságabeli 
atyák szerezték meg, majd a világi papságbeli méltóságok-
nak kisegítésül mintegy commenda gyanánt szokta volt a 
felség adományozni ; . . a legtöbbje azonban elpusztíttatott s 
elnyészett ugy, hogy némelyeknek egykori hollétét alig 
jeleli néhány nyomorult rom. A prémontrei rend másfél szá-
zadra Magyarországon megszűnt létezni." 

A 13-ik fejezet a rendnek történetét a török utáni 
korszakból tárgyalja s e fejezetben különösen érdekes a 
jászói prépostság visszaállításának, és ennek a lukai apát-
ságtóli függetlenitésének története és József császár alatt 
1787-ben történt isméti feloszlatása. „A jobb sorsra érdemes 
fejedelem államférfiait — mond e helyen sz. — mi sem 
jellemzi jobban azon a fejedelem lelkébe is becsepegtetett 
hiedelemnél, hogy a szerzetesek az állam biztonságát veszé-
lyeztetik. . . A franczia forradalom előestéjén, a 18-ik század 
utolsóelőtti tizedében félteni a trónokig felhatolt liberalis-
must épen a szerzetesek hatalmától : mily anaclironismus ! 
S a törpék komolyan azt hitték, hogy ők modern lángelmék, 
kik a felvilágosult kornak az élén állanak. (Olaszországban 
Cavour utódai hasonlót müveive ma is ugyanazt hiszik.) A 
franczia forradalom mindjárt az ö első nyilvánulásai által 
mutatta meg, hogy e téren mennyire hátra vannak embe-
reink, kik az emberiséget kielégíthetni, magukkal ragad-
hatni vélték, ha a papokkal és barátokkal hideg cynismus-
sal à la Voltaire elbánnak. Állampolitikai despotismust egy-
házi szabadelvüség még nem teszen népszerűvé, ellenkező-
leg mindem elemeket a hatalom ellen zúdít fel . . . A szerze-
tesek akkori időbeni hanyatlását, tán túlságos elszaporodását 
(ki volna képes határozottan megszabni a számarányt,mely 
szabályul szolgáljon e tekintetben?) de a kolostorokban 
itt-ott meggyökerezhetett visszaéléseket... sem akarjuk egé-
szen tagadni ; de a törvény és igazság mértekét és módját, 
valamint minden más társadalmi dolgokban, ugy ezeket 
illetőleg is meg kell tartani, hogy ne legyünk igazságtalanok, 
ne sujtsunk ártatlanokat, s kevés roszért ne irtsuk ki töme-
gesen és megválasztás nélkül a jót, mit azután semmivel sem 
tudunk pótolni." A jászóvári és csornai prépostságoknak 
I. Ferencz ap. Király általi 1802-ben történt visszaállítását, 
és az azóta bekövetkezetteket honunkban rövid, néhány 
sorban emliti fel sz. Miután igy három fejezetben a magyar-
honi prémontreiek történetét tárgyalta volna, a 14-ik feje-
zetben szól az egész rend hanyatlásáról és ennek okairól. 
„A rend házainak körülbelül kétharmada a reformatio és 
török hódítás, egy harmada pedig a franczia forradalmi 
korszak viharos eseményeinek esett áldozatul." Sz. e sza-
kaszban azt iparkodik fejtegetni, a rendre nehezedett kettős 
forradalom előidézésében volt-e és mennyiben a prémontrei-
eknek is részök ? E fejtegetés szerzőt szükségképen a rend 
történetének körén messze túl viszi. Nehéz feladat az óriási 

mozgalmak, forradalmak okait a keletkezésök előtti korban 
nyomozni. Méltó themája volt ez egyházi történettudomá-
nyunk legkiválóbb hőseinek. Ki akarhatná felsorolni ama 
történeti müveknek óriási halmazát, melyek e kérdés meg-
oldását czélul tűzték ki ? Annyi Íratott, annyi mondatott e 
tárgy körül, hogy ujat talán már alig lehet felhozni. Az a hi-
bája sok, különben igen-igen jeles elmének, hogy midőn kor-
szakot alkotó történeti tényeket bizonyos, helyesen felfogott 
és igaz történeti szempontból tekintenek, csakis ezen, vagy 
legalább túlságosan ezen szempontból tekintik. De mégis le-
gyen szabad ezen érdekes fejezet néhány pontjára nézetün-
ket elmondani. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
Egy kissé későbben kaptuk, de benső becse miatt örök 

emlékű okmánynak nyilatkoztatjuk, a boldogult herczeg-
primás emlékére, az ünnepélyes exsequiák alkalmával ngys. 
s főt. és tudós Virág Mihály pécsi székesegyházi kanonok s 
apát által mondott gyászbeszédet. Ebben a boldogult főpap 
mint pap és mint polgár, mind a két rendben nagynak tün-
tettetik elő nagy erényei és nagy tettei miatt. Akik az 
esztergomi megyei vagy a magyar egyházi s politikai 
történetet fogják akarni megirni, e jeles, mesterkéltlen 
jelességekkel diszlő beszédet, a benne megállapított adatok 
miatt, mindig keresni, s hálával fogják felhasználni. A beszéd 
végén a boldogultnak jótékonyságai soroltatnak fel hitele-
sen, mindössze 2,118,261 ftot fordított köz, hazai és egy-
házi czélokra. Melyik az a honpolgár, aki annyit, nem 
mondjuk aki többet, adományozott volna közczélokra ? 
Akkor emiitjük ezeket, mikor a boldogult az ő jó tetteinek 
jutalmát már elvette, quando nec laudantem movet adulatio, 
nec laudatum elatio. 

T. C'sekó Gábor egri főmegyei hittani pályavégzett 
növendékpap, előfizetési felhívást tesz Valuy Benedek „Pa-
pok vezércsillaga" mint magán- ,mind nyilvános életükben' 
czimti, francziából magyarra fordított müvére, 80 kr.-ral o. 
é., mely pénz vagy az egri érseki lyceumi nyomdának igaz-
gatóságához, vagy pedig a fordítóhoz, Buzita (Hidas-Néme-
thi) bérmentve küldendő ; kik pedig utánvétellel kívánják 
kapni a munkát, azok az illető helyen csak egyszerűen je-
lentsék be magokat. — Örülünk, hogy az egri növendékpap-
ság, mint több példák bizonyítják, az idegen nyelveket ta-
nulja, s hozzá azonnal fel is használja. 

Kaptuk s a legszívesebben közöljük, a következő so-
rokat : „Legyen szíves becses lapjában jelenteni, hogy a 
felső-Dunasoron 17-ik szám alatt, az egykori Szécsényi-ház-
ban, több szent kép, nevezetesen Krisztus urunk a keresz-
fán és Krisztus urunk keresztről levétele jutányos áron meg 
vehető. E két kép minden templomnak díszére szolgálna, és 
leginkább mellékoltárokra lenne alkalmazható, mert körül-
belül öt láb magasak. Gyönyörű két kép — egykor egy an-
golhoni püspöknek volt birtoka. Legyen szives olvasó pu-
blicumát e műkincsre figyelmeztetni. Ráth József pest-lipót-
városi plébános." 

Kegyes adakozás. 
Szekeres János, rozsnyói kanonok s papneveidei igazgató 

péterfillért . . . . . . 20 fr . o. é. 
Alsó-ruzobachi plébánia Jézus gyermekségéről nevezett 

társulatnak 6 fr. o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
B. — B—va. K—a P. Sajnáljuk, liogy lapja Posonyon át egy má-

sik hasonló nevű várost megjárva, kezünkliez visszaérkezett, s csak ugy 
igazítottuk az igaz útba Orosháza felé. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben i frt. 90 kr. o. é. ; 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 19-én. 0 » 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Ï. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : A f e l m e n t v é n y e k v é g r e h a j t á s á r ó l . 

E g y h á z i t u d ó s i t á s o k . — I r o d a l o m . — V e g y e s e k . 

A fclmentvények végrehajtásáról. 
D c e x s e c u t i o n c d i s p c n s a t i o i i u u i . 

IV. 
Mint az eddigi előadásból kitűnt, a sok mellék-

körülmény mellett a fő-és lényeges szerepet játszák 
az érvénytelenül kötött házasságok ujjákötetésénél 
a felmentvények ; szükségesnek tartom tehát ezeknek 
eszélyes végrehajtásáról is azt, ami abban fontosabb, 
feljegyezni. Azért veszem pedig csak a végrehajtási 
módot,mert mi a felmentvény egyéb alkatrészeit illeti, 
melyekre szinte figyelemmel kell lennünk, úgymint: 
a kérelmező okokra, egyéb körülményekre, melyek 
a kérelmezésben szükségkép kiteendők, s végre az 
alakra nézve, hogy mit kelljen a lelkipásztornak 
tennie, úgyis megtalálja minden e tárgyra vonat-
kozó kézikönyvben, aztán meg értekezésre bocsátott 
tárgyunkkal sincsenek szoros összefüggésben, mint 
maga a már megnyert felmentvény végrehajtása, 
melyről itt tüzetesen kivánunk szólni. 

A házassági akadályokban felmentvényt osz-
togató legfőbb hatóság a romai szentszék, mely 
mint a dolog természete magával hozza, mindazon 
akadályokban, melyeket az egyházi jog szabott, 
fel is menthet. „Modo dubium vertatur circa impe-
dimentum ab Ecclesia appositum ; nam in impedi-
m e n t s de jure naturali non potest Ecclesia dispen-
sare."1) Gyakorolja pedig a szentszék ezen jogát a 
titkos akadályoknál (pro foro interno) a poeniten-
tiaria, — a nyilvánosoknál pedig (pro foro externo) a 
dataria által. H a meg az történnék, hogy egy eset-
nél kétféle akadály kerülne elő, melyeknek egyike 
titkos, másika pedig nyilvános, akkor természetes, 
hogy mindkét hatóságnál kell kérelmezni — akkint 

azonban, hogy ez esetben a nyilvános akadályról 
a poenitentiaviánál is szükséges emlitést tenni. Azt 
pedig úgyis minden lelkipásztor tudja, hogy neki nem 
szabad e hivatalokhoz közvetlen fordulnia, hanem 
küldje csak a felmentvényt kérelmező levelét a püs-
pöki hatósághoz, honnan majd az illetékes helyre 
átszállittatik. A második hatóság pedig a püspöki, 
melynek részint határozott törvények, részint a szo-
kás által is szinte bizonyos esetekben joga van fel-
mentvényt adni. De legyen a felmentvény akár a 
romai szentszéktől, akár a püspöki hatóságtól, a 
végrehajtási módban lényeges különbség elő nem 
fordulván, tehát csak a poenitentiaria- és datariatól 
jövőkre terjesztjük ki itt figyelmünket. 

Megérkezvén a felmentvény, a plébános, illető-
leg a gyóntatóatya, fogja azt végrehajtani. De mi-
kint történjék ez? Akkint, amint ez vagy pro foro 
interno, vagy pro foro externo adatott; s az első 
esetben ismét váljon a gyónásból, vagy pedig azon-
kivül jött-e a plébános értésére az akadály, külön-
féle lesz az eljárás is. 

A) A házassági felmentvények végrehajtása 
titkos akadályoknál (pro foro interno). Megkerestet-
vén a poenitentiaria a házassági bontó, de titkos 
akadályok felmentésére a püspöki hatóság utján, 
ugyanazon fog az vissza is küldetni, t. i. ha megada-
tik. A felmentvény zárva van ezen felírással: dis-
crete viro ex approbatis ab Ordinario per latores 
eligendo. Kellő felvilágosításul ide mellékeljük XIV. 
Benedek magyarázatát : „Dispensations s. poeniten-
tiariae cum diriguntur ad confessarium ex approbatis 
ab Ordinario, exsecutioni mandari debentaconfessa-
rio approbate ab Ordinario illius loci, in quo dispen-
satio illa praestari debet ; nec valet, sí actu confessa-
rius non sit, sicut nec sí approbatus fuerit tantum 
pro maribus, et dispensatio petatur a femina.2) Cum 
diriguntur confessario magistro in theologia vel 
decretorum doctori, requiritur laurea theologiae vel 
juris canonici in publica universitate ; nec aperiri 

' ) L i g u o r i , T h e o l o g . mor . 1. 6. t r a c t . 6. d e m a t r . n . 

1109 . p . 4 0 9 . 
2 ) B e n e d i c t . X I V . I n s t i t u t , ecc les . i u s t i . 87 . n. 31 . 
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possunt a simplici regulari confessario, nisi tarnen 
religio illa privilégium aliquod ea de re obtinuerit. '') 
Si semel apertum fuerit breve poenitentiarii; ab eo, 
qui non habet titulum requisitum, non ideo tarnen 
vitiatur rescriptum, sed sufficit, si alteri haben ti 
requisita consignetur." 4) 

Ha az őt megilletőnek kezei közt van már a 
felmentvény, bár ki legyen az, a főkérdés, váljon a 
titkos akadályt a gyóntató-székből tudta-e meg, 
vagy tán azonkivül jött az akadály tudomására? 
Ha gyónásból tudta meg, uj gyónási alkalommal 
fogja a felmentvényt is tudtokra adni, (illetőleg 
őket felmenteni) melyre a fél vagy felek berendel-
tettek, mert a remélett felmentvény megérkezésének 
idejét előre meg kell határozni, ugy körülbelül a 
felek miheztartása végett. S ha bizonyos feltételek 
vaunak a nyert felmentvényben, ezekről egyenkint 
megkérdezi az érdeklett feleket, hogy készek-e azok-
nak betöltésére? A poenitentiariatól a felmentvényhez 
függesztetni szokott záradékok a következők szok-
tak lenni: 1) „si ita sit; 2) audita prius sacramen-
tali confessione ; 3) sublata occasione peecandi ; 4) 
dummodo impedimentum sit occultum; 5) injuncta 
ei gravi poenitentia; 6) praesentibus (litteris) lace-
ratis subpoena excommunicationis latae sententiae." °) 
Azaz különös figyelemmel kell az illető végrehajtó-
nak lennie, váljon a felmentvényt indokoló főokban 
nem történik-e változás? s mi titkos volt, mikor a 
kérelmezés történt, az-e még most is? a rokonoknál, 
ha nem épen propter copulam nyertek felment-
vényt, az nem esett-e meg azóta? végül nem fedezte-
tett-e fel valamely uj akadály? Mert ezen s ezekhez 
hasonló, a dolgot lényegesen megváltoztató körülmé-
nyek- s esetekben nem volna szabad a felmentvényt 
végrehajtani, mig csak az u j akadályra is nem nye-
retnék felmentvény. Mindezekről lelkismeretes tudo-
mást szerezvén magának a gyóntató-atya, gyónás 
után, de még absolutio előtt, kijelenti, hogy a fel-
mentvény csakugyan megérkezett s ekkor megfelelő 
poenitentiát ad fel nekik, hacsak ez magában a fel-
mentvényben meghatározva nem volna, mert akkor 
ettől a gyóntató-atyának önkényileg eltérni nem sza-
bad.6) Ha készeknek nyilatkoztak a felek a feltéte-
lek betöltésére, kijelenti nekik a gyóntató-atya, hogy 

3) 1. c. n. 32. 
1. c. n. 33 

Ä) Liguori L 6. Theolog. mor. tract. 6. de dispensât, 
n. 1143. p. 439. 

6) Benedict. XIV. Instit. eccles. inst. 87. n. 37—38. 

a bűneiktől való felmentésen kivül, még az akadály-
tól is felmenti őket és pedig : „Deinde ego te absolvo 
a peccatis tuis" etc. után, ezen vagy ehez hasonló 
formulával: Et insuper auctoritate mihi concessa, 
dispenso tecum super impedimento, (itt emlittetik 
meg a fenforgó akadály) ut matrimonium cum illa 
contrahere vei rursus,«renovato consensu, contrahere 
possis, in nomine Patris etc. Passió Domini et." A 
formulára nézve'a lelkiatya soha zavarba nem jöhet, 
mert mindig alkalma van erre előre elkészülnie, 
hiszen ő rendeli meg az időt, mikor jöjjenek. Meg-
jegyzendő pedig, hogy a titkos akadályoktól való 
felmentéseknek akár tudja azokat a pap a gyóntató-
székből, akár azonkivül, mégis mindig a gyónás 
alkalmával kell történnie: „In ejusmodi dispensa-
tionis litteris mandatur exsecutori, ut dispenset audita 
prius sacramentali confessione, et in ipsa confes-
sione; nec liberum est illi extra confessionem rem 
exsequi, ut omnes docent." ") 

Jóllehet az utóbbi esetben, t. i. ha a fenforgó 
akadályt a gyónáson kivül tudá meg, a felek ki-
hallgatása s az emiitett körülmények kipuhatolása 
szinte gyónáson kivül is történhetik, de maga a fel-
mentés nem, miért is, ha az illetők nem akarnának 
saját plébánosuknál gyónni, semmi nehézség sincs. 
Mert a poenitentiaria az absolutoriumot a felment-
vénynyel (dispensatione) együtt zárva küldi a fel-
irással : „Discreto viro ex approbatis ab Ordinario 
per latores eligendo;" a püspöki hatóság pedig comi-
tivájában: „Hisce transponitur dispensatiu in forma 
cum absolutorio s. poenitentiariae pro confessario ;" 
ki aztán szabadon választathatik, csak legyen kü-
lönben püspökileg jóváhagyott.8) Mindenek igy 
végrehajtatván, a jegyesek esketésre, az érvénytele-
nül összekelt felek pedig házasságuk újból való 
megkötéséhez foghatnak; mert az érvénytelenül kö-
tött házasságok a felmentvény által még nem érvé-
nyesíttetnek (excepta sanatione matrimonii in radice) 
melyről bőven értekeztünk, (III. sz. alatt) hanem az 
akár nyilvánosan, akár titkon megujitott beleegye-
zés által, mint t. i. a körülmények kivánják. Utó vé-
gül nem lesz felesleges még azt is ide irnom, hogy 
ha a pro foro interno nyert felmentvény igy végre-
hajtatott, ennek az esketési könyvbe nem szabad be-
jegyeztetnie, sőt magának a felmentvényi okiratnak 
egészen meg kell semmisittetnie, ha ezt a felment-

' ) L. c. n. 35. 
8) Stapf, Pastoralunter. Über die Ehe 6. Haupts. 1. Ar-

tikel §. 2. Seite 353—354. 



vényi záradék tartalmazza, miután úgysem veheti annak 
semmi hasznát senki : „Haec laceratio statim facienda est ; 
sed intellige moraliter, nempe infra triduum post dispensa-
tionem exsecutam. Si autem in litteris non sit apposita clau-
sula lacerationis, prout non apponitur, quando matrimonium 
nondum est contractum, tune non est obligatio eas lacerandi; 
sed hujusmodi dispensatio debet a parocho caute annotari in 
libro, qui non possit ab alio aspici, ad hoc ut ipse possit 
requisitus postmodum, si opus érit, fidem facere de dispensa-
tione impetrata."9) 

B) A házassági felmentvények végrehajtása nyilvános aka-
dályoknál (pro foro externo.) Mikint a poenitentiaria minden 
titkos akadályoknál, ugy a dataria a már nyilvánosoknál ad 
felmentvényt, azon esetekre nézve, melyek a romai szentszék-
nek tar ta t tak fenn. A pápai felmentvény (pro foro externo) 
vagy bulla vagy pedig breve által adatik. De az emiitett ala-
kok bármelyikében küldessék, ez soha nem intéztetik a plébá-
noshoz egyenesen, hanem a püspöki hivatalhoz, mely romai 
irat alapján készit aztán egy ujat a püspöki hivatal, s ez 
küldetik meg a plébánosnak. Az illető plébános kezénél 
levén az eredeti felmentvény másolata, végrehajtása ekként 
megyen véghez : magához hivatja a feleket s kijelenti nekik, 
hogy a felmentvény megérkezett, s ha még csak jegyesek a 
kérdéses személyek, haladéktalanul házasságuk kötéséhez 
foghatnak az egyház szine előtt,—ha pedig már megköttetett 
ugyan a házasság, de mely akár nyilvános, akár titkos s 
most már nyilvánossá vált akadály miatt érvénytelen volt, 
akkor szivökre köti a külön tartózkodás kötelességét, mig 
csak ú j ra az egyház szine előtt beleegyezésüket nem nyil-
vání t ják az előbb érvénytelenül kötött házasságukba: „Si 
matrimonio invalide contracte impedimentum évadit publi-
cum, ita ut probari valeat, certum est apud omnes ad reva-
lidationem adhiberi debere novam parochi et testium prae-
sentiam ; hoc ipso enim, quod palam et in foro externo 
seiatur prius matrimonium publice contractum fuisse nullum, 
de novo publice contrahi debet, ad evitanda tam conjugum, 
quam populi scandala ." l ü) Továbbá a megfelelő poenitentia 
itt sem maradhat el. Végül a felmentvényi okiratnak a 
plébániai levéltárban le kell tétetnie s az esketési könyvbe 
erre történjék h iva tkozás . " ) 

Pellet Ödön. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
GYŐR, dec. 29-én. Minthogy a rendes tudósítónak 

tolla jelenleg másfelé van elfoglalva, szabadjon ezúttal he-
lyette e két utolsó hó fölött rövid szemlét tartanom. Az u j 
super in tended mult havi bevonulásáról nem volna ok emlé-
kezni, ha ugyanakkor mi is egy kis emlékeztetést nem kap-
tunk volna. Az mondatott ugyanis a helyi lapban : ,vajha 
minden egyházban a rideg felekezetiség helyett ily magasz-
tos testvéri és hazafiúi álláspontra emelkednének, mint ez 
az ünnepélyen tartott beszédeknél stb. tör tén t / E r r e azon 
szerény észrevételünk van, először : tessék megkülönböz-

9) Iuris can. comp. p. 3. lib. 6 §. IX. n. 9. do esxecut. dispens. col. 
1485. edit. Paris. Migne. 1863. 

10) L. c. n. 5. col. 1481. 
" ) Stapf 1. c. 2. Artikel §. 1, 2, 3. Seite 355-356 . 

tetni. Amely részen az elszakadás, csak ott lehet szó feleke-
zetiségről; ahol állandóság van, ott az átalánosság, a catho-
licitas. Az üdvözlő szónok felhivá elöljáróit, hogy a protes-
tantismushoz, mely az örök igazságot stb. védelmezi, élet-
ben halálban rendületlenül ragaszkodjanak. Mi egyéb ez, 
ha nem felekezetiség ? ne vádoljanak tehát, ha mi is híve-
inkhez hasonlókép szólunk ; hanc veniam petimus . . . Má-
sodszor : tessék jó példával előre menni, és a magasztalt ös-
vényről oly hamar le nem csavarodni. Mert — íme a testvé-
riségben áradozó beszédek és felköszöntések után a nap hő-
seinek díszelőadást rendeznek, s csupa testvériségből II. Rá-
kóczi Ferencz fogságát szinre hozván, a kath. egyházat egy 
főpap és egy jezsuita személyében teljes kivilágitás mellett 
meghurczolják. Ha a fendicsért elvet arczul csapni volt a czél, 
ennél eclatansabb módot a r ra nem találhat tak volna. Csak 
igaz, hogy végén csattan az ostor. 

Hogy a világot jelentő deszkákon néha térdig gázol-
nak a sárban, a fönebbi példa után nincs kedvünk tagadni ; 
ám feleljenek erről Szigeti és társai. De némelyek már na-
gyon messze mennek, mikor az időszaki sajtó egyrészét egye-
nesen lausbubokratiáról vádolják, különféle corpus-delictiket 
mutatván fel bizonyítékul. Mert ha talán megtörténik is 
néha, hogy becsületes békés jellemű polgárt, a családi szen-
tély feldulásával, neve sőt testi h ibájának leirása mellett 
nyilvános lapban bántalmaznak, és katholikus ajtatosságát 
kigúnyolják, amint ez itt Győrött nein rég megtörtént : ugy 
mi ezt csak a legritkább kivételek közé kívánjuk számit -
tatni, és csodálkozunk azoknak elfogultságán,kik nem hajlan-
dók mindjárt az első adott szóra elhinni, hogy ilyesmi ha tör-
tént, puszta véletlenségből történhetett . 

De hagyjuk e javithatlanokat, és vessük tekintetünket 
szebb tájékok felé . . . Feldíszített karácsonfák ragyogó fé-
nyébe ütköznek szemeink. . . . A szent ünnep meghozta 
örömet, jótéteményeit. Ha nem volnának oly sokan, kiknek 
„az Ur Jézus még nem született meg," mi könnyen megol-
datnék, amenyire a földön megoldható, a társadalmi egyéb 
kérdések serege ! „Dicsőség a magasságban" — zengi az 
imádat és hálaadás, „békesség a földön" — ez értté a jutalom 
és viszonzás, mely egy jó részben az irgalmasság cselekede-
tei által nyilványul s terjed tovább és tovább. A két papne-
velde ifjai ének és szavallati estélyt rendezének, melyet 
könyvajándékok kisorsolása zára be ; bizonynyal hozzájok 
legillöbb mód a szent est megölésére. A jótékony egyletek, 
intézetek, s főkép a szigeti óvoda, támogatva az ismert ál-
dásthozó kezektől, sokaka t megvigasztalának. Gondoskodva 
volt, hogy a különféle adományokról a szivek a legfőbb aján-
dékhoz, melytől amazok létöket és értéköket nyerik, a szere-
tetteljes Megváltóhoz vezéreltessenek, ami valóban szüksé-
ges ; mert korunk anyagias iránya már a szent karácsont is 
kivetkőzteti eredeti vallásos jellegéből, és a„pract icus" vagy 
épen erkölcsrontó hirdetése az újságok hátlapjain, nemkü-
lönben, mint a családi élet jelenetei bőven tanusit ják, hogy 
a karácsonyfa, s még inkább az attól elszakasztott a jándék, 
házból és szivekből a jászolyt már teljesen kiszoritá. 

Ugyanazért a legnagyobb örömmel kell üdvözölnünk 
minden oly törekvést, mely a régi jámbor szokások és ha-
gyományok ápolását, terjesztését czélozza. Ha jdan a vallá-
sos érzület emelésére nagy befolyással voltak a népies ke-
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resztény színjátékok, melyek a hit titkait és evaugeliumi 
történetet a nép felfogásához mérve, élénken s bensőséggel 
ábrázolák, azonban idöfolytával többféle okokból feledékeny-
ségbe jutottak. Talán sehol a hazában nem maradt fenn annyi 
nyoma e népies költészetnek, mint a Fertő mellékét lakó 
mosonymegyei német pórság között ; s örömmel jelenthet-
jük, hogy nt. Stachovits Rémig sz. b. r. tanár ur személyé-
ben találkozott ügyszerető férfiú, ki e nyomokat nagy fá-
radsággal és áldozattal felkutatá, s a talált régi kéziratok-
ból oly teljes gyűjteményt rendeze sajtó alá, mely enemü né-
metországi kiadványokkal szépség- tökély- és terjedelemre 
nézve méltán vetekedik ; sőt ezzel meg nem elégedve, az 
eredeti épségökben helyreállított színjátékok közöl a kará-
csonit újra betanittatá, hogy azt városunkban is megismer-
tesse. E czélból 14 szolnoki kőmives legényből álló társulat 
f. h. 27-én a kisebb papneveldében és másnap a kath. le-
gényegyletben előadást tartott, melyet több becses vendég 
közt megyés püspök ő excja, a mélt. főispán, Grruscha kano-
nok ur Bécsből meglátogatni méltóztattak. A színjáték, mely 
harmadfélezer verssorból áll és három óránál tovább tartott, 
a „paradicsomban" az ember teremtését, a bűnbeesést, a meg-
váltás igéretét, — azután pedig az angyali üdvözlettől 
kezdve egész a praesentatióig s Heródes halálaig, akarácsoni 
ünnepkör összes tárgyait tanulságos részletekben, eredeti 
népies felfogással ábrázolja. A szünetek és változások helyét 
a „kardal" pótolja, melyet az összes személyzet szokott éne-
kelni, mialatt a csillaggal egyszer megkerüli a szintért. E 
dalok régi egyházi énekek legszebb szakaiból meritvék, és 
valamint az athaenei drámában a chorus, az egyes jelene-
teknek erkölcsi commentárt, u. m. dicséretet, korholást, ha-
ladást, intelmet stb. adnak, azért a népnél, mely e dalokat 
tudja és énekli, hathatós tényezőül szolgálnak. — Eszerint 
az egészet melodrámához lehetne hasonlítani, mert csupa 
rimes versekből áll, és legnagyobb részben bizonyos rythmus 
szerint szavaltatik, mihez a folytonos fel és alá lépdelés szol-
gál regulatorul ; de közben egyes szép dalok is fordulnak 
elő, pl. az angyal éneke, pásztori, bölcsödal, a három kirá-
lyok éneke stb. Egyébiránt a jelen színpadi ízlés törvényeit 
e népies játékra alkalmazni nagy hiba lenne, melyet már a 
tárgy természete megczáfol. Ezt a jelenlevő közönség igen 
jól tudta méltányolni, és osztatlan tetszéssel nyilatkozott a 
derék szolnokiak fölött, kik egyszerű földmivelő létökre, 
mint kezdők, súgóra nem szorultak, és hosszú szerepeiket 
fenakadás nélkül, illendő komolysággal és bensőséggel vit-
ték. És habár a közönségnek többször volt oka, főkép a kis 
Mephisto incselkedései miatt, hangosan nevetni, a tréfás 
elem, melyet a népiestől elválasztani nem lehet, az egésznek 
jó benyomását csak élénkité, de le nem rontá; mert miként 
Gruscha kanonok ur a játszó legényekhez intézett lelkesítő 
beszédében megjegyzé, e tréfák alatt igen komoly igazság 
rejlik, melyet őseink felismerni és méltányolni tudtak. Igaz, 
hogy e szinmüvek regényolvasó közönségnek nem valók; 
de mindenki meg fogja engedni, hogy némi idomitással a nép 
között sok jót eszközölhetnek. A romlatlan köznép, s fő-
kép az ifjúság, rendkívüli élvezettel csüng ez előadáso-
kon, melyek kedélyére s emlékezetére nagyobb hatást gya-
korolnak, mint bármely oktatás; sőt a felnőttek is örömest 
vegyülnek a kisdedek ártatlan örömei közé, s megkérgesült 

szivök önkénytelenül beleolvad a pásztorok gyermekded, 
vagy a bölcsek igazán megható hódolatába. Nincs tehát 
semmi ok ezen régi, keresztény érzületből származó szokás-
nak felélesztését bármikép is gátolni ; és a burkus kormány 
nem rég az oberammergauiak tervezett játékát Kölnben, bi-
zonyos §-ra támaszkodva, betiltotta, ez nem lehet előttünk 
tekintély arra, hogy mi is a mieinkkel, habár amazokéhoz 
tökélyre nem hasonlítható, szintúgy cselekedjünk. — Fogadja 
a nagyérdemű rendező ur nyilvános köszönetünket azon ki-
tűnő és rendkívüli élvezetért,'melyet nekük annyi fáradság-
gal és ügyszeretettel nyújtani szíves volt; még inkább foko-
zandja azt szép gyűjteménye, s ezért feszült kíváncsisággal 
várjuk megjelenését. Adja Isten, hogy az általa oly szép si-
kerrel felkarolt ügy illő ápolást, az adott jó példa minél több 
követőket nyerjen, kik a magyar népirodalmi ereklyék meg-
mentésében is hasonló buzgalommal és szerencsével fáradoz-
z a n a k . Sulyok Gábor. 

VOLHYNIA, jan. 1-én. Annyi sok, mindenféle kér-
dés levén előtérben az öreg Európában, mármár megfelejt-
kezni látszanak ama zaklatásokról, mely Oroszországnak 
nyugoti tartományait éri folytonosan. Hogy a jelent felfog-
hassuk, a múltra szükség visszapillantanunk. A pórok fel-
szabadítása alkalmával a lengyel tartományokban a muszka 
kormány oda törekedett, hogy a nemesség és pórok közötti 
egyetértést, jó viszonyt tökéletesen felbontsa. Tele torokkal 
kiáltatta ki a czár nemesszivüségét, és a birtokos nemes-
ség zsarnokságát, a pópák a templomokban, ügynökök a 
korcsmákban izgatták a népet a birtokosok ellen, ez utób-
biakat a nép ellenségeiként tüntetvén fel. Kiáltványok osz-
tattak ki a parasztok között a gyűlölet szitására. A társa-
dalmi rendnek igy fel kellett bomolnia. Csakhamar látta a 
kormány, hogy a határokon túl ment ; megijedvén a zava-
rokra, melyek természetes következményei voltak az általa 
történt izgatásnak, módot keresett a nehéz helyzetből ki-
bontakozni. Hogy azonban a két osztály egymáshozi köze-
ledését megakadályozza, a békebiró tisztét, melyet eddig 
mindig a nemesség viselt, orosz hivatalnokokra bizta. Ezek 
ugy intézték a dolgot, hogy a birtokosok lassankint kifosz-
tassanak, s javaik a pórokra száljanak által. Ezek egykori 
uraik földjeit kapván, s váltságdiját a kormánynak kötele-
sek fizetni, mely azt persze határnélküli idő folytán fogná a 
birtokosoknak visszaadni. Bizottmányok neveztettek ki a 
föld becsének meghatározására, amit ezek a legönkénysze-
rübb módon tettek. Mindennap hallani, hogy a bizottmány 
e vagy ama birtokot, valóságos becsén 66—70 száztólival 
alább határozta meg, ugy hogy alig marad valami a birto-
kosoknak, és ezt is akkor kapják meg, ha a czárnak tet-
szik. — És emellett váljon a pórnak sorsa javult-e ? Semmi-
képen sem. A rendszeresen legvastagabb tudatlanságban 
tartott pórnép nem tudja a termékeny földet hasznára 
forditani. Csalatva a zsidók által, lusta levén hajlamánál 
fogva, egész napot a korcsmában tölti, s családját a végnyo-
mornak teszi ki. Szünet nélkül ismétlik előtte, te szabad 
vagy, nevetheted egykori uradat, nem szorulsz reá többé, de 
senki sem tanitja arra, hogy szabadságával helyesen éljen. 
Adókkal a nép túlterheltetik, azért nem egy mondja közö-
lök : ,nein vagyunk jól ;' igaz, hogy kényszerszolgálatot nem 



teszünk, de ha a kormány minden követelményeinek eleget 
akarunk tenni, és családunkat is eltartani, többet kell dol-
goznunk, mint azelőtt. Es ha valakivel találkozol, aki a mult 
időket felemliti, bizonyosan azt fogod hallani tőle, hogy „egé-
szen másként volt az, midőn e föld még Lengyelország volt." 
A pórok felszabadításának kétségtelenül nemes ténye tehát 
beszennyeztetik a kivitel módja által. Az adó megrontja, 
pusztítja az országot. 5 —10 száztóli vétetik a földtől, kü-
lönbség nélkül, ha jó, termékeny, vagy kopár és terméket-
len. A lengyelek már annyira megszokták a muszka zsarç-
lást, hogy csendben tűrik, s panaszuk nem terjed túl rop-
pant tágas börtönük határain, mert csakugyan börtönnek 
kell neveznünk e szerencsétlen hazát. Pedig hasznos lenne, 
ha Európában szerte szét és hangosan szólanának eme pa-
naszok. A fiatalság tevékenységének megfelelő működési 
tért nem talál. Valamirevaló állás katholikus előtt zárva 
van. Egy legújabb rendelet szerint a katonáknak érdem és 
szolgálatidői különbség nélkül, a szakadárságrai térést pa-
rancsolja. Egy másik szomoritó rendszabály a gymnasiumok 
ujabb szervezése. Tudva van, hogy itt minden orosz, s a 
lengyel nyelv száműzve van. Most az orosz kormány a len-
gyel ifjúságot még ama kevés oktatástól is meg akarja fosz-
tani, melylyel eddig bírt. A kievi egyetemen eddig közel 
700 kath. tanuló volt, most van 15. Nem roppantul sokat 
mondó-e ezen szám, ha meggondoljuk, hogy a kievi egye-
tem az egyedüli, hova Volhynia, Podolia, és Ukraina fiatal-
sága jelentkezhetik ? A gymnasiumbai felvétel a középosz-
tályuakra nézve a legnagyobb nehézségekkel jár . Ha vala-
mely atya fiát felvétetni akarja, előre 20 rubelt kell fizetnie 
a tanulhatási engedélyért. Azután kétszáz rubelt letenni az 
inspectornál. Ezen összegből szedetnek a pénzbírságok, ha 
a lengyel fiu megfelejtkezvén, lengyelül mer beszélni, vagy 
hazafiúi eszméket megpendíteni. Ha a 200 rubel kifogyott, 
az apának újra ki kell azt egészíteni. Ha előre látnák, hogy 
az atya jövedelmei nem elégségesek, egy környékbeli birto-
kosnak kell kezességet vállalni. És milyen oktatásban ré-
szesülnek ? Szánalomra méltó. S van-e más mód a nevelte-
tésre ? Nincs. Csak a gazdagok tarthatnak magánnevelőket, 
és ezek sem mindig. Sok vagyon mellett lehetne a fiút kül-
deni külföldre, de erre útlevél szükséges, ilyent pedig senki 
sem kap, mielőtt a 21-ik évet be nem töltötte. Ily kormány 
alatt mivé leend Lengyelország ? Mily szomorú jövő, ha Is-
ten nem változtat a helyzeten '? — A papneveldék is inkább, 
mint valaha, a kormány felügyelete alatt vannak. Tekintet 
nélkül egy megyére, mely két tartományra terjed ki, Vol-
hyniára és Ukrainára, a zytomiri papneveldébe 18 növen-
déknél többet nem szabad felvenni. Ezelőtt elmehettek a 
hittanhallgatók a szentpétervári akadémiába. Ma, aki hité-
hez, és a szentszékhez hü akar maradni, oda nem mehet. 
Bezak tábornok és kormányzó különösen kitűnik katholi-
kus-ellenes érzelmei által. Nem rég az osztrák határokon 
volt, hogy a gallicziai ruthének között orosz propagandát 
űzzön. Krupicze mellett elhaladván, egy szép katholikus 
templom vonta magára figyelmét. ,Ez szép (szakadár) tem-
plom volna/ mondá a lelkészhez. ,Amit Isten akar — feleié 
ez — fog történni/ ,Nem az Isten, hanem az én akaratom 
fog teljesülni,' mond Bezak. És valóban a templom aj ta jára 
kormánypecsét tétetett ; Borovszki püspök a császárhoz fel-

lebbezett. Mi lesz az eredmény ? Húzni, halasztani fogják 
az ügyet, s végre mégis orosz templommá leend. — Maiin-
ban a plebánia-templomnak volt egy csudatevő Szüzmária-
képe. A lelkész ismételve rendeletet kapott, hogy a képet 
a kievi kath. templomba vigye. Alapos indokokat hozván 
fel, ezt tenni vonakodott ; mire néhány hónappal ezelőtt a 
rendőrfőnök több csendőrrel belépett hozzája, parancsolván, 
hogy azonnal hozza ki a képet a templomból. Erőnek enge-
dett, és a kép fedezet alatt Kievbe vitetett. A rendelet, mely 
a földeken, és útak melletti kápolnák, feszületek, szobrok 
lerontását parancsolja, szigorral hajtatik végre. A parasztok 
nem akarván a kivitelt elősegiteni, a zsidókhoz folyamod-
tak, kiknek jól esett Üdvözítőnket csúfolhatni. De néha még 
a zsidók is megtagadták az e nembeli szolgálatot. Volhyniá-
ban Krzemieniecben, mely 1831-ben a bold. Szűz segély-
hívása által ment maradt a cholerától, rendelet adatott az 
egy dombon álló Mária-szobrot ledönteni. Sem a pórok, sem 
a zsidók nem akarták tenni. Most a börtönből hozták ki a 
foglyokat, és ezek a parancsot teljesitették. Dob és kürt 
hangzása mellett kötelet vetettek a szobor nyakára, és le-
rántották, Ebben a perczben egy asszony a mellette álló sz. 
János szobrát átkarolta, kiáltván : ,nem engedlek ily csúf-
ságnak kitenni és csakugyan elvitte kunyhójába. A szent-
ségtörő merénylet napján Krzemieniec ben kitört a cho-
lera, főnök neje megörült néhány nap múlván, miben min-
denki Isten büntetését szemlélte. — Dubróban a volhyniai 
kormány-kerületben a rendőrség unszolására a zsidók ne-
pomuki sz. János szobrát a városban összezúzták, és sár-
ban hurczolták. Ugyanaznap kitört itt is a cholera, és leg-
több áldozatot a zsidók közöl követelt. A ragály, mely 6000 
lakosból kétezeret vitt el, szünöfélben volt, midőn tűz tá-
madván a zsinagóga leégett. ,Szent János boszulja meg ma-
gát', jegyzék meg a zsidók. — Elégedetlenség nyomai min-
denütt. Sokan mondják : ameddig a czár csak emberek el-
len folytatott harczot, tűrhetően folytak a dolgok, de ha Is-
ten és szenteinek izen hadat, vége lesz dicsőségének. — Két 
alsóbb-rendű hivatalnok a réten egy feszület mellett halad-
ván el, mondák : ,ez a lengyelek Istene/ és elkezdettek reá 
lőni. A szakadár érsek ezt megsokalván, feljelentette a csá-
szárnak. A bűnösök ugyan bebörtönöztettek, de nem soká 
fognak ülni a börtönben. - - Volhynia az utolsó lázadásban 
kevés részt vett, és mégis telvék a börtönök. Sokan három 
év óta vannak fogva, s azt sem tudják, miért csukattak el. 
Senki sem fekhetik le nyugton, nem tudván, nem viszik-e el 
éjnek idején. — A lapok jelenték, hogy Bezák kormányzó ön-
hatalmilag rendelte a Kamieniec-Podolski püspökség meg-
szüntetését, és annak a Luck-Zytomiri megyébe bekebelezé-
sét. Borovski és Fijalkovszki püspökök erélyesen tiltakoztak. 
Borovszki sem kérésnek sem fenyegetésnek nem engedett; ha-
tározottan vonakodott a Kamieniecieket joghatósága alá fo-
gadni. Több havi tárgyalások után a kormányzó kényszerült 
rendeletét visszavonni.Erre Fijalkovszki visszatért székhelyé-
re,mi örömöt szerzett hiveinek.De Bezák újra visszatért tervé-
re, és nincs kétség benne, Pétervárott ez tetszik. A kamienieci 
nevelde bezáratott. Fijalkovszki idéztetett, hogy 10 nap alatt 
jelenjen meg Kievben. A dominicanák zárdája feloszlatván 8 
szerzetesnő kiűzetett. 75 mértföldnyi utat kényszerültek ezu-
tán részint gyalog, részint kocsin néhány pór kiséretében meg-



tenni, hogy Dubnoba jöjjenek, hol a carraelitanöknek még egy 
zárdájuk fönállt. Isten őrködött fölöttük, s noha néhányan 
közölök a 100 évhez közel állanak, szerencsésen elérkeztek 
Dubnóba. Berditsch-ben a sarutlan karmeli ták zárdáját ha-
sonló sors érte, a templom még áll. Az Osztrog melletti Mi-
edzyrzeczben a franciskánok zárdája szintén eltörültetett. Az 
orosz lapok természetesen eme eseményekről hallgatnak s 
fájdalom ! Europa sem szól semmit. 

IKODALOM. 
T ö r t é n e t i t a n u l m á n y o k . I. kötet. A Premontreiek. 
Korrajz a keresztény műveltség középkori munkásai mél-

tánylásául. Eger 1866. III . 514, 1. (Folyt, és vége.) 

„A 14-ik században — igy sz. — a reform utáni kiál-
tás már általános volt. A reformtörekvések eredményre nem 
vezettek, de nem is használtak volna. A kölcsönös sérelmek 
oly tetemesek voltak, hogy a szenvedély békés törvényho-
zási eredmények utján többé már nem volt lefegyverezhető, 
valamint a baj oka a feslett erkölcsök sem elhárithatók ; 
tapasztalati tény levén, hogy valamint az arany a tűzben, 
ugy ezek is csak nagy szenvedések által szoktak megtisz-
tulni. A franczia forradalom csak folytatta azt, mit a refor-
matio megkezdett. A reformatio az egyház politikai hatalmát 
megtörte, de a nép sorsán nem segített. A szolgaság még 
súlyosabbá vált, semmint volt a reformatio előtt. Az orkán, 
melyben a századokon át botránykoztatott , becsmérelt, vér-
padon és börtönökben meghurczolt közlelkismeret (mi ez ?) 
végre kitört,megfelelő volt a gyalázatnak,melyet az emberiség 
homlokáról letörölni kellett." Mily roppant tárgy egy törté-
neti reflexiónak néhány sorba szorított keretében. Ami az 
isteni gondviselés kikutathat lan tervei mellett is permissive 
történik, kellett-e annak egyszersmind igy történnie '? Egé-
szen apodictice bizonyos-e, hogy a bajok törvényhozói békés 
uton nem voltak orvosolhatók? A 15-ik századbeli zsinatok 
actáiban — minden, még dogmatice is absurd tételek s állí-
tásoktól abstrahálva, melyek különben főszerepvivők aj-
kairól lehangzottak — nem találtatik-e az üdvös de békés 
reformatio minden anyaga, — nem nyert-e már sok végrehaj-
tást ? az egyházban soha ki nem fogyó üdv-, malaszteszközök 
s ismételve feltünedező Bernardok, Norbertek, vagy erős-
kezű Gergelyek segelyévei az áradatot nem lehetett volna-e 
ismét rendes medrébe szorítani, és folytatva békés és legitim 
közegek által a megkezdett reformatiot végrehajtani ? oly 
kérdések, melyekre legalább lehetséges igenlöleg felelni, s 
melyre igy felelni számosan már előttünk is merészkedtek. 
Sz. több jelenségeket sorol elő, melyekből ki tűnik, hogy az 
egyházi testületek átalános hanyatlásának korszakában a 
premontreiek sem képeztek kivételt. A hanyatlás okait nyo-
mozva, azt találja : „hogy az általános és főok a társulattól 
követelt azon túlságos igényekben re j l ik , melyeknek a 
tagok lelki erejöknek rendkívüli megfeszítése és felma-
gasztaltatása, valamint a természetfeletti rendkívüli isteni 
malasztnak folytonos segítség nélkül meg nem felelhet-
nek. J) Ily tényezőkre azonban az élet folyamában rende-

') Az egyház az ily élotmódot, amint azt itt a t. iró felfogja, ha sza-
bad gondolnunk, nem helyeselte, s azt mint legbiztosabb és egyenes ös-
vénynek az örök életre, nem nyilatkoztatta volna ; már pedig az egyház 

sen számítani nem lehet." Szerző ez állítást egy pár példával 
az öltönyre, a böjtre nézve iparkodik felvilágosítani : „A 
tar thata t lan szabálynak ez az átka, hogy az egész fegyel-
met maguk után az örvénybe rán t ják . . Az élettisztaságot,, 
az érzékek és testi inger elnémitását a test sanyarga tása és 
az érzéki ember megölése által k ívánták biztositani. Ámde 
minden szabályszerű normális állapotban a testnek minden 
gyengítése csak a lélek rovására történik. Nagy eszmék, 
hatalmas érzések, erős szenvedélyek feszithetik ugyan a 
lelket még a beteges erőtlen testben is rendkívüli erély, 
emelkedés, világos tiszta látás kifejtésére: rendes körülmé-
nyek k ö z ö t t . . . csak az egészséges testben egészséges lélek 
teszi az embert."' Sz. azonban félreértetni nem akarván, eze-
ket jegyzi meg : ,Hadd alkalmazza ki-ki kolostorban vagy 
azonkívül, pusztában vagy a közéletben azon fegyelmi esz-
közöket, melyeket . . . egyéni szükségeihez képest czélsze-
rüeknek vagy nélkülözhetleneknek í té l . . . De az egyesek 
vállalkozási képessége egy egész társulatra nézve nem lehet 
mérvadó.2) itt az erő s tehetségek mindig különbözők lesz-

a szerzetes életet biztos ösvénynek tartja, s mint ilyent ajánlja. Ami csak 
a természeti erök rendkivüli megfeszítésével és a rendkívüli isteni ma-
laszt rendkívüli, mert szakadatlan és sikeres működésével történhetik, 
azt az egyház, mint factumot, a posteriore, csudálja,például Stilita Simeon 
és Danielben, de életmód gyanánt másnak nem ajánlja, példa a stilita élet 
megszüntetése és sz. Terézia fogadalmának, semper perfectiora sequendi, 
miről ponens causae canonisationis mondta : „sanctos stupore replevit," 
megkönnyítése sz. Terézia kívánsága ellen. A tisztelt iró ebben, vélemé-
nyünk szerint, szigoruabban vette a szerzetes életet, mintsem az ogy-
ház. Mi gondoljuk, hogy a szerzetes élet elfogadására isteni hivatás 
szükséges ; de azután a szerzetes élet teendőinek elvégzésére, tekintve a 
segélyező fegyelmet és házi szabályokat, kevesebb malaszt szükséges, 
mint a világi élet üdvös teendőire. A szerzetest maga a szerzetes élet 
hordja, mint anya saját gyermekét. Nem azért hanyatlik a szerzetes élet, 
mert sok, felette sok kívántatik tőle, hanem mivel a kicsinységekben fog-
lalkodó házi fegyelem elhanyagoltatik, s bebizonyul, amit a Szentlélek 
mond : qui spernit modica, paulatim decidet. Ha oly túlság volna, amit a 
rendalapitók követelnek, az egyház nem hagyta volna helybe azt, — ugy-
sziníe, hol a trienti zsinat (sess. 25. de réf. c. 1.) parancsa szerint refor-
mationak kell történni, mindig oda irányul ez : „ut vêtus et reguláris 
disciplina instauretur," nem pedig ut prima opera mitigentur. — Elég 
legyen azon jelenetekről, mikről a szerző véleményeit szabadon nyilvá-
nítja, e csekély megjegyzéssel azt mutatni, hogy tisztelve mások vélemé-
nyeit, a t. iró némely véleményeire, a többi jó mellett, igen is leliet és 
kell az olvasónak megjegyzéseket tenni. Mi egy fegyelmi szabályt sem me r-
nénk tarthatatlannak mondani, mert az egyház Ítélete fedezi azt. Szinte ha 
a test sanyargatása ugy történik, mint az egyház kívánja és helyesli, a 
testet meg nem töri, hanem edzi, a szellemet erősiti. Quod demitur libi-
dini, additur virtuti. Ha az intézmény nagyságával mentenők annak meg 
nem tartását,a szerzetes életből kilépve,más egyházi,papi életre vonatkozó 
intézményekről is ezt kellene mondanunk, azaz: mellesleg elitélni azokat, 
ami a t. iró szándékában, gondoljuk, nem volt. — Külső okok azok, 
melyek a szerzetes rendeket hanyatlásra hozzák, nem pedig benső, a föl-
adat túlságos nehézsége. — Ez csak kis észrevétel, tisztelt irótársunk 
észrevételeihez. E mü nem történelmi kutatás, hanem ismert történelmi 
események fölött tartott elmélkedés,melyben az irónak legszabadabb tere 
van. — Gondolkodva volt irva e könyv, amint a faió áttekintésből ész-
revettük, kell is, hogy kiki gondolkodva olvassa azt. Van a könyvben 
amit dicsérni kell és lehet, — vannak Ítéletek, szólási futamodások, me-
lyeket tűrni lehet és kell ,— talál kiki olyakat, melyekot megró, — rá-
bukkan olyanra is, amit elvetendőnek fog nyilatkoztatni. — Szerk. 

2) Mi gondolnók, hegy a rendalapitók nem követelték azt a szerze-
tes család tagjaitól, amit ők, az alapítók, saját tökéletességükre tettek, 
hanem amit a constitutioban megírtak ; ez kötelez csak, amaz pedig ser-
kent. — Szerk. 
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nek. Ez okból az anyaszentegyház is a szerzetes életben 
csupán azokat, mik annak lényegét teszik vagy ezekkel 
szükségképen összefüggnek, tartja változatlannak, ellenben 
fegyelmi szabályoknak a maga módja szerint törvényes uton 
eszközlendö módosítását minden időben megengedte, mint 
arról azon széles felhatalmazás is tanúskodik, melylyel a 
premontrei rendet ezen czélból 2-ik Gyula pápa felruházta". 
Nem idézhetvén mindazt, mit sz. e tárgyra vonatkozólag 
még bővebben kifejt, itt csak azon megjegyzésre szoritko-
zunk, hogy — mit szerző más helyeken maga is mond — 
bárminő lett legyen is a fegyelem eredeti szigora, hosszú idők 
során át sokaktól megtartatott, s minden rend dicsősége és 
fénykora épen a szabály pontos megtartásának kora, az 
egyiknek hanyatlása a másiké is. Az ujonczi évek minden-
kinek alkalmat nyújtanak az idő szerint érvényben álló 
rendszabályok megismerésére, s bizonyos, hogy a jó lélek-
kel keresett szerzetesi életnek további folyamában előfor-
duló, talán előre nem látott nehézségek leküzdésére a ter-
mészetfeletti rendkivüli isteni malasztra is mindenki szá-
míthat. A tökéletes, az evangeliumi tanácsokra épitett. 
szerzetesi életnek minden nagy mesterei egyhangúan tanít-
ják, miszerint a testnek virrasztások, böjtök s egyéb (ha 
tetszik, akár kínzásnak nevezhető) hasonló gyakorlatok 
általi elcsigázása, amaz az eszményihez mindinkább köze-
lítő tökély elérésére szükséges. Az erény igaz „nem áll a 
bűnnek physikai tehetetlenitésében, hanem annak szabad 
akaratból, tehát erkölcsileg történt legyőzésében "' hanem a 
test gyengítése azért nem phisikai tehetetlenitése a bűnnek. 
A „spiritus promptus, caro infirma" levén, a testnek eme 
eszközök általi gyengítése, épen hatalmas mód az aka-
ratnak is helyes iránybani mintegy habitualis megtartására. 
A testet a lélek uralma alá hajtani, haszontalan dolog volna, 
ha az utóbbi Istennek s parancsának, vagy a fogadalmak 
által elvállalt tanácsoknak nem hódolna, de hogy hódoljon, a 
testnek hódoltatása is teszi. A szerzetbe felveendők szigorú 
megvizsgálása és megpróbálása a szerzetesi rendekben fel-
található s épen az eredeti létadó szellem megőrzésére alko-
tott szervezet lehetővé teszi, hogy minden időben számsze-
rinti túlsúlyban legyenek a szabály pontos teljesitői. Mi 
végre azon nézetet fejezzük ki, hogy nem az eredeti szigor, 
hanem mindazon okok,melyek a szigorú szabály erőtlenitésére 
hatottak,smelyek közöl néhányat épen szerző is még e fej.foly-
tán felemiit, voltak a hanyatlásnak okai. Véghetetlenül sokat 
megfejtő e tekintetben épen az, mit sz ugyané fej. 403. lap-
ján mond : „A javadalmas szerzetek nagyszámmal örvendtek 
tagoknak a nemesi osztályból. A szegényebb nemes csa-
ládok az okból is adták oda gyermekeiket, hogy ellátva le-
gyenek . . . s elvette az ifiut tekintet nélkül arra, lia váljon 
önkényt választá-e ezen pályát, s van-e reá igaz hivatása ? 
Többen ezek közöl bizonyára jeles férfiakká váltak, de a 
nagy többség, legkevesebbet mondva, egykedvű maradt s 
zárdáját csakis elláttatási intézet szempontjából nézte. Odáig 
jutván valamely kolostor, hogy élősdi kenyérintézetté vál-
jék, elvesztette életerejének alapját, tulajdonképen hivatásá-
nak öntudatát." A 15-ik fejezetben „az életrevalóság jelen-
ségei a hanyatlás közepette" tüntetnek fel. „Egyes ágak és 
lombok szenvedtek : de a törzsben még mindig ép életerő 
találtatott, mely gyümölcsöt termett. Azon jóiékony tevé-

kenység, melyet a keletkező rend kifejtett, a hanyatlás ezen 
korszakában sem szűnt meg egészen. Minden erénynek, mely 
által Norbert és tanítványai kitűntek, megvoltak az ö buzgó 
követői most is." Ennek felderítésére felhozza a ragaszkodást, 
melylyel a tagok testületük iránt viseltettek. A tudományok 
minden ágai a rendben szakmüvelökre találtak. (A fejezet-
hez csatolt jegyzet hosszú lajstromát hozza a szerzőknek s 
müveiknek.) „A nyilvános elet terén az egyház s államban 
igen sűrűen találkozunk premontrei rendi férfiakkal. A tan 
és nevelés ügyére kitűnő figyelmet fordítanak. Sőt nem hi-
ányzott a vértanúság dicsősége sem." Mindezt példákkal meg-
erősítve találjuk. A lö-ik fejezet, mely jeleneteket tartal-
maz egy vallási háborúból, habár szorosan véve a mü leg-
kisebb csonkítása nélkül, ki is maradhatott volna, érdekes 
episodokat tartalmaz. — „A birtokos egyházi testületek jelen-
tősége, különösen hazánkban" czimü 17-ik szakasz az „Eger" 
hasábjaiban , ha jól emlékszünk, kiterjedésben közölve 
volt, s fényesen bizonyítja, hogy nincs sem elhárítani való 
rosz, sem pedig elérni remélt jó, melynek czimén a papi bir-
toknak saecularisatioja hazánkban indokolható volna : ellen-
ben forognak fenn igen fontos, magával a nemzeti léttel 
összefüggő tekintetek, melyek ezen birtoknak további sér-
tetlen fentartását javasolják. Végre a 17-ik és zárszakasz a 
premontrei rendnek Francziaországban a frigoietti sz. Mi-
hály monostorában ennek jelenlegi perjele Boulbon Edmund 
általi felélesztését adja elő. „A zárdát több, mint száz sze-
mély lakja,kik sz. Norbert eredeti szabályát tar t ják. Edmund 
a húsevéstőli örökös megtartóztatást az örökös hallgatás szi-
gorával sulyosbitá, s követők- és tanitványokban még sem 
szűkölködik." (Deus confirmât.) 

De befejezzük immár az amúgy is liosszabra nyúlt is-
mertetést. A felhozattakból is kiviláglik az 514 lapra 8-ad 
rétben terjedő korrajz, mily változatos, gazdag tartalmú, 
melynek ily fragmentarius töredékszerü ismertetésben elöizét 
sem lehet nyújtani. Meglehet, hogy az egyes szakaszok 
fölötti hosszabb elmélkedés bővebb megjegyzésekre szol-
gáltatott volna alkalmat, de ez nem lehetett főczélunk. Azt 
akartuk, hogy olvasóink legalább futólag ismerkedjenek meg 
az egyes szakaszok tartalmával, és iparkodjanak meríteni 
belőle annyi élvezetet, mint amennyit olvasása nekünk oko-
zott, habár távol állunk attól, hogy minden tételeit magunk-
éinak is valljuk. 

VEGYESEK. 
Január 16 án, szerdán, tartotta a pesti kath. királyi 

egyetem az ő jogi és államtudományi karának 200 éves ala-
pittatása emlékünnepét. Az egyetemi tanác3, a tanári 
testület, és az egyetemi polgárok nagyszámú sokasága, az 
egyetemi zászló elővitele mellett vonult be az egyetemi tem-
plomba, hol a hálaadó nagymisét ft. Kovács József, kalocsai 
székesfőegyházi kanonok, s kir. tábla praelatusa tartotta, 
innen hasonló pompával az egyetem nagy dísztermébe men-
tek. Az egyetem egyik karának alapitási ünnepén a kir. m. 
helytartótanács, a kepviselő ház, a magyar akadémia, a fővá-
rosi lelkipásztori papság némely tagjai is megjelentek, a ven-
dégek fényes koszorúját ékítették a nagymélt. Bartako-
vics Béla érsek,és az esztergomi fökáptalannak két tagjai. Az 
ünnepélyes academiai beszédet tek. Cherny József, a jogi kar-
nak dékánja volt tartandó, de közbeeső betegsége által akadá-
lyoztatván, ezt tek. Kőnek Sándor tanár olvasta fel. Épül-



tüuk a beszéden, mely Lippay, Lósy Imre és Szelepcsényi 
primások, ugy szinte az esztergomi káptalan érdemeit ajogi 
karnak alapításában, létesítésében, szervezésében méltán ki-
emelte, ebben az egyetem kath. jellegét, hanem is szóval, de 
tettleg kimutatta, végre a kar jelesebb tagjait megnevezte. 

Kezünkhez jutott egy uj, nem heti, nem hónapi, de, 
hogy az olvasó, vagy inkább a pénzfizetésre szépen meghí-
vott közönség tájékozhassa magát, szakadozott, mert idöhez 
nem kötött „Tanügyi ftizetek"-re tett felhivás, s hogy kiadni 
szándékoltatnak, hirdetés. A felhivó, inkább a pénzkérő 
Corzan Avendano Gábor,a magyar akadémia tagja, s hozzá, 
hogy az olvasó, vagy inkább a pénzbeküldésre felhívott kö-
zönség az idegen, a nem magyar hangzású neven meg ne 
zökkenjen, pesti kir. gymnasiumi rendes tanár, s ft. Rómer 
Floris távoztával, helyettes igazgató. Az oktatási és neve-
lési közlönyök keletkezését előre rokonszenvvel szoktuk fo-
gadni, e „Tanügyi füzetek" csak az oktatásról szólnak, a 
nevelésről hallgatnak. Es okosan, már az egyetemi hallgató 
érett ember, kit nevelni nem kell : e tanügyi füzetek, mikint 
nekünk tetszik,a középtanodai fiút is oly érettnek hiszik, hogy 
azt csak oktatni kell, nevelni épen nem kell, az osztálytan-
tárgyak előadóit is csak oktatásra hivottaknak tekinti. És 
hogyan, mily elvből indulva oktatni ? „minden kaszt és fele-
kezeti színezettől menten," e czélra e füzetek, felekezeti szí-
nezet nélküli „független tanügyi közlönyül" mutatják be 
magokat. Aki vallásnélküli oktatást akar, aki a kath. gym-
nasium tanárait lélekölő, nemzetiségfojtó indifferentismus 
hőseivé akarja felsegíteni, üdvözölje egy kath. gymnasiumi 
tanítónak eme vállalkozását. Szeretnők tudni, hogyan fog-
ják a vallásos szülők fogadni e hírt, hogy a pesti kir. kath. 
gymnasium helyettes igazgatójánál a föeszmény a vallásos 
lélek botránya, a felekezet nélküli gymnasialis oktatás, mely-
nek eszközeül e füzeteket akarja megindítani. (Jsudálkozunk, 
hogy ami nem tanárnak szabad, az a felesküdt tanárnak is 
megengedtetik. 

Tek. Ballagi M. ur könnyű fáradságot vett magának 
bebizonyítani, hogy ,finis sanctificat media' a jezsuiták köny-
veiben valósággal feltaláltatik, s habár, mint mondja, szám-
talan idézetet tehetne, mégis csak Busenbaum ,Medulla to-
tius theologiae morális' könyvéből hoz egy idézetet. Tehát 
casuistákhoz fordul, akiknek müvében kevés vagy semmi 
elméleti tan sem található, mert ők egyes eseteket oldozgat-
nak fel, nem pedig tanokat fejtegetnek ; nálok tehát csak 
arról lehet szó, helyesen van-e megoldva a casus, holyesek-e 
a megoldás indokai ? stb., és ha valaki ez indokok között 
olyant is hozna, ami nem áll, rosz feloldásról kell őt vádol-
ni, nem pedig rosz tanról, miután a casuista nem tanokkal 
bajlódik, hanem esetekkel. Az alkalmilag odavetett indokolás, 
még nem tan, hanem csak casuisticus érvelés egyes esetben. 
Tek. B. Mór ur már ab antecedenti nem helyes uton jár. 
Mink tanítványainknak a casuistákat, sok haszon miatt, 
ajánljuk, egyszersmind a sok helytelenségre is, mely bennök 
előfordul, figyelmeztetjük. A casuistáknál a felállított tanok 
alkalmazását kell keresni, nem pedig elméleti tanokat. Ha 
tehát Busenbaumnál ,finis sanctificat media' az alkalmazás-
ban elő is fordulna ; hátra van a kérdés, hol van a tan, mely 
itt alkalmaztatik, felállítva ? Ez az, amit soha nem fognak 
bebizonyíthatni, nem csak a jezsuitákról, hanem bármelyik 
jó nevü kath. iróról sem, mert sz. Pált is erről vádolták, 
mintha ő is ,finis sanctificat media' tartaná, azért a romai-
akhoz 3 fej. 8 v. igy ir : „Et non, sicut blasphemamur, et 
sicut ajunt quidam nos dicere, faciamus mala, ut veniant 
bona, quorum damnatio justa est ;" e kérdés tehát a kath. 
egyházban már megfejtetett, s mint természeti, isteni tör-
vény áll, és ismeretes mindenki előtt. — Busenbaum Me-
dulla totius morális 1. 4. de statibus, cap. 3. dub. 7-o szól 

„quid liceat reo circa fugám ?" s mondja : 1) licet reo e car-
cere fugere ; 2) licet fugere, ne capiatur, etiam a ministro 
apprehendente se excutere, non tamen il 1 î vim inferre, vul-
nerando, percutiendo ; 3) (ezt idézi t. B. M. ur) licet etiam 
custodes (praecisa vi et injuria) decipere, tradendo v. g. ci-
bum et potum, ut sopiantur, vel procurando, ut absint, item 
vincula et carceres effringere : quia cum finis est licitus, et-
iam media sunt licita." Az egész dub. 7-umban a szabad esz-
közökről beszél, melyek mellett megszökhetik a fogoly ; 
ezekre vonatkozik tehát a „etiam media sunt licita." Lehet 
ezen eszközökről vitázni, szabad-e velők élni a megszökésre, 
erről ad véleményt Busenbaum is, mondván, mit itél ő sza-
badnak, mit tilosnak a megszökés véghezvitelében ; mily 
távol van tehát attól, mintha ,finis sanctificat media' tant 
vallaná, az idézett szavakból is kitűnik, mert maga mondja, 
milyen eszköz tilos. Akinél finis sanctificat media, az előtt 
nincs tilos eszköz. Ha a tant vallaná ,finis sanctificat media,' 
akkor az őrnek megverését, megölését, az őr ellen használt 
erőszakot is szabadnak mondaná ; Busenbaum pedig épen a 
t. B. M. ur által idézett helyen irja : „non tamen i 11 i vim in-
ferre, vulnerando" és ismét „praecisa vi et injuria." De tek. 
B. M. ur három szavat talált ,etiam media licita,' felkiált : 
ime a tan ! — igen az ott felhozott media sunt licita, és nem 
más eszközökről, sem átalános szabály gyanánt felállitva. 
Ha t. B. M. ur először a feltett kérdést elferdíti, másodszor 
az általa idézett szövegből felét figyelembe veszi, másik fe-
lét pedig fel sem veszi, ugy könnyű bárkire az apagyilkos-
ságot is ráfogni. Mikor t. B. Mór ur magának vagy tanítvá-
nyinak magyarázza a szentírást, élhet ily fogással ; de mikor 
a kath. írókból valamit előnkbe olvas, sem a logicát, sem az 
etymologiát nem szabad megsérteni. Busenbaum idézett he-
lyén nemcsak hogy az nincs, amit t. B. M. ur keres, hanem 
annak ellenkezője áll „praecisa vi et injuria" és „non tamen 
verberando aut percutiendo custodem ;" azaz finis (fuga) non 
sanctificat media (percussionem custodis), habár ez jó eszköz 
lehet a megszökésre. 

,Sürgöny'-nek bukuresti levelezője szomorúan irja, hogy 
a bukuresti kormány a magyarokat Romániából kiűzi, fegy-
veres fedezet alatt a határig kiséri. Ezen megütköznek és 
méltán, mert ha az ország törvényeit, ha a nemzet szokásait 
nem sértik, nincs hatalma egy kormánynak sem az idegent 
elűzni, miután lex est impérium rationis ; de miután a ma-
gyar lapok ezt megütközéssel emiitik, miért nem ütköztek 
meg a bécsi községi tanács némely szónokain, kik a prágai 
csőcselékkel kezet fogtak a jezsuiták, békés íakosok ellen ? 
Annectálni akarják az oláhok Bánátot, Erdélyt ; mondják 
elég Augias istálló van otthon, tisztitsák először : Augias 
istállója volt Piemontnak, miért nem figyelmeztették ezt is, 
mielőtt annectált volna? 

Vargyas Endre „Gyöngyök, Pázmány Péter összes 
müveiből" czimii könyve, amint a szerző kijelenti, a napok-
ban fog sajtó alól kikerülni munkájának könnyebb terjedhe-
tése tekintetéből, az előfizetést 1 forintjával egész február 
11-éig elfogadja, mely határidő után a munkának bolti ára 
1 frt. 50 kr. leend. 

Szerkesztői tudósítás. 
F—kó D. J . Parisból már megszűntem hozatni könyveket; tes-

sék nt. Fiissy Tamás, Szent-István társulati igazgatóhoz fordulni. 
R— s. M.—. Előfizetési megrendelése a közvetítő által csak január 

12-én érkezett kezünkbe. 
H—a. S — r A. Arany a toll, mely irta, nem pedig akinek irt. -Be-

nedicat Deus. 
Sz—V—a. Sz. P. — A felvételoket én nem eredményezhetem ; ez 

egészen az illefö belátásától fiigg. Ez is oda mutat, bár találhatnók azt 
egy helyen, amit két helyen kell keresnünk, s kétszer megfizetnünk. Én e 
czélra törekedtem ogykor. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. ez. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

KATH. EGYHÁZ!, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (báltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január 23-án. s • í. Félév. 1867. 

TARTALOM : A kath. öntudat érdekében. — Győri 
püspök főpásztori körlevele az általa tartandó canonica vi-
8Ítatioról. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. öntudat érclekében. 
„Corde creditur ad justitiam : ore autóm 
eonfessio fit ad salutem. Rom. X. 10." 

Midőn a katholikus öntudatnak korszerű, eluta-
sithatlan s buzgó tanulmányozásához fogtam, s an-
nak némi önállóságra juttatott elméleti körvonalait 
ugy, mint gyakorlati oldalait, néhány czikkben má-
sokkal is közöltem: ') többen azt ajánlák, még nagy 
ember- és tárgyismerettel biró főpapok is, miszerint 
e nagyszerű tárgy körűi gyűjtött eszméimet meg-
röviditve, vagy egy könnyen olvasható füzetben 
merítsem ki egyelőre, vagy a kath. irányú s eddig 
is igénybe vett folyóiratokban tegyem közzé, amint 
az idő, hely és alkalom kedvezni fog, vagy a körül-
mények követelik is ; miután kétségtelen dolog az 
napjainkban, hogy az olvasásban hosszan elmerülni, 
s mi főbb, természetfölötti eszmékkel foglalkozni, 
vagy csak a kereszténység alapjai körül előszere-
tettel vizsgálódni is vajmi kevesen hajlandók, vajmi 
kevesen ereszkednek mélyebbre erkölcsi viszonya-
ink ismeretében. A tapasztalt férfiak ilyetén meg-
győződése és további saját búvárkodásaim tökélete-
sen megnyugtatának abban és arról, amit helyze-
temben tennem kell és lehet. Határozatba ment 
eszerint ama régi és üdvös elv érvényesítése : 
„nonum prematur in annum." Csakis igy kerül-
hetjük ki a szent hivatásunkkal össze nem egyez-
tethető elhirtelenkedés méltó vádját, mit egy máso-
dik kiadásban helyrehozni ritkán sikerül. Es mennyi 
a nyomorult, fölületes munka! Holott igazság sze-
rint egyetlen gondolatot sem volna szabad leirni, 
melynek életét s tartós becsét saját alapossága nem 
biztositja. Azért jó lélekkel lehet kivált i f jabb iró-
társainknak ajánlani, hogy lelkismeretesen őrizked-
jenek a korai feltűnéstől, miután nem szenved két-

3) V. ö. „Religio" 1865. I. 16. s köv. sz. 

séget, miszerint kevés köztünk a született lángész. 
De az is megállapított igazság, hogy nem a láng-
eszű emberek vannak kizárólagosan hivatva a világ 
kormányzására.— Parva sapientia regitur mundus. 
— A higgadt és tántoríthatatlan középszerűségnek 
jutott osztályrészül képezni a fentartó elemet. Mily 
elragadó, például az ifjúság életében, midőn szeren-
csénk van egyesek önképző tanulmányai közt a 
tiszta vallásosságra fektetett müizlés, komolyság, 
kerekdedség, alaki fölfogásban a kedélyesség, szelid 
és szeretetteljes vidorság példányaival találkozhatni ! 
Mennyire kitűnik ilyenkor az erős alap, a jellem, az 
öntudat, melyek nélkül életrevaló munkáról szó sem 
lehet. 

Századunknak ezen második felére hajlott ré-
szét az erőszakos fejlődések, a bevégzett tények jel-
lemzik, melyek — mint ki-ki tüdja — nagyrészt 
megsemmisítő hatást gyakorolnak az emberek leik-
ismeretére. Nem annak hódolni meg, ami isteni és 
emberi törvények szerint szent, igaz, megmásithat-
lan a kereszténység erkölcsi világrendében; hanem 
azon bálványok előtt borulni le megsemmisülve, 
melyeket az anyagi fegyvererővel támogatott hata-
lom állit, föl kiindulási pontjának igazolása s a 
hosszú századok alatt általános megszentesiilést 
nyert jogérzet tévedésbe ejtésére : ez annyit jelent, 
mint a kath. öntudatot szemlátomást lerombolni s 
helyette az emberek és oktalan állatok fajrokonsá-
gát alapitván meg, az anyagot érző — gondolkodó 
— s itélő tehetségekkel ruházni föl bizonyos mér-
ték szerint, amint ezt a dolgok fatalis rendszere 
engedi, vagy pedig kivánja. Mit hoz e nagy küzde-
lem az összes emberiségre ? Mindenesetre felvilágo-
sodást, — mondják legtöbben — fölvilágosultságot, 
mely ellen nem lehet többé küzdeni ; mint haszon-
talanul akar juk elfátyolozni a napot, ha az délpon-
ton áll. Az ember maga nem igen jöhet kérdésbe, 
mint ideiglenes közvetitője a diadalra vezetett esz-
mének, ámbár korának (s korunknak) legnagyobb 
embere (!) III . Napoléon egyenesen az ellenkezőt 
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követeli a világtól, midó'n Jul ius Caesar-jában elvül 
mondja ki, hogy nem lehet a józan észszel ellenke-
zó'bb, mint a kitünó' lángelmének a középszerűség 
minden szenvedélyeit tulajdoni tani. (Váljon bir-e az 
öldöklő lángész ama népszerű kiváltsággal, hogy 
kedveért, vagy drága ragyogásaért minden gonosz 
tettek elfeledtessenek?) „Mi lehet visszásabb, — 
úgymond a fönebbi fejedelmi iró — mint nem is-
merni el a kiváltságos lények felsó'bbségét, kik idő-
ről időre ugy tűnnek fel a történetben, mint vilá-
gitó-tornyok, elűzve koruk homályát s besugározva 
a jövendőt? Tagadni e felsőbbséget annyi volna, 
mint az emberiséget megbántani, föltevén róla, hogy 
hosszabban és készakarva birja magát alávetni oly 
uralomnak, mely sem igazi nagyságon, sem kétség-
telen hasznosságon nem alapul. És mi jelről ismer-
szik meg valakinek nagysága? Eszméi hatalmáról, 
midőn elvei és rendszere, halála vagy bukása elle-
nére diadalmaskodnak. „Non licet facere malum, ut 
eveniant bona." Ez a kath. öntudat egyik jelmon-
data. Nem szabad-e váljon lerontani a régi templo-
mot, s helyette ujat emelni? Nem az kerestetik, mi 
igaz, de mi czélszerü ! ? hogy a közhasznosság elve 
megmentessék stb. Mainap már kisszerű gáncsos-
kodás gyanánt tűnik fel, az avas obscuritások mel-
lett harczolni, vagy az eszmék fejlődésének dogma-
ticus „netovábbot" parancsolni akarni. I ly vezény-
szót nemcsak az előre törő gondolatok túlszárnyal-
nak, de a gondolat sebességével határos gépek is 
túlrobognak. Hogy a föltartóztathatlan kerekek egy 
„embert" tiportak el s morzsoltak szét, hogy a be-
végzett tények rendszere egy népet, egy nemzetet 
semmisített meg ősi jogalapjai s történelmi kivált-
ságaival: a közhasznúság Ítélőszéke előtt vita tár-
gya épen nem lehet. Az úgynevezett szellemi tehet-
ségek csak szárnyai a mindent magával ragadó 
anyagi erőnek, mely azoknak nyomában rohan czélja 
felé. Mily tér jut ilyformán megzavart fogalmaink 
közt az „öntudatnak?" El kell-e fogadnunk Shake-
speare tanácsát, midőn az elnyomott igazságot egy 
személyben igy látszik gúnyolni: 

„Ha nincs remény, s segitni nem lehet, 
Hát mögé dobjuk a keserveket. 
Mult bánaton biisulni annyi, mint 
Szerezni a leéltliez újra kint. 
Vedd jobb feléről, ami megesett." 

Megkísértem itt egy messze földről, Franczia-
ország déli részéből váltott párbeszéd folytán, — 
mi ugy hiszem leghathatósabb tanúbizonysága az 
öntudat visszanyomhatlan működése s rokonérzel-

meket kereső egyesülési vágyának, azaz a természet-
fölötti életnek, — legalább fővonásaiban megismer-
tetni az olvasókkal e fönséges tárgy fölötti bővebb 
és mélyebb vizsgálódásom eredményeit. Innen ki 
fog az is tűnni, hogy a vajúdás korszakai nem al-
kalmasak, nem kedvezők szakszerű munka kiadá-
sára, melyben a próbára tett társadalom árnyolda-
lai rajzoltatnak, s melynek iránya rendithetlenül 
katholikus. Ugyanis a világ-egyház most már nem 
elégedhetik meg azzal, hogy valamicskét nyerjen, 
az ő isteni föladatai közönségesek, általánosak. Ha 
az egyház soha meg nem szűnt hirdetni mennyei 
alapitója jelszavait : „regnum meum non est de hoc 
mundo !" annál erélyesebben kell ezt hangoztatni 
korunkban a hitetlenség vakeszközeivel szemközt, 
midőn a szellemi lét alapjai mindig nagyobb erő-
szakkal döngettetnek. 

Azzal vádolják a kath. egyházat, hogy az Is-
ten félelmét, mely minden keresztény bölcseség kez-
dete, szolgai rettegésre változtatta, s a lelkismeretet 
micrologiai alapra czövekelte le, hogy az ember szel-
lemi rablánczainál egyebet ne láthasson, melyeknek 
hordozása végre is második természetünkké lesz. E 
lealázó nyűgből csak ugy lehet szabadulni, ha a 
tudományt korlátlannak, minden tekintélyen fölül-
állónak nyilatkoztatjuk s elfogadjuk a szabad vizs-
gálódás elvét, melytől a catholicismus irtózik. 2) 
Azért minden eszközzel bele kell vágni a közokta-
tás és gyermeknevelés ujonszervezésébe, s azoknak 
az ész hatalmával oly irányt adni, hogy a kor gyen-
geségével határos ábrándok leküzdése ne kerüljön 
többé a tudomány embereinek annyi önfeláldozásá-
ba. Igy beszélnek azok, kik a lelkismeret tágításán 
minden kitelhető erővel dolgoznak. Az emberiség 
leélte kiskorát, melytől az előitéletek csaknem elvá-
lasztliatlanok ; át kell lépnünk valahára már a férfi-
korba, midőn az emberek saját irányukat követik s 
elutasítják maguktól a járszalagot. Ilyenek nem 
akarják tudni, hogy a kath. egyház csak gyámbot-
tal kinálja meg a világot mindannyiszor, és megen-
gedi, hogy azt a fölvilágosult emberek legjobb be-
látásuk szerint vegyék használatba. Ha valaki ilye-
tén gyám-botra nem támaszkodik lénye egész su-
lyával, de saját lábait is használja : csak a józan ész 
sugalmát követi, mely az erők kölcsönös összemű-
ködését kivánja az egyensúly fentartására. De vég-
nélkül csalatkoznak is azok, akik a kath. öntudat 

2) Legújabban Wenig János insbrucki egyetemi igaz-
gató nyíltan vitatta, liogy „Die Wissenschaft ist nicht voraus-
setzungslos,sie ist nicht unendlich,sie ist nicht autonom s t b . . . " 
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elfogadásáról saját önállóságukat féltik, akik ugy véleked-
nek, hogy ezáltal nem lennének egyebek automatoknál, az 
ész és akarat kizárásával. A kath. anyaszentegyház soha-
sem fogadta el, se nem helyeselte a világot szerte pusztitó 
titkos-társulati elveket, melyek az embert más ember kezé-
ben lelketlen eszközzé (géppé) alacsonyítják. Az ö isteni 
szellemben vezetett tanitása mindig azon végződik, hogy az 
ember tökéletesen szabad legyen és e tanítását Krisztus 
Jézus tekintélyével támogatja. Ugyanezen tanitásból vonja 
le mindig ama végkövetkezményt is, hogy embernek ember 
fölött nincs hatalma, csak az Isten által, ki észszerű enge-
delmességet kíván tőlünk az erkölcsi rend megőrzésére. E 
fönséges, életadó öszhang szerintünk csak a katholikus ön-
tudatban találja föl örökérvényű biztosítását. Egyedül a mi 
meggyőződésünk az, mely magasabb, végtelen irányt szab a 
boldogság utáni vágynak, mely nem tapaszt minket örökö-
sen a földhöz, mely habozás nélkül jelöli ki előttünk a jö-
vendő útjait. E meggyőződést föláldozni részünkről annyit 
tenne, mint köznyelven szólván, zsákutczába jutni, hol a 
kétségtelen zavar egyenlő a megsemmisüléssel. Mi ki nem 
tehetjük magunkat soha azon veszélynek, hogy csak nevet-
ségesek legyünk, mint azok például, kik a központtól elsza-
kadván, hosszas rajongásaikat a legszánandóbb módon vé-
gezék be. Most nem lehet annál öldöklőbb bizonytalanság, 
melylyel az önmagunkkal való meghasonlás vesz körül 
bennünket, mint könnyen alámerülő szigetet a sebes ár-
folyam. 

Valóban megdöbbentő példáit látom az ily áldozatok-
nak, midőn a világesemények közt magát az erkölcsi embert 
keresem. Es minél nyíltabb lesz előttem a tér, hol álláspon-
tot foglalok : annál jobban szivemre veszem a körülményt, 
mely mindannyiszor előfordul, valahányszor egy lapot for-
dítok, miszerint t. i. nem szabad nekünk embertársaink 
üdvét koczkára tenni, sem elhamarkodott Ítélettel fölöttök 
pálczát förni. Az öntudat bizonyos időközökben isteni befo-
lyás alatt érik és szilárdul. Gyakran a legcsudaszerübb ténye-
zők munkálnak közre, hogy egy lélek megmentessék. Ol-
vassuk csak „Ludwig Clarus3) Simeon, Wanderungen und 
Heimkehr eines christlichen Forschers" czimü érdekes elő-
adásait három szép kötetben, s látni fogjuk, mily szerepet 
vállal az isteni gondviselés czéljainak kivitelében. „Sophie 
Swetschin" gr. Falloux franczia akad. tagtól, Montalembert 
szívbarátjától, arról győz meg, hogy nagyszerű ellentéteknek 
kell képződni az öntudat kifejtésére. A „Studien über Ka-
tholicismus und Protestantismus und Gevissens-Freilieit in 
Deutschland" földeríti az öntudat történelmi vajúdásait stb. 
De maguk a bukott szellemek is elég anyagot s tanúbizony-
ságokat nyújtanak annak világos megértésére, miszerint 
müveik, melyekben ostrom alá vesznek minden ténylegest 
a ker. vallásban, nem egyenlő öntudattal Írattak, s talán 
csak is azért jöttek napvilágra, hogy jelül szolgáljanak az 
egymás ellen küzdő felek közt, az igazság kivivására, az 
igazságnak, melyet keresni nincs megtiltva senkinek. Ha 
sokan eltévedtek, csak sorsukat találták meg. Nem keil-e 
váljon tüskén, bokron, sáron, göröngyön keresztül csatan-

3) Volk D. porosz kir. tanácsos, kinek megtérése nyilvános isteni 
kegyelem miive, s igen igen tanulságos. 

golni még álmunkban is, mig az enyhitö oázt elérjük? Az 
itélö biró, kinek tiszte szivén fekszik, nem válogathat a 
tanuk közt. A vádlott és fölperes minden erőszak nélkül 
állítják azokat elő saját igazolásukra. íme ! ez az erkölcsi 
író föladata is. Positiv és negativ tényekből Ítéljük meg, 
melyik részen van az igazság. A pörös feleknek szembesit-
tetniök kell, ez a törvenyes eljárás szabadsaga, s ezután 
következnek a fényes védiratok. Az én tárgyam is, a kath. 
öntudat, melyről nyilváníthatom, hogy életföladatommá 
szilárdult, vád alá van helyezve. Biró nem lehetek, egyetlen 
birája az öntudatnak maga az Isten, a szivek és gondolatok 
vizsgálója. De védenczem mellett meg fogok tenni mindent, 
ami erőmtől telik, hogy ügyét diadalra vezessem. Szabad-e 
testvéreim közbenjáró imájára számot tartanom ? „Benefi-
centiae et communicationis nolite oblivisci, talibus enim 
hostiis promeretur Deus." (Hebr. 13,16.) — (Vége köv.) 

Győri püspök f «pásztori körlevele az általa tartandó ca-
noiiica visitátioról. 

Cum ea, quam ex institutione divina episcopi nacti sunt, 
dioeceses suas regendi potestate, nativo quodam foedere ne-
xuque indivulso consertum est jus atque officium inspectionis, 
ut vocant, ecclesiasticae, vi cujus episcopi, tamquam specula-
tores dati domui Israel, ') omni vigilantia et sollicitudino 
pastorali in id intendere obligantur, ut fidei catholicae in po-
pulo sibi credito illibata servetur puritas et disciplinae, ad 
dignitatem cultus divini, morumque honestatem tuendam a 
majoribus stabilitae, sua constet auctoritas, aut certe, ubi 
eam obseurari vei labefactari contigisset, ad pristinum instau-
retur vigorem ; generatim, ut habita temporum et locorum 
ratione, sedulo ea circums'piciant praesidia, quibus non modo 
caveatur, ne quid res Christiana detrimenti capiat, sed et 
spirituali suorum profectui egregie consulatur. Id enimvero 
est, quod apostolus et doctor gentium accitos Epheso majo-
res natu Ecclesiae monitos voluit, his illos affatus verbis : 
„Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus san-
ctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei."2) Qnde etiam 
s. Augustinus : „Epkcopatus, inquit, nomen est operis, non 
honoris. Graecum est enim atque inde ductum vocabulum, 
quod ille qui praeficitur, superintendit, curam eorum sci-
licet gerens."3) Hue item facit, quod apposite s. Basilius ait : 
„Pastor es ? attende ne te quidquam eorum, quae ad munus 
pastorale attinent, praetereat. Haec autem quid sibi volunt ? 
Fac reducas errabundum pecus, obliga contritum, aegrum 
sana."*) At vero ut episcopus hoc invigilandi inspiciendique 
sive jure, sive officio rite fungatur, satis neutiquam est, ut 
eminus dumtaxat, et ex aliorum relationibus quantumvis fide 
dignis, statum plebis sibi subject accognoscat; verum eumdem 
ipse, singulas dioecesis suae communitates obeundo, suique co-
piant omnibus faciendo,exploratum sibi reddat,estnecesse.Cum 
enim „debitor sit sapientibus ac insipientibus, pusillis aeque 
ac magnis; cumque multa sínt ac varia, quae ab eo praestari 

') Ezech. 3, 17. 
2) Act. 20. 28. 
s) De civit. Dei, lib. 19. c. 19. Op. tom. 7. col. 563. Venet. 1732. 

ed Maur. 
' ) Horn, in illud : Attende tibi ipsi. n. 4. Opp. tom. 3. col. 205. 

ed. Migne. 
7* 
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oportet : non solum mentis vigilantiam sed et corporis sen-
sus, manus occulosque adhibere ad ea, praesentiaque corpo-
rali ac aspectu pleraque lustrare debet."5) Quare mirum non 
est, visitationem dioecesanam inde a primordio tanti momenti 
semper visam fuisse, ut ad earn omni industria peragendam 
Ecclesia conscientiam episcoporum constringere baud dubi-
taverit. Ecquid enim tot synodorum canones, tot summorum 
pontificum décréta, tot illustria sanctissimorum praesulum 
exempla probant aliud, quam susceptam e praescripto sancti-
onum canonicarum visitationem, unam esse e gravissimis ma-
ximeque urgentibus muneris episcopalis functionibus'? Sane, 
iam ipsa aetas apostolica ejus rei documentum nobis exhibet ; 
legimus quippe Paulum Antiochia profectum, universas 
perambulasse civitates, in quibus aliquando verbum domini 
praedicaverat, ut fundatas a se ecclesias confirmaret.0) Idem 
scribens ad Thessalonicenses, quamvis de eorum in fide con-
stantia per Timotheum certior redderetur, vehemens suum 
illos revisendi desiderium significat, ut si quae desunt fidei 
ipsorum, compleret.1) „Hoc Pauli, ut scite notât pius inter-
pres, de Thessalonicensibus visitandis desiderium, etsi a Ti-
motlieo jam visitatis, omnium praelatorum de suis subditis 
in propria persona visitandis, est instructio."8) Alias quoque 
in visitandis, fidelibus apostolus eum sibi praes'titum esse fi-
nem affirmai, ut „aliquid gratiae spirituális" eis impertiatur. 
9) Ceterum in ecclesiasticis priorum trium saeculorum monu-
mentis vix ulla de visitatis ab episcopo parochiis occurrit 
mentio ; cujus rationem inde pronum est intelligere, quod 
saevientibus persecutionibus non alia fere dioeceseos cujus-
que fuerit ecclesia, quam catedralis, in quam unam episco-
pus curas suas omnes conferebat. At reddita per Constan-
tinum pace, postquam coetus christiani per vicos villasquo 
colligi coepissent, episcopi quoque studia sua partiri, et solli-
citudiriem suam ad novas has Christi gregis accessiones pro-
tendere sunt coacti.10) Saeculo jam quarto deprehendimus, 
praesertim in oriente, delegatos ab episcopo presbyteros, qui 
vicario ejus nomine dioecesim circumeuntes, jurisdictionem 
exercebant, dicti propterea neQiodevrai seu circuitores ; nam 
in concilio Laodiceno a. 372. c. 57. statuitur : „Non debere 
in vicis est villis epicopos ordinari, sed visitatores, id est, qui 
circumeant,constitui."1 ') In concilio autem Chalcedonensi a. 
451. memoratur Alexander presbyter et periodeutes.n) Sed 
cum institutum periodeutarum nec universale, neque diutur-
num fuerit, penes unum semper episcopum fuit et cura, et 
potestas potissima ac primaria visitandarum ecclesiarum. Ne-
que existimandum est priscos illos pastores, zelo religionis 
inflammatos, et muneris sui apostolici probe conscios, hoc tam 
salutare officii genus ovibus suis subtraxise : id si quis opina-
retur, eum tota retro autiquitas erroris revinceret. De s. Mar-

5) Synod, provinc. Tyrn. a 1688. cap. 6. n. 1. apud Péterffy, conci-
lia Hung. part. 2. pag. 365. 

6) Act. 15. 36. 41. 
7 1. Thoss. 3, 10. 
8) Bernardin, a Picouio, triplex exposito ad h. 1. 
9) Rom. 1, 11. 
,0) Thomassin. vet. et nova eccles. discip. Part . 2. lib. 3. c. 76. n. 7. 
") Harduin. acta conc. torn. 1. col. 792. conf. c. 5. D. LXXX. 

Act. 4. Apud Harduin. torn. 2. col. 431. 

") Epist. 1. patrologiae curs. complet, tom. 20. col. 377. ed. Migne. 

tino testis est Sulpitius Severus, assiduum ilium in perlu-
strandis parochiis ruris fuisse, et nec hiemis asperitate ab hoc 
labore deterritum : „Cum ad dioecesim quamdam pro solemni 
consuetudine, sicut episcopis visitare ecclesias suas moris 
est, media fere hieme venisset, mansionem ei in secretario 
ecclesiae elerici paraverunt."13) Refert idem Severus, Mar-
tinum frequentissimo stipatum discipulorum agmine, iter fe-
cisse, vitám denique ipsam in cursu visitationis finivisse ; etsi 
enim non ignoraret supremuin sibi diem instare : ultro ta-
men ad oppidum Condatense in extremis episcopatus Turo-
nensis finibus situm se contulit, ut enata illic inter clerieos 
dissidia componeret, quo negotio expedito, animam ibi crea-
tori reddidit.14) Yisitationes s. Athanasii obtentui fuere Ari-
anis, ut ei crimina falso affingerent, a quibus vir sanctus ali-
enissimus erat, quaeve clerici, quos in itinere magno numero 
lateri constanter adliaerentes habebat, edito publico testimo-
nio, tamquam commentitia diluerunt.15) Quam indefensam s. 
Augustinus in visitando explicuerit solertiam, Possidius in 
ejus vita pluribus ostendit, signanter dum ait : „rogatum ad 
visitandas, instruendasque et exhortandas catholicas plebes 
ivisse, idque ab ipso frequentissime factum." 1G) Ipse quoque 
Augustinus in epistola ad Celerem excusat se, quod promissi 
fidem non prius exsolverit, „quoniam visitandarum ecclesia-
rum ad suam pertinentium curam necessitate profectus esset." 
17) Saepius illuin ad castellum Fussalense, quadraginta pas-
suum millibus Hippone dissitum venisse, ex ejus ad Coe-
lestinum epistola patet.18) Neque praetereundum hoc loco 
quamquam pervulgatum sit, quod s. Hieronymus advertit : 
„Hanc esse ecclesiarum consuetudinem. ut ad eos, qui longe in 
minoribus urbibus per presbyteros et diaconos babtizati sunt, 
episcopus ad invocationem Sancti Spiritus manum impo3Ïtu-
rus excurrat " 1 9 ) S. Joannes Chrysostomus auctor est epi-
scopo, ut non quidem nimiam, moderatam tamen valetudinis 
rationem habeat ; quia „si vir aliquis episcopatu honoratus, 
cui cura ecclesiae concredita fuerit, sitque virtute praeditus, 
ceteraque omnia habeat quae habere par est sacerdotem ; ve-
rum prae nimina aegritudine semper in lecto decumbat : quid 
hic prodesse poterit ? quam suscipere peregrinationem ? quo 
pacto visitare ?"2U) Theodoretus Cyri episcopus, octingenta-
rum ecclesiarum pastoralem curam sortitus, tot enim Cyrus 
habebat paroecias, ita in iis lustrandis versatum se scribit, 
ut spatio viginti sex annorum „supra mille animas Marcio-
nis morbo liberaverit, et omnibus haereticis erroribus gregem 
suum eripuerit."21) 

Sed compescendus est calamus recensendi ordine longo 
antistitibus, quos ob sedulam in visitando navatam operam 
a s. Gregorio M.,22) Yenerabili Beda,23) Gregorio Turonensi, 

'*) Epist. 3. col. 181. 
, s) Apolog contra. Arianos. n. 73. opp. s. Äthan tom. 1. col. 379. 

ed. Mign. 
'•) Vita s. Augus. c. 12. 
n ) Epist. 56. opp.. tom. 2. col. 144. od. Maur. VCnet. 1729. 
,8) Epist. 209. col. 777. 

'9) Dial, centra Luciferian. n. 8. opp. tom. 2. col. 165 ed. Migne. 
m) Hom. 1. in epist. ad Tit. circa fin. opp. tom. 11. col. 670. od. 

Migne. 
11 Epist. 52 inter opp. s. Leonis M. tom. 1. col. 850. ed. Migne. 

Dial. lib. 3. c. 38. opp. tom. 3. col. 316. o. Migne. 
M ) Hist, eccles. lib. 3. c. 28. opp. tom. 6. col. 167. ed. Migne. 



s. Bernardo,2 5) aliisque scriptoribus celebratos accepi-
mus ; atque oratio ad alium deflectenda fontem, unde propo-
sito argumento nova lux arcessatur, novumque firmamentum. 

Concilia sexti et insequentium saeculorum provocando 
ad morem (fiuturno usu consectatum, idemtidem inculcant 
episcopis, ut visitationes ipsiinet singulis peragant annis. 
Concilium Tarraconense a. 516. „Decrevimus, inquid, ut an-
tiquae consuetudinis ordo servetur, et annuis vicibus ab epi-
scopis dioeceses visitentur."2 ' ') In eumdem sensum loquitur 
concilium Bracarense II. a. 572. „Piacúit omnibus episcopis, 
ut per singulas ecclesias episcopi et per dioeceses ambulan-
tes, primum discutiant clericos; . . . alia die convocata plebe 
ipsius ecclesiae, doceant illos."27) Duas ergo dies visitationi 
assignatas fuisse, ex hoc canone discimus : quarum prima 
inquisitioni in vitam et administrationem clericorum, altera 
religiosae parochianorum institutioni impendebatur. Singu-
lare est, et dignum animadversione, quod in concilio Toletano 
IV. a. 633. primum videatur lata lege episcopis aegrotanti-
bus, aut alias distentis concessa facultas, negotium visitatio-
nis presbyteris vel diaconis deferendi, atque inde factum, ut 
aperte hoc velut ostio successu temporis jus visitandi ad 
archi-diaconos delegatione perpétua et ordiuaria transiret. 
Verba concilii haec sunt : „Episcopum per cunctas dioeceses 
parochiasque suas per singulos annos ire oportet, ut exqui-
rat, quo unaquaeque basilica in reparatione sui indigeat. 
Quod si ipse aut languore detentus aut aliis occupationibus 
implicatus explore nequiverit, presbyteros probabiles aut di-
acouos mittat."2 8) Addimus adhuc concilium Lucense, quod 
numerum episcopatuum in Lusitania et Grallaecia augendum 
statuit eo consilio, ut episcopi singulis annis parochias suas 
obambulare possent, quod hactenus ob earum ampletudinem 
praestare nequiverant.2 9) 

Capitularia quoque regum Francorum, quorum prae-
sidio et auctoritate, ut Baluzius inquit, bona disciplina diu 
conservata est in ecclesiis gallicanis, germanicis,italicis, crebra 
sunt in ui'gendis annuis episcoporum visitationibus. Unum 
omnium loco proferimus capitulare Caroli magni a. 769. c. 7. 
quod sic habet : „Statuimus, ut singulis annis unusquisque 
episcopus parochiam 3") suam sollicite circumeat, et populum 
confirmare,et plebes docere et investi gare et prohibere paganas 
observationes, divinosque vel sortilegos, aut auguria, phyla-
cteria, incantationes, vel omnes spurcitias gentilium stude-
an t . " Unde colligas quid episcopo in visitatione praecipue 
.agendum incubueri t : nempe, ut sacramentum confirmationis 
dispensaret, ne quemadmodum in alio capitulari dicitur, sine 
confirmatione episcopi quis vitam fiuiat, animaque periclite-
tur ; tum ut doctrina fidei populum informaret : ac denique 
ut atrociorum flagitiorum reos, quibus coercendis parochorum 

î 4 ) Hist. Francor lib. 5. c. 5. et de gloria, confess, c. 59. Pa-
trol. curs, complet, torn. 71. col. 322, et 870. 

î s ) Yita s. Malachias c. 19. n. 44. opp. torn. 1. col. 1098 ed. 
Migne. 

26) Can. 10. C. X. qu. 1. 
C. 12. ead. C. et qu. 

2 8 ) C. 11. ibid. 
Thomassin. 1. c. cap. 78. n. n. 15. 

*") Nomine paroehiae medio aevo dioecesim venisse, patet e. c 
4. C. X. qu. 1. (Leo IV. a. 850) — c. 10. C. IX. qu. 1. (Urbánus I t . 
a . 1095) cap. 1. X. de offic. Archidiae. (I. 23). 

auctoritas saepe non sufficiebat, perquireret, et poenitentiae 
operibus subjectos ad frugem reducere niteretur. 

E x Hincmaro archi-episcopo Remensi, qui saeculo nono 
floruit, et Reginone abbate Prumiensi ejusdem saeculi scri-
ptore comperimus, occasione visitationis indici solitos ab 
episcopo conventus, sive synodos, quas mixtas appellare li-
cet, ad quas districtus illius cum clerici, tum nobiles ceteri-
que laici confluere sunt jussi, de corrigendis moribus, deque 
adminiculis provehendo bono communi opportunis delibera-
turi. E x iisdem auctoribus discimus, in hujusmodi synodis 
delectos fuisse ex viris probatae famae et spectatae existi-
mationis Septem (plerumque) testes synodales, qui juramento 
adstrieti, quaecumque de inolescentibus abusibus, et grassan-
tibus in communitate vitiis explorata habuerunt, indicare te-
nebantur. Forma visitandae ab episcopo dioecesis, quam Re-
gino accurate adumbratam exhibet,31) haec e ra t : praecessit 
arclii-diaconus, vel archipresbyter, et adventum episcopi bi-
duo triduove, priusquam ad parochiam appelleret, annuncia-
vit, omnesque monuit, ut ad ejus synodum „die denominata 
impraetermisse occurrant. Deinde ascitis loci presbyteris, 
minores causas coguoscebat, et quae facile componi poterant, 
expedivit, ut tempori et sumtibus episcopi parceretur. Hic 
ubi adfuit, primum testes synodales constituit, et jurejurando 
constrinxit ; mox habita allocutione, ad percontationes pro-
cessit, quas longa serie recensitas videre est apud eumdem 
Reginonem.3 2) Secundum banc formám visitationes suas in-
stituisse Udalricum episcopum Augustanum, narrat Gerar-
dus in ejus vita.33) Neque absurda est Baluzii conjectura 
opiuantis, eamdem formam per omnes oecideutis regiones fu-
isse receptam. 3 i ) lllud adhuc obiter adnotamus, Hincmarum 
in suis capitulis synodicis solum praescribere : „quibus de 
rebus magistri et decani per singulas ecclesias inquirere, et 
episcopo renuntiare debeaut."3 à) 

Aetatis subsecutae concilia nihilo fuerunt segniora in 
refricanda ingeminandaque visitationum obligatione. Duo 
interim sunt, quae frequentius ab illis perstricta offendimus : 
imprimis archi-diaconos, qui ex origine sua tamquam vicarii 
et adjutores episcoporum delegata dumtaxat potestate paro-
chias visitare poterant, ita sensim auctoritate invaluisse, ut 
jam jure proprio ac ordinario munus hoc obiverint, atque in 
ipsa saepe episcoporum jura involarint, parochos instituendo, 
matrimoniales, aliasque majores causas dirimendo.3(i) Quare 
complurium, saeculi praesertim tertii et quarti decimi syno-
dorum decretis cautum fuit, ne quid deinceps archi-diaconi 
de jurisdictione episcoporum sibi arrogarent ; ne se causis 
immisceant episcopo jure rcservat is ; neve vicarios seuoffici-
ales sui loco subdelegarent. Majus adhuc usurpatae auctori-
tatis dispendium fecerunt, postquam episcopi vicarios gene-
rales in consortium jurisdictictionis adoptaverunt, quibus 
persaepe visitandi provinciám detulerunt — Alteram est, 
quodjus exigendi procurationes dicta concilia temperaverint, 
justisque circumscripserint limitibus. Apud scriptores aevi 

3I) De ecclesiast. discipl. lib. 2. c. 1. Opp. col. 280 ed. Migne. 
3 t ) Loc. cit. 
,1) Apud Mabillon. Acta Bened. sait. 5. 
3l) Ber.ed. XIV. de synod, lib. 4. c. 3. n. 3. 
3ä) Opp. torn. 1. col. 776. ed. Migne. 
" ) Thomassin. 1. c. Part. 1. lib. 2. c. 7. 9. 10. 
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raedii procuratio idein est ac contributio sumtuum et expen-
sarum necessariarum pro victu et honesta sustentatione tem-
pore visitationis praestanda illis, qui ecclesias dioecesis visi-
tant .3 7) Procurationes ejusdem sunt cum visitationibus anti-
quitatis; j am enim saeculo sexto earum occurrit mentio.38) 
Sed quum visitatores episcopi aeque ac archi-diaconi magno 
cum apparatu, et numeroso sociorum jumentorumque agmine 
proficiscerentur, nonnumquam expensae in eorum sustenta-
tionem requisitae, ecclesiis oneri fuerunt haud ferendo : 
quippe continua eo tempore minorum dynastarum inter se 
bella, et oppositiones, quae episcopis jus dicentibus, et publi-
cas poenitentias etiam in laicos dictantibus passim paraban-
tur, non facile sinebant. ut ii tuto dioeceses lustraren t, nisi 
magno comitatu, et armato plerumque milite stipati procé-
dèrent. Fuisse quoque, quos fastus aut vanitas ad explican-
dam pompam impulerit, non est cur inficiemur. Quos in 
excessus visitationes quandoque evaserint, conjicias ex iis, 
quae synodus Strigoniensis a. 1450. non sine respectu ad c. 
6. X . de censibus (III. 39.) exprobrat : „Quidam praeposito-
rum, archi-diaconorum et personarum ecclesticarum, digni-
tates et praesidentias eorum questum putantes in gravamine 
ecclesiarum sibi subjectarum cum viginti aut pluribns equis, 
quos aliqui tempore visitationis fiendae imprudenter accom-
modant, cum famulis incompositis, cum canibus venatoriis et 
avibus visitant ecclesias et plébános eorum spoliando magis 
quam corrigendo. Aliquando vero per capellanos aut fami-
liäres, quod eis non licet, visitant ecclesias et plébános mul-
tipliciter vexando et spoliando in scandalum ecclesiae ho-
nestatis non modicum. 3!>) Similes querelae alibi quoque 
locorum jam dudum antea percrebuerunt. Necesse proinde 
fuit modum statuere, quo abusuum praecideretur occasio. 
Quare concilium Lateranense III . a. 1179. c. 4. tum numerum, 
edictiorum id est, equorum, tum epularum sumtus restrin-
xit .4 0) Eodem pertinet decrectum Innocentii IV. quo prohi-
betur, ne archi-episcopus, episcopus, aliusve praelatus ipse 
vei aliquis de sua familia ullam pecuniam, „sed in victualibus 
expensas tantum recipiat moderatas," neve ipse vei quisquam 
suorum aliquod munus, quodcumque sit, et qualitercumque 
offeratur, praesumat aceptare.4 1) Idem coniirmavit, et sanci-
tis poenis communivit concilium Lugdunense II. a. 1274. sub 
Gregorio X. Apud nos synodus Budensis a. 1279. c. 14. 
monuit : ne ecclesiarum praelati, cum suas dioeceses vel paro-
chias visitant,. . . visitatis graves accidant.1 3) — (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
S Z É K E S F E H É R V Á R , jan. 8-án. Az alig néhány órá-

val letűnt nap reggelén, e hó 7-én, a székesfehérvári pap-
növendékek ifjabb kara érzékeny jelenetnek volt szemta-
nuja. Ugyanis Pauer János fehérvári apát-kanonok ur ö 
méltósága vált meg tőlünk, hü tanítványaitól, „Isten hozzá-

31) Ferraris, v. Procuratio n. 1. 
X) Cone. Tolet. I II . a. 586. c. 20. eonf. c. 6. C. X. qu. 3. 
39) Dankó, constit. synod, almae eccles. Strigon. pag. 18. 
ÏU) C. 6. X. de censib. (III. 39). 
4I) C. 1. de censib. in 6. (III. 20). 
« ) C. 2. ibid. 
t3) Pétorffy conc. Hung. part. 1. pag. 109. 

dot" rebegvén azon cathedrának, mely becses személyére, 
mint nap az egész mindenségre, csak fényt tudott árasztani, 
s melyről huszonnégy év leforgása alatt hallották a magyar 
Sión leendő fiai mézzel folyó ajkairól a történelmet, az igaz-
ság szűzi köntösébe öltöztetve, s a valóság maradandó szi-
neivel ecsetelve, előadni. Érzékeny s a sziv gyengéd húrjai t 
rezgésbe hozók valának szeretett tanárunk, Pauer cz. p. ur 
ö méltóságának búcsúzó szavai. Mint a vihar következtében 
zajgó tenger küzdött nemes keble az elfogultság már-már 
erőt vevő hatalma ellen, mely elérzékenyülése szivreható 
szavain is észlelhető vala. Fájdalom csak két hóig gyönyör-
ködheténk sokszor a sziveket is andalgásokból felrázó ékes 
szavain. Oly kevés idő volt ez, mely sebes szárnyakkal el-
röppent, mint egy nap évezredekhez viszonyítva ; csak alig 
néhány pillanat elődjeink szerencséjéhez képest ; de elég 
arra, hogy tudjuk becsülni őt, mint tudomány-szerető, mint 
páratlan szivjóságu férfiút, mint bölcs vezért és kalauzt a 
mostani, felvilágosodottnak hirdetett század viharaiban. Va-
lóban egyrészt nagy örömünkre szolgált őt, mint az egyházi 
méltóság e magas fokára jutot t férfiút látni cathedránkon 
ülve, melyen ő most a megválás pillanatában sziik keretbe, 
rövid foglalatba, dióhéjba szorítva, hogy mint törvények s 
életszabályok mindenkor szemeink előtt lebegjenek, ujolag 
sziveinkbe vetette a már általa többször elhintett magva-
kat, vezérfonalul szolgálván búcsúbeszédében eme minden 
eszméje s mondatából visszatükröződő jellemző szavak : 
„Initium sapientiae est timor Domini." Ez az, mit ö most, — 
úgyszólván — végrendeleti órájában örökségkép hagyott 
nekünk, s mi ezt drága gyöngy gyanánt zár juk szivünkbe, 
mert csak ezt tar tván szemünk előtt, mondhat juk tiszta lel-
kismerettel : „Bonum certamen certavi, cursum consummavi 
et fidem servavi," sz. Pál apostollal. Elhangzot tak végre 
szavai, melyek nem külső mázzal, hanem a valóság 
ragyogó fényével tündököltek a terem boltozatán megtörve, 
de nem buborék, vagy árnyék gyanáut minden hatás nélkül 
elenyészve. Soká, oh igen soká néztüuk a kellemes voná-
sokra, hogy mély benyomást gyakoroljon lelkünkre azon 
arcz, mely első pillanatra képes megnyerni mindenki szere-
tetét ; s amelyen a szelídség galambja az elvonultsággal pá-
rosult, mint a szende ibolya, vagy bájdalu zenét re j tekben 
egyszerű szinbe burkolódzva. Végre befejezem én is sorai-
mat ide csatolván, hogy büszkének ta r t juk magunkat , mi-
kint egyik társunk tolmácsolván érzelmeinket előadá ö mél-
tóságának, azért mert mi is, habár csekély idő leforgásáig, 
tanítványai valánk e jeles egyháznagynak. Mélyen bevés-
tük szavait szivünkbe, szemünk előtt tar tamijuk nemes pél-
dáját, s lelkünkben mindig kiséröi leendünk e kedves taná-
runknak óhajtva, hogy hosszú időn keresztül e magasztos 
polczon tudománya tündöklő sugarait aszerint hintse, amint 
egyházunk, szeretett hazánknak égető szükségei kívánják, 
amint mi most „minthogy sem aranyunk, sem ezüstünk 
nincs" imáinkkal is, amennyire lehet segiteni, sz. kötelessé-
günknek tar tandunk. 

V E V E Y , (Svajcz) dec. 5-én. A 17-ik század közepe 
tá ján a svajczi cantonok elhatározták egy vallás-nemzeti 
ünnepnek évenkinti rendezését, és mind az protestáns or-
szágokban divatos, ,böjt' nevezetét adák ennek. A katholi-
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kus cantoaolc is elhatározták évenkint a haza jóléteért Is-
tennek az ima egy napját szentelni, de ez valóságos keresz-
tény ünnep volt, az egyházi szertartások minden fényével 
és ,Te Deum'-mal. 1830-ban elrendeltetett, hogy ezen ün-
nepnap a katholikusok és protestánsok által ugyanazon egy 
napon, September harmadik vasárnapján tartassék. Ezen 
szokás a vallási érzelmeknek közben történt lankadása mel-
lett is, még mindig fönáll ; azonban a protestánsoknál inkább 
polgári mint vallásos színezettel bir. A kereskedések, inté-
zetek, hivatalok becsukvák, a kocsik közlekedése, és min-
den zaj szigorún tiltatik, a „böj t" régi külsősége meg van 
tar tva, de az igazi ajtatosság, mely a templomokba hivta, 
vonzotta az embereket, eltűnt a rationalisticus légkörben, 
melyet szivünk ; az ünnep vallási jellege nem létezik többé. 
Látszólag a szigor megőriztetik, de ezer módot találnak 
alattomban azt lerázni. A katholikus cantonokbau külsőleg 
az ünnep nem viseli magán a szomorúság jellegét, a ható-
ságok csak a tánczmulatságokat, és a korcsmázást az isteni-
tisztelet alatt t i l t ják. Az idén itt a szövetségi ünnep valóban 
hálaadó nap volt, hogy Isten két bajtól, a cholerától és há-
borútól ez évben megmentett . Azonban az élelmi czikkek 
drágasága, és főiparágaink hanyatlása szomorú jövővel ke-
csegteti, különösen a munkás osztályt a télnek közeledtével. 
— A protestánsok és szabadkőmivesek csakugyan kivitték, 
hogy a katholikusoknak Genf két külvárosában a templom-
épitési engedély meg nem adatott. A genfi nagy tanács sept. 
8-án tartatott ülésében ezt igy határozta.De ha a katholikusok 
itt elvesztették is ügyüket , megnyerték azt a közvélemény 
ítélőszéke előtt. A kálvinisták főlapja „Journal de Généves" 
maga is ugy volt nyilatkozni kénytelen, hogy a tanács nem 
eléggé alapos indokok által vezéreltetett. — A statistikusok 
ugyan ügyesen takarga t ják a genfi katholikusok valódi 
számát, de lia a közönség mégis csak meg fog győződni 
arról, hogy Genf mindegyik külvárosában több ezer lakos 
van, k ik templomoktól távol a vallás vigaszaitól megfosztat-
nak, lehetetlen, hogy végre a két templomérti folyamodvány 
igazságos voltát el ne ismerje. 

A mult hó folytán itt gyűlésezett munkások nemzet-
közi egyesületéről sokat beszéltek. Porosz és svájczi lapok 
sok roszat mondtak felőle, ped g nem tudom valóban, miért ? 
E z sem volt roszabb sok másnál, mert habár sok megro-
vásra méltó dolog mondatott is, mégis azt a berni társadalmi 
tudományok közgyűlése fölé kell emelnünk A liberális sajtó 
természetesen azt várta, hogyT a munkások majd kizárólag a 
89-ki elvek paraphrasisával foglalkozandnak. A munkások 
ugy találják, hogy jelen helyzetük az uj társadalomban 
«pen nem nyúj t ja a boldogság non-plus-ultráját a korlátlan 
versenyzés mellett. Érz ik legtöbben a családi élet örömei-
nek nélkülözését, beismerik, hogy a nőnek minden idejét a 
ház tar tásnak és gyermekeinek kellene szentelni, de legtöbb-
ször el kell hagyni ezen hivatását, hogy egészségtelen mű-
helyekben csekély napdijt szerezzen. Do lia érzik is a bajt , 
nem birnak az orvosság tudomásával, láttuk ugyanis napi 
rendre térni őket egy felmerült vallási kérdés fölött, kinyi-
latkoztatván, hogy ez nem tartozik az egylet czéljai közé. 

Egy hét óta nem beszélnek itt másról, mint arról, hogy 
a katholikusok és protestánsok, a régi canton és az avval 
1815-ben egyesitett savoyai községek közötti egyenlőség 

megalapittatott. Igy van Genfben egy gazdagon ellátott 
kóroda, hová még idegenek is befogadtatnak, csak a genfi 
folyó balpart járól valók nem. Vannak az utóbbiaknak is, de 
csekély alapitványaik. Könnyen felfogható, hogy a régi 
genfiek önzése panaszokat támaszt. A régi canton azonban 
azt állítja, hogy ama megosztás való oka az 1815-iki egye-
sülési okmányban keresendő. A savoyi fejedelem 1815-ben 
országa egy területét átengedvén a kalvinista köztársaság-
nak, igen bölcsen azt kötötte ki, hogy a romai kath . vallás 
addigi jogaiban megmaradjon. Ezen garant iának a reá kö-
vetkezett 30 év alatt meg volt ereje, addig t. i. mig az u j 
jog elmélete a szerződések szemtelen eltiprásából tért nem 
nyert . A balparti katholikusok a nevezett egyesülési actá-
nak tulajdoníthat ták azon kevés szabadságot, melyet az 
1846-iki forradalomig élveztek. Azóta azonban számtalan-
szor megsértetett a szerződés, és megtartását a katholiku-
sok nem tudták már hol sürgetni. A szövetségi tanácsnál 
nem, mert ez maga is megsértette. Victor Emmanuel keve-
set gondol a vallási érdekekkel, azután ö nem fejedelme 
többé savoyának, ezen czime átment a franczia császárra, 
erre hivatkozni pedig tekintettel annexioí ismert vágyaira, 
nem volna tanácsos. Ha tehát a genfi katholikusok a bizony-
talan garantiát , egy kevésbbé illusorius biztosítékkal felcse-
rélhetnék, szivesen hajolnának erre. Hanem az e czélból a 
nagytanács által kidolgozott tervezet nem volna méltányos 
megoldás. Azt akar ja , hogy a katholikus vallásgyakorlat 
legyen szabad, és a cultus államköltséggel fedeztessék. Isten 
őrizzen, hogy majd ennek folytán alapitványaink elszedes-
senek, és mi egy kálvinista többség kegyeire legyünk 
utalva. 

A neuchateli államtanács a felső tanintézetekből min-
den vallási elemet száműzni siet. A legutóbbi időben a kor-
mány7 a neuchateli collegiumot, mely a községé vol t , a sza-
badelvek czime alatt elkobozta, és akadémia fényes czimé-
vel felruházta, megtartván mégis a tanárokat . Ez évben egy 
lépéssel tovább ment, elmozdítván három kitűnő tanárt , k i k 
kevésbbé rokonszenveztek a forradalom tanaival, helyökre 
egy úgynevezett tudóst alkalmazván, ki néhány év óta több 
városokban az embernek a majomtóli származásáról ismert 
tant felolvasásokban hirdette, és egy freiburgi származású 
másik tanárt, ki eddig nem tűnt ki másban, mint forradalmi 
utópiák, és gorombaságok által, melyekkel elleneseit lapjá-
ban majd folyton illeti. 

INSPRUCK, jan. 6-án. Valódi gyönyörrel lepi meg a 
jövevényt az insbrucki egyetem liittani kara . Ez egyetem-
nél semmi püspöki papnevelde sem létezik, mégis hallgatói 
száma ezidén 201, és pedig 64 egyházmegyéből, a legkülön-
félébb országokból s majdnem minden európai nemzetiség-
ből. Hollandiak, németek (svajcziak, tyrolok, poroszok, ba-
jorok, austriaiak, karinthiaiak,) olaszok, magyarok (10-en,) 
francziák, oroszok, lengyelek, angolok, amerikaiak, csehek, 
morvák, dalmaták, katholikus szeretetteljes s egységes egy-
velegben láthatók és hallhatók itt a tanórák közti időben 
(akadémiai negyedben) a folyosókon. A hallgatók számát 
tekintve, ezen liittani kar a közép-európaiak elseje között 

' áll, a nemzetiségek különféleségére nézve pedig, véleményem 
szerint, az első heWet foglalja el. A hallgatók száma növe-
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kedőben van s ezután még hatalmasabban fog gyarapodni, 
miután ez évtől kezdve fel van jogosítva a tanári kar, az il-
lető pályázókat, közönséges szigorlatok megtevése mellett, 
tudorsági fokra emelni. — Ezen egyétemen hétnemü szer-
zetbelieket vettem észre, t. i. benedekieket, ciszterczieket, 
premontreieket, Jézus-társaságiakat, ferenczrendüeket, mi-
noritákat és irgalmasokat. 

A Jézus-társaságiak itteni, egyetemi hallgatók számá-
ba berendezett, convictusába évenkint legalább 40-nél több 
jelentkezik, mint a hely szűke miatt, (96-ra van hely) föl-
vétethetik. A convictusban levők dicsérendő szorgalommal 
használják fel a talán soha vissza nem térendő alkalmat és 
előnyt, különféle nemzetiségüknél fogva, egymástól minden-
napi közlekedés által, különnemű nyelveket eltanulni. 

Talán azon körülmény is érdeklendi, hogy a keleti 
nyelvek itteni tanára, Wenig János atya, mult évben oly fel-
tűnő syriai nyelvészeti müvet irt, hogy azonnal a nevezetes 
lipcsei keleti-akademiától taggá választatott, mi annál kü-
lönösb, hogy azon akadémiában Wenig még C3ak a harma-
dik mint katholikus és második mint Jézus-társasági tag. 

Eöry. 

VEGYESEK. 
,Magyar Sión' decemberi füzetében Fábián István je-

les czikkét olvassuk „a magyar átokmintáról", (das Unga-
rische Fluchformular.) Történeti kútfők nyomán bevitatja 
az iró, hogy az átokmintát Láni, karponai prot. lelkész 
bosszú-és rágalmazási vágyból koholta; Jordánszky nyo-
mán dogmatikai indokokból bevitatja, hogy annak szerzője 
sem jezsuita, de még kath. ember sem lehetett ; közli az 
átokmintának kálvinistás huszarenlatein eredeti szövegét ; 
előadja Wittnyédi pártütési, összeesküvési résztvevősét, 
Lányi prédicansnak éleményeit, a prot. igehirdetőknek tör-
vényes elitéltetését, és a Fluchformular ujabb történetét. — 
A Prot, lapnak névtelen irója betekinthet a kir. kath. egye-
tem könyvtári olvasó-szobájába, ott találhatja a Magyar Si-
ont. Könyekig fog vigasztalódni. — liáth Károly a bélai 
apátság történetét közli ; Farkass Mihály a bakai plébánia 
történetét adja ; Knauz, a szerkesztő ur, posonyi káptalan 
levéltárából kéziratokat közöl. — E füzettel be van fejezve 
a M. Sión 4-ik évfolyama, a történelem kedvelői, a dolgok 
forrása után szomjúhozok, végre a mai állapotokat a múlt-
ból tanulmányozó komoly férfiak meghivatnak a Magyar 
Sión ötödik évfolyamának előfizetésére. 

Emiitettük már egyszer, hogy ft. Intay Vazul, szent-
benedekrendi érdemes áldozár ur „Jézus és Mária élete" 
czimü munkáját nyomtatás alá bocsátani fogja. E munka 
most nyomatik, tiz ives füzetekben fog megjelenni, minden 
füzetnek ára 30 kr. o. é., lesz pedig mindössze 8 fűzet ; a 
megrendelések nt. Füssy Tamás, szent-István-társulati igaz-
gató úrhoz intézendők Pestre, Borz-utcza 3 szám. Az Író-
nak gyakorlott tollát, világos irályát, könnyen érthető, sza-
batos magyar nyelvét a t. olvasó-közönség ,Jézus Krisztus 
követése' czimü fordításból is eléggé ismeri ; e munka tehát 
nemcsak a közép, hanem az alsó osztályoknak is igen ajánl-
ható, mely egyetemes jó tulajdonsága mellett még avval is di-
csekszik, hogy mély tudománynyal és készültséggel készít-
tetvén, a tudomány igényeinek is meg fog felelni. A gyűjtő 
ivek szétküldettek, örülnénk, ha a munka legalább 20,000 
példányban nyomattathatnék. 

„Ineffabilis" bullának, mely Szűz Mária szeplőtelen 
fogantatását mint hitczikkelyt a kath. egyházban megala-
pítja, régen foganatba vett fordítása minden élő nyelvre, 
bevégeztetik, s midőn a világ püspökei jun. végén Romában 
összegyülekeznek, közszemlére kitétetik. Ezen vállalat 
Morlhon August puyi püspök elméjében született, s Síre Do-
monkos, Sulpicius neveidének egyik elöljárója által végre-
hajtatott. A fordítás, miután az „Ineffabilis" bulla igen hosz-
szu, 31, negyedrétü, 500 lapból álló kötetet fog tenni. Min-
den nyelven a fordítást, azon nyelvnek legjártasabb irója 
készítette, a püspök átvizsgálta. A leirás az írói művészet-
nek remeke. Első kötet latin, a harmadik kötet olasz, az 
ötödik spanyol, a hetedik franczia, a 13-ik angol, a 16-ik 
német, a 17-ik tót, a 20-ik magyar. — A spanyol királyné 
maga vitte a költséget a spanyol fordításban, Przedicska 
Mária grófné pedig a lengyel fordításnak, az Istenben bol-
dogult herczegprimás pedig a magyarnak. E kötetek külön 
szekrényben felállítva ő szentségének fognak ajándékoztatni. 
E vállalat a kath. hitnek egységéről, a pápa iránti tisztelet-
ről, a hitczikkelynek egyetemes érvényéről, a ker. művészet 
nagyságáról, végre a nemzetek és népek buzgóságáról Szűz 
Mária iránt fog tanúskodni ; valóban e miiben is teljesedik : 
beatam me dicent omnes generationes. 

,Times'-ben olvashatni, hogy a porosz király a szent-
atyának 500 gyorspuskát ajándékozott volna. Ez is szép hó-
dolat, — a szentatya a porosz királynak 500 örök igazsá-
got adhat viszontszolgálatul, melyeknek elseje : ,justitia ele-
vat gentes.' ,Griornale di Roma' jelenti, hogy pétertíllér hat év 
alatt 53 milliom frankot tesz. Elég bizonyíték a kath. élet-
ről az egész világon. 

Szerkesztői tudósítás. 
1' —e. D—k Fer. Az utolsó postát uem jól jelezte ki, Lokenhaus 

Lackenbachchal cserélődött fel. Ami hiányzik, reclamálja. 
J.—sz.—k. — r. K. A. Elküldetett rendesen,de hol veszett? — Kül-

detik másodszor ; ha mégis valami hiányzani fog, nyilt, bérmentetlen 
levélben reclamáljon. 

F—ö—B—a. B.—m. A. A rituálék Hartleben által meg fognak 
küldetni. 

V—a. H—y. Beszéltünk, közöltotni fog, ezt kaptuk nyilatkozatul. 
K—B. B. A. Irtunk ad personam. Az intézkedés megtörtént, mi-

előtt . . . 
N - V. . . A jegyzetekért ezer köszönet, használtuk, s ha kell, 

fogjuk. . . . 
Gy.—sz.—M. B. 1). Amint sejtette, épen ugy történt ; segitve 

lesz a bajon. 
Sz. —B.—s. T. J . Azonnal történt amegrendelés, és pedig nem 

negyed, hanem, amint parancsolta, félévre 10 fttal. Levelét dee. 31-éről 
újra megnéztem, a megrendelés félévre szólt. Ezt megtettem. A követ-
kozést érteni fogja, hogy mi marad még hátra. A meg nem küldött nyolez 
számot méltóztassék azon lapnak kiadóhivatalánál nyilt levélben recla-
málni, s hiszem, meg fog küldetni. 

K—g. M. J. A számok jártak széfes Magyarországon, Léván, 
Trencsénybeu, mig visszajöttek, most már jó'utón vannak Lokenhaus 
Pilgersdorf-ra. 

Sanseverino munkáját Pesten nem kaphatni, s hamarább lehet 
Pekingből, Sydneyből könyvet kapni, mint Nápolyból, vagy Rómából-
Az omlitett tárgyról most értekeznek, a nehézségek nagyok, csak az Is-
ten könyörülhet. Hódítani keveset lehet, mert hozzá férni nehéz ; de 
nem nagy nyereség-e az, ha a jókat ogyütt mogtartjuk ? Egy lélek felér 
az egész világgal, hát még a magyar papság ? ha másról nem lehetne 
gondolkodni, már ez is elég méltó tárgy. Pedig némelyek ezt kevésbe 
veszik. A nehézség onnan ered, mert ahol kellene a végezetnek lenni, 
ott van a kezdet. Csak legyen, bárhol kezdetik is. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, január 26-án. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

TARTALOM : A kath. öntudat érdekében. — Egy-
házi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

A kath. öntudat érdekében. 
,,Corde creditur ad justitiam : ore autem 
confessio fit ad salutem. Rom. X. 10." 

Leirom, mily fölmagasztaló és megnyugtató 
ránk nézve az Isten ügyének, az örökkévaló érde-
keknek szenvedélyes szeretete. Van egy időszak a 
gondolkozó ember életében, midőn lecsillapitliatlan 
vágyat érzünk, mindazon saját erőnkből túlemel-
kedni, amit az iskolákban tanultunk, s olyasmire 
szert tenni, amit ott el nem sajátíthattunk. Kezdjük 
önmagunkat ugy, mint a körülünk mozgó világot 
tanulmányozni. Megnyitja előttünk tapasztalati kin-
cseit az emberismeret. Fölizgatnak a rosz könyvek, 
s végre undorral töltenek meg az erkölcsi világban 
pusztitó bűnök ezrei. Gyermek- s ifjúkori álmaink 
lassankint elenyésznek, s szemben állunk a komoly 
valóval, mely tettre lelkesít. Merre induljunk? me-
lyik irányt s munkatért válaszszuk ? Amerre nemes 
gerjedelmeink s öntudatunk szava, fénye kalauzol. 
Ez az emberre nézve nem csupán becsületkérdés, 
ez határozó örök üdvösségünkre. S csakhamar, mi-
lyen változás történik bensőnkben ! A földről vala-
mennyire fölragadtatunk, hogy kisebbnek lássuk a 
világot és az embereket. Ösztönszerű áramlást enge-
dünk eszméinknek s az anyagi világ homályán 
fölül, tisztább légkörben tartjuk magasra a mérleget, 
melylyel a dolgok mivoltát méregetjük. Majd csu-
kott szemmel ereszkedünk föl s alá a tenger fölött, 
melyből a lélek szomját enyhíti. Ami ilyenkor mar-
kunkban marad, mint a jó gazda a magot, Isten 
gondviselésére bizva elvetjük. Igy jövünk össze-
köttetésbe úgyszólván módnélküli sebesség utján a 
külvilággal, mely ha megért, ugyanazon uton küldi 
nekünk vissza rokonszenvét; s ha meg nem ér t? a 
kimondott gondolat a jövő sajátja, az Istennek bizo-

nyosan lesz rá gondja. „Simile est regnumcoelorum 
homini, qui seminavit bonum semen. Simile est re-
gnum coelorum grano sinapis. Simile est regnum 
coelorum sagenae missae in mare." 

E korszakban a józan kritika is előtérbe lép s 
követeli bennünk saját jogait, melyekről mig az 
ember nézeteiben szilárd álláspontra nem vergődik, a 
különféle érdekek fölülkerekedésénél fogva gyakran 
megfeledkezik. Vizsgálódunk, igen, és kutatunk, de 
a hit lámpájának kezünkben kell lennie, máskép az 
ész maga is, melyet sokszor istenitünk, olyatén 
mozdony alakjában tűnhetik föl, melynek időközi 
működését, igazat szólva, a gyomor főzi ki, melynek 
irányát a szőllő- és fügefalevél mögötti titkos me-
legség tágitja. Mennyire szükségesek itt a valódi 
bölcseség fagypontjai, már csak onnan is észlel-
jük, mert azok magában az anyagi természetben is, 
melynek lelkeül a napsugár van kikiáltva, szemlá-
tomást eszközlik az egyensúly fenmaradását s meg-
őrzenek bennünket az idő előtti veszélyes explosi-
óktól, melyek már számtalan jóravaló embernek is 
szemevilágába kerültek. Az emberi ész egyedüli for-
rásául nem ismerlieti el az agyvelőt, melyben mint 
mondják, ugy szenderegnek az eszmék, mint gyön-
gyök a csigában, mint húrok valamely hangszerben, 
melyek bizonyos érintésre, nyomásra, hullámzásba 
jönnek, hogy megszülessék azöszhang az egymásra 
ható sugarak közösüléséből, s ennek kinyomata, föl-
tétlen életjele volna az emberi öntudat. Az ész a 
maga forrását a természeten kivül és fölül keresi, 
mert kénytelen megengedni, hogy szellemi ihleté-
seit, revelatióit nem a puszta anyagtól kapja, mely-
nek minden élete a vonzerők találkozásában nyilat-
kozik. Az ész forrásának alapját eszerint egyedül 
az Istenben lehet kimutatni, az Istenben, ki megen-
gedte ugyan, hogy az ész elkövesse garázdaságait 
a bün által, de a megszakadt szellemi kötéleket is-
mét össze is forrasztotta a religio által. E sarkpon-
ton emelkedik föl kereszténynek nevezett polgáro-
sodásunk minden fensőbbsége. Ha az ész ez állit-
mányt netalán elveti, végtelen üresség szélére he-
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lyezkedik s önkényt kiteszi magát sokféle catastro-
phának. 

Olvasóim megnyugtatására tanukat is szólítok 
föl, hogy az igazságért vállalt harczaimban tettleg 
támogassanak. Itt van kezem alatt két vaskos mun-
ka, az egyiknek czime : „Dictionaire pour servir à 
l'histoire des égarements de l'esprit humain/ ' (Az 
eltévedt emberi elmék történetére szolgáló szótár.) 
A másiknak czime pedig : „Dictionaire des hérésies, 
des erreures et des schismes." (Az eretnekségek, hi-
bák és vallási szakadások tára.) Itt állnak előttem 
a világ összes kikövéredett lángeszű emberei és sza-
badonczai, vagy talán jobban mondva : tudtok nél-
kül zajló vérkeringésüknek élő gépei!! Nem vagyok 
képes leküzdeni vallásos önérzetemben igazi borza-
dályomat. De át kell forgatnom minden lapot. Mint 
a bányász átfúr minden réteget, hogy aranyat lel-
jen, ugy le kell hatnom a mélység fenekére is. A 
különbség itt szembeötlő'. A bányász sajnálja a ko-
pár földre áldozott időt és munkát, mert annak sem-
mi hasznát nem veszi, legfölebb is, hogy mondhassa : 
„ime! mily mélyen rejlik az a rany!" nálam az el-
hanyatlott elmék, mind ugyanannyi diadalmi jelek 
az igazság szobra körül. Ez is egyik főoka annak, 
hogy sajkámat messzebb taszitám a parttól. A ca-
tholicismus ellenei azt mondhatnák kezeikbe kerül-
hető munkámra, hogy őket nem ismervén, el sem 
Ítélhetem. Bocsássanak meg nekem azon mélyen tisz-
telt jeles irók, kiknek müveit egyidőre azon sors éri 
körömben, hogy az ellenkező szellemekkel vegyest 
összefűzve, mint müveit polgárok valami közhelyen, 
véres szemek között önkénytelen szorongnak. 

Kimondott bölcsészeti axióma az keresztény fo-
galmainkban, hogy csak egynek lehet igazsága, 
azon egyenlő szabály következtében, mely az elfog-
lalt mathematikai pontból minden egyebet kizár. 
Bizonyosan kell ily absolut igazságnak s egység-
nek is lenni, mely felé az igazságnak minden egyéb 
fogalma ösztönszerűleg gravitál. E középpontot le-
het dogmaticusnak nevezni. Ennek létezését nálunk 
ka tholikusoknál legújabban bevallotta, nagy hazánk-
fia Deák Ferencz is, midőn febr. 23-án arról volt 
szó a képviselőházban, hogy a zsidók polgárosítá-
sának érdeke nyilván vétessék föl a válaszfelirat 
pontjai közé ; midőn egyszersmind a civil-házasság 
corolláriumait is fejtegette, egyenesen kifejezvén a 
képviselők előtt, hogy a kath. dogmák ellenállása 
mellett alig hiszi azt egykönnyen kivihetőnek a 
polgári törvényhozásban. Nem is lehet ez máskép. 
A kisebbség hódoljon meg a józan többség közér-

telmének. Az igazságnak absolut s kiható igényei 
vannak, de ezek sohasem kívánják azt, hogy az 
igazság érzete addig destilláltassék, míg végre tö-
kéletesen fölolvad és megsemmisül. Látjuk, hogy 
egyszerű alkotmányos kérdések is mily fáradságo-
san egyeztethetők ki; még csak az kellene, hogy 
hitfogalmaink is összebonyolittassanak. Mi szolgál-
na ugy a világon nyugpontul s menedékül a meg-
támadott jognak, midőn fölkelnek az ellen a föld 
hatalmasai s szuronyaik hegyén hordják körül az 
igazságot ! ! Ha ugy kell lenni, egy cseppet sem en-
gedünk a jogból, mint olyan tulajdonunkból, mely-
től egész lételünk s fenmaradásunk függ ; ugyanis 
a föladott jog keményen szokta magát megbőszülni. 
De ezen alapelv lelkesitsen bennünket vallási joga-
ink védelmében is. A tapasztalás eléggé mutatja, 
hogy az elcsepegtetett erő senkinek sem használ, 
épen ugy. mint a szesz, mely cseppenkint destillál-
tatik s időközben egytől egyig fölszárad. Váljon 
használt-e valamit a világnak ily lecsapolás ? hasz-
náltak-e a vallási szakadások, a jogról táplált fogal-
mak elferditései. az istentagadások, a forradalmak 
annyi vérlázitó igazságtalanságai? Nem kellett vol-
na-e inkább mindannyiszor kilenczvenkilenczet meg-
vizsgálni, csakhogy az ártatlanság kiderittessék ? 
Minden erő az egységben van, és minden gyönge-
ség (kórság) a ziláltságban. 

Legújabban egész Magyarországot át meg át-
járta az úgynevezett politikai jogeljátszás elmélete, 
melyet minden tartózkodás nélkül olvastak fejünk-
re. Erről szólni többé fölösleges. A történelmi jogok 
tudata ellenállt minden kísérletnek. Itt egészen más-
féle jogeljátszás elmélete merül föl. Van-e abban va-
lami igazság, hogyha az ész alárendeli magát a hit 
befolyásának, eo ipso eljátszotta eredeti jogát az ön-
állóságra? Hinni eszerint annyi volna az embernek, 
mint függetlenségét elveszteni, mint saját kiskoru-
ságát bevallani ! A hit cselekedetei is ilyformán nem 
egyebek, mint gyermekes ábrándok, melyeket ok-
vetlen el kell törülni az időnek. Erre mindjárt ké-
szen is állnak Cicero hires mondatával. „Opinionum 
commenta delet dies, naturae iudicia confirmât." 
Most jönnek a syllogismusok.— Az ima nem egyéb, 
mint az ész függetlenségének megtagadása. A gyó-
nás inquisitiói találmány, szellemi tortura. Maga a 
ker. hierarchia eszméje egy megtestesült politikai 
cselszövény, mely a társadalom fölött erős vissza-
élések által tartatik fenn stb. Mindez az öntudatra 
ébredt emberiség nevében büntetlenül hirdettetik. 
Ha azt mondjuk hivő lélekkel, hogy egy buzgó ima 
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tisztáb b látásra képesít, mint a tévtanitók összes fölczifrá-
zott syllogismusai és üres szólamai : nem állnak velünk szóba, 
hanem kiszámított megvetéssel (contemne et vinces) saját 
félsőbbségökre hivatkoznak. A látszat könnyen csal. Ez 
ellen csak egy biztos és kétségtelen támpontunk van, az 
isteni kinyilatkoztatásban, melynek midőn az ész magát 
alárendeli, nemcsak választási jogot gyakorol, de saját belá-
tásával is él, hogy különbséget tegyen a rationalismus üres-
sége s az isteni malaszt teljessége között. Meg kell valla-
nunk, hogy az észnek támaszra van szüksége, és ez nem 
lehet más, mint a hit, mely bennünket tényleges javakban 
részesít. E hitvallomásuak mindaddig változatlan érvényben 
marad, mig föl nem teszsziik, (s annak legjobb okai vannak, 
hogy soha se történjék) hogy egy második revelatio fogja 
megujitani a föld színét. 

A keresztény lelkismeretben eszmék s meggyőződések 
gyökereztek meg, melyek életrevalóságukat nem egy-két 
század áldásdús, hanem örök életre kiható intézményekkel 
bizonyítják. Ne tartsa csak magát az ész saját elfogulságá-
ban rablánczon s tegye le az elvakító szenvedélyeket : 
azonnal világos lesz előtte a tér,honnan a jelennek kétségbeejtő 
bonyodalmai közt tájékozhatja magát. A léleknek szüksége 
van fölüdülésre, s ezt egyedül az okszerű imában lehet föl-
találni. Amint megszűntünk imádkozni, azonnal jelentkezett 
a távol árnyában örökös esküdt ellenségünk, a sátán alakja. 
Mert hiában tagadjuk, az Isten szolgálatát s hitét, mikor 
elhanyagoltuk, okvetlen az ördög uralmának kell fölváltani. 
Es tudnunk kell, hogy ily befolyás alatt minden gondola-
tunk mérgezett, s minden cselekedetünk érdemetlen. Sokáig 
tűnődtem, váljon mi volna legilletékesebb neve azon álla-
potnak, melyben az emberi ész hit nélkül bölcseleg ? Ezt 
lehet nevezni tanult tudatlanságnak, mely az eredeti tudat-
lanságtól abban különbözik, hogy életünk legdrágább örö-
meinek árába kerül. Aki lelkismeretét akármely hatalomnak 
áruba bocsátja, s a közhasznúság örve alatt a keresztény 
erkölcsiség rovására alkudozik, körmönfont bulletineket 
vált, s ezeket szemkápráztatás tekintetéből minden nyilvá-
nos hatóságokkal közli miheztartás végett : bizonyosan segit 
az igazságot és becsületet a közérdek álarcza alatt megfoj-
tani. Itt kell magunknak fogalmat szerezni a finomított zsar-
nokságról, mely nem állit ugyan föl nyaktilókat, de kiszá-
mított alattomos döfésekkel megöli az emberek lelkismeretét. 
Ki van hivatva ily végső csapások elhárítására '? Nem más, 
hanem egyedül azon szellemerkölcsi hatalom, melyről olvas-
suk a történelemben, hogy az Isten házába lépni akaró, de 
ártatlan vérrel bemocskolt fejedelemnek útját állotta. A 
„surge tamdem carnifex!" rémlett Octavius elbódult sze-
mébe s dörgött a már végső szakadásig csigázott vérengzés 
színhelyén a ja jok közt elsiketiilt füleibe, kit nevelő nagy-
bátyjának Julius Caesarnak halála megtanított, nem bizni 
senkiben, legkevésbbé pedig a közelebb állókban ; nem 
bizni még a szeretetben sem, mert hiszen Brutus szerette 
Caesart, mégis leszúrta. — Fordulnak elő esetek, midőn az 
ember anyagi szükségből is fölmentve érzi magát lelkisme-
retének ítélőszéke előtt. Távol legyen, itt a politikai önkény-
nek annyiféle kisebb-nagyobb rovatát betölteni. A rabló 
éhségével akarja menteni gaztetteit, a kényszerítő szükség 
érzetét hozza föl, hogy lelkismeretének mardosásait elcsi-

titsa. Nehéz dolog éhen meghalni, de a szükség törvénye, 
mely annyi módosításnak van alárendelve, ki nem menti a 
világot elárasztó istentelenségeket soha. Szükséges volt, 
hogy Júdás elárulja mesterét ; szükséges volt, hogy egy em-
ber haljon meg a népért; szükség volt, hogy a keresztények 
üldözése s vérontása három századig tartson ; szükséges volt 
a I6-ik századi hitújítás, szükség Olaszország egységesítése, 
szükség . . . . Minek folytassuk ? Nincs szükség az isten tör-
vényében megalapitott erkölcsi rend ellen ; s lia van, az 
kicsinált ürügye a szükségnek, hogy a tiltakozó ker. igaz-
ság szemét be lehessen kötni. 

Mintha látnám, hogy dörzsölik kezeiket a piláticusok, 
hogy nyögdécselnek a fájdalomtól, melyek a végső kénysze-
rűség okozott, hogy hullatják a krokodil könyökét. Szerencse, 
ha nincs, aki átlásson a szunyogliállón. De nincs még veszve 
minden. Vannak éles szemek, melyek észrevétlenül is fölfe-
dezik a tények rugóit az eszközök látterében. Vannak tiszta 
szabad lángelmék, melyeknek fénye túlhat a skepticusok 
anyagvilágján, s metaphysikájok tükörén át messziről is kije-
lölik az utakat, melyeken a hit bizonyára a gyöngébb ész ere-
jére is jótékonyan kiterjeszkedik. Nem vagyunk élő példák 
hiányában. A kormányzók és egyesek erkölcstenlensége 
igazi kétélű pallos, melynek csak nyelét kell megkaparitani, 
s nincs kétség a győzelemről, ha ezt ugy értjük, hogy az 
anyagi erőben áll. Világos az, hogy az én hitem s erkölcsisé-
gem megköti kezeimet, hogy azokat illegális cselekedetre ki 
ne nyújtsam. Ha az enyimnél erősebb hatalom e gyöngéd, de 
valóban isteni köteléket széttépi : precariussá teszi a hely-
zetet köztem és közötte, mert a kétségbeesés nem ismer kellő 
mértéket, s igazán csak a harhatalomnak enged. A társada-
lom létérdekei magasabbak. A törvényeknek meg kell adni 
az erőnek ama kenetét és teljességét, melynek nyomain a 
közös megnyugvás tenyészik ; azaz a törvényeknek meg 
kell egyezni a közboldogság kívánalmaival, s tekintélyöket 
azon magasságtól kölcsönözzék, életerejüket azon központból 
szívják, melynek melege és világossága kiárad egész világra 
t. i. a kereszténység középpontjából. Amint a társadalom lé-
telének ezen öntudatát föladja, összetartó kapcsaiból azonnal 
és erőszakosan kilöketik, stb. 

Ezeket kívántam előlegesen közölni, hogy lássák test-
véreim in concreto, mi a czélom s hova törekszem. A társa-
dalmi alakulások immár szabad szemmel vizsgálhatók s ész-
lelhetők. Ezeket fölvenni kötelesek vagyunk, igen, fölvenni 
vésőnk alá, mert ki nem kerülhetjük. Mielőtt a különféle 
anyagok fölolvasztva a kemenczében, kiöntetnének a min-
tába, (erre még nagyobb idő kívántatik) mint a harangok : 
nehogy a szükséges jelképek, az egyformaság, a jótállás, 
melynek őre a lelkismeret, véletlenül elmaradjanak ; ne-
hogy a „res nullius" stádiumában, midőn egy pillanatig (ily 
pillanat a nagy franczia forradalomban addig tartott, mig 
minden le nem romboltatott) senki sem mondhat magáénak 
semmit, a törvényes jogkövetelök intimidáltassanak, (mi 
fájdalom ! emberrel szokott történni,) s mi készületlenül talál-
tassunk a válságban : rendithetlen öntudatunk erejére tá-
maszkodva kell föllépnünk s isteni küldetésünk jellemével 
állnunk szembe a hitetlenséggel. Meg fogjuk győzni (ami meg-
győzi a világot az a mi hitünk) ellenfeleinket saját történel-
műkkel, melynek ellent nem mondhatnak. Ez a föladat. „Wir 
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haben es uns zur ersten Aufgabe gestellt, unsere Mitthei-
lungen so treu als möglich mit Benützung der besten Quel-
len zu geben. Gerade weil die confessionelle Polemik sich 
hier im Innern einer Seele verläuft, weil es ein und dasselbe 
Herz ist, welches zuerst dem Irthume sich zugewendet, und 
dann für die Wahrheit zu streiten beginnt, verlieren die Ge-
gensätze, welche in der litterarischen Polemik oft mit zu 
viel Bitterkeit und nicht ohne Streitsucht geltend gemacht 
werden, viel von ihrer abstossenden Seite. Weil es ein erleb • 
ter und nicht bloss ein geschriebener oder gesprochener 
Streit ist, zieht er uns um so mehr an ; wir verfolgen ihn mit 
um so gespannterer Aufmerksamkeit, je zäher der Wider-
stand ist, welchem stets ein um so gröszerer Triumph der 
Wahrheit folgt."1) Ez a reményem és vigasztalásom. 

Sántha Mihály. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
NYITRA —Városunk nov. 29-én nagy vendéget volt 

szerencsés keblében fogadhatni, s talán egy század ismét el-
múlik, még hasonló megtiszteltetésben fog részesülni. Nmélt. 
és főt. Falcinelli Marián athenei érsek és szentséges atyánk 
bécsi nunciusa, Esztergomból körünkbe érkezett, és ő mél-
tósága kegyes pöspökünk várlakába szállt. Nov. 30-án mint 
szeretett főpásztorunk püspökké lett szenteltetésének év-
fordulóján, részt vett a hálaadó isteni-tiszteleten, mely után 
a ft. káptalant, s azután a többi papságot és szerzeteseket 
kegyteljesen fogadni méltóztatott, nyájás s valóban atyai le-
ereszkedése által a körében élvezett pillanatokat elfelejthet-
lenekké tevén. A magas vendég, püspökünk ő méltósága ál-
tal vezetve, meglátogatá szent Vincze leányaink intézetét, a 
templomot, kórházat, iskolákat stb. magas érdeklődése előtt 
mi sem látszott csekélynek, leereszkedett a betegek ágyához 
ép ugy, mint a legkisebb gyermekhez, mindenütt vigasz-
talva és örömet keltve. Az intézetben az e napra való meg-
emlékezés még sokáig áldásban élni fog. Az irgalmas testvé-
rektől ő méltósága a papneveldébe kiséré vendégét, hol a 
házi elöljárók és növendékek által fogadtatva, a kápolnába 
vezettetett, és még ő excellentiája a legfölségesebb Oltári-
szentség előtt ajtatosságát elvégezé, a növendékpapság ének-
kara szép összhangzattal az ,Ecce sacerdos magnus'-t énekelte, 
azután ft. Gyurcsek János apát, kanonok és papneveidei 
igazgató ö nsga üdvözlé fényes latin beszéddel, és vonatko-
zással atyánk szenvedéseire tolmácsolá a jelenvoltak érzel-
meit ő szentsége iránt, a tisztelet és rendületlen hűség, az 
odaadás és szeretetben együtt szenvedés érzelmeit, mire ő 
nméltósága felelvén, egyszersmind megérintő, hogy ő szent-
ségét azon érzelmekről tudósítani fogja. Megtekintő még az 
igazgató lakását, hol megáldá a növendékeket, elment az ét-
terembe, s páratlan nyájassággal összekötött társalgása a 
növendékekkel, örök megemlékezésnek tárgyai leendnek. 
Diszbeszéd után ő excja forró kivánatainktól kisérve, és a 
harangok zúgása között Apponyba távozott, főúri jegyesek 
frigyének megáldására. 

Ezen lapok hasábjain volt tavai közölve a nyitrai ka-
rácsonyfa-ünnepély, azon megjegyzéssel, hogy némi összeg, 

*) Die „Convertiten" von dr. Andreas Räsz, Bischof von Strass-
burg. I. Bevezetés. 

mely későn küldetvén be, fönmaradt akkoron, a jövő eszten-
dei hasonló ünnepély zálogául fog szolgálni. A remény tel-
jesült, sőt az Ínséges idők netaláni visszahatásától félő bátor-
talan reményüek is kedves meglepetéssel vevék észre, hogy 
a szivek ura a csapások közt fokozza az irgalmasságot, gon-
doskodik a szűkölködő ártatlan gyermekekről, hogy még 
anyjuk a kisded Jézus születésének évnapjára örömérzelmek-
kel tölti el őket, a megvigasztaló ajándékokat az Üdvözitő 
nevében a ker irgalmasság nyújtsa nekik. A köztisztelet-
övedzte iskolabizottmány, a szegény gyermekek könyörü-
letre inditó állapotját, közvetlenül tapasztalván, nsgos. és 
ft. Krajcsik János apát, kanonok és iskolabízottmányi elnök, 
ft. Gyurikovics Mátyás esperes plébános és iskola-igaz-
gató, tek. Csóka Károly és dr. Nagy József bizottmányi ta-
gok, Wutzay Péter iskola-gondnok és Proksch Endre pénz-
tárnok aláírásával fölhívást intézett a nagylelkű pártfogók-
hoz, utalván a mostoha időkre, melyekben a szegény gyer-
mekek ruházását az Isten rájok bizta, bizalommaikéré, hogy 
a szép czélhoz akár pénzbeli, akár ruházatbani könyörado-
mányokkal járulni kegyeskedjenak. A bizottmány bizodal-
mát szép siker koronázta; az iveken, melyekbe pillanthat-
tam, körülbelül 450 fr . volt bejegyezve; névszerint kegyes 
püspökünk adott 10 ft., a ft. káptalan 50., Hunyady grófnő 
10 ft., Berényi grófnő 10 ft., Odescalchi herczegnö 10 ft. és 
30 rőf kelmét, a takarék-pénztár napi biztosok dijaikból 25 
ft., azon fölül ezen intézet határozatából 200 f-ról a kamat 
évenkint fog e nemes czélra kiadatni; mélt. főispány, és a 
városunkban állomásozó katonatisztek gyűjteménye egyen-
kint szinte meghaladja 20 ft. sat. Különös figyelmet éb-
resztett mélt. Apponyi Zsófia grófnő neve mellé jegyzett 
156 ft 50 kr., tanúskodván jótevésben kifogyhatlan szivének 
ker. szeretetéről, melytől vezéreltetve opportune fölhasználta 
az alkalmat, midőn kastélyában főméit Borghese Pál sulmo-
nai herczeg és nmeit, grof Apponyi Rudolfnak erénydús le-
ánya Illona gróf-kisasszony dec 2-án tartott mennyegzőjére 
fényes főúri vendégkoszoru gyűlt össze, a nyitrai szegény 
gyermekek fölsegélésére magas vendégei között gyűjtést sze-
rezvén, melynek eredménye, egyszersmind fönkelt szivü ven-
dégeinek köztünk emelt hála-emléke, a föntemlitett összeg. 
Sz. Vincze leányai a gondjukra bizott gyermekekkel, ma-
gukra vállálták a leányok közt kiosztandó ruhákat ingyen 
elkésziteni, hogy igy mennél több kis testvérök részesüljön 
karácsonyi ajándékban, s azért az ócska ruhák és a föntki-
tett 30 rőf kelmén kivül, még 123 ft. áru kelmét adott nekik 
a bizottmány földolgozásra. Ily előkészületek között elkö-
zelgetett karácsony előestéje, a gyermekek ezen kiváló 
örömnapja, melyen a helybeli sz. Vincze leányainak zárdá-
jában a karácsonfa-ünnepély és ezzel összekötve a ruha-ki-
osztás történt. Számos egyházi s világi vendégek jelentek 
meg a meghatározott időben a gyermeksereg közt ; az ir-
galmasnénék gondja által csinos betlehemi jászoly és két 
karácsonyfa, ajándékokkal dúsan ellátva és fényesen kivi-
lágítva, volt fölállítva egy nagy teremben, ezek látása már 
emelkedett hangulatot idézett elő, mi alkalmas előkészítésül 
szolgált magára az ünnepélyre. Három óra után nsgos és ft. 
Krajcsik János elnöklete alatt kezdetét vette az ünnepély, 
ft. Gyurikovics Mátyás nyitotta azt meg, szép és lelkes elő-
adással a karácsonyfa-ünnepély czélját, szellemét és örömeit 



ecsetelvén, s beleszővén a kedves és mélyen vallásos iró gróf 
Stolberg öntapasztalatát annak hatásairól, végül a szegény 
gyermekek nevében köszönetet mondott a nagylelkű párt-
fogóknak. Ezen örömtől ihletett kebelből jött előadás után 
a gyermekek fölváltva énekeltek és szaval tak , ' f iuk és le-
ánykák váltakoztak a kisded Jézus dicsőítésében és a jóte-
vők iránti hála kifejezésében; a fiuk bátran és emelkedeteb-
ben, a leánykák szendén és kedvesen,miből következtetnünk 
lehetett, hogy a fiuk és leánykák helyes tapintattal képeztet-
nek a nevelés által jövő hivatásukra, azok a nyilvános pá-
lyára, ezek a ker. családok gyengéd szivü és benső vallásos 
érzelmekben dús őreiül. A ruhakiosztásnál közel 80 fiu, és 
71 leányka kaptak 2, 3, sőt 4 darab ruhát is, amint szegóny-
ségök kivánta ; azonfölül egész csomag könyvet adat tak a 
tanitók, hogy azok között oszszák ki, kik még iskola-köny-
vekkel nem birnak. Végül a jó gyermekek a dúsan megra-
kott karácsonfákról részesítettek ajándékokban. S igy ven-
dégek és gyermekek mélyen meghatva, örömtelt kebellel 
hagyák el a helyiséget, ahol hódolatokat nyuj ták át a szü-
letett Isten-embernek, és tanúi valának azon hatásnak, me-
lyet az Ur irgalmának egy sugára előidézett. 

Dec. 27-én ő méltósága kegyes föpásztorunk a papne-
veldei kápolnában több növendéknek föladá a tonsurát, má-
soknak a kisebb rendeket, és egy sz. ferenczrendiit pappá 
szentelt. 

B E S Z T E R C Z E B Á N Y A , jan. 9-én. A „Religio" czitnü 
lap a felső magyarhoni legelterjedettebb katholikus lapok 
nak egyike levén,1) és mi sajnálatra méltó, felső magyarhoni 
szlávok, fájdalom ! tulajdon egyházi lappal nem bírván, 
kényszerí tve látom magamat az említett lap tisztelt szer-
kesztőségénél menedéket keresni és fölkérni, szíveskednék 
következő sorokat lapjában közrebocsátni. a ) 

A felső-magyarhoni püspöki megyék összes papsága 
részéről már rég panasz emelkedett, mennyire el van ha-
nyagolva nálunk a nép által a templomban használtatni szo-
kott karének. Nagy szükségünk van egy jól rendezett és ja-
vitott egyházi tót énekgyüjteményre, de még nagyobb szük-
ségünk van egy hangjegyekkel ellátott karénekeskönyvre. A 
templomi énekekben oly szakadozottságés egyenetlenség ural-
kodik, hogy a legtöbb és legközönségesebbekben szöveg és 
dallam tekintetében, alig néhány község egyezik meg. Már 
hogy mily rendetlenség keletkezik ebből átalában minde-
nütt , de különösen búcsújáró helyeken, azt fájdalom! nagyon 
g y a k r a n nem kis idegenséggel tapasztalhat juk. 

Hogy tehát e tekintetben bizonyos rend és egység be-
hozathassék, Eg ry János székesegyházi karmester és besz-
terczebányai képezdei zenetanitó, majdnem minden részről 
felszólittatván, alkalmat talált egyelőre egy kisebb, egész 
egyházi évre kiterjedő teljes egyházi énektár t „Katholicky 
spevník" czim alatt kiadni. A hibátlan szöveg könnyű orgo-
nakisérettel van ellátva, mihez előjátékok is járulnak. Ha 

' ) Ha ez volna a leginkább elterjedt lap, szomorúan állna Ma-
gyarország felső része. Szepesmegyébe 5, beszterczebányaiba 3, rosnyói-
ba 16, kassaiba 23, nyitraiba 11 példányban jár ; gondoljuk tehát, hogy 
más lapokat járatnak, melyek előttünk ismeretlenek. — Szerk. 

Szivesen engedünk helyet, most és máskor ; politikai vélemé-
nyekre nézve különbözhetünk, de egyházi tekintetben testvérek vagyunk 
egy csapásban, egy örömben. — Szerk. 

az emiitett műben itt-ott hiány is merülne föl, mégis megfe-
lel czéljának, kivált midőn körülményeink tekintetbe véte-
lével más jobbról szó sem lehet. Ha alkalmas lap bir tokában 
volnánk, ugy az emiitett mű szövegére és az utóbbinak or-
gonakiséretére vonatkozó bírálatomat mindenesetre érvek-
kel is támogatnám. 

A nép-ének emeléséről több megyei kerület nem cse-
kély számú lelkészeivel tanácskozván, mindnyájan velem 
abban megegyeznek, hogy mielőbb az elhanyagolt egyházi 
ének egy jól szervezett ,hangjegyekkel ellátott énekeskönyv 
használata által javittassék, hogy igy a szokásban levő éne-
kek szövegében és dallamában egység uralkodjék. Egy oly 
énekeskönyvről van itt szó, mely egy később kiadandó áta-
lános és tökéletesen javított énekeskönyvnek alapjául fog 
szolgálni. Ez okból katholikus egyházi nép-énekünk érdeké-
ben az összes szláv a jkú lelkészettel foglalkozó főtisztelendő 
papságot fölkérem, szíveskednék Egry János említett éne-
keskönyvét közhasználat végett bevezetni és terjeszteni. Ha 
netalán itt-ott az említett énekgyüjtemény alakzata és ének-
zete fölött a vélemények különböznének is, kivánatos volna 
mégis, hogy magán-nézetek miatt el ne napoltassék az ének-
beni egység, annál is inkább, mert pénz- és erőbeni sze-
génységünk mellett egy oly czélszerii miinek kiadása hihe-
tetlen nehézségekkel jár . Szíveskedjenek tehát a főtiszte-
lendő plébános urak Egry János énektárát pártfogásukkal 
támogatni és a kántorokat kötelezni e mü szerint, valamint 
az iskolában a gyermekeket, ugy a népet oktatni, hogy ugy 
mielőbb az éneklési modorban egység eszközöltessék mind-
addig, mig a nép számára egy más, tökéletesen megfelelő 
énekeskönyv meg fog jelenni, hogy valahára épen ugy egye-
sítve legyünk ének által, mint egyesítve vagyunk Isten és 
hit által.3) Bella L. János, 

székesegyházi praebendatus Beszterczobányán. 

ROMA, dec. 30-án. Karácsony napján az isteni-tiszte-
let végével a szentatya szokás szerint a bíbornoki testület 
szerencse-kivánatait fogadta, melyeket a bibornok-helynök 
fejezett ki. A pápa válasza lényegben következő vala. „Kö-
zepette a viharnak, mely most az egyházat éri, kedvesen 
veszszük a kivánatokat, melyeket ez ünnepélyes alkalommal 
a bíbornoki testület hoz ; ragaszkodásának és gyengéd tisz-
teletének érzelmei segély nekünk a gondviselés által 
reánk mért megpróbáltatás elviselésére. Mi Istennek szol-
gái, kik szerencsések vagyunk táplálkozhatni mindennap 
az erősek kenyerével, kik erőnket mindennap fokozhatjuk 
az eucharisticus lakomán, az élet táplálékát vévén, mi mon-
dom, nem félhetünk a veszedelmektől, nem szükség megijed-
nünk a próbáitatásokon, hanem bátran kell harczolnunk az 
Ur harczait. A napokban hallottuk, hogy Coreában több ál-
dozár vérét ontotta Jézusért. Ezen legifjabb vértanuk által 
adott példa erősítsen bennünket, hogy minden alkalommal 

3) A legrövidebb utat ajánlanék a derék Egry János urnák : küld-
jön a m. s főt. püspököknek egy-egy példányt, kérvén, vizsgálják át, és 
hajónak, ha minden más énekeskönyvnek hiányában, hasznosnak talál-
ják, legyenek kegyesek a lelkipásztorokat e könyvre figyelmeztetni, sőt, 
ahol lehet, megvételét parancsolni. A nép éneke kiséri az egyházi litur-
giát, a nép énekének is helyesnek, egyháziasnak kell lenni ; mi pedig 
helyes, mí egyházias, ebben csak a ft. püspök ur a biró. — Szerk. 
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készek legyünk inkább életünket feláldozni, mint hütele-
neknek lenni kötelmeinkhez. E perczben, igaz, nem fenyeget 
bennünket coreai üldözés, a reánk szabott megpróbáltatá-
sok, a színlelések, álakoskodások, csábitások, csalások, ör-
dögi mesterkedések, melyekkel elleneink az egyházat meg-
támadják, hogy jogait eltiporják. Naponkint látjuk őket 
jönni a leghizelgőbb ígéretekkel. Mindennap megújulni lát-
j u k az ördög kísértését : omnia tibi dabo, si cadens adorave-
ris me. De Üdvözítőnk példája szerint erre bátran kell tud-
nunk válaszolni : Vade retro satanas. Reménylem, hogy a 
zivatar, mely Péter bárkájá t ingatja, nem fog növekedni, 
de bármi történjék, készen kell lennünk, hogy fokozódjék 
bizalmunk Istenben, ki a veszély mérve szerint nyú j t j a se-
gedelmét. Ha békülési ajánlatokat tesznek nekünk, ha a 
béke olajágát nyú j t j ák felénk, mi a béke szolgái, mi Annak 
képviselői, ki mindenek felett irgalmas, fogjuk tudni, mit 
kell tennünk; de azon feltétel alatt, hogy jogaink sértetlenek 
maradjanak, egyházunk és a szentszék isteni alkotmánya 
megtámadva ne legyen. Egyébiránt minden bizalmunkat 
Istenben helyezzük, tőle várunk minden körülmények 
között segélyt és erőt , bizonyosak levén abban, hogy 
mindig ő fogja nekünk adni szabályait magunkvise-
letünkre , szavakat és feleleteket. Adja az Is ten , hogy 
mindannyinak legyen annyi bizalma kar ja hatalmában, hogy 
minden alkalommal mond juk : Dominus protector vitae 
meae, a quo trepidabo ? — Dec. 27-én sz. János ö szentségé-
nek védszentje napján a pápa a diplom. testületnek és 
serege tiszteinek üdvkivánatai t fogadta a consistorium ter-
mében. Az utóbbiakhoz intézett válasznak csak rövid értel-
mét adhat juk. Érzelmeinek adván kifejezést, utasítást adott 
egyúttal. Figyelmeztette őket, hogy őrizkedni kell. „Minden 
nyugodtnak látszik itt, de meddig fog tar tani ? Nem bizonyos 
tact ikának következménye-e V Meg fogják kisérteni a rend-
zavarást. E g y lap mondá, hogy a forradalom avval fogja 
kezdeni, hogy konkolyt hint a hadseregben. Könnyűnek 
tar t ja ezt, miután a hadsereg különböző elemekből alakult. 
De ez rágalom, mondja a szentatya. A forradalom nem 
látszik tudni, hogy egy s ugyanazon szeretet lelkesíti őket. 
Egyébiránt a romai nép, mely kitűnően pápai, hü fog ma-
radni, habár felzuditására „a szabadság földjéről," „az igaz-
ság hazájából" fognak küldeni izgatókat. Ne csináljunk 
magunknak illusiokat, Két nap előtt a pápai rendőrség egy 
embert fogott el, ki ismeretes rosz elveiről, és ezen ember 
levelet hozott, melyben a romaiaknak ajánltat ik, hogy idő 
előtt ne mozogjanak, hanem vár ják be a jelt a tömeges fel-
kelésre. Azonban, mit Isten őriz, jól van őrizve. Számitok 
önök bátorságára és jó elveikre." Ezen fogadtatás után 
d 'Argy ezredes a tiszteknek bemutatta az ezred lelkészét. 0 
szentsége saját házai papjai közöl választott egy áldozárt, 
kit 18 évi apostolkodása a franczia hadseregben, kedveltté 
tön Francziaországnak, és az egyháznak, Bastide urat . Buz-
galommal fényes elmebeli tehetségeket bir e praelatus, ki 
folytatandja müvét a legionáriusok között. 

VARSÓ, jan . 1-én. Több külföldi lap erőszakos esz-
közökről tudósította a közönséget, melyekkel a katholiku-
sok kényszerít tetnek át térni az orosz vallásra. í r t ák , hogy 
30 rubel pénzbírság fizetésére kényszerít tetnek a szülők, 
k ik kath. templomban kereszteltetik gyermekeiket, ellenben 

kik a szakadár templomba hozzák, 15 rubelt kapnak. Mond-
ták, hogy katonák szuronynyal nyi t ják meg azoknak szájait, 
kik vonakodnak szakadár paptól elfogadni az Oltári-szentsé-
get. Nehéz megtudni,mennyi igaz mindebből. Annyi bizonyos, 
miszerint az orosz lapok tanúsága szerint 1866-ban 40,000 
kath. tért az orosz vallásra, hogy ez kényszer müve, azon 
nem kételkedhetni. A missionariusok itt rendőri szolgák 
voltak. Figyelemre méltó, hogy ezen megtérések (!) mind 
Kaufmann tábornok kormány-kerületeiben történtek. Rész-
letesen mily eszközöket használt, nem tudjuk. De gyanít-
hatni. 1839-ben Miklós czár alatt az összefogdosott egye-
sülteket kínozták szomjúsággal, sós halat adván enni kizá-
rólag, s italt addig nem, mig hitöket el nem hagyták, vagy 
fürdőbe tették, a vizet addig forralván, mig kiállhatatlanná 
nem lett. Ily módon sok gyenge ember szakadárrá lett. Ez 
27 év előtt történt, következtethetünk arra, hogy a kinzás, 
a tortura most sem hiányozik. 

J E R U Z S Á L E M , nov. 21-én. A szentföld a világnak 
nemcsak legjelentékenyebb vidéke, hanem legkedvesebb 
része a katholikusoknak ; azonban fájdalom ! épen itt ütkö-
zik a küldér buzgalma számtalan akadályokba. Azért itt 
kellene a legjobb erőknek, a legnemesebb buzgalomnak köz-
pontosittatni. A szentföld valóban harcztér, melyet az igaz-
ságnak a tévelytöl el kell foglalni, annál is inkább, mert ez 
azon hely, hol a rosz uralkodik, mióta az istengyilkolás e 
hazája, a kelet, az eretnekségek és szakadárok, az ész ke-
vélységének eme földje, Isten által megátkozva, a musul-
mannok prédájává lön. Napjainkban, midőn a büntetés ideje 
letelik, a nemesis feléled, nem engedhető meg, hogy a mo-
hamedán nyűgtől felszabadítandó föld az orosz vagy angol 
schisma tulajdonává legyen. Ez roszabb volna az eddigi ál-
lapotnál. — „Midőn 1846-ban, — igy ir ,La terre sainte' 
czimü lapban valaki — megismetük a keletet, 2 éven át 
bejár tuk Török-, Görögországot, azt mondtuk, szomorúan 
felkiáltva : a kelet meg van átkozva, a halál szele fú j fölötte 
szerencsétlenség ! Midőn később Egyptomot, Palestinát, Sy-
riát láttuk, irtuk : a schisma és protestantismus a szentföl-
dön elnyeli a catholicismust, elrabolják lelkeinket és szenté-
lyeinket, és nem sokára a szentföld őreinek nem leend mit 
őrizniök." Misiin pápai főpap is ezt irta : „Hiba hibára kö-
vetkezik, szükség helyrehozni, és munkához látni újra, visz-
szafoglalni az elveszetteket, az olasz szerzetesek segélyére 
sietni." Ezen baj eredete visszavezethető egész a jezsuita 
rend eltörlése-, s a franczia forradalom idejére. Minden ja-
vitást igényelt, midőn 1830 bekövetkezett . Fülöp-Lajos kor-
mányzata conspiratio volt — titkos ugyan — Isten ellen, 
egyházának alattomos elárulása. Nevettek a szentföldről ér-
kezett panaszokon, az elvesztett szentélyek fölött. Azt vá-
laszolták, hogy „négy kő véget t" nem fognak háborút vi-
selni, de eme négy kő négy eszme volt. Mindent mozgásba 
kell hoznunk, ha diadalmaskodni akarunk. — Mondtuk, 
hogy a jezsuiták eltörlése, franczia áldozároknak hiánya 
nagy sebet ejtett egyházunkon a keleten. Ignácz fiai visz-
szaállitásuk óta nem foglalhatták el még előbbi székhelyei-
ket. A tyrusi érsek 1820-ban mondá Marcellus grófnak : 
„franczia küldérek hiányában a hit hanyatlott , és a ti for-
radalmotok vészt hozott vallásunknak még a Libanonon is. 
Franczia áldozárokra van tehát szükség, hogy felviruljon 
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itt ismét hitünk. — A szakadárok nemcsak szerződésileg 
biztosított szentélyeinket rabolják el, hanem még testvére-
inket is megingatják hitökben, hozzá adhatnék : még rosz 
szerzetesek is, kik elmennek keletre megújítani Júdás áru-
lását, és á tad ják az egyházat a hitetlenek káromlásának. 
„Szerencsések szerzeteseink - - irta 1820-ban a nevezett 
gróf — ha ezen küzdelmekben nem vesztik el a szenthe-
lyeket, tiszteletünk tárgyait . Elleneink kemény csapásokat 
intéznek, aranyok által a lelkismeretet is megtámadják, és 
a gyenge lelküeket szakadárságra csábítják. Betlehem kath. 
népessége érezhetőleg fogy. Ezek fájdalmas veszteségek 
buzgó küldéreinkre nézve." Mit irna Marcellus ma, ha a 
még inkább megerősödött schisma mellett még a protestan-
tismust is látná pusztítani a szentföldön ? — Fél t jük a szent-
helyek jövőjét, a catholicismusnak a keleteni fentartását, 
épen mivel a franczia papság hiányzik, s azért a franczia 
védnökséget is. Halljuk, mit mondott Marcellusnak a restau-
ratio ideje alatt, a szent-sír őre. „Mély szomorúsággal, fáj-
dalmas előérzettel távozom. Mi leend birtokunkból, előjoga-
inkból, ha európai testvéreink segélyt nem nyúj tanak szem-

— ben fenyegető elleneinkkel ? Mondák nekem, miszerint Fran-
cziaországban az istentagadás véget ért, s hogy ú j ra térdet 
ha j tanak a kereszt előtt. Honnét magyarázható tehát, hogy 
megfelejtkeznek a szent-sírról ? Önök hazája egy áldozárt 
sem, s csak csekély zarándokot adott." Marcellus az olasz 
szerzetesektől a királyhoz kérelem-levelet vitt, melyben : 
könyörögnek védelemért az üldözők ellen, és a szenthe-
lyekre. „Nem sokára — mondják — elűzve a szent-sírból, 
mely őrizetünkre bízatott, gyengék és szegények arra , hogy 
tovább ellentálljuuk annyi igazságtalanságnak, bántalma-
zásnak, egy utolsó pillanatot vetve a szerencsétlen Jeruzsá-
lemre, visszatérendünk Európába, könyeinket és fájdalmun-
ka t ide hozva. Bár az egyház idősb fia megmentene eme 
fájdalomtól." — Mondtuk, hogy a szent-föld a mi Franczia-
országunk keleten — állítottuk, hogy keleten védetni Fran-
cziaország által annyi, mint francziának lenni. Sőt több, 
századokon által az idegen kereskedők kényszerültek a Le-
vante kikötőiben lobogónkat feltűzni, és consulaink jogha-
tóságát elismerni, ha boldogulni akar tak török háborgatás 
ellen. Ezen eszme, hogy a franczia védnökség a védetteket 
f rancziákká teszi, a keresztényeknél ugy mint a törököknél 
elismerésre talált. Szent Lajos akará már ezt igy, és azóta 
eme eszme győzött, azért a levanteiak ily czimre szert ten-
ni, vagy franczia útlevelet nyerni törekedtek. A többször 
nevezett Marcellus — 1820 — Santorin ban meglátogatta a 
dominikánák zárdáját . „Alig értem — irja — a társalgó-
szobába, a fejedelem-asszony futva érkezett. Értésére esvén, 
hogy franczia és a konstantinápolyi követség tag ja vagyok, 
szemei élénkültek. Ön franczia mondá, mi is francziák va-
gyunk, mivel Francziaország véd bennünket. Oh ! a fran-
cziák a nemzetek koronája , nekik köszönhetjük, hogy za-
vartalanul lehetünk zárdánkban ; nem felednek el bennün-
ket a távolban, azért imádkozunk is a franczia királyért és 
családjáért ." — Mi kérünk segélyt, pénzt, és papokat a 
szent-föld számára ; ezt tette a nemes zarándok már előttünk 
is. Visszatérvén Marcellus, nem késett elmondani 18-ik La-
josnak mindazt, mit látott és tapasztalt. Hall juk csak, mit 
mond : „A király élénken meg volt hatva. Sajnálom a sze-

rencsétlenséget, mondá, de mi a teendő" ? „Pénz és papok, 
felség !" Az utóbbit megadhatnék, de az első, tudja, hogy 
miről, csak magaméról rendelkezhetem ? — Roma a kath. 
világ fővárosa. A pápa-fej edelem azt összes hivei nevében 
bírja. A katholikus népeknek joguk van Romára. Ez a lel-
kismeret hazája, itt van a szivek köteléke, a lelkek világos-
sága. . . . " A szent-földnek ugyanazon czimei, nekünk arra 
ugyanazon jogaink vannak. Az összes nemzeteknek itt kép-
viseltetniük kell, azért az összes szerzetes testületeket ide 
hívjuk. Jézus és Mária szülőföldjén leend legdicsőbb a ka th . 
népek képviseltetése. Ha a szent-föld ú j ra felvirul, ez csak 
az összes kath. népek közreműködésével történhetik. 

Szentszéki határozat. 

D E C R E T U M . 

Feria I I die 17 decembris 1866. 
Sacra Congregatio eminentissimorum sanctae Romanae 

Ecclesiae Cardinalium a SANCTISSIMO DOMINO NO-
STRO PIO P A P A I X sanctaque Sede apostolica indici lib-
rorum pravae doctrinae, eorumdemque proscriptioni, expur-
gation!, ac permissioni in universa christiana rcpublica prae-
positorum et delegatorum, habita in palatio apostolico Vati-
cano, damnavit et damnat, proscripsit proscribitque vei alias 
damnata atque proscripta in indicem librorum prohibitorum 
referri mandavit et mandat opera quae sequuntur : 

Ducento anni dopo, ossia il secolo decimo nono giudi-
cato dalla posterità, di Eugenio de la Bruyère. Firenze, 1866. 
Opus praedamnatum ex I I regula indicis. 

Le Confesseur, par l'Abbé *** Auteur du Maudit. Bru-
xeles, 1866. 

L a Révolution, par Edgarcl Quinet. Paris 1866. 
Defeza do Razionalismo ou analyse de Fé, por Pedro 

Amorim Vianna. Porto, 1866. 

Estudos sobre o Casamento civil por occasiao do opu-
scolo do S. R. Visconde de Scabra sobro est assumpto, por 
A. Ilerculano. Lisboa, 1866. 

Saggio di preghiere per la Chiesa cattolica-italiana, a 
cura délia società nazionale emancipatrice e di mutuo soc-
corso del sacerdozio italiano. Napoli, Stabilimento tipografico 
Perrotti , strada Mezzo Cannone, n. 104, 1866. decr. s. officii 
feria IV die 29 augusti 1866. 

Itaque nemo cujuscumque gradus et conditionis praedi-
cta opera damnata atque proscripta, quocumque loco et quo-
cumque idiomate, aut in posterum edere, aut édita legere vei 
retinere audeat, locorum ordinariis, aut haereticae pravitatis 
inquisitoribus ea tradere teneatur sub poenis in indice lib-
rorum vetitorum indictis. 

Quibus SANCTISSIMO DOMINO NOSTRO P I O PA-
P A E I X per me infrascriptum S. I. C. a secretis relatis 
SANCTITAS SUA decretum probavit, et promulgari prae-
cepit. In quorum fidem, etc. 

Datum Romae die 21 decembris 1866. 

Antonius Card. De Luca. S. Ind. Cong. Praefectus 
Loco f Sigilli 

Fr. Angelus Vincentius Modena Ord. Praed. 
S. ind. Congr. a secretis 

\ 



Die 22 decembris 1866 supradictum decretum affixum 
et publicatum fuit ad s. Mariae super Minervám, basilicae 
prineipis apostolorum, palatii s. Officii, curiae Innocentianae 
valvas, et in aliis consuetis urbis locis, per me Aloysium Se-
rafini apost. curs. 

I'hiliphus Ossani Mag. curs. 

VEGYESEK. 
Tek. B. M. ur ,Boldog u j évet' első czikkében mondja : 

„jól tudjuk mi is, hogy semmire sincs a hazának mainap 
nagyobb szüksége, mint a polgárok közti békére és nyuga-
lomra," de „néma hallgatagsággal járó erőtetett béke nekünk 
nem kell." — Nekünk sem. Mégis tek. B. M. ur volt, aki a 
mi szabad szavunkat a hazafiság előtt denunciatioval akar ta 
elfojtani és a békét reánk ,a néma hallgatagságban erőtetni. ' 
0 a kölcsönös vitatkozásból vár üdvöt ; mi nem vagyunk oly 
vérmesek, mi az igazságból várunk üdvöt a hazára ; miért 
akar ta tehát ultramontán ürügy alatt tollúnkat összetörni? 
Kezünk összetörethetik, de nem tollunk, s ha jobb kezünket 
nem használhatjuk, él bennünk a haza és egyházunk szere-
tete, balkezünket fogjuk Írásra használni. — Alakítsunk u j 
társadalmat, nem vagyunk ellene, de ne öljük el az örök 
igazságot, a szent jogot, mert enélkül nem alakítunk u j tár-
sadalmat, hanem megöljük azt. Ez azon törekvés, az örök 
igazságot az elmékben megmenteni, mely törekvést t. B. M, 
ur ultramontanismusnak keresztel. Nem papi uralom kér-
dése ez, hanem azon igazságé, melynek hirdetésére a pap 
választva, küldve van az Istentől. — Panaszkodik, hogy 
Hoványi „bársonyos kezekkel osztogatta a legsujtóbb pofo-
kat a protestantismusnak," „a ,Religio' a Hoványi által tört 
ösvényen tovább haladva, oly megtámadásokkal állott elő, 
h o g y . . . , " „Nem említettük Hoványit névszerint, miután vele 
különösen akarunk számolni, de " — beszél azután tek. 
B. M. ur a türelmességről és szépen meghatározott és oly 
felsőbb religioról, mely mindent egyesit magában, az igent 
és a nem-et. — Üdvözöljük tek. B M. urat a békeszeretetben ; 
de miután elég hosszadalmasan megmutattuk s bebizonyit-
gattuk, hogy nálunk élet-halál-kérdés, váljon a cultusmini-
ster fogja-e gyakorolni az apostoli jogokat minden publici 
juris biztosíték nélkül, azaz concordatum nélkül: különösnek 
lát juk mi az ő szeretetét a békéhez, melyben a protestánso-
ka t autonomiájokban fentartani, a katholikusok lelkismere-
tét pedig az államnak vagyis a magyar darabantnak átadni 
akar ja . A katholikusok vallásszabadsága nem abban van, 
hogy valaki saját szobájában vallásos révedezéseket szaba-
don tehessen, hanem, hogy az egyház canonszerüleg püspö-
köt kaphasson, a püspök szabadon kormányozhasson. Katho-
likusokról van a szó, az ő protestáns pientismusával minket 
nem képes kifizetni. Figyelni kell arra, ami mondatik és a 
kath. egyházat annak természete szerint venni, nem pedig 
az u jaknak kiáltott eszmékhez az örök, a változhatatlan 
igazságot és jogot Procrusteskint erőszakkal idomítani. Isten 
és természeti jogba ütközik, hogy a katholikusok lelkisme-
rete ministeri galléros kiaranyozott zsandárnak kezébe át-
adassék. Nem kiváltságokról, hanem örökös jogról beszélünk 

A franczia természetbúvároknak nagy tárgyat adott a 
gondolkodásra a sept. 14-én déli Francziaországban történt 
földindulás. A plutonisták és neptunisták saját elméleteiket 
körömszakadtáig védeni, felvilágosítani fogják az uj jelenet-
tel. Ugy látszik, hogy azok elmélete, k ik a föld bensejét 
izzó, folyékony tűzben lenni állítják, u j érvet fognak keres-
ni az u jabb földindulásban ; ellenben, akik pusztán vegyta-
ni, gözfejlődési elméletet vallanak, e részletes tüneményt 
erősebben fogják felhasználni. 1822 nov. 29-én Chilit pusz-

tította a földrengés, mely 1823 sept, hónapig többször ismét-
lődött ; 1811 dec. 16-án Missisipi s Ohio államokat puszti 
totta, s tartott 1813-ig; mind a két rendbeli földrengés csak 
akkor szűnt meg, mikor a hegylánczolatokban vulkánok 
nyíltak meg. 1746-ban a limai földrengés is öt vulkánnak 
megnyílásával végződött. 1773 ban Portugalliában a síkon, 
és granit-talajon álló házak mind összedőltek, mig a mész-
köves magaslatokon állók alig rendültek meg. 1755-i nov. 
1-én reggel 9 óra 20 perczkor történt földrengés Lisabon-
ban 20,000 házat halomra döntött, s egy perez alatt 60,000 
személyt eltemetett. A király Belem nevü palotája, magasla-
ton állva, alig mutatott néhány nyomot. Ez volt az ismert föld-
rengések közöl a legnagyobb. Tajo vize elnyeletett a nyilás 
által, hogy borzalmas magasságra, midőn a nyilás összeszo-
rult, lövessék ki. A tenger visszahúzódva a parttól, vissza-
tért 50 lábnyi magassággal, s amit a földrengés meg nem , 
ölt, a vizáradat nyelte el. Estrella, Maras, Cintra alpesek 
több helyütt meghasadtak egész talajig tetőtől kezdve, tüz-
lángok emelkedtek a hasadékokból, a tengeren több hajó 
elnyeletett a mélységbe nyom nélkül. Cadixban a tenger 
ugyanazt tette, Ir landban Kinsaleban a tengeri hajók a pi-
aezra vettettek s ott maradtak, Lomond tó Skótcziában meg-
apadt, hogy 50 lábbal emelkedjék ; Svédországban, Hollan-
diában, Francziaországban, Németországban erős lökések 
voltak ; Olaszország erősen rázkódott , Algierban, Marokkó 
birodalomban a megnyílt mélység 10,000 embert, számtalan 
marhát elnyelt ; az Antillákon a tengeri viz rögtöni emel-
kedése s visszahúzódása megszámithatatlan károkat oko-
zott. Honnan e borzalmas erő, mely, ugy szólván, az egész 
földgömböt rengésbe hozta ? Stukeley kiszámította, hogy az 
eddig készített puskapor összesen nem volt volna képes oly 
óriás mozgást okozni. 680-i földrengés szülte a keresztjáró 
hétét, azóta 872, 829, 950, 1118, 1155, 1466, 1564, 1682, 
1769, 1772, 1773, 1775, 1784, 1812, 1818, 1843 a nagyobb 
földrengések évei. 

A linczi prot. prédikátor, Urbauer ,Tagespost' ottani 
lapnak egyik prot. dolgozó társát az imaházi szószékről egy 
vasárnap hazugságról, ostobaságról, gonosz szándékról, a 
prot. felekezet elleni árulásról vádolta, s ha fel nem hágy a 
lapszerkesztői munkásságával, vagy pedig eddig mutatott 
irányával, az ekklésiából exkommunikálni fogja. — Mit vé-
tett azon prot. szerkesztői dolgozó társ ? nem tudjuk, miután 
a Tagespostot nem olvassuk. — Mi lenne, lia ilyesmit egy 
kath. plébános tenne ? 

Szerkesztői tudósí tás . 
Pr—cz. S. V. A „Falusi Gazda" nem szűnt meg' ; reclamálja a 

számokat. — Sanseverino munkája nehézséggel jár a pestieknél ; ta-
nácslom, forduljon Sartori Károly könyvárushoz Bécsbe, aki Marietti 
propaganda! igazgatóval és egyszersmind turini könyvárussal összeköt-
tetésben van, ez uton, hiszem, megkapja. Az árát nem határozhatom 
meg, mivel az agio minden számitást lehetetlenné tesz, de hogy a két 
kötet 5 ftot meghaladjon, nem hinném. Én az olasz könyveket Párison 
át kapom Palmé és Dentu-tól, kevés volt, amit meg nem kaphattam. 
Az olasz könyvek megszerzésének nehézsége abban van, hogy az iró ren-
dosen saját szobájából árulja könyveit. 

JKö—y B. A. A „Kath. Néplapra" jan. 3-án történt az egész évi 
előfizetés, reclamatioját közöltem a szerkesztőséggel. 

A —B—k. P. I. — A reclamatiot nyitott levélben, kiviilröl „Ke-
elamatio a N. N. laphoz" kell bérmentetlenül feltenni a postára, eljut a 
szerkesztőséghez, lia a czimen ki sem teszsziik a ház számát. 

S—k. N—s K. Amiről kételkedik az az öné, s marad a kitett 
ideig. Tévedésről ne is gondoljon. A „Kath. Néplapra" jan. 5-én tettem 
meg az egész évi előfizetést, reclamatioját közleni fogom az illető helyen. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomiájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál's Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, január 30-án. 9. í. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Győri püspök föpásztori körlevele az 
általa tartandó canonica visitatioról. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Győri püspök főpásztor! körlevele az 
általa tartandó canonica visitatioról. 

Sed his ultra non insistimus, gressumque ad 
visitationes ipsas revocamus; non tamen aut nova, 
aut plura, quamquam in promtu sint, cumulabimus 
concilia, quibus praesentem quaestionem illustremus 
ac amplificemus ; cum omnium instar nobis sit con-
cilium Tridentinum, utpote quod visitationes cano-
nicas ad pristinam instauravit normám, suamque 
illis reddidit dignitatem ac momentum, sapientissi-
rae constituendo, quicquid ad salutares illarum ef-
fectus certius consequendos opportunum videri pos-
sit. Ita vero patres Tridentini decrevere : „Patri-
archae, primates, metropolitani et episcopi propriam 
dioecesim per se ipsos, aut, si legitime impediti fu-
erint, per suum generalem vicarium aut visitatorem, 
si quotannis totam propter ejus latitudinem visitare 
non poterunt, saltern majorem ejus partem, ita ta-
men, ut tota biennio per se vel visitatores suos com-
pleatur, visitare non praetermittant."1) Etsi autem 
patres Tridentini visitationem ab ipso semper epi-
scopo, nec nisi eo impedito, ab alio peragi praecepe-
rint : nihilominus facultatem archi-diaconorum lu-
strandi ecclesias suo subjectas arclii-diaconatui, quas 
hactenus legitime visitare consueverant, integram 
reliquerunt, hac solum adjecta limitatione: ut nota-
rium de consensu episcopi assumant, et intégra vi-
sitationis absolutae acta intra mensem eidem epi-
scopo exhibeant, neve umquam visitatorem alium 
sui loco subrogare possint. Unde suapte sequitur, 
antiquiorem illam decretalem c. 1. X. de offic. ar-
chi-diac. (I. 23), qua officium archi-diaconis injun-
gitur „de tertio in tertium annum, si episcopus non 
potest, paroeciam universam circumeundi, et cuncta 
quae emendatione indigent, corrigendi," nedum con-

traria consuetudine, sed et hoc Tridentino decreto 
penitus abrogatam ; aliam vero Alexandri III . c. 6 
ibid, qua archi-diaconis independens asseritur pote-' 
stas ecclesias sui districtus visitandi, non par um fu-
isse temperatam.2) — Ut porro intelligerent epi-
scopi, quid ipsos in visitando intendere, quove in-
dusti'iam suam et studia omnia dirigere deceat, ii-
dem patres liunc visitationum omnium scopum esse 
debere docent: „Sanam orthodoxamque doctrinam, 
expulsis haeresibus inducere, bonos mores tueri, 
pravos corrigere, populum cohortationibus et admo-
nitionibus ad religionem, pacem, innocentiamque 
accendere: cetera prout locus et occasio feret, ex 
visitantium prudentia ad fidelium fructum constitu-
erez' 3) Et profecto, si visitationes ad hunc finem 
conformentur, confidere certo licet, uberrima ex iis 
rei christianae accessura commoda, futurumque ut, 
quod Joannes Gerson affirmabat, visitationes sint 
„cardo totius reformationis ecclesiasticae."4) 

Quae insuper alia circa visitationes constituta, 
hodieque rata sunt, hue fere redeunt. 

Imprimis jus procurationum concilium Triden-
tinum minime abolevit; verum illud ad juris anti-
qui placita exactum, porro etiam valere voluit ; ic-
circo hortatur episcopos, ut „modesto contenti equi-
tatu famulatuque, studeant quam celerrime, débita 
tamen cum diligentia, visitationem ipsam absolvere;" 
et innovata proliibitione de non acceptandis ullo ti-
tulo aut praetextu muneribus, subiungit: „optioni 
dandum eorum qui visitantur, si malint solvere id, 
quod erat ab ipsis antea solvi, certa pecunia taxata, 
consuetum, an vero victualia subministrare.. . In iis 
vero locis seu provinciis, ubi consuetudo est, ut nec 
victualia, nec pecunia, nec quicquam aliud a visita-
toribus accipiatur, sed omnia gratis fiant, ibi id ob-
s e r v e t u r . " A t q u e hoc postremum cum apud nos, 

' ) Se3s. 24. cap. 3. de reform. 

2) Maschat, Instit . canon, auctae ab Ubaldo Griraldi, 
part. 1. tit. 23. n. 33. 

3) Sess. 24. cap. 3. de réf. 
") Opp. torn. 2. pag. 632. 
5) Sess. et cap. cit. 
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tum alibi hodie passim obtinet. Olim tamen in Hun-
garia, etsi fortasse non universim, procurationes in 
usu fuisse, luculentum fit e synodi provinciális Tyr -
naviensis a. 1633. cap. 4. ubi monentur visitatores: 
„ut diligenter attendant, ne quovis modo graventur, 
qui visitantur et in prima serie visitationis consi-
gnent consuetudinem locorum, tam in hospitalitate 
seu procuratione, quam in solvendo cathedratico vi-
gentem."6) 

Objectum visitationis canonicae constituunt: 
personae, loca, res etmunia ecclesiastica, quae omnia, 
ut uno velut obtutu, quicquid sub se comprehendunt, 
percipi queat, concinno digesta ordine, tamquam in 
schemate exhibet Prosper Fagnanus.7) Non est loci 
liujus ea singillatim persequi; id enim prolixum ni-
mis, etmultisanfr&ctibusimpeditum esset negotium: 
quare praecipua quaedam paucis indigitasse suffi-
ciat. Visitare igitur potest episcopus a) dioecesanos 
sibi subjectos, clericos aeque aclaicos, quorum cura 
ipsi incumbit, et de quibus rationem aliquando su-
premo pastori et episcopo animarum redditurus est. 
b) Ecclesias omnes intra ambitum dioecesis existen-
tes, capellas, et oratoria publica; ecclesias quoque 
curatas monasteriis regularium unitas;8) nam in 
iis, quae spectant ad curam animarum saecularium, 
tam ecclesiae, quam personae reguläres dictam cu-
ram exercentes, subiacent jurisdiction!, visitationi 
et correctioni episcopi : dummodo in monasteriis, 
quibus ejusmodi ecclesiae annexae sunt, abbates, 
generales, aut capita ordinum sedem ordinariam non 
habeant.9) Jus praeterea competit episcopo tamquam 
Sedis apostolicae delegato visitandi ecclesias quomo-
dolibet exemtas;10) immo et eas, quae nullius dioe-
cesis dicuntur,11) si saeculares sint: non item si sint 
reguläres; has enim concilium Tridentinum diserte 
excepit.12) Non minus visitare potest capitula ca-
thedralium et aliarum majorum ecclesiarum, illo-
rumque personas, nil opitulante quacumque exern-
tione aut praescriptione ;13) hospitalia item, collegia, 
confraternitates laicorum, (non tarnen ea, quae sub 

Péterffy, part. 2. pag. 328. 
7) In lib. 1. decret. ad cap. Conquerente. n. 60. 
8) Cone. Trid. sess. 7. cap. 7. de refor. 
9) Id. sess. 25. cap. 11. de regular. 
]<)) Id. sess. 7. cap. 8. de réf. et Sess. 21. cap. 8. de réf. 
n ) Id. sess. 24. cap. 9. de réf. 
12) Sess. 25. cap. 11. de regular, conf. Fagnan. in lib. 

1. decret. ad cap. Grave gerimus. n. 9. sq. et lib. 3. ad cap. 
Nullus. n. 33. 

13) Sess. 6. cap. 4. de réf. 

regum immediata sunt protectione citra eorum ve-
niam) et omnia loca pia quomodocumque nuncupen-
tur; atque ab eorum administratoribus sive eccle-
siasticis, sive saecularibus rationes exigere admini-
strationis,14) idque tum etiam si loca ilia immediata 
principum protectione gaudeant.15) Ast non potest 
visitare cenfraternitaturn laicarum saceîla et altaria 
in ecclesiis regularium erecta, ut s. Congregatio con-
cilii declaravit.16) c) Visitationi episcopali perinde 
subsunt res omnes, quae ad fabricam ecclesiae ejus-
que supellectilem pertinent, aut cum divino cultu 
nexum quoquomodo liabent, ut sunt: Sanctissimum 
Eucharistiae sacramentum in tabernaculo asserva-
tum, fons baptismalis, reliquiae sanctorum, para-
menia et vasa sacra, libri liturgici etc. ; uti etiam 
d) ea, quae adexternam parochiae administrationem 
rite procurandam spectant, u t : matriculae, piae 
fundationes, redditus et jura parochialia, pluraque 
id genus alia. — Neque potest episcopus Visitatio-
nen! suscepturus recusari, multoque minus in ea pe-
ragenda impediri ; id enim qui praesumerent, nisi 
moniti resipiscant, excommunicationem ipso facto 
incurrerent, possetque episcopus visitator ipsos, abs-
que alia sententia, tamquam excommunicatos publi-
ce denunciare.17) 

Quod denique modum attinet visitationis cano-
nicae, hunc ita comparatum esse oportet, ut pater-
num spiret affectum, qui nihil nisi quod subditorum 
spirituali cedat emolumento consectandum putet; 
nam ut pulchre ait s. Basilius: „Praepositus veluti 
pater legitimorum filiorum curam suscipiens, quid 
fratri unicuique opus sit, attendet, curamque ac 
medelam convenientem afferet."18) Ideo etiam con-
cilium Tridentinum monet omnes et singulos „ad 
quos visitatio spectat, ut paterna caritate cliristia-
noque zelo omnes amplectantur." 19) Hinc visitatio 
non solet procedere in figura et strepitu judicii; ne-
que in ea specialis fit inquisitio de delictis, sed ge-
neralis dumtaxat de statu ecclesiae ; nam finis visi-
tationis non est punire, sed corrigere, quemadmo-
dum id s. Congregatio non semel declaravit. Sic a 
capitulo Segobiensi consulta : an, et ad quae genera 

Sess. 22. cap. 8. et 9. de réf. 
1 à) Ferraris, v. Confraternitas. art. 3. n. 11. 
1(i) Fagnan . lib. 1. deer. ad. cap. Grave gerimus. n. 48. 
17) Monacelli, Formular, legale pract. torn. 3. tit. 1. form. 

39. n. 2. 4. 
1S) Constit. mon. c. 28. Opp. torn. 3. col. 1418 ed. Migne. 
, 9) Sess. 24. cap. 3. de réf. 
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poenarum posset episcopus se extenclere in visitatione, et 
num ad poenam ordinariam delicti procedere ? respondit, 
posse imponere poenas non quidem ordinarias, sed eas tan-
tum, quae morum correctionem et emendationem respiciunt. 
E t archi-diacono Juvenacensi postulanti : an episcopus in 
visitatione posset causas ordinarias cognoscere ? respondit, 
causas ordinarias extra visitationem esse cognoscendas.20) 
Atque hoc ipsum in causa est, quod a decreto et sententia 
episcopi visitantis, quum solam intendat emendationem vi-
sitati, nulla admittatur appellatio ad effectum, ut ajunt, sus-
pensivum, qua nempe exsecutio sententiae visitatoris retar-
detur aut suspendatur. Sic enim jam olim decrevit Innocen-
tius III . : „Irrefragabili constitutione sancimus, ut ecclesi-
arum praelati ad corrigendum subditorum excessus, maxime 
clericorum, ad reformandos mores prudenter et diligenter in-
tendant. . . . Ut autem correctionis et reformationis officium 
libéré valeant exercere, decernimus, ut exsecutionem ipso-
rum nulla consuetudo vei apellatio valeat impedire, nisi for-
mám in talibus excesserint obser vandam."21) Quod idem lu-
culentius declaravit concilium Tridentinum his verbis : „Epi-
scopi, ut aptius, quem regunt, populum possint in officio at-
que obedientia continere, in omnibus iis, quae ad visitatio-
nem ac morum correctionem subditorum suorum spectant, 
jus et potestatem habeant, etiam tamquam apostolicae Sedis 
delegati, ea ordinandi, modorandi, puniendi et exsequendi 
juxta canonum sanctiones, quae ill is ex prudentia sua pro 
subditorum emendatione ac dioecesis suae utilitate necessa-
ria videbuntur. Nec in his, ubi de visitatione aut morum cor-
rectione agitur, exemtio, aut ulla inhibitio, appellatio seu 
querela, etiam ad Sedem apostolicam intei-posita, exsecutio-
nem eorum, quae ab his mandata, décréta aut judicata fue-
rint, quoquomodo impediat aut suspendat."22) Quamquam 
vero his cautum sit, ne exsecutio eorum, quae episcopus oc-
casione visitationis ordinaverit decreveritque appellatione 
ulla, etiam ad Sedem apostolicam interposita, suspendi va-
leant : non tamen simul praecisa fuit appellatio quoad effe-
ctum devolutivum, hoc est, ut cognitio causae ad superiorem 
devolvatur ; cum enim concilium Tridentinum sess. 22. cap. 
1. et sess. 24. cap. 10. expresse statuerit, ne in causis visita-
tionis et correctionis morum appellatio suspensivum effectum 
habeat, non autem addiderit : neque devolutivum: appella-
tionern cum hoc ultimo effectu reliquisse censendum est.23) 
Et reipsa it a verba concilii debere intelligi, saepius pronun-
ciavit s. Congregatio concilii ; consulta namque, an in cau-
sis visitationis et correctionis appellari possit post definiti-
vam ? respondit, posse : ita tamen ut appellatio non suspen-
dat exsecutionem, ut sancitum est cap. 10. sess. 24. et cap. 
1. sess. 22. — Item consulta: an decretum cap. 10. sess. 24. 
sustulerit appellationem devolutivam ? censuit, non sustulisse 
devolutivam, sed suspensivam tantum.24) Eo solum casu ha-
beret locum appellatio cum effectu suspensivo, si episcopus 
terminos visitationis egrederetur, id est, si compilato formali 

2 0) Fagnan. in lib. 1. decret. ad cap. Dilectus filius. n. 44. 
ï ' ) C. 13. X. do offic. judicis ordin. (I. 31.) 

" ) Sess. 24. cap. 10. de refor, 
23) Bovix. Tract, de episc. tom. 2. pag. 33. 
*24) Apud. Fagnan. in lib. 2. decret. ad cap. Ad nostram. n. 6. sq. 

processu, servataque judicii forma contra aliquem in visita-
tione procederet non ad simplicem correctionem, sed ad ir-
rogandam poenam ordinariam, ut pluribus docet Fagnanus,2 5) 
et Barbosa dicens : „Si episcopus formato processu, et ser-
vatis servandis procedat, non habet locum dispositio concilii 
in dicto cap. 10. sess. 24., sed a sententia definitive tantum 
admittitur appellatio, quae suspendit judicatum."2 0) 

Atque haec sunt, quae per summás veluti lineas expo-
nenda duximus, ut facile omnes intelligerent, quid de visita-
tionibu3 canonicis existimandum sit, quas provida mater Ec-
clesia tamquam praestantissima disciplinae christianae tu-
tandae, aut, ubi collapsa esset, restaurandae praesidia nullo 
non tempore praescripsit, commendavit, adursit ; tum ut nos 
ipsi palam faceremus testatum, conscientiam obligationis, 
quae suscepto episcopali munere humeris nostris imposita 
fuit, numquam Nos animo excidere passos fuisse. E t sane, 
ex quo ad insignem ecclosiae hujus cathedram, nullis licet 
meritis nostris, evecti sumus, nihil ardentius in votis habui-
mus, quam assignatam nobis gregis dominici portionem per 
singulas invisere paroecias, eique sollicitudinis nostrae et ca-
ritatis documenta impertiri : continuo quippe oculis nostris 
obversabantur, et auribus quodammodo insonabant tot sa-
crorum conciliorum domi forisque celebratorum saluberrima 
décréta, tot summorum pontificum gravissimae adhortatio-
nes, quibus velut totidem stimulis ad hanc officii nostri pa-
storalis partem pro virili explendam impelli nos sentieba-
mus. Non onim potuimus dissimulare, suam hodie quoque 
constare veritatem, nihilque plane diuturnitate temporis de-
tersum fuisse iis, quae a synodo provinciali Tyrnaviensi a. 
1611. cap. 1. n. 3. pronunciata accepimus: „Non postremum 
in recte administranda ecclesia locum obtinet visitatio eccle-
siarum et parochorum, quas annis singulis institui debere 
vel per se ab episcopis, vel si legitime impediantur, per ali-
os, sacri canones decreverunt, et jura incliti regni Hungá-
riáé Hsu roborata praescribunt."27) Compertae pariter nobis 
fuere, alteque menti defixae rationes illae, quas sapientissi-
mus pontifex Benedictus XIV. ad persuadendam visitatio-
num necessitatem utilitatemque, solito ingenii flumine ex-
plicuit, quibusve episcoporum animos ad laborem hune ala-
criter subeundum accendere studuit in haec verba, lucis ac 
ponderis plena, disserens : „Cum in omni etiam rei dome-
sticao cura nihil sit utilius, quam si ipsemet paterfamilias 
omnia frequenter inspiciat, suaque vigilantia suorum indu-
striam et diligentiam alat : propterea vos monemus et hor-
tamur, fratres, atque etiam vobis injungimus, ut ecclesias 
et dioeceses vestras (nisi gravis ac légitima interveniat 
causa, quae aliis id committi postulet), vos ipsi visitetis, 
vos ipsi oves vestras, et pecoris vestri vultum agnosca-
t i s . . . . Multa vero quidem ignorabit episcopus, multa eum 
latebunt, vel saltem serius, quam oportet, intelliget, nisi ad 
omnes suae dioeceseos partes se conférât, et nisi per se ipsum 
ubique videat, ubique audiat, ubique exploret, quibus malis 
medicina facienda sit, et quaenam fuerint eorum causae, 

" ) L. c. 
26) De off. et potest, episc. part. 3. alleg. 73. n. 32. apud Bovix 

1. c. — 
" ) Pétorffy, Part . 2. pag. 203. 



quave ratione occurri etiam providenter queat, ne sublata 
reviviscant." Cumprimis vero intimo nobis haesit sensu, et 
perpétua sui recordatione pereitos occupatosque tenuit apo-
stolica Sanctissimi D. N. Pii IX vox, qua universos imperii 
austriaci episcopos, atque adeo nos quoque, qui pars illorum 
aliquota sumus, monuit : „Nihil antiquius habere velitis, 
quam ex canonicis sanctionibus vestras dioeceses impensis-
simo studio invisere, et ea omnia accurate perficere, quae ad 
ipsarum visitationem fructuose peragendam omnino per-
t inent."1 s) 

Plus una vice totam dioecesim, immo magnam ejus 
partem tertio jam peragravimus, prout ipsi scitis, verbum 
Dei annunciando, sacramentum confirmationis dispensando, 
aliaque agendo, quae paterna secum ferebat visitatio. Quo-
minus vero desiderio nostro, quod quidem vehementissimum 
fuisse novit ille, qui renes scrutatur et corda, ad stricte ca-
nonicam visitationem incumbendi, satisfaceremus : partim 
temporum iniquitate, partim cumulatis negotiis, quae subter-
fugere haud licuit, prohibit! fuimus ; neque aliud fere nobis 
reliquum erat, quam supplices ad Deum manus tendere, et 
enixis preeibus ejus interpellare clementiam, uti ostium no-
bis aperiat, modumque praestet, operi tam salutari manum 
oeyus admovendi. Ne vero deesse officio, aut labori parcere 
videremur, si longius adhuc visitationem prorogaremus, non 
aliud nos facturos melius arbitrabamur, quam si terminum 
ipsi figeremus, quo dictam visitationem aggrederemur Quam-
obrem firmiter animo decrevimus, ineunte vere anni pro-
ximo impendentis, insuperhabitis difficultatibus ac ifnpedi-
mentis quibusvis, canonicam et solemnem dioecesis nostrae 
perlustrationem auspice Deo suseipere, probe gnari : „Ani-
marum saluti omnia postponenda ; tanto enim digniores sunt 
animae corporibus, et universis quae humana ambitio con-
cupiscit, quantum dignitate praeeminet caelum terrae."29) 

Propositum insuper nobis est ordiri ab archi-diaconatu 
Mosoniensi ; quum constet longissimum esse, ex quo ei hoc 
ministerii episcopalis munus impensum contigit. Haec autem 
in antecessum, et jam nunc ad notitiam omnium perlata vo-
luimus propterea, ut DD. curati cuncta ita disponere prae-
parareque satagant, ut cum venerimus, visitationem, quem-
admodum concilium Tridentinum jubet, „celerrime, débita 
tamen cum diligentia" peragere possimus. Ceterum tempus 
ipsum proprius tum indicabimus, cum edictum visitationis 
una cum punetis, ut vocant, directivis, vulgaturi sumus. 

Vos interim venerabiles fratres et filii dilectissimi, qui 
in partem sollicitudinis nostrae vocati estis, pascite qui in 
vobis est gregem Dei,30) et curam omnem subinferentes, mi-
nistrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam;31) 
simul vero obsecramus vos per Dominum Nostrum Jesum 
Christum et per caritatem Sancti Spiritus, ut adjuvetis Nos 
in orationibus vestris pro nobis ad D e u m , . . . ut veniamus ad 
vos in gaudio per voluntatem Dei, et refrigeremur vobi-
scum. 32) 

Jaurini, die 1. decembris 1866. 
Joannes m. p. Episcopus. 

2S) Encycl. Singulari quidem. 17. mart. 1856. Conf. Breve. Quo 
graviora. 3. jul. 1862. 

29) Petrus Blesens. de institut, episeopi. col. 1106. ed. Migne. 
( o t l . Petr. ß, 2. - 3I) 2. Petr. 1, 5. - M ) Rom. 15, 30. 32. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, jan. 21-én. Tek. Ballagi M. ur ez idei Prot, 

egyh. és isk. lap 3-dik számában egy polemicns czikksoro-
zatot kezd „Tempi passati" czim alatt ; már a felirat is bá-
mulatra ragad bennünket, Ballagi olaszul szól a pápa anya-
nyelvén ! utána egy motto következik, mint ö mondja La-
martine-tól, minthogy Lamartine-t kivül nem tudjuk,azt azon-
ban tudjuk, hogy milyféle idézetek voltak egykor ugyané 
lapok hasábjain, azért nekünk senki rosz néven nem ve-
heti, ha azon, váljon a fenemiitett szavakat Lamartine 
mondá-e, s amint idéztetnek, kételkedünk. 

Mindenek előtt megjegyezzük s t. olvasóinkat figyel-
meztetjük t. Ballagi ur e szavaira : „mi oknyomozó fejtege-
tések által meggyőződést eszközölni — akarunk" S kér jük 
hogy e szavakat szem előtt tartani szíveskedjenek. 

Tek. Ballagi urnák igy tetszett irni : „A fenforgó ügy 
sokkal fontosabb, sokkal szentebb előttünk, semhogy annak 
vitatásában a feleselő polémia kisszerű diadalaival beérthet-
nek ; mi oknyomozó fejtegetések által meggyőződést eszkö-
zölni, nem győzedelmeskedni akarunk," itt Ballagi meggyő-
ződést akar eszközölni és mindjárt igy folytatja : „Az még soha 
sem jutott eszünkbe, hogy a „R." embereit capacitáljuk," itt 
nem akar meggyőződést eszközölni, azaz capacitálni, a 72-ik 
oldalon megint igy ir : „Ily jó akaratú, de a dologgal tüze-
tesebben nem foglalkozó kedveért irunk mi, és bocsátko-
zunk a kérdés behatóbb fejtegetésébe, s lia most a „R." czá-
folataira is refiectálunk, azt csak annyiban és oly nézetből 
teszszük, hogy kimutassuk a veszélyt s kijeleljük az örvényt, 
melybe a „Religio"-féle irány, ha érvényre vergődnék, a nem-
zetet okvetlen belesodorná." Előbb meggyőződést akart esz-
közölni, azután nem akart capacitálni, most ki akarja mu-
tatni a veszélyt s kijelelui az örvényt. Nekünk ugy látszik, 
hogy Ballagi ur sokat akarna tenni egyszerre. Miután Bal-
lagi ur szavaiból annyit tudunk, hogy nem tudjuk mit akar 
tulajdonképen, keresgélnünk kell, talán találunk valamit a 
majdnem negyedfél hasábos czikkben. 

A 72-ik oldalon Ballagi parasztlogikájának — mint ő 
mondja, mi az ellen nem protestálunk, hogy Ballagi logikáját, 
legalább melyet itt kifejt, parasztlogikának nevezi, mert 
azoknál, ha az nincs is kiművelve, de mindenesetre egészséges, 
— s következetességének ritka példánya ez : „ha most a „R." 
czáfolataira is refiectálunk, azt csak annyiban és oly nézet-
ből teszszük, hogy kimutassuk a veszélyt, s kijeleljük az ör-
vényt, melybe a „Religio"-féle irány, ha érvényre vergőd-
nék, a nemzetet okvetlen belesodorná." I t t tehát a „Religio" 
nem tudom miféle szörny t. i. Ballagi ur szemeiben, s 
igy folytat ja: „Vannak irók, kiknek gondolatai kisértetsze-
rüek, a félhomály kétes derengésében valami nagyot, rémü-
letest mutatnak, de mihelyt nekik megy az ember, s azokat 
közelebbről szemügyre veszi, ködpáraként oszlanak szét,vagy 
oly szánandó törpeségekül tűnnek föl, melyektől félni bi-
zony nem érdemes. A„R."cz ikkei többnyire ily faj ták." Ugy 
látszik, hogy Ballagi ur, ha valaha tanulta a mathesist, azt 
már elfelejtő, különben tudhatná, hogy plus 1 és minus 1, ae-
quale semmi, azaz amit előbb állított, azt mostani tagadásá-
val megsemmisíti. Ebből azután az a corrollarium,hogy B. ur 
maga sem tudja, hogy mit tart a „Religioról." 
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De tulajdonképen mit akar Ballagi ur czikkével ? Hogy 
ezt megtudhassuk, az egymáshoz hasonló helyeket össze fog-
juk állitani és pedig : „Kinek nézetei mellett oly nyoma-
tékú érvek küzdenek, minők a hierarchia javadalmai és ki-
váltságai, annak nem igen van kedve az ilyen magamféle 
ember parasztlogikájára — hallgatni és nézeteit ahoz képest 
módosítani és 

„Ha valamire, arra nézve bizonyosan köz az egyetér-
tés a müveit világban, hogy a papok olyszerü kiváltságos 
helyzete, mely a szabadságnak hátrányára van, ugy szintén 
az egyházi nagy javadalmak a vallás szent ügyének javára, 
hasznára nem válnak és 

„A felsőházban már-már hallatszottak szavak, melyek 
P. ur liallérzékére kellemes csiklándozással hatottak," (és B. 
ur füleire mindenesetre kellemetlenül,) és ezen szavak ? hogy 
Gr. Cz. és I. Y. a kath. egyház és az apostoli király jogai mel-
lett felszólaltak. 

Ezekből látjuk, hogy B.ur a kath.hierarchia kiváltságai-
nak, és javadalmainak ellensége —bocsánat! nem javadalma-
inak, nem, hisz az fáj neki, hogy ilyfélét nem bir. Miután B. 
ur mindenesetre olvasta Mózes könyveit, bátrak vagyunk 
öt annál is inkább, mivel a helvét vallásúak Mózes köny-
veit szinte tar t ják, az ott előforduló tiz parancsolatok 10-ére 
utalni. 

Ballagi ur czikkének végén hivatkozva azon beszé-
dekre, melyek a felsőház üléseiben az egyház és az apostoli 
király jogai mellett mondattak, igy ir : „de annyit minden-
esetre tanultunk ama föllépésből, hogy nincs oly elkallott 
doctrina a társadalmi tudomány terén, mely szaggatott át-
meneti korszakban,aminő a mienk,védőkre ne találna."Bizony 
sajnálom „B" urat, de az igazságot ki kell mondani, ő az egy-
ház és a király jogait elkallott doctrinának nevezi, ezen jo-
gok 8 százévesek, amit pedig Ballagi ur akar, az 1600 éves, 
ez pedig csakugyan „tempi passati", tehát kétszer oly öreg, 
hol van itt a haladás ? Lássa Ballagi ur, ön igy szól : „Az 
előjogozott osztály rendszerint visszaél az élvezett kedvez-
ményekkel s lassankint maga rontja le a varázst, mely szá-
zadokig az embereket hajlandókká tette jogi igényeket is-
merni el, melyek őket örök kiskorúság állapotába akarták 
sülyeszteni. Csak azért, hogy a társadalom egy kis töredéke 
a közörökséget kizárólag maga, még pedig háborithatlanul 
emésztesse." Szavai elég világosak, hogy kiki megértheti, 
hogy az egyházi javadalmakat secularizáltatni akarja, de 
többet is mond, mert már egy Epiphanes nevü gnosticus a 2-ik 
században e javak és feleségek közösségét akarta s a közép-
korban, melytől oly annyira félnek, szinte voltak ily faj tájú 
eretnekek. Ezen communismust pedig a hitetlenség találta 
fel, azt gondolván, hogy evvel a kereszténységet megdönt-
heti. Ballagi ur igy szól: „az egyházi nagy javadalmak a val-
lás szent ügyének javára hasznára nem válnak," miféle 
okokkal bizonyítja ezt Ballagi ? ő semmi olyfélét nem hoz 
fel, daczára, hogy igy irt : „mi oknyomozó fejtegetések által 
meggyőződést eszközölni akarunk," és ezután csak azért nem 
nevezzük B. urat rágalmazónak, hogy meg ne sértsük, vagy 
nem tudja-e, hogy mennyit adományozott a magyar püspöki 
kar a tudományosság, a nevelés, a vallásoság előmozdítására 
s a haza védelmére ? ! Ki bizta meg avval Ballagi urat, hogy 
ő keresse fel azt, mi válik a catholicismus hasznára ? B. ur 

autonómiát kiván egyháza számára, mi is autonomiát kívá-
nunk, és ha ő ezt nem akarja megengedni minékünk, mikép 
Írhatta ő: „a vallásszabadság az államszervezetben nem ke-
gyelem hanem jog, s mint jogban nem lehet helye az alku-
nak, nem lehet helye a részletfizetésnek, annak egész mérv-
ben kell érvényre emelkednie, mert csak igy válhatik a tár-
sadalom áldására." B. ur nem akarja, hogy egyház javadal-
makkal bírjon és következésképen nem akarhatja, hogy az 
egyház irgalmasságot cselekedjék. Azért az egyház javait 
le kell foglalni s. jöjjön egy néhány ezer bürokrata, kiknek 
mindegyike külön külön számoljon minden krajczár, min-
den kenyér-morzsa felett , melyet az állam a szegé-
nyeknek ad. Ily féle reactionarius Ízlések ellen minden 
katholikusnak kötelessége a szegények nevében protestálni. 
Ballagi ur haladása visszamegy a keresztény századok 
elejére sz. Lőrincz korában, ő azt akarja, mit az akkori po-
gányok, t. i. elvenni a jószágot a szegények elől ; a pogányok 
megvetésben részesültek s ugy látszik —nem állítjuk —- hogy 
ily historicus dicsőségben kivánna Ballagi ur is részesülni. 
De sokkal komolyabban vettük a dolgot, mint ezt kellene, 
azért bocsánat B. ur ! Mielőtt befejezném levelem, bátor va-
gyok a sok közöl B. ur következő szavait idézni : ,,Ha vala-
mire, arra nézve bizonyosan köz az egyetértés a müveit vi-
lágban, hogy a papok olyszerü kiváltságos helyzete, mely a 
szabadságnak hátrányára van, ugy szintén az egyházi nagy 
javadalmak a vallás szent ügyének javára, hasznára nem 
vállnak. S valóban nagyon csalatkoznék, ki azt hinné, hogy 
hazánk közhangulata e tekintetben is a többi müveit világ-
gal nem egy nyomon jár," B. ur előbb igy szólt: „mi oknyo-
mozó fejtegetések által meggyőződést eszközölni akarunk," 
váltotta be B. ur szavát a fennebbi állításokra nézve ? — 
Végre pedig biztosítjuk t. Ballagi urat, hogy eme szavai, kü-
lönösen a Prot. egy. és isk. lap olvasásánál szemeink előtt 
— fognak lebegni. „Szükséges, hogy akik jog és igazságért 
küzdenek, mindig résen legyenek és semmit oly fonáknak 
ne tekintsenek, hogy arra az ész birálatát fölöslegesnek 
t a r t s á k . " Avispa. 

LONDON, nov. 3. — Az irodalomban épen ugy, mint 
a szép művészetekre nézve, a catholicismus Angliában szép 
eredményeket képes felmutatni. Manning érsek, dr. New-
man, Alis s dr. Ward müvei méltó helyet foglalnak el iro-
dalmunkban. Wiseman bibornok különféle iratai még min-
dig szorgalmasan olvastatnak, Faber a hires oratorianusnak 
aestlieticus müvei halála után hatalmas szónoklatát pótolják. 
Kora halála nagy veszteség volt a londoni katholikusokra 
nézve, egy író sem volt liivebb a szentszékhez, és senki sem 
gyakorolt nálánál nagyobb befolyást környezetére. Utódja 
Dalgairns atya az oratorianusok jelen dicsősége ; Lingárd 
pedig mint történész még eddig felül nem mulatott más által. 
A katholikusok bírnak két heti közlönynyel a „Tablet" és 
„Weekly Register" lapokkal. Az első jelen derék igazga-
tás alatt, valóban támasza ügyünknek Angliában. Egy u j 
lap alakitásáról is beszélnek, mely az úgynevezett liberális 
katholikusok nézeteit praeconisálná, vagy legalább közegül 
szolgálna elégedetlenségük kijelentésére. Valóban nem ok 
nélkül panaszolkodnak, mert eddig itt minden törekvéseik 
meghiúsultak. Tervük már évek előtt az elhunyt bibornok 
és több püspök által roszaltatott, a mult évben pedig híában 
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fordultak a szentszékhez, hogy kieszközöljék elismerését a 
szülök azon állítólagos jogának, hogy gyermekeiket prote-
stáns egyetemekre is küldhessék. — „Month"' czimii havi 
folyóirat jól van szerkesztve, tartalma változatos, czikkei 
élénkek. A legjelentékenyebb közlöny azonban kétségen 
kivül a „Dublini Szemle" (Revue de Dublin) mely minden 
harmadik hóban jelenik meg Londonban. Tudós szerkesz-
tője convertita az 1845 évből, mely annyi jeles férfiút veze-
tett vissza az egyház kebelébe. Nem csak, hogy a szerkesztő 
maga jeles, hanem többi irói is hason szelleműek, innét az 
egység, egyöntetűség, következetesség. A szentszék jogainak 
hatalmas védője. Az 1864-iki pápai körirat e Szemlében 
kitűnő magyarázatát lelte, mely határozottan kárhoztatja 
az úgynevezett liberális katholikusok törekvéseit. — Van 
Angliának egy irodalmi intézete is, a katholika vallás aka-
démiája czim alatt, melyet Wiseman a romai hasonirányu 
társulat mintájára alapíttatott. Czélja a katholikus egyhá-
ziak és világiak egyesítése az igaz katholikus elveknek 
védelmére, a közömbösség és hitetlenség támadásai ellen. 
Minden hóban a tagok felolvasásokat tar tanak. Különösen 
politico-vallási történeti tárgyak vitattatnak. A westminsteri 
érsek a társulat elnöke. A felolvasások az év végével kiadat-
nak. — A szépmüvészetekben is kitűnők embereink. Her-
bert a festészet királyi akadémiájának tagja a legszebb 
képeket készité. Mint építész Pugin neve még európai 
hírűvé lőn. Fia örökölte atyjának művészi tehetségeit. A 
carmeliták londoni gyönyörű u j temploma Pugin Welby 
legújabb müve. Több szép templomot épített Liverpool, 
Leed Cork és Dublin városokban, Francziaországban pedig 
Lille mellett Dadizeele-ben általa épitett templom 7000 
embert fogadhat be, 200 láb hosszú és 106 láb széles, belső 
magassága pedig 85 láb. Kék és fehér kövekből épült. — 
Ami a katholikusok politikai befolyását illeti, azok a parla-
mentben, valljuk be, nem nagy sulylyal birnak. Az alsó-
házban 32-en vannak, kettő Angliából, a többi Irhonból. 
A pártok jelen állása mellett többször befolyást gyakorol-
hatnának jobbra vagy balra döntvén, hanem ők is megosz-
lanak. Ennek főoka egy igazi vezér hiánya és a politikai 
elvek különfélesége. Ha a whigek vannak polczon, feléjök 
hajlanak, de ha Russell és Gladstone nem osztanak helyeket 
többé, akkor legtöbben Bright az angol radicalisok vezető-
jének zászlaja körül csoportosulnak. A felső-házban pedig 
épen semmi befolyásuk nincsen, mert a katholikus peerek, 
habár hivek vallásukhoz, nem igen foglalkoznak politikával. 

ROMA, nov. 20. — (Sz. Pál temploma a falakon kivül.) 
Van a keresztény Romában számos érdekes tárgy, mely a 
siető kéjutas figyelmét kikerüli, de kitárul a buzgó zarán-
dok előtt. Sz. Péter temploma, az apostolfőnököknek utó-
daikra is átszállt tekintély teljének emlékszerü kifejezése ; 
Laterani sz. János a hit egységének Krisztus egyházában, 
sz. Pál egyháza, mely a nemzetek apostolának tiszteletére a 
Tiberis balpartján emeltetett, a kath. missiók apostolkodását 
hozza emlékezetünkbe. A benedekiek, kik századok óta eme 
főtemplom őrei, soká kizárólagos apostolai voltak a nyugot-
nak. — Az apostol lefejeztetvén, sz. testét Lucina az ostiai 
uton fekvő birtokán temette el. A második század kezdetén, 
miután Anaclet pápa Péter sírja fölé kápolnát épitett volna, 
egy másikat sz. Pál sírja fölött emeltetett. 324-ben Constan-

tin a nemzetek apostola tiszteletére egy szép templomot 
építtetett, melynek romjai részben felfedeztettek. 386-ban 
Valentinian, Theodosius és Arcadius Sallustiusnak Roma 
praefectusának meghagyták, hogy a constantinféle egyházat 
tágitassa és diszitesse. Ismeretes, hogy ezen basilica tizen-
négy századon át kevesebb vagy több változásokon menvén 
keresztül, 1823. jul. 16-án a lángok martaléka lett. XII . 
Leo és XVI. Gergely pápa kettős felhívása folytán 1,500,000 
frank gyűlt be a keresztény hívektől az újjáépítésre. A 
munkák 1833-ban kezdettek meg egy bizottmány vezetése 
alatt, mely bibornokok, főpapok és művészekből alakult, s 
most is működik. IX. Pius pápa hatalmas lendületet adott a 
műnek és a templom öt hajóját bevégeztette. Latin feliratok 
örökítik a felszentelés ünnepélyét, mely 1854. dec 10-én 
történt ő szentsége által, 50 bibornok, 40 érsek, 97 püspök 
jelenlétében, kiknek nevei és czimei fel lettek jegyezve. 
Ugy számitják, hogy 1833 óta naponkint 100 egész 1000 
munkás nyert foglalkozást, és a költségek 13,350,000 f rankra 
felrúgtak. Evenkint 267,500 franknyi segély nyújtatott XII . 
Leo határozata folytán. Az épület hossza 311, szélessége 74 
mètres. Látni ebből, hogy Pál temploma nem éri el a vati-
cáni egyház arányát, sőt Europa nagy templomai sorában 
csak a 6-ik helyet foglalja el,— Péter temploma, a londoni sz. 
Pál, a florenczi dóm, a milanói és bolognai főegyházak után 
következvén. A befogadhatok számát tekintve, harmadik 
helyen áll, mert Péter temploma 54,000, a milanói dóm 
37,000, Pál temploma 25,000 embert képes befogadni. A 
homlokzaton, melyen még most is dolgoznak, 7 ajtó leend. 
A főhelyen vissza fognak állitatni a gazdagon ékitett bronz-
ajtók, melyek 1070-ben Konstantinápolyban készültek és 
melyeket az 1823-ikí tűz részben megkímélt. Egy nagy-
szerű mozaik, mely Üdvözítőnket Péter és Pál között ülve, 
a 4 főlátnokot s 12 bárányt ábrázolja, a lenyugvó nap 
fényében fognak tündökölni. Egy porticus a régi basilicák 
emlékét idézendi fel, melynek közepén Péter szobra fog 
emelkedni. Nyugotra baptisterium, keletre harangtartó fog 
alkalmaztatni. A díszítésre használt márványok közöl főleg 
emlitést érdemelnek a lapis-lazzuli, malachit, melyet Miklós 
czár adott, s melynek értéke 85,000 frankra becsültetik, a 
főoltár négy szobrára használt, Mehemet Ali alkirály által 
ajándékoztatott, s 200,000 f rankra becsült keleti márvány, 
zöld és veres porphyr, keleti gránit és a simploni gránit, 
mely utóbbiból készült minden oszlop 15,000 f rankra becsül-
tetik. Az oszlopsorozat fölött a hajókban 257 pápai arczkép 
látható. Minden arczkép aranyozott bronzkeretben diszlik s 
mindegyike 2500 frankba kerül. A pápák időrendi sorozat-
ban következnek. A. főoltár, mely 16-ik Gergely pápa által 
1840. oct. 5-én szentelteitett fel, fehér, részben porphyr 
által átszőtt márványból készült. A fölötte levő baldachinum 
négy, keleti alabastromból készült oszlopon nyugszik, e fel-
irattal : ,Tu-es-vas-electionis-sancte-Paule-apostole-praedica-
tor-veritatis-in-universo-mundo.' A ciborium rendkívüli. A 
confessio körül éjjel-nappal 24 lámpa ég. A felső ablakok 
között a hajókban egész sorra az olajfestményeknek szemlél-
hető, melyek sz. Pál életéből jeleneteket ábrázolnak, a legjele-
sebb művészek által készíttettek, s darabonkint 2140 frankba 
kerültek. — Mielőtt innét a látogató távozna, megszemléli az 
apátságot. A zárdát, mely a 13-ik századból való, rózsakert 



környezi, melynek minden utait a legkülönfélébb oszlopok 
faragványok, szobrok, pogány és keresztény korú feliratok di-
szitik, A főbb emlékek közöl idézzük: a bárány és Phoenix ké-
peit ; IX. Bonifáez pápa szobrát, több pogány domborművet, 
egy régi sarcophagot, mely Leo Péternek, a hasonnevű ellen-
pápa atyjáé volt, Nero halála emlékének feliratát, mely a sala-
rai és nomentanai utak között Phaon villájában talál tatot t ; 
,Hoc specus excepit —post aurea lecta Neronem—nam vivum 
inferius — se sepelire t imet / Theobald ostiai püspök sirját 
Jónás történetének faragványaival. Az ittlevö szerzetesek a 
benczések Monte-Cassinoi szerzete ágához tartoznak, s szám 
szerint 30-an vannak. Van collegiumok, és novitiatus. Az 
apát püspök-féle joghatósággal bir az apátság területén. Ju-
lius, augustus, September és october hónapokban a forró 
idény alatt a szerzetesek sz. Calixtusba vonulnak, hol tisztább 
levegőt szihatnak.Régi időkben az angol királyok sz. Pál czim-
zetes kanonokjai,az itteni apátok pedig a harisnyakötő rend lo-
vagjai valának. Az ebédlő a j ta ja fölött az apátság czimere alatt 
a nevezett rend jelvényei most is láthatók. A gazdag, 14,000 
kötetü könyvtár több jeles kéziraton kivül birja a carolin-
giai bibliát a IX. századból, a dugnoi apátság XI . századbeli 
rituáléját. A nevezett biblia nevét köszöni nagy Károlynak, 
vagy mi valószínűbb, kopasz-Károlynak. A könyv homlokán 
látható festvény a császárt trónon ülve ábrázolja, koronával, 
császári palásttal, balkezében okmányt tartva, körül van 
véve két angyal és a négy föerény : bölcseség, igazság, mér-
tékletesség, erő által. Jobbján két fegyveres, balján Herman-
trude császárné kisérő nejé/el . A festményt következő ver-
sek magyarázzák : 

Rex coeli Dominus solita pietate redundáns 
Hunc Carolum regem terrae dilexit herilem, 
Tanti ergo officii ut compos valuisset haberi 
Tetrast i implevit virtutum quatuor almo 
Imminet hic capiti de vertice cuncta refundens 
Donique se primum tunc omnia rite gubernat 
Prudenter juste moderate fortiter atque 
Hinc inde angelico septus tutamine sacro 
Hostibus ut cunctis exsultet pace repulsit ; 
Ad dextram armigeri praetendunt arma ministri 
Ecclesiam Christi invictus defensor in aevum 
Armipotens magnis quis ornet saepe triumphis, 
Nobilis ad levam conjux de more venustat, 
Qua insignis proles in regnum vite paretur. 

Tizennyolcz nagyobb miniaturkép disziti a kéziratot job-
bára az ó és újszövetségi eseményekre vonatkoznak és ér-
dekesek tanulmányozásra építészeti, képirói stb. tekintetben. 
Négy vers az evangélisták jelképeit magyarázza úgymint : 

Hoc Matthaeus ágens hominem generaliter implet, 
Marcus ut alta fremit vox per deserta leonis, 
J u r a sacerdoti Lucas tenet ore juvenci, 
More volans aquilae verbo petit astra Joannes. 
Isten a trónon ülve, az evangélistáknak az ihlettséget 

adja az írásra és tanításra : 

Sede troni residens mundum qui pondérât omnem 
Corda replet vatum, ut nobis arcana revelent 
Quatuor assignant nobis animalibus almis 
Almigraphos Christi virtutum quatuor aeque. 

Rossi P . lovag egy kő-é3 felirat gyűj temény szervezé-
sét kezdé meg az épület azon részében, hol egykor VII Pius 
cellája volt, midőn az apátságban hit tant tanított. A felira-
tok mind a basilicára vonatkoznak, vagy pedig annak kör-
nyezetében találtattak. Többek között látható a levél, mely 
által nagy sz. Gergely pápa az appiai uton fekvő földeket 
a r ra rendeli forditandóknak, hogy sz. Pál teste előtt égni 
szokott lámpából az olaj ki ne fogyjon ; azután harmadik Leo 
pápa Ítéletét, mely által megátkozottnak, lelkileg s testileg 
kárhozottnak, becstelen szentségtörőnek és minden jo-
gaitól megfosztottnak nyilatkoztat ja ki azt, ki a basi-
lica javait, vagy az oltárra tett a jándékokat eladni, meg-
venni, meglopni merné. 

Leo Epps servus servorum Dei omnibus christianis 
notitiam contestationis. Quicunq : dona vel oblationes sacra-
tissimi altaris gloriosi Pauli apostoli totiusque templi ejus 
ab usu actu ut illitate hic deo servientium tollere praesum-
pserit aut qui rectorem per pecuniam vel aliquod malum in-
genium in hoc loco contra statuta patrum, Nostrumq : prae-
ceptum ordinaverit, sive qui haereditatem hujus loci destru-
endo vendere vel comparare ausus fuerit, omnipotentis Dei 
maledictionem in corpore suo Suisq. : Reb : habeat, quod fa-
céré praesumpsit, evacuetur infamis sacrilegus ab omnib : 
habeatur testimonium ejus in nullo placito recipiatur Quid-
quid possederit ad rem publicam trans feratur, et si non Re-
sipuerit auctoritate coelorum principium in inferno damnetur. 

Fiat , fiat, fiat. 

VEGYESEK. 
A sok, kivált az apró ujságlapok társadalmi s erkölcsi 

kihágásait egyenkint megróni majdnem lehetetlen. Az állami, 
a társadalmi élet fá já t épen akkor, midőn legerősebb, mikor 
ágait a tápanyag bősége miatt legbujábban fejleszti, számta-
lan és különféle rovarok lepik el, s kérgének nyílásait lak-
helyül, tenyészettanyául választ ják. Működnek, vagy inkább 
rágódnak ezek észrevétlenül, mig csak számuk annyira nem 
növekedett, hogy az élőfát veszélylyel fenyegetik. Ily lap-
nak nevezhetnők az ujabb Ungarisches Fromdenblatt-ot, 
melynek nevét is alig hallották olvasóink, s nemes le lkük , 
tudjuk, hogy látni soha sem fogja, legfőlebb nem keresett 
alkalommal, mikint mi. E lap egyik számának tárczájában 
„Die neuen Geheimnisse von Pest" czim alatt, 9-ik számmal 
jelezve a titkok sorát, beszél a budai sz. Erzsébet zárdáról, 
tehát egy jogos, s az állam előtt erkölcsi személy gyanánt 
elismert, tisztelt társulatról. Megjelzi az időt, 1848 és 1864, 
megnevez személyeket, mint például Petőfit és Horváth 
Mihályt, mintha ezek 1848-ban a fönnevezett zárdába be-
lépve, az apáczákat a zárdából kicsalni, fogadalmaik szent-
ségtelen megtörésére csábítani iparkodtak volna. Mindent a 
történeti előadás csábjaival regéi, s azért a járatlan olvasót 
könnyen rábírja, hogy mindaz igaz, amit regél. Olvasóink-
nak nem kell emlitenünk, hogy sem Petőfi, sem Horváth 
csábításairól Pesten, Budán mitsem tudnak, sem az akkori 
törvényhozás nem merészkedett a szerzetes fogadalmakat 
megsemmisíteni ; pedig mindez az Ung Fremdenblatt-ban, 
t i tkok gyanánt , habár ,Román' fölirattal beszéltetnek el. 
Végre, hogy 1864-ben a kőmivesek a falban egy női csont-
tetemet térdelve, mellette egy kisded gyermeknek tetemeit 
feltalálták, stb. Ily lapok, melyek a népnek fejét hazugsá-
gokkal töltik be, a nemes hivatásu irodalom mezejére lépni 
méltatlanok. 

Az ,Orvosi Hetilap' figyelmeztetést tesz azon egészség-
telenségi körülményre, hogy a tanonezok, gyenge alkatúak, 



— « 72 

reggel éhgyomorral, lefödött fővel a templomban, hideg 
nedves levegőben, kemény kövön, mozdulatlanul a szent-
mise alatt vannak. — Az ember köszönettel tartozik, ha 
az orvosok valamely veszélyes körülményre figyelmeztetnek; 
de ha az ily figyelmeztetések szörszálhasogatásig mennek, 
nem lehet csudálkozni, ha az orvosok tanácsai elvesztik 
hitelüket. Qui vescitur medice vivit mendice, be szokott bizo-
nyulni. Szeretnők, ha az orvos eme tanácscsal állana elő : a 
gyermekek a templom küszöbén tömjék meg hasukat, a 
templom teríttessék be madráczokkal, a telihasuak igy a 
szentmise alatt födött fővel szaladgáljanak a templomban 
össze-vissza. Csak igy lehet a fönt elősorolt egészségrontó 
körülményeket kikerülni : vagy pedig a templombajárást 
egészen beállítani. Ezt nem akarja az ,Orvosi Hetilap,' leg-
alább nem mondja; tehát az elsőt kell akarnia. Az orvosi 
tanács, ha nem gyakorlati, semmit sem ér. A kegyesrendiek 
temploma deszkázva van, nem nedves, nem hideg; az angol-
kisasszonyok temploma, s majdnem minden városi templom 
ki van deszkázva ; félóra, becsületes ruházat mellett, nem 
lehet ártalmas. Inkább azt indítványozná az ,Orvosi Heti-
lap,' hogy a szegény gyermekek ruhával ajándékoztassanak 
meg; ezt mi tehetségünk szerint megteszszük minden télen; 
de ha az ,Orvosi Hetilap' a pesti orvosok között e czélra 
gyűjtést rendezne, valóban practicus orvosi tanácscsal szol-
gálna. 

Magyarországban sokan részvéttel fogják fogadni 
Häusle János udvari káplánnak, jan. 16-áu történt halálát. 
A boldogult nagy elme, éles bölcsészeti ész, jó akarat, s az 
irodalomban igen tevékeny volt. A bécsi és prágai egyetem-
nek tagja, hittudor, udvari káplán, a felső cs. kir. papne-
veldei intézetnek egykor igazgatója, a hittudorok karának 
állandó jegyzője volt. Az Isten adjon neki örök nyugalmat. 

A legújabb hadszervezeti törvényjavaslat 13 —17 §§-ai 
szerint kivétetnek a hadszolgálati kötelezettség alól : 1) a 
romai kath. mindkét szertartású felszentelt papok, pálya-
végzett papjelöltek, a püspök által a hittanulmányokra fel-
vett papnövendékek még akkor is, ha mint externusok 
hallgatják a hittanulmányokat. Az úgynevezett saecularis 
theologusok tehát csak akkor katonamentesek, ha a püspök 
őket már felvette, s hozzá, ha az utolsó tanévből tanulmányi 
szorgalmukról és erkölcsi viseletükről első osztályzatot nyer-
tek ; 2) a szerzetes rendek tagjai, felvett ujonczai, jelöltei ; 
3) a görög egyesült pályavégzett, habár még fel nem szen-
telt papjelöltek; 4) a többi törvényesen elismert ker. vallás-
felekezetek lelkészei s jelöltjei ; tehát : a) az ágostai, helvét, 
unitárius vallás lelkészei, lelkész-jelöltei a superintendens 
bizonyítványa mellett, még akkor is, ha a lelkész-állomás 
után várakozniok kell ; b) a rabbinusok, rabbi-jelöltek, nyil-
vánossá elismert rabbi-tanonczok ; ha tanulmányaikat bevé-
gezték még három évig mentesek ; c) mennonita és karaita 
vallásúak, vallásuk iránti tiszteletből, miután ez a katonás-
kodást tiltja; de aki hozzájok áttérne, a katonaságtól fel-
mentve nem lesz. 

Behrn, a Petermans,Mittheilungen' folyóiratában, gon-
dos összevetések folytán a világ népszámát 1350 millióra 
teszi. 285 millió Európában, 798% millió Asiában, 4 millió 
Austráliában, 188 millió Afrikában, 74 Va millió Ameriká-
ban volna. 

Jun. 6-án Southamptonból Trinidadba utazott Trouche 
atya, nyugoti Tong Kingba Marseilleből Theurel püspök, 
Saigonba Tournier Adolf, Japanba Ambruster Péter, William 
Amatus ; julius 5-én Havreből elutazott Kansasba Defouri, 
Bononcini, Perrier, Schwemberg, Montéi ; ugyanonnan Ca-
randoletbe öt apácza sz. József társulatából : Berard Maria, 
Bochet Johanka, Ducognon Amália, Dunand Luiza, Piccini 

Maria : jul. 19-én Merseilleböl elutazott Siamba Perreaux 
Miklós, Maissurba Janssoone Péter ; Japanba Poirier János 
papok, nyugoti Cochinchinába Bouillet Gilbert, Fougerouse 
János ; éjszaki Cochinchinába Maybon János, déli Tong-
Kingba Tessier Alexis, Pineon Lajos ; nyugoti Tong-Kingba 
Deux Claudius, Schorung Jakab papok. — Imáink velők, 
kegyes adományaink utánok ! Nem is kívánnak mást, mint-
hogy lehetővé tegyük nekik az apostolkodást. 

A romai congregatio rituum ítélete alá vétetétt, váljon 
alumíniumból készült kelyhet lehet-e alkalmazni a szentmi-
sénél ? Az egyesület ,nem'-mel válaszolt, mert : 1) az Oltári-
szentség iránti tisztelet követelte mindig, hogy a kehely ne-
mes érczböl legyen,az egyház pedig csak az aranyat és ezüstöt 
tekinti nemes érznek, aluminium pedig senki által sem tekin-
tetik nemesnek ; 2) követeli, hogy a kehely ne szívja magába 
a szentséges vért, ne törjék könnyen, azért bőr, üveg vagy kő-
kehely — ne rozsdásodjék hamar, azért az ólom-, réz-, bronz-
kehely tilos ; türetik a zink, de erős aranyozással belül, sőt 
szokás az ezüstöt is belül erősen megaranyozni, s valahány-
szor fekete pontok mutatkoznak bensején, annyiszor köteles 
a plébános megaranyoztatni a kelyhet, nehogy profanatiot 
kövessen el. Ezeket tekintve az aluminium nem törik ugyan 
könnyen, de hamar rozsdásodik, kivált borral érintkezve, az 
aranyozást igen nehezen és igen tökéletlenül fogadja s hamar 
elveszti : ezek miatt az aluminium, mint illetéktelen, tilos 
éreznek tekintendő a szentmise-edényekre nézve. Nihil 
innovandum. 

Guizot nagyon szomorkodik a protestantismus jövője 
fölött. 0 orthodox, symbolicus protestáns, a caëni consistori-
umban keresztül vitte, hogy senki sem bocsáttatik szavazatra, 
hacsak az apostoli hitvallást el nem mondja. A consistorium 
ezen intézkedése ellen tiltakozott a lyoni, a nímesi consisto-
rium, Guizot pedig helyeslésre számolt. Látja, hogy a fran-
czia protestantismus, mikint a német, egészen felolvad a ra-
tionalismusba, s hitnélküliséggé változik. 

Franczia- és Németországnak némely templomai a 
mult században birtak egy-egy medenczét azon hat közöl, 
melyekben a canai mennyegzőn Krisztus Urunk által a viz 
borrá lön változtatva. 1789-ben a port-royali templom birt 
ilyent, vörös porphyrböl, mely jelenleg egy raktárban talál-
tatik Párisban. A forradalom szétszórta ezen ereklyéket is. 
Az angersi templom is birt egyet, melyet 15-ik században 
René király hozott keletről. Ez is vörös porphyr. A régé-
szet, daczára minden éles itészetének, nem tud sokat fel-
hozni, melyek bebizonyítanák, hogy eme medenczék nem a 
canai mennyegzöböl valók. 

Mily igazságban, mily méltányosságban részeltetik Né-
metországban az uralkodó protestánsok a katholikusokat, 
kitetszik ebből is, hogy a nassaui herczegség fővárosában 
van 1300 protestáns, s 603 kath. fiu, ezek közös községi 
tanodába járnak, de mig a kath. fiuk felét teszik a tanon-
ezok összes számának, addig a kath. tanítók csak harmad-
részét teszik a tanítók számának, mert 22 prot. és 7 kath. 
tanító vagyon; a fizetésben is a kath. tanítók szedik a mos-
tohák osztályrészét, mert mig a prot. tanító 677 frtot kap, 
addig a kath. tanitó csak 579 frtot. 

Kegyes adakozás. 
Hat testvér a viszonlátás örömében a szentatyának . . 6 fr. — kr. o. é. 
Szombathelyi megyéből a keleti missiókra 75 „ „ „ 
A székesfehérvári megyében 1866-ik év folytán tett gyűjtés : 

az amerikai missiókra 10 fr. o. é . 
a chinai missiókra 14 „ „ ,, 
szentsír őreinek 13 „ „ ,, 
keleti missiókra 13 „ „ „ 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGVHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, február 2-án. 

Előfizethetni minden cs 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Ï. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
i . 

Egy tekintélyes magyar lap, mult évi novem-
beri számaiban,1) „Vezér-eszmék" czim alatt oly 
értekezést hozott, melyet itt felvenni akarunk. Nem 
mindennapi toll irta azokat, figyelmet érdemelnek, 
habár nem jelességök, vagy helyességük, de kapós-
ságok, és azért veszélyességük miatt. Eszméket fej-
tegetett azon értekezés irója, melyeknek alkalma-
zását jelenleg ugyan lehetetlennek ismeri, mindazon-
által a jövőre irányadók gyanánt hirdette, s irány-
adó erejüket jósolta. Nem késő, nem hamar tehát 
azokról nekünk is szólani, kiket legközelebb, mejt 
közvetlen érint. 

E főeszme: laicus állam, a vallásnak teljes 
mellőzése, az ország, a társadalom törvényhozásá-
ban, igazgatásában. Csak ha eme közigazgatás, mint a 
szónak elemei javasolnák, az első alkalmazásban 
közigazságtalansággá ne fajulna el. Az értekező 
egyes állításait, és amit ki nem kerülhetett, ellen-
mondásait abbahagyva, csak a főeszmét, az elvi kér-
dést, az egyház és az állam közötti szakadást vesz-
szük fel jelenleg. 

Segédeszközül ajánltatik ez a sok viszálkodá-
sok kikerülésére, melyek az egyház és az állam közt 
kigyuladnak. A laicus állam, az értekezés Írójának 
jóslata szerint, a boldogitó, polgári, társadalmi, ál-
lami békének, nyugalomnak lenne a forrása. A lo-
gica ez : nem lehetünk békében, mert mindenki bu-
zog saját vallása mellett, békében leszünk, ha min-
denki megveti saját vallását. Pax, pax, sed aborni-
nationis pax. 

Nem oltatnak el ezen viszálkodások, sőt épen 
akkor törnek ki pusztitó erejükkel leginkább, mi-
kor ezen elválás elvileg kimondatik, vagy alkalma-

!) Pesti Napló 255, 259, 262, 265, 272 számok. 

zásba vétetik. Hol több, törvényes czimmel biró fe-
lekezetek léteznek, első tekintetre kecsegtethet, hogy 
az állam egy felekezettel se tartson, mindegyik iránt 
közönyös legyen ; de az első lépés azonnal ferge-
teget fog kelteni. Egész Europa nyög e fergeteg 
alatt, s a fergeteg torka épen az, amit a béke segéd-
eszköze gyanánt javasolnak, az állam és a kath. re-
ligio közötti elszakadás. 

Mi a laicus állam ? Nem tudjuk, csak tudni 
gondoljuk. Minden állam laicus, még ha theocrati-
cus kormányalakja volna is, mert nem megszentelő, 
nem megváltási intézet. Csak az egyházban van hi-
erarchia, benne a laicusok a megváltási, megszen-
telési malasztnak elfogadására hivatvák, a papok 
anr\ak elfogadására, de kiosztására is küldvék egy-
szersmind. Laicus állam annyit jelentene, minthogy 
a megszentelési malasztnak kiosztására nincsen hi-
vatva; de épen azért, mert minden állam laicus, a 
megszentelési malasztnak elfogadására ugy paran-
csoltatik, mint bármelyik laicus az egyházban. Lai-
cus állam, első tekintetre, a józan ész előtt, az egy-
ház törvényeit engedelmességben tisztelő államnak 
tűnik fel, valamint laicus az egyháznak hivő gyer-
meke. A megnevezés „laicus állam" bölcselmileg, 
logicailag az egyház és az állam között épen azon 
legszorosabb benső kapcsot, kölcsönös át-meg átha-
tásosságot jelentené, mely a hierarchia és a laicus 
között van az egyházban : mikor pedig ennek ellen-
kezőjére alkalmaztatik, ügyetlen, ész-elleni megne-
vezésnek bizonyul be, mert ezek ugy értik a laicus 
államot, hogy ez az egyháztól, a megváltási rendtől 
szakadjon el. Laicus és sacerdos kölcsönös, viszonlagos 
fogalmak, egymást föltételezik, egymást hordozzák : 
most pedig az államra forditván a melléknevet, az 
egymástoli elszakadást kell jelentenie saját jelentése 
daczára. Minden józan ész a laicus embert az egy-
ház gyermekének ismeri, a ,laicus' szót az egyházzal 
nemcsak hogy ellentétben, vagy egyházon kiviil 
nem látja, sőt bent az egyházban látja, laicus em-
ber az egyház legszentebb gyermeke lehet, mikint 
sz. István, sz. Imre, sz. Margit volt. 
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Oly természet-ellenes az egyház és az állam 
közötti elszakadás, hogy a szót, melylyel azt jelezni 
akarjuk, természetes értelméből ki kell vetkőztet-
nünk, csakhogy azon gyülöletességet palástoljuk 
el, melyet az magában rejt. Hogy tettel gyűlöletes 
lehessen, a szavakban kerüli a gyülöletességet; hogy 
a szavakban kikerülhesse, azokat természeti értel-
mökből vetkőzteti ki, megcsalván az együgyűeket, 
amiben a mai államtudomány délpontját érte el, vi-
lágosan hirdetvén a beavatottaknak, hogy termé-
szetelleni vállalatot akar megkisérteni. Ilyen ez a 
szó : laicus állam. 

Eszmény gyanánt állitják fel az ily államot, 
de csak kath. nemzeteknél, vagy legalább hol a 
nemzet nagy többsége katholikus. Protestáns álla-
mokban, például Angolországban, Poroszországban 
megkövetelik, hogy a protestáns felekezetnek kép-
viselője, pártfogója legyen, mikint a muszka kor-
mány a szakadárságnak, a török sultan az izlam-
nak. A kath. kormányok mondjanak le a kath. reli-
gioról, a prot. kormányok maradjanak vallásuk fő-
hirdetői : kath. nemzetek alkotmányai szakadjanak 
el az egyháztól, a protestáns, a szakadár, a mozlim 
országok alkotmányai legyenek felekezetiségi elve-
ikkel összenőve, mint a csont a hússal, mint a hús 
a bőrrel,— példa legyen Britannia, s műveltségi párja, 
Muszkaország. Ideje volna már, hogy Európában a 
katholikusok e politikai ármánykodást felismerjék. 
Kath. országokban lehet a nép vallásos, legyen a 
kormány vallas nélkül, s ahoz védik az egyetemes 
szavazatot, kiáltják, hogy a kormány a nép gondo-
latainak, érzelmeinek kifolyása legyen. Kath. nem-
zetnek csak kath. alkotmánya, csak kath. kormánya 
lehet, lia a kormányt a nép első, diplomaticus kép-
viselője gyanánt ismerjük. Követelik, hogy a kor-
mány a nép akaratának, érzelmeinek kifolyása, te-
remtménye legyen, mégis a kath. nemzeteknél nem-
katholikus, a vallásos népnél vallásnélküli alkot-
mányt és kormányt akarnak, ellentétét, kitagadását 
a nép akaratának, szándékainak, érzelmeinek. Le-
gyen a kormány végrehajtója a nép akaratának, 
kivéve, ha ezen akarat vallásos volna. Ez a laicus 
állam, a népnek negatioja. A nép az egyház laicusa, 
a kormány a vallástalanság laicusa. Igy értjük mi 
a laicus állam, corruptioja a kormányzatnak, mert 
a vallásos nép nem fogja ismerni vallásnélküli kor-
mányát, a vallásnélküli kormány nem fogja érteni 
vallásos alattvalóinak érzelmeit, óhajtásait. Tegyék 
fel a népnek a kérdést: akarja e, hogy a törvény-
hozás, hogy a közigazgatás, hogy a kormányhata-

lom a nép legszentebb, természeti és az isteni ma-
laszt által felnevelt vágyai, érzelmei, gyakorlatai, 
kötelességei, s szokásai iránt semmi figyelemmel ne 
legyen, s meghallják a népnek válaszát. A szabad-
elvűek éneke mindig avval végződik : a népjog ürü-
gye alatt a népnek legszentebb jogait összetiporni 
de csak kath. országokban, vagy hol a nemzet több-
sége katholikus, például Magyarországban, Bajor-
országban, s Badenben. 

Ez csak előleges taglalása annak, amit közöt-
tünk is vezéreszmék gyanánt piaczra hoznak. Ré-
gen tudtuk, s ki is mondtuk, hogy magyar állam-
tudósaink, törvényhozóink a külföldi hiu kisérletek 
után szeretnek kapkodni, s kapkodni fognak, s ami 
külföldön megsirattatott, félszázaddal utána, közöt-
tünk javaslatba hozatik.2) A boszorkány-táncznak 
minden kath. országon végig kell robogni. 

Szeretnők, lia a puszta segédeszköz fogalmá-
nak körében megállapodhatnánk, mikor hazánkra 
laicus államot nyugalom anyja gyanánt javasolnak. 
Azt, hogy az elszakadó állani ne tehesse az egyház 
körében, amit az egyházzal legszorosabban össze-
kapcsolt állam tett, mi is akarjuk : evvel a laicus, 
vagy inkább a megváltást elvető, ismerni, szabályul 
venni vonakodó államot nem helyeseljük, hanem 
csak az uj prothasisnak uj apodosist nyujtunk. Az 
ellenmondást az állam részéről, ellenmondással az 
egyház részéről orvosoljuk, hogy positiv állításun-
kat megvédhessük. Szeretnők, hogy az egyház és ál-
lam közötti romboló viszályok megszüntetésére alkal-
mas szabályt, cselekvési,közigazgatási mérvet találná-
nak fel, azon módon kivül, amelyet sz. Pál felállított : 

2) Francziaországban kezdődött ezen államelv, mégis 
III. Napoléon császár, annyi társadalmi károkon, annyi ál-
lami csapásokon okulva, mint regenerator, az államot, a tár-
sadalmat vallásos igazságon, mint elven akarta felépiteni, s 
ezt, valamint az állam és egyház szövetségét a legünnepé-
lyesebb alkalmakkor bevallotta. 1852 sept. 26-án Marseille-
ben mondá „Mindenütt, ahova lépek, a vallásos eszmék 
föntartásán és terjesztésén fáradok, mert ezek legmagaszto-
sabbals, ezek vezérelnek a szerencsében, vigasztalnak a sze-
rencsétlenségben." 1852 oct. 19-én Bordeauxban : „A religio-
nak és az erkölcsnek akarom meghóditani mindazokat, kik 
a ker. népek között lakván, alig ismerik Krisztus Jézus pa-
rancsait." Azon év dec. 1-én a két kamarát megnyitván : 
„Segítsetek engemet hazánkban , melyet a forradalom 
annyira feldúlt, oly kormányt megalapítani, melynek alap-
ja a religio legyen." 1864 jan. 14-én Bonnechôse bibornok-
hoz : „Vezérünk, támaszunk a hit, — — a vallásos hit és a 
politikai." — Amit külföldön régen eldobtak, mint haszon-
talant abba hagytak, azt egy nem mindennapi toll a P. Nap-
lóban mint ujat, mint üdvöset ajánlgatja. 
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in nomine Jesu omne genu flectatur coelestium, terrestrium 
et inferorum, — és amit a Megváltó kimondott : haec est vita 
aeterna, ut cognoscant te solum verum Deum, et quem misi-
sti, Jesum Christum. Elválást, elszakadást javasol a „Ve-
zéreszmék" irója e ezélra. Az Isten rendelése, az egyház ta-
nítása, a dolog természete szerint, a viszálkodások gyökeres 
elfojtása csak a megváltási rendnek, vagy is Krisztus Jézus 
egyházának csonkitlan, föltétlen elismerésében, tiszteletében 
van : az uj-jog, mint mondják, a mai társadalom, e ezélra az 
elválást javasolja, mondván : ,maradjon az állam az Isten 
által szabott észjogban, a természeti morálban ' 3 ) 

Hittanilag mondhatnók, hogy a természeti rend önma-
gában nem állhat meg a természetfölötti rend nélkül, mert 
megromolva levén, föntartó, orvosló erő nélkül alásiilyed. A 
természeti rend, mihelyt a természetfölöttitől elszakad, ha-
lálra van kárhoztatva, „qua die comederitis, morte morie-
mini," hogy meg nem halt, csak a természetfölötti rendnek 
megigértetése tartotta fön, tehát életben maradt, hogy a ter-
mészetfölötti rend által egykoron orvosoltatva, egészséges 
lehessen, élhessen. Az uj-jog emiatt lehetetlenségből indul 
ki, s lehetetlenségre törekszik. 

Hittani érvünket el nem fogadják, habár a dogma tár-
sadalmi igazság, mert társit, és mert csak dogma hozhat 
össze társadalomba, — habár állami erő, mert áll, és csak 
dogma állhat renditlenül. 

Alkalmazkodunk, — s a dolog természetét szem előtt 
tartva, ezen elválást, a legepésebb viszályok szülőanyjának 
mondjuk. Miből is keletkeztek e viszályok egész Európában ? 
A természetfölötti rendnek, az egyháznak szándékolt mellő-
zéséből. Csak a szándék, csak egyes pontokban megkisérlett 
elválás annyi viszályokat keltett, mennyit fog kelteni a vég-
rehajtott elválás ? Könnyű kimondani : „maradjon az állam 
az észjogban, a természeti morálban," de mikor egyház nél-
kül azt sem tudhatjuk igazán, mi az észjog, mi a természeti 
morál ? Lesz vélemény az észjogról, nem lesz észjog, lesz 
vélemény a morálról, nem lesz morál. Könnyű kimondani az 
elszakadást; de mikor az állam elszakadása által nem lehet 
a népet is elszakítani az egyháztól, a vallásos népnek val-
lásnélküli, a nép legszentebb érzelmeibe ütköző kormány-
zása lesz, a nép kárhoztatni fogja a kormányzást, a kormány 
a népnek vallásosságát: lesz-e béke? lesz nyugalom? Fagy-
ból tüzet, tűzből fagyot várnak. Ami az egész világon, ami 
minden időben viszályt keltett, nem fog az békét, nem fog 
az nyugalmat hozni ma sem közénkbe. Gondolják, hogy 
béke lesz, mihelyt az Istennek hátat fordítanak; pedig csak 
épen akkor kezdődik a baj az Istennel. 

Politikusaink négyszöges kört kisértenek, nem akar-
ván vallani a dogmát, a két hatalom szükséges szövetségé-
ről, dogmává emelik a természetelleni elszakadást a kettő 
között. A természetelleniség mindig megboszulja magát. 

Akik a mai műveltség elvét vallják ezen elszakadás-
ról, elvárnóR, nogy elvök szerint minden hit- s vallásbeli 
kérdéstől tartózkodva, elméletöket gyakorlatban, az igért 
polgári nyugalmat a vallási dolgokra nézve, saját példájok-
ban fogják felmutatni. Akik oly aranybékét hirdetnek a 
vallásokra, megvárnók, hogy békét hagyjanak a religionak. 

3) P. Napló 259. sz. 11. nov. 1866. 

A szó legalább, melyet hangoztatnak, tett után kiált. Mit 
látunk pedig a gyakorlatban ? Egyetemes támadást, szaka-
datlan zaklatást a vallási ügyekben lelkeink ellen. A Prot, 
lap oktatja Magyarországot, mi az apostoli jogok, mik a kath. 
egyház szabadságai. Akik az állam elszakadását az egy-
háztól leghangosabban kiáltozzák, legtöbbet bajlódnak val-
lási kérdésekkel. Kikerülték-e a vallás háboritását ? Fel-
idézték. Indifferentismust kiáltanak, mégis a religiót üldö-
zik. A religio kárhoztathatja az indifferentismust, de ennek 
nincs joga kárhoztatni, ez csak ellenmondással kárhoztat-
hatja a religiót. Voltak az egyháznak ellenségei ; de mai 
nap nem egyesek, hanem tömegek, nem egyes intézményét, 
hanem az egyház szükségességét, nem a kinyilatkoztatás 
történeti tényét, hanem bölcseimi lehetőségét, magát a Meg-
váltó istenségét, magát az Isten létét támadják meg. Kik ? 
Akik az uj-jogot, az állam elszakadását az egyháztól, az in-
differentismust vallják. ,Nem kell törődni semmiféle vallás-
sal', ezt mondják, mégis legtöbbet törődnek vele, elveiket az 
első gyakorlati kísérletben megtagadják. ,Magára kell 
hagyni az egyházat,' mégis az egyházba tolakodnak, az 
egyházat reformálni merészkednek. Megadtuk már mi ma-
gyarok ennek az árát ; türelmesek, túladakozók voltunk 
békeszeretetből ; mit nyertünk ? Ezt : ,adjátok meg maga-
tokat katholikusok Magyarországban, vagy veszszetek el. 
Uralkodni nem tudtok, mert kiejtettétek kezeitekből az ural-
kodást csupa testvéri szeretetből, szolgálni sem tudtok, mert 
ez természetetekkel ellenkezik, most azt mondjuk : adjátok 
meg magatokat, — később mondani fogjuk : meddig e föl-
dön katholikusok lesznek, nem lesz béke.' Lesz béke ? lesz 
nyugalom ? Epen csak most gyulád ki valójában, mert hogy 
az állam indifferentismusát bölcselmileg megalapíthassák, 
hogy az uj-jog, az uj-müveltség elveit kifejthessék, kénysze-
rülnek a religio és a ker. morál legelső elveit kitagadni ; 
hogy igazolhassák viseletüket, lerontják a religio és morál 
alapigazságait ; s megtámadva minden oldalról a kath. egy-
házat, elvüket megalapíthatni vélik. A laicus állam eszerint 
nem államrendszer, hanem a természetfölötti és természeti 
religio és morál igazságainak kitagadása. A laicus állam, 
nem állam- hanem vallásrendszer per antiphrasim, nem 
az állam nyugalmára, hanem a vallásosság letiprására ha-
talmas segédszer. Ostromolják az Isten egyházát, a megvál-
tási rendszert egyesek, akarnák, ostromolja azt az állami 
hatalom is. Ostromolták a forradalmárok a királyi trónokat, 
nem sokra mentek, segédül hivták az erkölcsileg, jogilag 
megromlott királyi trónokat, s nagy sikert arat tak : ezt 
akarják a laicus állammal is. 

Miután mindez csak kath. országokban kisértetik meg, 
a kath. nemzetek világosan láthatják, hogy itt nem békéről, 
hanem a vallástalanság, az erkölcstelenség állami megalapí-
tásáról, ha lehetséges volna, van a szó, tehát vallási fer-
getegről. 

Pius szentatya szólt a syllabusban, nem dühödtek fel 
leginkább az uj-jog tollhősei ? Rendszeröket feldöntve lát-
ták, rendszerök kitagadásával egyetemes lármát csináltak, 
az állami hatalom beavatkozását követelték, a bulla ellen 
kardot rántottak. Ez vallási béke, békével hagyni az egy-
házat, nem törődni avval, mit tesz a pápa. Rendszerökböl 
békét jósoltak, s ők magok kiáltottak üldözést a pápai szó-
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zat ellen. Magyarországban sem terem e fa más gyümölcsöt, 
itt sem játszik a hazugság másféle szint, béke név alatt öli a 
religiot, dúlja, dúlni fogja az egyházat. De jókat kellett 
Ígérni, hogy ami vészt rejt, megkedveltethessék, a szót ter-
mészeti jelentéséből kellett kivetkőztetni, hogy csak szólni 
is lehessen felőle. 

A vallásos igazság, a vallásos kötelesség kárhoztatja 
vállalatukat; ők érzik, ők tudják ezt; ösztönből,jól átgon-
dolt tervből mindkettőt a szivekben elfojtani iparkodnak. 
Ez a laicus államnak elmélete, mely minden vallásos lélek-
ben ellenséget, minden vallástalan lélekben párthívet talál, 
s aszerint viseli magát. Dixerunt : pax, pax ! et non est pax. 
Non est pax impiis, dicit Dominus ; confusio et infelicitas in 
viis illorum. 

Kerülik, mellőzik az Istent, és csak akkor bonyolód-
nak bele leginkább. A belga solidaris mondá : a lélek nyu-
galma az Isten tagadása; a magyar vezéreszmék irója 
mondja: az egyház tagadása az állam nyugalma. S épen 
akkor kerekedik fel e viszályok fergetege legszilajabban. 

Nem jósolunk, nem fenyegetünk itten, hanem csak 
történetet beszélünk, Európára figyelmeztetünk. Nem is le-
het ez máskép. Lássuk a laicus állam természetét, taglaljuk 
az eszmét, a villongások magvaira bukkanunk, a vallásor-
kán torkához jutunk. 

A laicus állam egy messze, az egész társadalomra szét-
ágazó elvet tartalma«. Ha az állam elvál az egyháztól, a ter-
mészetfölötti rendtől, nem lesz vallásos nevelés, vallásos 
oktatás, vallásos házasság, szóval politikailag nem lesz reli-
gio. Mindezek létrehozásában a religioba ütköznek, mert 
mindezt a religio kárhoztatja. Épen mikor legtöbb szó vau 
a laicus államról, legtöbb szó van a religio ellen, mivel min-
denütt a religioba ütközik. Nincs politikai, nincs társadalmi 
kérdés, mikint már Proudhon, az istentelenségnek eme vas-
fogu logicusa mondta, melynek gyökere nem a theologiában 
volna. Épen mai nap legkevesbbé lehetséges tehát a politi-
kából a religionarius elemet kikerülni, mikor a laicus álla-
mot üdvözlik, mert minden lépésen a kath. lélekbe ütköznek. 
Az egyetemes szavazat pedig feljogosít mindenkit, hogy 
minden politikai kérdést a religio szempontjából vehessen fel, 
mikint mások azt a religioval ellenséges szempontból felve-
szik. A nemzet igy két táborra oszlik, egyik kárhozatosnak 
fogja mondani a politikát, mely nem vallási elvekből, igaz-
ságokból vonatik le, másik kárhozatosnak fogja mondani a 
politikát, mely a religiot egészen nem mellőzi, egyetemes 
a szavazat, egyetemes a beleszólási jog az állam ügyeibe, — 
hol lesz az igért béke? Kényszeríteni senkit sem szabad; a 
vallásos polémiák szilaj fergetegét fogja hozni a laicus 
állam az igért nyugalom helyett. 

Ha e laicus államnak elve nem érintené annyira az 
egyházi, a természetfölötti rendet, ha csupán földi dolgok 
körül forogna, meglenne az ohajtott vallási béke, nyugalom ; 
de legtöbb alkalmazásaiban épen azon rendbe ütközik, nem 
kerüli, de szüli tehát a viszályokat. Az egyházzal szorosan 
összecsatolt államnak van vallási nyugalma, mert tisztelve a 
vallásos lélek minden szent érdekeit, intézi a világi ügyeket. 
Lehet itt is félreértés, lehet viszály, mert emberek kezelik 
az egyház és az állam ügyeit, de nem lesz rendszeres, elke-
rülhetetlen viszály. A laicus állam nem más, mint rendsze-

resített, soha be nem végezhető vallási viszálkodás az állam 
és a nemzet vallásos érzelme, meggyőződése ellen. íme ! a 
benső szövetség békét hoz, a javaslott elszakadás, viszál-
kodást szül. 

Taglalhatják, javasolhatják az elszakadást, a laicus álla-
mot, de vallási békét, nyugalmat ne jósoljanak belőle. E laicus 
állam csak csaló külszin, csak álnok ürügy az állami hata-
lom által a vallásos érzelmet kiölni a nép szivéből. Laicus 
állam annyi, mint az Isten törvényétől, melynek őre, hirde-
tője az egyház, függetlenített állam. Ily államnak mindent 
szabad, különösen az egyházat mindonnan eltávolítani, hova 
az állam belépni szokott. Mi az pedig mainap, amibe az 
állam be nem avatkoznék ? Mi az, amiből az egyházat ki 
nem űzhetné ? Kiűzi az iskolából, a családból, a birtokból, az 
utczáról, a piaczról, mindenhonnan, hova testi kéz bejuthat, 
szóval a laicus állam kitagadása az egyház, a religio külső, 
társadalmi léteiének. Mivel pedig az állam kényszeritő hata-
lom, tehát az anyagi hatalom hadizenete a szellemi, a vallási 
hatalomnak. Meddig az egyház mondhatja az államnak : 
ketten vagyunk e világon, — az anyagi hatalomnak van 
korláta, a laicus állam nem más, mint korlátlan hatalom a 
nép fölött. Szabadelvüség vitatja a laicus államot, nem is 
vezetett a szabadelvüség másra, mint zsarnokságra. 

A laicus állam a vallásos lelkek ellen indított háború. 
Nem lehet másképen. 

Álljon a laicus állam, nem fog-e kárhoztatást találni 
minden vallásos szivben '? Ettől menekülni fog akarni a lai-
cus állam, gondja lesz tehát, hogy a vallásos elmék másképen 
ítéljenek, mintsem eddig. Minden mód, minden eszköz foga-
natba fog vétetni az elmék megrontására. Az elmékben élő 
vallásos örök elvek, igazságok az állam által fognak ostro-
moltatni. Lesz népirodalom, népdráma, felolvasás, segélyezés, 
népkönyvtár stb., hogy az elmék kedvezően vélekedjenek 
a laicus államról, vagyis, hogy elszakadjanak a vallás igaz-
ságaitól, melyek a kormányt oly engedelmességre parancsol-
ják az Isten törvénye irányában, mint az egyes polgárt ; az ál-
lam elszakadt e törvénytől, gondja lesz,hogy az egyes ember is 
szakadjon el. A kormány minden lépésen látni fogja, hogy 
a vallásos nép érzületébe ütközik, hogy ő a néptől, a nép 
pedig a kormánytól idegen : önfentartási ösztönből oda fog 
törekedni, hogy a nép ne legyen vallásos, igy lesz összhang-
zás a laicus állam kormánya és népo között. Az önfentartási 
szükség és ösztön fogja vinni a politikust a vallásos elvek 
megdöntésére, mert ezek ellenében fön nem állhat A vallá-
ses elmék fogják az egyház-állami vitát kezdeni, más rész-
ről, hogy a laicus állam fönállhasson, ennek hivei fogják 
keresni, mindenüvé hajon ragadva vonszolni a vallás-vitákat. 
Lesz-e tehát béke ? A laicus állam egyetemessé vált vallás-
vita lesz, — a laicus állam ügyetlenül palástolt üldözés lesz 
nem már a kath. egyház, hanem a religio első és legfőbb 
elvei, igazságai ellen, állítván: ne gondolj az Istennel sem-
mit. A vallásos szív elitéli a laicus államot, ennek hivei 
szükségképen elítélik a vallásos szivet, mégis ez uton Ígér-
nek vallási békét. Sem mi, sem ők nem fogunk nyugod-
hatni, a kölcsönös infamia nem enged békét. 

A vallásos nép nem fogja helyeselni a laicus államot, 
hogy ez fönnállhasson,a nép vallásos érzelmeit fogja tiporni. A 
laicus állam hivei és a religio ellenségei egymásnak barátai. 



Heródes et Pilatus facti sunt amici. Hogy a természetfölötti 
religiot megtörhessék, megtámadandják a természeti religio 
igazságait. A természeti jó meg nem állhat, hanem ha a ter-
mészetfölötti által tartatik fenn. 

Béke helyett tehát végnélküli vallásos küzdelem, 
harcz, romlás, szellemi s anyagi nyomor, erkölcstelenség, 
nemzeti sülyedés. S ezt ajánlgatják nekünk béke szin alatt. 
A szabadelvüséget mindenben hazugnak, álnoknak, ravasz-
nak, csalónak, csapásnak találjuk történelemben, bölcselem-
ben, hittanban, jogtanban. Mikor a religio mellőzését kiált-
ják, minden alkalommal a religioba elegyednek. Ez a törté-
nelmi hazugság. Mikor minden vallásfelekezetnek tiszteletet 
esküdnek, a természetfölötti kath. és minden más természeti 
religionak alapelveit tagadják. Ez a bölcseimi hazugság. 
Mikor vallási békét Ígérnek, s rendszerüket a vallásos 
lélek ellenében fönn nem tarthatják, ezen vallásos lelket 
üldözni kényszerülnek. Ez a jogi, ez a politikai hazugság. 
A vallási viszályokat, a vallások üldözését elvben kimondják, 
mégis békét jósolnak. Ez diplomatai hazugság. Béke név 
alatt háborút izenni, mikint Lamartine az 1856-i párisi 
congressusról mondta. 

És ilyenekkel nálunk elméket fogni lehetséges. Az 
elmék, mint gazdátlan állatok, szerte tébolyognak. Ha mon-
danák: gyülöljük mindazt, ami religio, mondanók : gonoszok, 
de mégis őszinték vagytok. Most pedig ? . . . A magyar lehet 
nyers, de alattomos, vagy álnok nem szokott lenni ; ezen 
jellemaljasságot az európai romlott műveltségből kenegetik 
a magyarra a cosmopoliták.4) 

Legyen a kormány a nemzet meggyőződésével, érzel-
meivel ös8zhangzó hatalom Ekkor lesz szilárd alapja. A nem-
zet vallásos, legyen a kormány, legyen a törvényhozás, 
legyen a közigazgatás is vallásos. A nemzet akarja, hogy a 
nemkath. vallásfelekezetek minden szabadságaikban marad-
janak, nem pedig, hogy a kormány, hogy az alkotmány 
minden religiot kitagadjon,|amint ezt a laicus államrendszer 
hivei, a szavak értelmével is ellenkezve, Magyarországba 
behozni akar ják. 

A kőmivesség államrendszerei a hazát megdönthetik, 
de fel nem építhetik, valamint sehol sem építettek még. 

Igy mutatja be magát a szabadelvüség charlatannak, 
aki soha nem képes szavát tettekben beváltani, mert min-
denben ép az ellenkező az, ami teljesedik. Vallásos békét 
igér, s a viszálkodásokat gyújt ja ki ; igen, mert vallási békét 
keres a vallás lerontásával, hátra van még, hogy erkölcsi 
békét keressen, az erkölcsi törvénynek kitagadásával, s 
miután már egy kezet nyújtott, nyújtsa a másikát is a belga 
solidarisnak, a szabadelvüség vaskövetkezésü logicusának, 
mondván : ,1a paix de l'âme c'est la négation de Dieu.' 

4) Guéroult „Opinion nationale" szerkeszó'tje 1865. april 8-án 
ugyanezen laicus államot vitatta a törvényhozó-testületben, mikint Ri-
casoli az ö körleveleiben ; Guéroultnak a kormány nevében válaszolt 
gróf de la Tour azon nap, april 8-án : ,,Par son union avec l'Eglise, 
l 'Etat fait tourner à son profit l'influence qu' elle exerce sur les coeurs 
droits, intelligents, élevés : l'Eglise a besoin de l 'Etat pour exercer 
dans toute sa plénitude sa mission civilisatrice. La conciliation est 
donc dans l'intérêt de l'un et de l'autre pouvoir. — Dieu, qu'il ne faut 
pas oublier dans la vie politique des peuples, car les peuples, qui 
l'oublient, no tarderont pas à remplacer son image par de sanguinaire 
idole." — Union 100 sz. 10. apr. 1865. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, dec. 27. - Tudvalévő, hogy Oláh Mik-

lós esztergomi érsek 1566-ik évben papneveldét alapított 
Nagy-Szombatban, ahol akkortájt száműzetésben lakott káp-
talanával együtt az esztergomi érsek. Ilyképen ez évben volt 
3-százados évfordulója a szent Istvánról nevezett ősrégi 
papneveldének, mely már második évben lakja páratlan 
czélszex-üséggel és diszre nézve a honban elsőségben álló 
pompás épületét, Esztergomban. A kegyeletek fölülmulhat-
lan ápolója nsgos főt. Zalka János kanonok apát és a pap-
nevelde igazgatója már a mult években tett intézkedéseket, 
hogy a 3 százados alapítási ünnepet megüljük, és azt hatá-
rozta, hogy sz. Adalbert napján tartassék meg szavallati 
estélylyel ; ámde akkor az országgyűlési teendők távol tar-
tották a főpásztort, ki azt jelenlétével volt emelendő. Azután 
az iskolai év végére tüzetett ki az ünnepély, de ekkor a 
szászok zaklatták ki a nevelde lakóit. Utoljára nov. ] -je 
szemeltetett ki, mint a bibornok s érsek születésnapja, ámde 
ekkor elragadta őt már a halál körünkből. A gyászfüzök 
pedig nem hangozták vissza az öröm szózatát. Ekképen ki-
szorultunk a szent karácsonyig. Urunk születésének előesté-
jén előkelő vendégsereg jelenlétében ének- és szavallati 
estély tartatott ezen alkalomból gyönyörűen feldíszített aula 
major-ban. Latin és magyar szónoklatokban dicsőíttetett a 
buzgó alapító és jóltevők emlékezete, kiemeltetett a papi 
tudományosság becse, a jámborság mindenekfeletti szüksége 
és az alázatosság mint a papi tökéletesség alapja. Az éne-
kek pedig a kis Jézust és örvendező szent Anyját magasz-
talták. Lelkesülten mondá az egyik szónok : Laetare nobis-
cum parvule divine ; quem cum pastoribus cernui adoramus, 
quem cum angelico exercitu hymnis celebramus, suscipe 
benignus obsequia nostra ; ecce enim collegium juvenum, 
paratorum ad irrigandam tuam plantationem, non tantum 
vultus sudore, sed si opus est et sanguine ! És igy megkez-
dettük a negyedik századot, szétfutva az emlékezet szár-
nyain az élt és a hitért annyit szenvedett ősök dicsőségén 
és elmerengve a ködös jövendőn, melyből annyi baljóslatú 
esemény csilláma rezeg felénk.. .. 

A szentkereszti pálosak minden tekintetben gyarapod-
nak. Nem régen gróf Sándor Móricz ur 50 forint, nmlgu 
Vörös Mihály pécsi kanonok ur 100 frtnyi segélyadomány-
nyal kedveskedett nekik, a kezdet számos nehézségeinek 
enyhítésére. Gróf Forgács Ág. püspök 200, Hamar Pál ur 
400 kötetnyi könyvvel ajándékozták meg a zárdát. Az ada-
kozó kezek ne feledkezzenek meg a magyar szerzetről. . . . 
Urunk születésének előestéjén öltötte fel a pálos habitust 
Győrök László jómódú ügyvéd Miután elintézte ügyeit, s 
elhelyezte két gyermekeit, régi szándékát végrehajtotta és 
szerzetes lett. Érett észszel, határozott szivvel tette a lépést, 
reméljük, hogy jelen boldogsága állandó leszen. Ritka tüne-
mény napjainkban, szivböl kívánjuk, hogy mig szép tehet-
ségeit az oltárnak áldozta, itt amaz elégedettséget lelje fel, 
mit a világ nem adhat !*) — Szabadjon felkérnünk a könyv-

*) llugo mondja : „la plus divir.e des générosités humaines est, 
l'expiation pour autrui." Ei ttünk is imádkoznak, a mi bűneinkért is en-
gesztelik az Istent, tarthatnak számot legalább buzgó óhajtásainkra. 



és lapkiadókat, hogy ha kiadásaik megengedik, nyomtatvá-
nyaikból egy példányt a szent-kereszti zárdának küldeni 
méltóztassanak gr. 

TIBET. A hitterjesztő egyesület legutólsó tudósításait 
1865 martius 15-éről vette, és ezek nem örvendetesek. A 
küldérek a tökéletes kiűzetés előestvéjén állottak. Több ke-
resztény község elpusztíttatott,, és 10 keresztény súlyos 
szenvedések után megöletett. Az üldözés majdnem egészen 
elérte czélját,15 évi fáradság, áldozat, szenvedés gyümölcseit 
megsemmisítvén. Hogy a keresztények a mindennemű bántal-
mak elől meneküljenek, küldéreinkhez vonultak Bonga-ki-
ang-ka és Kio-Na-Tong állomásokra, mire, a lámák a több-
ször sikeres eszközhöz, a kiéheztetéshez folyamodtak. El-
tiltatott a thibetieknek a mieinkkeli közlekedés. Szorongat-
tatások között folyt le igy az 1865 év első negyede. A kiil-
dérek ezen idő alatt mégis 2 felnőttet és 7 gyermeket meg-
kereszteltek, és többeket vettek fel a catechumenatusba. 
Nem sokára minden ponton a nyilt harcz megkezdetett. „Ju-
nius 29-én — irja Biet Bódog — 50 — 60 ember élén érke-
zett meg Rodong-Tséouang, a keresztények hóhéra, ki egy 
év óta ezt ismétli : mennek a ker. hit mestereit megölni, és 
házaikat meggyújtani. A keresztények erre a hegyek közé 
menekültek, s velünk csak a betegek és gyermekek marad-
tak. Desgodins és én reggeli két orakor egymásnak meggyón-
tunk, készen várván a halált. A következő napokat ugyan-
azon kinos bizontalanságban töltöttük ; az aratás egy része 
tönkre tétetett, és mi csúfságokkal illettettünk. Mi fog tör-
ténni ? Ha nem hallanak többé rólunk, tudhatják, hogy meg-
kaptuk a vértanúság pálmáit." Végre julius 3-án a tömeg 
szétoszlatott, egy kis nyugalom jött a szélvész után. Sept. 
6-án irja Biet : „minden oldalról erősitik, hogy Bonga feldu-
latása a lilassai három fölamaseria által elhatároztatott. Mi 
csak imádkozhatunk." 1866 jan . 3-án Chauveau thibeti ap. 
helyettnök a hitterjesztö egyesületnek, Lyonba ezeket irja. 
„Urak ! A szeretett Yun-Nan-ból Tibetbe áthelyeztetvén 
annak akarata által, aki előtt minden más akaratnak meg-
kell hajolni, mult év dec. 21-én állomásomra érkeztem, nem 
csináltam ugyan magamnak reméuyeket, hogy békében ta-
láljam a tapasztalatlanságomra bizott nyájat ; de még sem 
hittem, hogy első levelemben mindjárt vér árán szerzett di-
csőséget hirdethessek missiómból. Százszor hirdették ugyan 
már, hogy a küldérek és keresztények Tibetből ki fognak 
űzetni ; de mi e hireket megfélemlítésnek tartottuk csak, 
bátor testvéreim nyugalommal és mérsékeltséggel folytatták 
munkájokat, a megpróbáltatás órája azonban végre megér-
kezett. 1865 sept. 29-én egy 5—600 főnyi fegyveres csapat 
bongai házunk előtt jelentkezett. Ot órakor reggel egy puska-
lövés jelt adott, a ház körülvétetett, ajtó, ablak betöretett, 
asztal, székek, házi eszközök kihajittattak, keresztényeink 
megkötöztetve földre dobattak, még a gyermekek sem lettek 
megkímélve. Desgodins és Biet atyák egy külön szobában 
őriztettek. Több napi erőszakoskodás után a keresztények 
kiutasittattak, házaik a melléképületekkel együtt felgyúj-
tattak, és most Bongában, mely franczia tulajdon volt, csak 
romok szemlélhetők. Valamivel előbb sept. 28-án két más 
küldér Durand Péter és Biet Sándor Bongától 13 mértföld-
nyire voltak a kis Kio-Na-Tong helységben. Ötven tibeti 

testvéreink háza felé tartott. Puskalövések, melyeket a szom-
széd hegyek visszahangoztattak, az ellenség közelítését je-
lenték. Néhány chinai keresztényünk védeni akarta magát, 
de hat embernek csak két kardja, és két puskája volt — 
puskapor nélkül. Az ellenállás tehát lehetetlen volt, és igy a 
menekvés lőn elhatározva. A két áldozár kölcsönösen felál-
dozta egymást,'és erre ünnepélyes perez következett, búcsú-
zás — örökre. Emberileg véve Biet szerencsésebb volt, ő 
menekült a gyilkosok elől és reggeli két órakor Ou-Ly-bu 
érkezett, később Tsa-Mu-Tong helységből tudósított a tör-
téntekről. Durand, szinte fiatal és erős testalkatú, a Lan-
Tsan-Kiang folyó, (mely Tibetben ered, Yun-Nan- Annám 
királyságon át halad és a siami öbölben a tengerbe szakad) 
repülő hídjához érkezett. Először az öt követő kereszténye-
ket bocsátotta át, azután maga fogta a két parton megerősí-
tett kötelet, mire a parton az üldözök megjelentek. Két lö-
vés esik, az egyik mellben, a másik nyakon találta, mire 
Durand elvesztvén eszméletét, a vízbe esett, és eltűnt. 22 nap 
múlván On-Ly mellett megtalalták testét. Biet vörös és fe-
hér ruhát, a vértanúság és tisztaság köntösét adta reá és 
yun-nan-ni területen néhány chinai segítségével eltemette. 
Igy halt meg Durand Gábor 30 éves korában. 0 a montpel-
lieri megyéből való volt. 1858-ban hagyta el Francziaorszá-
got, alig érkezett 1859-ben Su-Csuenbe, elfogatott, és éle-
tét csak lélekjelenlétének köszönhette. A chinai nyelvet 
könnyűséggel beszélte, és a tibetiek is bámulták jó kiejtését. 
Ha elvesztettünk egy munkás testvért, avval vigasztaljuk 
magunkat, hogy az üldözött Tibet égben egy szószólóval töb-
bet bír. Anyagi veszteségünk is roppant „rátehetjük 200,000 
frankra, de az ur Isten gazdag, és ha visszaadják a szabad-
ságot, találunk barátokat, kik az ő nevében segíthetnének. 
Hogy a népnek bebizonyítsák, miszerint a keresztény vallás 
Tibetben nem létezhetik, a lámák a történt kiűzést minden-
felé terjesztették. A két küldér és hiveik Tchrana-ba hozat-
tak, hogy ott végitéletüket hallják. Három fő-mandarin-
láma érkezett H'lassából,kik a három nagy lamaseriának Ga-
den, Séra, és Djrépond-nak voltak képviselői. Miután e pil-
lanatban H'lassában király nincsen, a Dalajláma pedig 8 éves 
gyermek, valósággal a kormány gyeplője a nevezettek ke-
zében van. A láma-mandarinok tehát szabadon, és tetszés 
szerint bánhattak a keresztényekkel. Egy világi mandarin 
kíséretül adatott nekik." „Oct. 7-én (irja Biet) elhagytuk 
Bongát 37 kereszténynyel. Elmenetelünk előtt híveink ve-
lünk együtt a nép és üldözőink jelenlétében egy Ave Má-
riá-t énekeltek chinai és tibeti nyelven, megmutatni óhajt-
ván, hogy fogságuk daczára mindannyian szívből lélekből ke-
resztények, Elmenetelünk perczében akarák, hogy tanúi le-
gyünk helységeink megégetésének. 

Alig mentünk ki a házból, embereket láttunk égő szö-
vétnekekkel gyujtogatni, és nem sokára lángokban állottak 
minden házaink, kápolna stb. A lámák lövöldöztek, és kiál-
toztak, hogy,mint mondák,a buddha vallásnak a keresztény-
ség fölötti győzelmét hirdessék, szintúgy, mint H'lassának 
diadalát Francziaország fölött, melyet legyőzve hisznek mi-
vel bennünket Tibetből kikergethetnek. Tchraná-ba oct. 
9-én érkeztünk. Egy rosz szobában helyeztek el bennünket. 
Megérkezésünk napján a mandarinok bizottmánya előtt egy 
pagodában meg kellett jelennünk. A tárgyalandó pontok 



ezek voltak : 1) lehet-e hirdetni a ker. vallást Tibetben ? 
2) Bonga váljon örökre adatott-e bérben a franczia küldérek-
nek ? 3) Elvehetik-e tőlünk a rabszolga eredetű tibetieket ? 
4) Váljon elverhetnek e bennünket kártalanítás nélkül ingó 
és ingatlan vagyonunkért? Az első pontra néz.'e kijelentet-
tük, hogy a pekingi szerződés, melyet a chinai császár elis-
mert, H'lassában ki volt hirdetve (függesztve), nekünk igazsá-
got ad. Ezen szerződés erejénél fogva minden tibetinek jo-
ga volt kereszténynyé lenni. Van nekünk — mondók — 
iratunk a cseng-tu-fui tatár tábornoktól, mely engedelmet ád 
Tibetben prédikálni, területet vásárolni, templomokat épí-
teni. Van másik iratunk a chinai császártól, sárga papiron, 
sajátkezű aláírásával,mely ugyanazon jogokat engedélyezi.",A 
Dalaj-Lama nem engedi,feleié a főnök ez elég,a rendelet H'las-
sában ki voit e hirdetve vagy nem, az mindegy. Nincs tehát 
szabadságtok prédikálni, sőt itt lakni sem, ha csak a Dalaj-
Lama vallását el nem fogadjátok.' 

Átmentek a második pontra. Van egy hivatalos ok-
mány, mely a bongai völgyet örök időkre engedi át. ,Nincs 
róla tudomásunk,' felelék. Megmutattuk tehát okmányain-
kat. ,Itten Dalaj-Láma az ur , a terület, épület stb. 
mind az ő tulajdona.' A harmadik ponton is hamar átsiettek. 
,Nem akarjuk, mondák, hogy Tibetben a kereszténység-
nek nyoma legyen. A tibetiek kik kezeitek között vannak, 
elvétetnek tőletek, lia elhagyják hitöket, ismét rabszolgák 
leendnek ; ha nem, — vizbc dobjuk őket ' „Mi nem fogjuk 
átengedni őket, ha erővel elveszitek, ez csak erőszakosko-
dás leend " ,De átfogjátok engedni.' „Soha, — ameddig élünk, 
visszakövetelendjük őket." — ,Adjátok beleegyezéstöket a 
tibetiek elvételébe, mert különben megfullaszt juk azokat.' 
„Mit? válaszoltuk, ti lánczokkal terheltétek híveinket, el-
vettétek tulajdonunkat, mi erőszakot ellenetek nem hasz-
náltunk, fegyveresen nem védtük magunkat, s most még 
azt is követelitek, hogy igazságtalanságokat helyben hagy-
j u k ? Ezt nem teendjük soha." — ,Ameddig nem egyeztek 
bele, addig el nem bocsátnak Tchrana-ból.' „Tehetitek, de 
mi nem fogunk kivánságtokba beleegyezni." — Mialatt igy 
tanakodtak, hogy mit tevők legyenek foglyaikkal, a man-
darinok Bongában a keresztényelem utolsó nyomát is eltö-
rülni siettek. A rablás, gyújtogatás nem volt elég, az ördög-
nek hivatalosan át kellett adni az Oltáriszentség Istenének 
jelenléte által ezelőtt megszentelt helyet. Egy öreg turkesz-
tani láma küldetett Bongába 12 tibetivel, hogy ott pagodát 
épitsenek, és Mani s Dobons néven ismeretes bálványszob-
rokat állítsanak. 

E hirre a küldérek örvendhettek, hogy a lángok mar-
talékja levén egész kápolnájuk, nagy megszentségtelenités 
hárittatott el .— Végre a foglyok ellen az itélet, kimondatott, 
és ez halál volt. „De ők ártatlanok," mondá Desgodins. ,Ke-
resztények s azért méltók a halálra.' „Vannak közöttök asz-
szonyok, gyermekek, csecsemők, annyira irgalmatlanok 
vagytok, hogy ezeket is vízbe fullaszthatjátok ?'• ,Ne hábo-
rodjék fel szivetek, a vizbe dobni, ez a mi dolgunk, ha nagy 
bün, magunkra vállaljuk, ily csekély dolog nem bánt ben-
nünket. ' A foglyok értesülvén arról, hogy halálra Ítéltettek, 
kiálták : ,meg vagyunk elégedve, mi keresztények vagyunk, 
s hogy ezt a lámáknak és népnek megmutassuk, a folyó 
part jáig énekelni, imádkozni fogunk.1 Délután a küldérek 

egybegyiijték őket, szólottak hozzájok a boldogságról, mely 
reájok égben várakozik. Csendben hallgatták ezeket, s 
azután meggyóntak. Ez october 14-én volt. Másnap a ke-
resztények nemcsak nyugodtak, de örömteljesek valának. 
Hiába iparkodtak a pogányok az asszonyokat ijeszteni, 
megfélemlíteni. „Estve — mond Felix Biet — egy catechu-
menus, Tundjrup keresztséget kért tőlünk. 0 tibeti pásztor 
volt s Bongában tért meg. Kérdeztük tőle, fél-e ? Moso-
lyogva válaszolá : ,Ma tchra! ' (Nem félek.) — „De holnap 
vizbe dobnak."—,Testem a folyó aljára,lelkem az égbe száll.' 
Újra megvizsgálván, és látván, hogy hitünk ágazatait tudja, 
megkereszteltem, Miklós nevet adván neki. Hétfőn oct. 
16-án 9 órakor reggel még egyszer körülöttünk egybegyü-
lekeztek, újra a végfeloldozást adtuk nekik, együtt imád-
koztuk a ,Mi atyánk, ' .Üdvöz légy' és ,Sub tuum'-ot. En 
mindegyik hajából és ruhájából valamit levágtam, hívén, 
hogy ezek nemsokára vértanuk ereklyéi leendnek. Utolsó 
kegyelemkint kikértük az engedelmet, híveinket a vesztő-
helyre kisérhetni. Mire ezt válaszolták: ,mindennap egyet 
fogunk a vizbe fullasztani, a többi tanuja lesz a halálnak, ti 
is francziák, a hit mesterei, szemlélői leendtek.' Erre meg-
indult a menet. A Djrenien ^a li'lassai polgári mandarin 
ügyvivője) kijelölte a nap áldozatát. Ez Lu-Tsé volt, ki 
bebörtönöztetésünk előestéjén Durand-tól és testvéreimtől 
levelet hozott. Felvitetett egy sziklára, és onnét a vizbe 
dobatott. O nem volt keresztény, hanem csak azért öletett 
meg, mivel nekünk szolgálatot tett, levelet hozván. Az nap 
estve Desgodins atya a négy mandarinhoz következő sorokat 
intézett : „Ma elloptátok tőlünk a tibeti híveinket és a chinai 
származású keresztényeinket tömlöczre vetettétek. Egy em-
bert mi végettünk vizbe fullasztottatok, ezen bünmerény 
rajtatok fekszik, mi tiltakozunk és ti legyetek felelősek, ha 
uj merényt követnétek el." E levél olvasására a mandarinok 
dühös haragra gyúltak. Másnap kora reggel hivatták a 
Djreniért, meghagyván neki, hogy minden holminkat, bon-
gai híveinket és még a gyermekeket sem véve ki, a folyóba 
dobja — a francziák tiltakozása ellenére is. A Djrenier 
homlokával a földet érintvén, válaszolá : „ti meghagytátok, 
hogy Bongát gyújtsam fel, megtettem ; tegnap rendeltétek, 
hogy egy embert vizbe dobjak, belé dobtam ; de mai rende-
letetek felháborít, én visszavonulok és ügyemet elválasztom 
a tietektől " Meglepetve a tibetieknél szokatlan eme ellen-
állás által, a mandarinok is gondolkodni kezdettek tetteik 
netáni következményeiről, és azért oly alkut kezdettek, 
mely mellett mégis a nép szemében mint győzők tűnhetnek 
fel. A küldérekkeli alkudozást a Djrenier re, a menk-kongi 
mandarinra és néhány lámára bízták. A küldérek 800 frank 
árán megváltották hiveik életét, a büntetés száműzetésre 
változtatott, a küldérek visszakapták holmijukat és híveik-
kel a határig kisértettek. October 21-én a keresztény csapat, 
mely 39 személyből állott, elhagyta Tchrant Desgodins és 
Biet vezetése és 4 katona kísérete mellett, hogy a cliinai 
határok felé vonuljanak. 25-én terhes utunk alatt, egy kis 
Mátyás nevü tiunk halt meg. Először megtagadták az enge-
delmet, azt tibet földön eltemetni, és sokat kellett könyö-
rögni, mig megengedték. A foglyok oct. 31-én Kiata-ba a 
Ta Tang tartományba értek, mely politikai tekintetben füg-
getlen a H'lassa királyságtól. Az egyezmény szerint itt 



kellett volna a szabadságnak — (a száműzés szabadságá-
nak !) megadatni, hanem itt sem szűntek meg a zaklatások. 
Ki-ata a Lan-Tsang folyó balpartján fekszik; kísérőinknek 
meghagyatott, a küldéreket a folyón áttenni, és amennyire 
csak lehet, Tibettől eltávolitani. Így Kiatát is el kellett 
hagyni. Nov. 21-én (1865) a bongai keresztények lakás és 
ellátás nélkül nem messze Goeurától (Su-Csuen) a hegyek 
között tanyáztak." — Chauveau fennebb közlött leveléből 
láttuk, a kiano-tongi keresztények az üldözők elöl Biet és 
Durand-dal hogy menekültek. Durand meggyilkoltatott. 
Biet ötven kere3zténynyel Csa-Mu-Tong-ba menekült, hol a 
kormányzónál menedéket találtak. A láma, ki Durandot 
meggyilkoltatta, eme kormányzóhoz csomagot küldött, mely-
ben egy nyil, kötél és fa volt, ezen jelentéssel : szolgáltasd 
ki a nálad levő küldéreket és keresztényeket. Yisszautasitó 
válasz háború-izenet, a fa jelenti, hogy az ország épületei 
elpuszittatnak, a kötél, hogy a lakók bebörtönöztetni, a 
nyil, hogy meggyilkoltatni fognak. Mindamellett a kiadatás 
nem történt meg és a háború sem tört ki, mivel Aton mégis 
félt a chinai területet megtámadni. — Ezek az események, 
melyek a tibeti missiót egy időre megszüntették. „Minden 
le van rontva — irja Biet — de a remény nem veszett ki 
szivemből. Isten bátorit minket. Bátorság és türelem ! Egyik 
ajtón kilöketve, a másikon kisértjük meg a bejövetelt, akár 
Hindostan vagy Birmannia, akár Csum-Nan vagy Su-Gsuen 
oldaláról. Türelem, munka és emellett jó kedv minden áron, 
ez a küldér jelszava." 

VEGYESEK. 
Az erdélyi püspök ő nagyméltósága a toroczkói-szent-

györgyi kath. templom felépítésére, mikint P. Hirnökben ol-
vassuk, 1000 ftot, a borbándi templom költségeire pedig 
500 ftot adományozott. 

Manning érsek nov. 5-én, mikor az angol protestánsok, 
legtöbb gyalázatokat szoktak tenni a katholikusok ellen, 
ily utalványt kapott : „Manning érsek nyugtázza, hogy N. 
L. bankártól nov. 5-nek emlékére a pápa számára 500 font 
sterlinget felvett. Guy Fawke, protestáns." Az érsek gonosz 
tréfának vette a dolgot, de titoknoka elment N. L. bankár-
hoz,aki mondta, hogy az 500 font sterlinget Manning részére 
tegnap,nov. 4-én, egy, előtte ismeretlen letette. A pénz felvé-
tetett, s péte^fillérben Romába küldetett, hogy ahonnan a 
gyaláztatás szokott jönni a pápára, onnan menjen a hódolat 
is. Örvendetes jelenség, ha a pénzletevö igazán protestáns 
volt, nemcsak, mert soká nem fog az maradni, hanem, mert 
egyetlen ország van a világon, Angolország, hol a prot. or-
szágrész nyilván gyalázhatja a kath. országrészt. 

Richelieu bibornok fejéről emiitettük, hogy egy forra-
dalmárnak fia visszaadta azt a császári kormánynak, a szük-
séges okmányokkal együtt. E tetem azonban csak félfej, 
az agytól rézsutason lefelé az álkapczáig lefűrészelve. 
Szombaton dec. 15-én e félfej a sorbonnei templom sírboltjá-
ban ünnepélyesen több püspök jelenlétében letétetett. Du-
ruy minister szónoklattal adta át e félfejet Darboy érseknek, 
az érsek válaszolt : „Az utolsó szó sohasem az erőszaké, az 
ész győzelme legutólsó. Amit az atyák felforgatnak, azt a 
fiak felépitik : az ember sért, az idő boszút áll. Nagy leczke 
a mai nemzedékre." Richelieu bibornok utódja az akadémiá-

nál . . . . Voltaire, a gonoszság, az erkölcsi romlottság, az 
emberiség szenyje volt. 

A turini ,Unità cattolica' lapot felszólította gróf Bo-
schetti Claudius, hogy sz. Péter 18 százados ünnepe alkal-
mával legüdvösebb volna, ha Italiából e napon 100 jelesebb 
olasz város képviselői hódolatot, és péterfillért vinnének a 
szentatyának. Ezen indítvány sikerült, a pénz nagy buzga-
lommal gyűjtetik, s a szentatyának egy ,Album'-ban fog át-
adatni. Az album első lapja már megjelent, az adományozók 
neveivel, kik között vannak olyanok, kik havonkint 1000 
frankot ajánlottak fel. Minden lap latin felirást fog homlo-
kán viselni, s az első lap homlokán ez olvasható : „Album 
Italorum — Pio IX. Pontifici Maximo — oblatum anno mii-
lesimo octingentesimo — ex quo Petrus et Paulus apostoli 
— martyrium Romae fecerunt. — III. Cal. quintiles an. 
MDCCCLXVII — erunt solemnia ob memóriám diei quo 
Petrus et Paulus apostoli — abhinc annos mille octingentos 
martyrio sunt defuncti — centum Italiae urbes per quotquot 
eunt menses ante festum ss. — certabunt de conferenda 
stipe in subsidium Pii IX P. M. — principes apostolomra 
virtute sua referentis — quo facto erit apud omnes testa-
tum — Italos in fide erga ecclesiam catholicam constantis-
sime perstitisse — item gloriari et magnifice se eíferre — 
quod Deus stabilem Petri sedem in media Italia collocavit — 
item qua par est observantia et pietate Pium IX. prosequi 
— illustrem pontificem optimum principem de Deo de homi-
nibus egregie meritum — Italiae incolumitati et rationibus 
christiani nominis pariter prospicientem." 

Tudjuk, hogy a természetvizsgálók már sok elemet 
fedeztek fel, melyeket tovább semmi vegyészeti kísérletekkel 
sem lehetett feloldani, s nincs, ki mondani merné, hogy 10 
év után az úgynevezett egyszerű elemek száma még egyszer 
oly nagyra nem fog nőni. A mozgató erők száma is szapo-
rodott : melegség, világosság, villany, delej, és az úgyneve-
zett vonzerő, mely súlynak, gravitationak, cohaesionak, 
affinitásnak is neveztetik, amint az égi vagy földi testekről, 
s ezeknél a földre vagy pedig egyetlen egy test részeire 
nézve van szó. Dutrochet, franczia tudós, az erőket egyetlen 
egyre vonja össze, s calorienak, vagyis melegnek nevezi ; 
mert, amint számtalan tünemények bizonyítják, ezen erők 
felváltják egymást. Például: a vas, ha selyembe vont vil-
lanysodronynyal befedetik, meddig a villanyfolyam áll, a 
vas delejes lesz, egy test az ő mozgási erejét, mikor más 
testbe ütközik, ennek átkölcsönzi, de amit kölcsönöz, azt 
magára nézve elveszti : de néha egészen elvész az erö, anél-
kül, hogy átöntetnék más testbe; hanem ekkor melegség 
származik, az villanyosságba, ez ismét delejességbe, végre 
világosságba megy át. Az anyagi erők tehát felváltják egy-
mást, ebből Dutrochet egyetlen egy erőre tesz lehozást, s 
egyszersmind ez alkalommal átmegy az Isten bölcseségének, 
a természeti egyszerűségnek magasztalására. A franczia aka-
démia feszült figyelemmel hallgatta az előadást. 

A bajor kormány a speyeri prot. diaconissákat elis-
merte, mint testületet, a pirmasensi franciscanákat mai na-
pig sem akarja egylet gyanánt elismerni. Braubachban egy 
prot. aknamunkás kath. nőt vett feleségül, törvényszék elé 
állíttatott, mert magzatját kath. plébános által keresztel-
tette. Végre prot. akna-ura eleresztette szolgálatból, mert 
ily vétkes embert nem tür meg az aknászok között. 

Kegyes adakozás. 
Lovász-l'atonáról Jézus szent gyermekségérül nevezett társulatnak 2 fr t . 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. 
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I. Félév. 1867. 

Cs. ap. kir. Fölsége január 20-án kelt legfelsőbb elhatározásával SIMOR JÁNOS győri püsp'"%t 
esztergomi érsekké, Magyarország herczegprimásává legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 
— Az árva érseki megye, a magyar kath. árva szivek milliói atya után esengtek, főpásztorért kö-
nyörögtek az Istenhez : ő Fölsége, ki által, különös egyházi előjognál fogva, az Isten főpásztorokat 
neveztet nekünk, egyházi helyzetünkre tekintve, a nagy, kori szükségekre figyelve, nekünk atyát? 
vezért adni akarván, scripsit : Joannes est nomen ejus. Jézus szentséges nevének ünnepén tette az 
apostoli király e kinevezést, Jézus nevében küldi az uj érseket és primást mihozzánk, aki csakis 
Jézus nevében fogja e rendkívülien nehéz tisztének teendőit végezhetni: mi is e kinevezést a Jézus 
nevében kért és kapni szokott áldások egyikének felismerve, mondjuk : benedictus, qui venit in 
nomine Domini. Alig vártak egy prímásra, egy qrsekre nehezebb, vagy csak oly nehéz feladatok, 
hogy végrehajtassanak, oly nagy érdekek, hogy kiegyenlittessenek, oly szent jogok, hogy megvé-
dessenek, oly bonyolodott kérdések, hogy megoldassanak, oly égő szükségek, hogy fedeztessenek, 
oly fájó sebek, hogy orvosoltassanak, oly sok elmaradt ügyek, hogy rendbe hozattassanak ; de azt 
is kimondjuk, hogy egy férfit sem üdvözölte a jó lelkek oly egyetemes bizalma a primási széken, mint 
épen SIMOR JÁNOS érseket s herczegprimást, és senkit sem tartott a magyar kath. világ, az elmúlt 
időkben, a primási terhek áldásos viselésére egyetemesebben alkalmasnak, mint épen ma őtet. Milliók 
óhajai ő rajta függtek, aggodalmaik között az ő kineveztetésének reményében vigasztalódtak; 
most mindnyájoknak imái, engedelmes, közreműködő szivei fogják őt kisérni a neki jutott nagy 

munkának végrehajtásában. 

.GgeQSQeQseosQ^sQ&gQgQ^ím^a^^ 

TARTALOM : Kinevezés. — Havi szemle — Egyházi 
tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Havi szemle. 
i l 

Positus est hic in ruinam multorum, et in Si-
gnum, cui contradicetur, — mi lephetne meg tehát 
minket ? Positus est lumen ad revelationem gentium, 
et glóriám plebis suae, — mi csüggeszthetne el min-
ket? Ami az Isten szájából, ami az ő ihletéből jön, 
az nem csal meg soha sem. Non confundar in aeter-
num. Az Isten tudta gyarlóságainkat, mily hamar 
csüggedünk a legjobb szándék mellett is, mig egy-
szer fenyegetett az ő igazságával, tizszer vigasztalt, 
buzdított az ő irgalmasságával. Az Isten országa az 
emberek ellenmondása mellett terjed, szilárdul, vi-

rágzik. In signum, cui contradicetur, — ez a jóslat 
a gonoszság törekvéseiről, — in ruinam multorum. 
— ez az ellenmondók megjósolt sorsa. Israel első 
ellenmondott, első elveszett; a pogány Caesarok 
ellenmondtak, elvesztek; az eretnekek, szakadárok, 
longobárdok, Hohenstaufok stb. ellenmondtak, mind 
elvesztek. Az Isten országa vagy a megtértek szive-
ivel, vagy a megátalkodottak sírhantjain át terjesz-
kedik, s van, mitől minden nemzedék irtódzik, van, 
kiket magasztaljon. Dicsérték Rousseaut,, Voltairet, 
stb., megvetik őket a dicsérők unokái is. Mi lephet 
meg tehát, mi csüggeszthet el minket? In ruinam 
multorum! Plus est, quod fecit, quam quod promisit. 
Erigat se igitur humana infirmitas, mond sz. Ágos-
ton. Az ember kézzel fogható bizonyítékokat kiván, 
quia caro et sanguis est, a hitben vannak a mi bi-

l l 
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zonyitékaink, hogy a nagy megtámadtatásokban csak 
a nagy győzelmek dicsőségeit pillantsuk meg előre. 
Cum infirmor tunc potens sum. Bizalommal tehát a 
nehéz időkben, a jelent kétessé teszik nekünk, a 
jövő a miénk. Deus autem spei repleat vos omni 
gaudio et pace in eredendő. 

Rettegtünk, mikor a szentszéktől az anyagi 
pártfogást távozni láttuk : ime Roma csendes. Aggód-
tunk, ki fogja a kifosztók ellen védeni Jézus örök-
ségét: s ime magok a kifosztók, a rablók kénysze-
ríttetnek őrizni azt, annyira, hogy a franczia és a 
floreá^i hivatalos lapok Roma csendjének hirdeté-
sével bizalmi morzsát koldulnak mitőlünk. Rajta 
vannak, hogy Romában lázadás ne legyen; intik 
bérenczeiket, kérlelik ellenségeinket, hazudoznak 
nekünk, hogy becsületesek lesznek, hazudoznak a 
mazzinistáknak, hogy Romát majd később kézre 
keritik, legyünk mi, legyenek ők veszteg.1) Akik 
öltek, esküdnek, hogy már gyilkolni nem fognak, 
akik raboltak, esküdnek, hogy többé rabolni nem 
fognak : az oroszlány vendégségre hivja barlangjá-
nak ajtajához az állatokat. Ellenségeink rettegnek, 
ha Romában lázadás ütne ki. Hallották, tudják ők 
is : positus est hic in ruinam multorum. Hogy él-
hessenek, a szentszéket védeni kényszerülnek. Alig 
jött veszélybe a szentszék, máris 15 korona hullott 
a porba ; hány hullana, ha a szentszék fejedelemsége 
feldűlne? Deus autem spei repleat vos gaudio et pace 
in eredendő; elég volna,' ha az Isten a mi aggódó 
lelkeinket a hitre, quod est argumentum non appa-
rentium, figyelmeztetné; gyarlóságaink miatt még e 
kézzelfogható bizonyítékot akarta adni, hogy rabló-
ink védjék meg szent vagyonunkat. 

Csend van Romában, lázadásra senki sem gon-
dol, hanemha a koronázott becsületes embernek fize-
tett bérenczei. Ezt is az Isten tette, hogy bebizo-
nyuljon, mennyire gyűlöli a romai nép az utálatos 
atyai szelid kormányt, mennyire vágyakodik magát 

3) Az úgynevezett ,comitato nazionale' = nemzeti bi-
zottmány tagjai Romába küldött, vagy Romában megvásá-
rolt csőcselék ; igazgatójok Bianchi Célestin, lakik Florencz-
ben, a külügyek titkára ; a forradalmi kiáltványok Florencz-
ben nyomattatnak, Romába csempésztetnek, s Romában 
,comitato nazionale' bérencz tagjai által éjjel a falakra ki-
aggasztatnak. — Vannak Mazzininak is hivei Romában, kik 
szinte ,comitato nazionale' nevet viselnek, a két comitato 
többször viszálkodott egymással. 'A czél mindkettőnél egy, 
t. i. Romában lázadást csinálni. Ez azon erkö.csi eszközök 
egyike, melyekkel a forradalmi factio kormánya Romát 
kézre keríteni akarja. 

véres nyuzóinak boldogító karjaiba dobni, akik, 
mikor a szavazó népnek felségét kiáltozták, a romai 
nép megkérdezése nélkül, Romát sajátuknak kiál-
tották. Csend van Romában, hogy a szentszék örök-
sége után vágyakodók rágalmai meghazudtoltassa-
nak, s a romai pápa, mint valóságos atya az ő né-
peinek közepstte, feltünhessék. In tam magnifico 
opere et admittitur testis, et excluditur liostis.2) A 
szabadulás biztos, a szabadulási idő, mód, és ár bi-
zonytalan. Deus spei repleat vos omni gaudio et 
pace in eredendő. 

Csend van a szentszék államában, azalatt a 
rablók, a fosztogatók ügynöke alkudozni akar a 
szentszékkel. Erdeke kivánja, hogy Romában láza-
dás ne legyen ; érdekében van, hogy a szentszékkel 
némi egyességben mutathassa be magát. A gonoszok 
a jólelküeknek társaságát leginkább keresik, azért 
Florenczből hirdetik az alkudozás nagy eredmé-
nyeit. Mi van a dologban, nem tudjuk, de annyit 
mondhatunk, hogy Romában alkudozásról soha 
nincsen szó, hanem csak alávetésről. A jó lelkek az 
igazság fölött alkuba nem állnak. Mondják, hogy az 
egyháziakban teljes a megegyezés, s ezt avval bizo-
nyítják. mert . a forradalmi olasz factionak kormá-
nya lemondott a placet-ről, az exsequatur-féle zakla-
tásról, a pápa fog nevezni egész Olaszországban 
püspököket, s ezektől a forradalmi kormány nem 
fog esküt követelni. Aki gonoszságait megszünteti, 
aki igazságtalan kínzásoktól eláll, ezt a szentszék 
örvendetes tudomásul veszi. Ha a rosz ember tizféle 
gonoszság közöl ötöt abbahagy, ezt a jó lélek üdvö-
zölni fogja, de győzelmet nem kiált, — hogy a rosz 
emberrel egyességre lépjen, attól távol van még. A 
szentszék kárhoztatta, jogtalanságnak, bitorlásnak 
nyilatkoztatta a placet-et. az exsequatur-t, az appel-
latio tamquam ab abusu zaklatást s a politikai 
esküt csak concordatumok után engedte meg, példa 
a franczia püspökség, mely csak 1802-ben, a belga 
püspökség, mely csak 1832-ben tette le a politikai 
esküt. Az olasz forradalmi factio kormánya ezektől 
elállt, ezekben a syllabus tételeinek vetette alá magát : 
mondtuk, Romában nincs alku, csak alávetés, mert 
az igazság, alkut nem ismerve, csak alávetést köve -
tel. Az Isten a szentszék leggonoszabb ellenségét 
választotta, hogy az egyház ezen békóit összetörje. A 
forradalmi, ellenséges kormány eláll a placettől, nem 

2) S. Bern. hom. 2. super ,Missus/ lect. 6 in festő de-
spon. B. V. Mariae. 
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követel exsequaturt, nem politikai esküt, nem tulaj-
donítja magának ezeket többé, bevallja tehát, hogy 
ezekre joga nincsen, hogy ezek nem tartoznak a 
koronák, a kormányok jogai közé: fogja-e ezeket 
igényelhetni ezután a szentszékkel barátságos kor-
mány? Két rövid év kellett, hogy az egyház legdü-
hösebb ellensége elismerje, bevallja a syllabus 
nyolcz, gyakorlati, életbe vágó tételeit; kételked-
hetünk-e a syllabus többi tételeinek is végrehajtá-
sán? A syllabus negotium saeculi nostri ; Isten a 
végrehajtója. In tam magnifico opere et admittitur 
testis, et excluditur hostis. Quod est ligatum in ter-
ris, erit ligatum etiam in coelis. Amit a szabadelvü-
ségnek diadalmaskodó hősei jogtalanságnak vallot-
tak, a placet-et, — fogják-e azt jognak kiáltani a sza-
badelvüség magyar kis hősei? Deus spei repleat 
vos omni gaudio et pace in eredendő 

De a szentatya sciebat, quid esset in homine. 
A florenezi udvar becsületes szerződésre képtelen. 
A csend, mely Romában van, kicsikart csend, a 
szentszék jogainak szentsége, és a szentatya magasz-
tos tekintélye csikarta azt ki a gonoszságtól. A szent 
ember mindig hatalmat gyakorol a gonoszon. Mi-
kor Jézus Krisztus ellen ment a csoport, cum gla-
diis et fustibus, az első szóra hátrált. A florenczi 
udvar hátrált, némely gonoszságról lemondott, de 
nem gonosz szándékáról a szentszék irányában. En-
gedte, hogy a székeikről elűzött püspökök vissza-
térjenek : ebben kötelességet teljesített, egy bünt 
tenui megszűnt, érdemet nem szerzett magának a 
jó lelkek előtt. Ma visszatérni engedte, holnap ismét 
elűzheti őket. A florenczi udvarnál a becsületnek 
biztonsága nincsen, ha csalódni nem akar, biztonságra 
nála ne is számoljon. A florenczi kormány az igaz-
ságnak, a jognak, a religionak, az Istennek tagadá-
sa, a becsületnek botránya Európában. A történet 
19-dik századról azon szenylapot fogja tartalmazni, 
hogy az európai kormányok között az úgynevezett 
olasz kormány is helyet foglalt, s megtíiretett. Nem 
követel esküt a pápa által kinevezendő püspökök-
től, lemond a piacetről, de a közjog alá veti az egy-
házat. Mi e közjog? Senki sem határozta meg, co-
dex nincs, az elmélet határtalan, a gyakorlat gyűlö-
letes. Közjog, hogy minden az állami hatalom alá 
vettessék, közjog, amit később még határozni fog-
nak, közjog tehát a többség önkénye, közjog a jog-
nélküli állapot, közjog Italiában a 70,333 rab,3) 
kik a szabadság diadala mellett tömlöczökben siny-

3) Unità catt. 19 sz. 23 jan. 1867. 

lenek E közjog várakozik az egyházra Italiában és min-
denüti ahol közjoggal csillapítják a kath. lelkek aggodal-
mait. A püspökök visszatértek, a szentszék tudomásul vette, 
mert jó, ha a főpásztor egy hétig, egy hónapig is a nyáj 
mellett van. Sz. Cyprián is visszatért hiveihez, anélkül, hogy 
biztosságot igért volna magának és nyájának. A csend tehát 
Romában csak azt jelenti, hogy a forradalom az utólsó 
szentségtörő csapás [előtt retteg, aggódik, saját roskadását 
érzi, de e csend bennünk bizodalmat nem gerjeszt — Amely 
ellenség Romába ment, az oda csak veszni ment. Romában 
tiz lépést nem tehetünk, hogy az egyház egyik vagy másik 
ellenségének halálemlékére ne akadnánk. De ha annyit 
tett az Isten, biztat, hogy többet is tehet s tenni fog. Elég 
lenne, ha, mikor aggódunk, a hitro utalna, a mai csendet, 
mely Romában van, s a fosztogatóktól egy időre kicsikar-
tatott, akarta nekünk zálogba adni. In tam magnifico opere 
et admittitur testis, et excluditur hostis. Az egyház mindig 
a Megváltó véres nyomdokain halad. E sors várakozik a 
Megváltó helytartójára is, hogy a nehéz keresztet viselje, s 
haladjon a Calvariák hegyére. Alig született meg Jézus, 
máris vér ömlött körülötte ; alig született meg az egyház, 
már Péter kénytelen volt mondani : non possumus. A go-
noszság előtt mindig bűn volt az apostoli rendithetlenség. A 
gonoszság mondja : non possum, — ez az Isten igazságának, 
— a szent férfi is mondja : non possum, — ez az Isten és az 
egyház kitüntetésére van,—az, hogy összetöretve megsemmi-
süljön, ez, hogy győzedelmeskedve hálát zengedezzen. ,Roma 
vagy halál' mondja a pokoli gonoszság ; ,Roma vagy halál' 
mondja a pápa, s minden kath. lélek is. Péter elfogatott, 
erat exspectatio plebis Judaeorum, a húsvétot várták, hogy a 
Megfeszitettnek első hirdetője, a Megfeszitett első hiveinek 
feje megölessék : a hivek imádkoztak, Péterről a lánczok 
lehullottak, Pétert az angyal kiszabaditotta. „Nunc scio vere, 
quia Dominus eripuit me de manu Herodis, et de omni 
expectatione plobis Judaeorum." — ,Erat tune de capite 
certamen,' mondja aranyszájú sz. János,: ma is. Épen, mert 
de capite est certamen, mivel élethalálos a küzdelem, bizzunk. 
Deus spei repleat vos omni gaudio et pace in eredendő. 

Szabad egyházat Ígérnek a szabad államban, ezt avval 
bizonyítják, hogy az egyházi birtokot, a templomok arany 
és ezüst edényeit kirabolják. A birtoktól megszabadított 
egyház a szabad egyház. A szabadság első betűje a szabad 
birtok ; a szabadelvüség a rablást tartja szabadságnak, és a 
birtok védtelenségét. A rabló előtt a birtokjog legnagyobb, 
sőt egyetlen szolgaság. A gallicánok szabadságnak nevezték, 
hogy a püspökök lázadjanak fel a pápa ellen : a forradalmá-
rok előtt az volt a szabadság, ha a plébánosok fellázadtak a 
püspök, a hivek pedig a plébánosok ellen. A gallican sza-
badság abban állott, hogy a pápa ne kormányozhasson : a 
a forradalmi szabadság, hogy a püs'pök ne kormányozhassa 
a plébánosokat, ezek pedig a híveket. A szabadelvüség ölte, 
tagadta a szabadságot. Szabad egyház, melyben az Istentől 
rendelt kormányzók minden lépésen akadályt találnak. 
Szabad egyház, melynek a kormányzásban minden lehető 
akadályt lehet görditeni, mikor az egyház kormányzását 
lehetetlenné szabad tenni. Ez egyszersmind a szabad állam, 
mert ez mindent tehet az egyház ellen. Szabad állam, az 
Isten törvényét szabadon megvető állam. Filius prodigus 
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exieiis de domo patris, ut vivat luxuriöse. Jogokról beszél az 
állam, természeti jogokról az Isten ellen, s ezen jogokat 
akarja érvényesíteni. ,Da mihi portionem, quae me contingit,' 
mondá a prodigus. Szabad állam, épen annyi, mint az Isten-
től magát függetlenné kiáltó ember. Szabad gondolkozás az 
elmére, hogy minden gonoszt gondolhasson és senki se 
mondhassa : ez bűnös gondolat, melyet agyadban forralsz ; 
nincs törvény az elmére, nincs tehát bün a gondolatban, ez 
gondolatszabadság. Szabad gondolat szabad szólást, szabad 
irást, szabad törekvést, szabad cselekedetet követel. Ha a 
cselekedet gondolatban nem bün, nem lehet az bün, mikor 
végrehajtatik. Az ember minden tehetségeire nézve függet-
len, mondják természeti jogaiban van, ezekkel él, szabad, 
független az Isten minden törvényétől. Nincs erkölcsi bün, 
legfölebb csak társadalmi vétség, ez is nem magában vétség, 
hanem csak, mert annak vétetik : azért a halálbüntetés eltör-
lése igen következetes. Védik a gonoszt a haláltól, de hogy 
a becsületes polgárokat megvédjék a gonoszoktól, arról nem 
gondolnak. Biztosítják a gonoszt az igazság pallosa ellen, 
prédára bocsátják az ártatlanokat a gonoszok tőreinek. De 
nincs gonosz, nincs becsületes, az erény, a bün az Isten törvé-
nyével együtt megszünt;haaz ember ment az Isten törvényétől, 
mentnek kell lenni azon büntetéstől is,melyet az emberi társa-
dalom egyedül csak Istentől kapott jognál fogva mond ki a bű-
nös fölött. A halálbüntetés eltörlése,mely legújabban Belgium-
ban kimondatott, ez a szabad állam megalapítása a jogban, 
a codexben. ,Peregre profectus est, et dilapida vit substantiam 
suam' — a természeti igazságok is elhomályosodnak. ,Venit 
fames,' de a prodigus segédeszközökről gondoskodott előbb, 
a keményszivühez szolgálatba állott. Az állam sem fogja 
azonnal a Megváltót segélyül hivni, a lelketlen hitetlenséget 
hívja mentő-eszközül. Ez a szabad állam, másképen laicus 
állam, mely religiót nem vall. Megjön a nyomor legmagasabb 
foka, ott lesz a megtérés, — a bűnnek nagyságához mért 
nagyszerű megtérés. Az evangeliumi igazság az államok 
történetéből tündöklik előnkbe, s mikor a tiz igazság közöl 
hatot látunk bebizonyulni, kételkedhetünk-e, hogy az utolsó 
négy is teljesül ? Deus spei repleat vos omni gaudio et pace 
in eredendő. 

Es a nyomor az ajtón. Tönkre jön Europa szellemileg 
a hitetlenségben, tönkre jön államilag a jogvesztésben, tár-
sadalmilag a fejetlenségben, birtokára az egyetemes pénz-
bukásban. Italia kezdeni fogja a pénzbukást, Muszka- és 
Francziaország követni, a többiek majd sorra fognak dűlni 
a mélységbe. Négyszeres bukás küszöbén áll Europa, s csak 
azért, mert a kath. egyház által hirdetett igazságon kivül és 
ellen mert más igazságot vallani, más jogot tisztelni. Italia 
érzi a bukást, gróf Langrand-Dumonceau belga bankárral 
szerződést csinált az egyházi javakra Italiában. Mondják, 
hogy e szentségtörő merény szabadithatja meg csak Italiát. 
Jól kormányozták tehát hat éven át ; ó a szabadelvűek kor-
mányzása legjobb, mert mindig pénzbukásra vezet. Napo-
léon császár szövetséget kötött Victorral a pápáról a pápa 
tudta nélkül : Sciajola minister és Dumonceau alkura lépett 
a pápáról és a püspökökről ezeknek tudta nélkül. A tolva-
jok sem hívják meg a becsületes gazdát tanácskozásra, kit 
megrabolni akarnak. Az európai nemzetközi jog ily uton 
jár mainap. Ezen alku szerint Dumonceau adna a forradalmi 

factionak 600 milliót; a püspökség pedig: 1) hat év alatt 
kifizetné a belga banknak az előlegezett összeget kamattal 
együtt ; 2) ellátná a vallási szükségeket ; 3) fizetné a szét-
vert szerzetesek évi nyugdijait ; 4) az egyházi birtokot át-
írná a püspök saját nevére, s halála után hagyományozhatná 
püspök-utódjának állampapirban.Ekkor az egyház,mint mon-
datik, szabad lesz, az állam is a cultusbudgettől szabad lesz. 

A pápa és az olasz püspökség tudta nélkül történt ezen 
alku, s nem hiszszük, hogy a pápa és a püspökség ráállana, 
Dumonceaunak, ha nevét a becsület, ha lelkét az Isten íté-
lőszéke előtt megmenteni akarja, csak a visszalépés taná-
csolható. 

Legelőször is ki kell emelnünk, hogy a forradalmi mi-
nister bevallotta, miszerint elkoboztatván, eladatván az egy-
házi javak, az állam semmi hasznot sem kapna belőlök, sőt 
az évi budgetet a népen beszedvén, ezt fölötte nyomná. Je-
lenleg a nép kap az egyházi birtokból, a püspököktől : el-
koboztatván az egyházi javak, a nép lesz kénytelen fizetni 
a püspököket és a papságot, mert cultus és papság nélkül 
nincs religio, religio nélkül nincs állam, nincs társadalom ; 
a cultus pedig és a papság pénzen él e világon, mint min-
den emberfia. Az egyházi birtokok elkobzása nemcsak er-
kölcsi bün, hanem társadalmi merény, nemzetgazdászatel-
leni tény. Ha az olasz egyházi javak eladásából valami nye-
rességet reményeinének a forradalmárok, magok adnák el 
azokat. Azért akarják, hogy az olasz püspökség 600 millió-
val váltsa meg az elkobozást, vásárolja meg a szabadságot 
és az egyházi birtokot a kormánytól. Nem volt tehát sza-
badsága, nem volt birtoka, hogy ezeket csak most vásárolja 
meg? Es a szabadelvűek oly nagylelkűek, hogy a szabad-
ságot csak 600 millión árulgatják ? Azt gondoltuk, azt ígér-
ték, hogy a szabadelvűek a szabadságot ingyen adogatják, 
sőt arra is rátólják, aki azokat nem kívánja. 

Ölje meg tehát magát maga az egyház, foszsza meg 
az egyházat a püspökség, s amely excommunicatiot hozott 
a trienti zsinat az egyháznak fosztogatóira, essék abba az 
olasz püspökség ? Az egyháznak természeti és isteni joga 
van a szabadságra, a birtokra ; ezeknek elismerését és tisz-
teletét követeli, de meg nem vásárolja. Amint megvásárolná, 
azonnal tettleg bevallaná, hogy azokra joga nem volt, mert 
csak azt vásároljuk meg, amit nem birtunk. Amint e sza-
badságért ad ma 600 milliót a mostani kamarának, lesz más 
kamara, mely ismét 600 milliót fog követelni, és igy toties 
quoties. Valóban a szabadelvű nem más mint a szabadság 
házaló zsidaja, akivel csak a tékozlók állanak alkuba. A 
jogot feladni, a kath. igazságot kitagadni nem szabad, bűn-
nel az egyházat nem mentjük meg. Megvásárolná a püspökség 
ezen egyházi javakat, bevallaná tehát, hogy az állam jogo-
san kobozta el azokat, hogy az állam azon javaknak a bir-
tokosa. Ahol eladás van, ott van a birtokos : itt pedig az 
állam árulja a püspökségnek a birtokot ; az eladó birja, a 
vevő csak bírni fogja az áruezikket. A szabadelvű először 
megfoszt mindenedtől,azután sajátodat alkuba bocsátja neked, 
— elvette birtokodat, az alkuban el akarja venni még pén-
zedet is. Nincs püspök, aki ezt aláírná, s aki tenné, püspöki 
joghatóságát azonnal elvesztené, mert kiközösítésbe esnék. 
Amit halálos vétek, s kiközösitési büntetés alatt egy keresz-
ténynek sem szabad tenni, hogy az egyházi javakat a rabló 
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államtól megvenné, akarják, hogy a püspökség tegye azt 
meg. Aki az elrablott egyházi vagyont a rablótól megveszi, 
nem veszi meg, hanem a rablásban részt vesz, s bármikor, 
még halála óráján is, még a harmadik nemzedék is azt az 
egyháznak visszaadni tartozik, hacsak elkárhozni, s halálos 
bűnnel az Isten itélö széke elé menni nem akar. Innen van, 
hogy az egyházi vagyont csak a zsidók és lelketlen keresz-
tények, kik nem hisznek Istenbe, szokták megvásárolni. És 
ha az állam elrabolta azon javakat az egyháztól, nem fogja 
könnyebben elrabolhatni az egyes püspöktől '? A püspökség, 
ha e tervet elfogadná, csak a kath. elvet tagadná ki, de gaz-
dászatilag, jogilag mit sem nyerne. Amit a forradalom akar, 
kifosztani az egyházat, arra a püspökség ajánlaná fel magát 
eszközül. A megrablás megtörténnék, csak hogy azt az 
állam lelketlen, gonoszlelkii ministerei helyett a püspökök 
vinnék véghez. Nem nyerne anyagilag, becsületét pedig el-
vesztené magok a forradalmárok előtt is. Az olasz minister 
terve igazságtalanság, jogtalanság, hozzá pokoli ravaszság, 
hogy a fosztogatási bűnt a püspökség hajtsa végre. Amit az 
egyház birt, azt ezután a püspök birná ; a püspök nem bir-
tokos, hanem az egyház. A szétüzött szerzetes rendek tagjai, 
Dumonceau és a kormány ügynökei a püspök nyakán ülné-
nek, s igy a püspök ahelyett, hogy az egyházi megyét kor-
mányozná, a bank- és pénzutalványozásokkal vesződnék, 
püspökből bankár, s a forradalmi kormány megbizottja lenne, 
s evvel a jogtalan kormányt, Italiát elismerné. A szentatya 
az olasz forradalmi kormánynyal szóba sem áll, mikor ez 
neki milliókat felajánl, s a püspökség nem szóba, hanem 
szövetségbe állana a fosztogatóval, hogy ennek 600 milliót 
fizessen ? 

Nem hiszszük, hogy az olasz püspökség e szerződést 
elfogadná. Dumonceau lapja Journal de Bruxelles, hirdeti, 
hogy a szerződés a pápa és a püspökök beegyezése mellett 
történt : az olasz minister maga mondta : ha a püspökség 
beegyez, fizet 600 milliót, ha nem, — végrehajtjuk magunk. 

Tegyék meg, de minket a bűnre ne hívjanak meg. Ha 
az egyházat, a szegényeket, a nemzetet akar ják megrabolni 
a legáldásosabb birtoktól, tegyék rneg magok, legyen nevök 
átoknak átadva. A haza segítségére szabad felajánlanunk, 
amit adhatunk, ezt tették a franczia pí'spökök 1789-ben, a 
piemonti püspökök 1855-ben, de az egyházi elvet megta-
gadni, a fosztogatókkal kezet fogni nem szabad. 

A gonoszok kénytelenek magok szentségtelen kezei-
ket az egyházra kiterjeszteni, — a dráma végére közelget, 
mindent nyerünk, ha állhatatosak maradunk. Veszszen el, 
ha kell, minden, maradjon meg testületünk becsülete, az egy-
ház joga, elve, és tana. 

Deus spei repleat vos omni gaudio et pace in eredendő. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége jan. 20-tól kelt legfelsőbb elhatározásával 

a kassai székesegyházi káptalannál Jergenez Ferencz éneklő kanono-
kot olvasó-, Szabad Ferencz őrkanonokot énoklő-, Yolny János szé-
kesegyházi főesperest őrkanonokká, Mayer Károly öregebb kanonokot 
székesegyházi főesperessé előléptetni, az üressé lett fiatalabb kanonoki 
székre Danilovics Mihály cz. kanonokot és sárospataki plébánost leg-
kegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége a veszprémi székeskáptalanhoz czimzetes 
kanonokul Farkas György galamboki, Komesz György kaposvári plé-

bánosokat s alospereseket, — a nagyváradi görög katholikus káptalan-
hoz valóságos kanonokul Szabó János szentszéki ülnököt legkegyel-
mesebben kinevezni, — Majer István esztergomi kanonoknak, a sebe-
sült katonák ápolásában szerzett érdemeinek elismeréséül, a vaskorona 
harmadik osztályú rendét adományozni, — ugyanily érdemekért pedig 
Szántófy Antal és Szuppan Zsigmond kanonokoknak pedig legfelsőbb 
tetszését kijelenteni, — végre Pucher Gusztáv pécsi plébánosnak S. 
Elisabeth sub arce Scepusiensi préposti czimet adományozni méltóztatott. 

PEST, dec. 31-én. (Heti krónika.) No ez már csak-
ugyan irodalmi lapsus, hogy többet ne mondjak, midőn kró-
nikámat ily dátummal utlevelezetten küldöm a világba, ho-
lott őszintén szólva, biz ez is csak akkor Íratott, mikor a 
komáromi kalendáriom : t. i. ebben az esztendőben. Elma-
radásom feletti szégyenkedésemben vigasztal mégis azon 
tudat, hogy a mi jó katholikus közönségünk nem szűkölkö-
dik majd tréfás, humoros olvasmányokban, még a napi po-
litika terén sem. . . . 

Hogy dr. Ballagi Mór urnák bársonykezecskéje, az 
ujabbkori ásatások ezen antidiluviánus kövülete, ft. szer-
kesztő urnák és Hoványinknak is tudományos meglepetést 
okozott, el tudom képzelni. En magam is ugy jártam vele, 
mint Vámbéry ur, egy ázsiai hajnalon kelet lapos háztetői-
vel járt, hogy t. i. rábámultam. 

Ad vocem Vámbéry, nem hallgathatom el, hogy t. ol-
vasóimat ne figyelmeztessem az activ kiadások- és fájdalom 
nagyon is passiv bevételekre, melyek a török-tatár tanórák-
ból egyetemünkre és a tudományosságra háramlanak. 

Mehmed-Ali és a nagy próféta igen lekötelezve érez-
hetik magukat Bokhara ezen utazója iránt, hogy a török 
polgárosodást és szellemet oly prófétaszerüleg igyekszik ter-
jeszteni és érvényre emelni Hunyady János hazájában ! Es 
valóban kath. pesti egyetemünknek becsületére válnak a 
szabadelvű müzülmáni előadások, melyeken a tudós tanár, 
ha ösztöne és a kebel homályán olykor áttörő hite az „Isten" 
szó kiejtésére tévesztené, az elejtett szent nevet pirulva 
igazitja helyre, az értelemnélküli fogalom : a „természet" 
által. Különben mi ezen istent nem irigyeljük tőle ; az tel-
jesen neki való ! 

Tekintsünk azonban kissé hátra, az élet visszafordult 
alakja után. Az elmúlt év vánszorog, kopott, rongyos mez-
ben az enyészet tengere felé. Eljött órája, az uj év küszö-
bön áll; í'oszul viselte magát; roszabb akart lenni mint az 
emberek; buknia kell. Learatta vetéseinket, mielőtt az arató 
megjött volna*; a halál angyalát küldé fölénk, s öldöklő fegy-
vere a csatatéren és itthon megszüretelte az élet szőllöjét. 
Előttünk az éhhalál vigyorog; a nyomorgók sóhaja, az éhe-
zők lármája, Vespasian hadjáratát jut tat ja elénk, s ki tudja ? 
talán Jehova Ítéletét is. 

Ezen nagy balesetek mellett nem hiányzottak azután 
kisebb absurditások sem. Holmi papfaló ujságezikkek, szélső 
baloldali parlirozások, Madarász urnák (azon kópés papnő-
sülési petitió alkalmából származó) nászapai örömei, füstös 
fáklyásmenet, sat., melyeket azonban most már valóban igen 
jól esik elfeledni. 

Vétkeznénk, lia a lefolyt év rajzát ily sötét háttérben, 
s oly komor vonásokból akarnánk kiállítani. Megvoltak an-
nak is a maga fénypontjai. Az igazság nem veszett el egé-
szen, a jó nem tagadta meg áldásait. Az erénynek megvol-
tak hősei, a ker. szeretetnek feláldozó munkásai. Az irga-



lom most is ott lebegett az idő sphaerájában, zenélve a meg-
váltás diadalát ! Silvester napján a kerepesi temetőbe men-
tem. A kápolna melletti kis házikó üres, laktalan. Ugy lát-
szik, szent czélra épittetett, most a téli vihar csapdossa fa-
lait. A szegény karmeliták, akiket egy áldott kéz telepitett 
e sírváros szivébe, hogy lenne ki megáldja és eltemesse a 
halottakat — nincsenek. A szabadelvüség, mely minden 
bünt eltűr, a vallás számára nem bir lakással bérházában. A 
kath. szerzeteseket elűzték a kath. Pestről, kik ? — 

Most egy szent Ferencz-rendi szerzetes jár ide ki, min-
dennap, télen s nyáron, esőben, sárban, hőségben, fagyban, 
gyalog, hogy a kocsikon hozott halottakat eltemesse. 

Köszönet, forró köszönet a vallás és a lelkek nevében 
a nemes szerzetnek, mely ily feláldozó buzgalommal födöz-
geti a bűn és hálátlanság által ejtett réseket ! A szegény 
barát, ki e nehéz és fárasztó munkát végzi, t. Szeleczky 
Arzén atya. A cholera alatt, midőn halottaihoz hütelen, ide-
gen lett a rokon is, e jó lélek ereje és önfeledt buzgalma 
félelmet nem ismert. Hej de sok nagyszájú orvos urat sze-
rettem volna látni ily helyzetben ! A ,Wiener Med. Wochen-
schrift' talán a humánus szerzetes gyüleletéből engedett 
volna valamit. Csakhogy persze, amit az egyháziak, kivált 
a jó szerzetesek szerény csöndességben, elrejtve tesznek a 
felszámlálhatlan apró és nagy jócselekedeteket, az önfelál-
dozó munkásságát, a mélyre ható, SZÍVÓS törekvést — ellen-
feleink ignorálják, a katholikusok pedig — talán köteles-
ségnek tekintvén, hallgatással mellőzik. Ez pedig nem 
jól van ! 

POZSONY, dec. 22-én. Ha az ember végig jár ja ma 
az utczákat, és jobbra-balra egyegy pillantatot vet a boltok 
kirakataira : meg lesz lepve a karácsonyi ajándékok tömér-
dek halmaza által ; valóban akár merre emeljük szemünket, 
mindünnét ,Christkindl' mosolyog az üvegen át, int, csalogat, 
reá vonatkozó felirat édesget, hívogat. Es csakugyan jó si-
kerrel ; az árusok alig győznek forogni ; a látogatás nagy, 
a vásárlás megy : mit az ember saját szemeivel látván, ke-
délyében földeritve és szinte késztetve érzi magát ezt gon-
dolni : o ! civitas, magna est fides tua ! Vajha ezt joggal is 
mondhatnók ! De a mi nemünknek ősi bűne, hogy a mellé-
kest fölcseréli a lényegessel, elmulasztja ezt, megelégszik 
avval; az ajándékot, mely Krisztus nevében adatik, mind-
nyájan elveszik : de hányan fogadják be Krisztust ? Leg-
többen dilatant phylacteria sua et magnificant fimbrias; a 
mellékest gondosan és költségesen megszerzik, a lényegessel 
nem gondolnak ; pedig ez azoknak vala szokások, kiktől az 
Ur óva intette övéit, mondván : ,cavete a fermento pharisae-
orum.' Valóban gyönyörű karácsonyest derülhetne a világra, 
ha nem maradnánk meg a phylacteriónnál és fimbriánál, ha-
nem hitünkben is növekednénk, jótettek ben is gyarapod-
nánk ; ha mindazok, kik a karácsonyi tömérdek sok ajándé-
kot elveszik, a gyermek Jézust is szivökbe befogadnák, és 
ott maradandólag megtartanák és ápolnák ! Az anyaszent-
egyház karácsony napján három szentmisét enged mondatni 
áldozárai által, Krisztus háromféle születésének emlékére; az 
első kettő : Krisztus örök és betlehemi születése, nélkülünk 
is megtörténik, de a harmadik : az ő szivünkbeni születése 
csak a mi közreműködésünk által jöhet létre ; ott csupán Is-
ten határtalan jósága munkálkodik, itt az embernek is meg 

kell tennie, mi tőle kitelik. Szent Ágoston (serm. 184. Migne. 
t. V. p. p. 995.) az első kettőről igy i r : „Nec illa nativitas 
ullam habere potuit matrem, nec ista quaesivit hominem pa-
trem." Tehát öröktől fogva születik Krisztus atyától anya 
nélkül, Betlehemben született anyától atya nélkül, s a har-
madikra nézve bátorkodom állitani, hogy a hivek sziveiben 
születik atyától és anyától; atya ezen születésében: Istennek 
malasztja, anya az élő hit, e kettő közreműködése szükséges. 
Transeamus usque Betlehem. Karolják át élő hittel az idő-
ben emberré lett örök Istent és már megszületett, már él szi-
vünkben is. Mi végre „perficiat in nobis sua munera, qui su-
mere non abhoruit etiam nostra primordia, et ipse faciat nos 
Dei filios, qui propter nos fieri voluit hominis filius." (Ugyan-
ott.) Ugy vélem, ezen lényeg rejlik a karácsonyi ajándékok 
hüvelye alatt ; használjuk ezt, de el ne hanyagoljuk azt. 

Városunknak hivei szép reménynye 1 kecsegtetnek e 
tekintetben, ha a hajnali szentmisék látogatásából valamit 
következtetni 'szabad. A hideg ugyanis nem fukarkodott, 
sőt ellenkezőleg elég bőven elárasztott ezüstjével ; de ám a 
jó lelkek sem fukarkodtak a buzgalommal ; naponként vigan 
harsogott ki a templomokból a hangzatos Ave Maria; ne-
vezetesen a Salvator egyházban a reggeli hat órakor szépen 
vala képviselve mind a két nem és minden osztály. Ugyan 
mit gondolhatnak ilyenkor átellenben és a szomszédban 
azok, kiknek ablakait még félnyolczkor is szorosan befüg-
gönyözve kell lá tnunk? Talán csak erősebben alusznak 
és szebbeket álmodnak ? vajha egykor ébrednének és üdvö-
sen ébrednének ! 

Emellett meg kell vallanom, hogy — mint értesültem 
— esténkint többnyire tömöttebb vala a szent négyhét foly-
tán a szinház, mert Thália zsoldosai mindent elkövettek 
a közönség meghódítására, nevezetesen városunkban jezsu-
iták vannak, s ezek divatos bántalmazása egész alávalóság-
gal kizsákmányoltatok az együgyűek becsábítására, például, 
a többi között: Lucifer két követet küldött az alvilágból, ki-
ket a nyomorult nyegleség Loyola buzgó utódainak teljes jel-
mezében léptetet föl. A csőcselék ordított, de hogy necsak 
ordítson, hanem saját szerepét is ideje korán betanulja, a 
következett párbeszédben utasítást is kapott teendői iránt. 
Ilyenek után ki csudálkozhatik, ha a jámbor atyákat bán-
talmaztatni, üldöztetni,; kergettetni ha l l ja? „Mégis csak 
igen-igen furcsán hangzanak a társaság elleni panaszok. 
Egyrészről minden kitelhetőt megtesznek, és mindent meg-
engednek történni, ami azt népszerűtlenné teszi és tennie 
k e l l . . . Más részről ellenben azon szemrehányással illetik, 
hogy népszerűtlenek. Váljon nem ama rabló gunyja-e ez, ki 
a házat kifosztotta, s azután a lakókat kigúnyolja, hogy kol-
dus-szegények ?" Ily igazán panaszkodik a tudós Patisz 
atya „Die Anklagen gegen die Gesellschaft Jesu" czim alatt 
irt legújabb müvében. A tudósán és nyájasan czáfolgató mű 
Mayernél jelent meg Bécsben, ára 30 kr. Menjetek templo-
maikba, tekintsetek körül (de jókor jöjjetek, mert később 
ritkán férhettek be) szent beszédeik alatt, nézzetek oda gyó-
nószékeikre, vagy szent áldozáskor a hófehérre teritett szen-
télygátra : és azután ha tetszik hazudni, kiáltsátok : nép-
szerűtlenek, kiállhatlanok. Moglehet kiállhatlanok lesznek 
nektek még ekkor is, de jegyezzétek meg, kiállhatlan vala 
a mi édes Urunk és Üdvözítőnk is a gonoszok s a felbúj togatott 



87 

szerencsétlen csőcselék szemében, midőn torokszakadva ki-
áltozának : ,Tolle huncM (Luk. 23 18.) 

Végül megemlítem, hogy főtemplomunk szentélyének 
kijavítása örvendetesen halad; a napokban az olasz festé-
szek bevégezték frescóikat, s igy a boltozatot takaró állvá-
nyok elmozdittatván, a jól sikerült müvet a kíváncsi szemek 
előtt feltárták, a közönség csakugyan folyton váltakozik a 
gyönyörű boltozat alatt, többen hosszasan elállonganak a 
dicső színek vizsgálásában, mások a jól alkalmazott symbo-
licus képek magyarázgatásában, vagy a boltozat zárköveken 
tündöklő ősi czimerek találgatásában. Pax huic domui et 
omnibus aedificantibus et visitantibus eam ! Mátyusföldi. 

Szentszéki határozat. 
URBIS E T ORBIS. Quantum in populo christiano tum 

familiarum, tum salutis communis intersit juventutem sequi-
oris sexus adeo instituere, et praecipue sanctissimae religio-
nis nostrae subsidiis a tenera adhuc aetate munire, ut pieta-
tis operibus intenta succrescens,a recto, quem semel suscepit 
tramite, etiam cumsenuerit, non recedat, satis experientia, et 
ratione compertum est. Inter caetera autem, quae huic fini 
inservire dignoscuntur, adnumeranda quidem pia illa sodali-
tia, quae pracsertim sub BeatissimaeMariae Virginis titulo 
canonice instituta et erecta, toties a Sede apostolica non so-
lum commendata, sed spiritualibus indulgentiarum auxiliis 
ditata inveniuntur, et quae potissimum filiarum Mariae no-
mine circumferuntur. 

Nuper vero cum in basilica s. Agnetis extra moenia 
urbis similis pia sodalitas fuerit canonice erecta sub titulo 
Beatae Mariae Virginis Immaculatae, et s. Agnetis virg. et 
mart, et per litteras apostolicas datas die 16 januarii 1866 
amplissimis indulgentiarum muneribus locupletata ; et per 
aliud breve datum die 16 februarii 1866 in primariam, sou 
archisodalitatem fuerit erecta, ita ut eidem jus competat 
aggregandi caeteras sodalitates ejusdem nominis, et instituti 
ubique locorum erectas, vel erigendas, eisdemque communi-
candi omnes et singulas indulgentias praefatae archisodali-
tati concessas, vel concedendas, servata tamen forma consti-
tutionis dement i s VIII incip. ,Quaeeumque'; nunc tamdem 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX ad humillimas 
preces moderatoris ejusdem arehisodalitatis, cum maxime 
puellarum bono expedire judicaverit plures etiam in eodem 
loco liujusmodi sodalitates institui, et erigi ; in audientia ha-
bita ab Eminentissimo Cardinali praefecto die 30 augusti 
currentis anni 1866, benigne mandavit, ut quoad praedictas 
sodalitates nulla distantiae ratio habeatur, sed liceat episco-
pis, prout opportunum in Domino judicaverint, plures in ci-
vitate, vel dioecesi liujusmodi sodalitates instituere, et eri-
gere ; quáe sic institutae, et erectae jam dictae archisodali-
tati aggregari possint, et valeant, et in indulgentiarum com-
municationem admitti, ita ut in ipsis ecclesiis, ubi respectivae 
sodalitates fuerint erectae, praeter functiones secundum sta-
tuta obiri solitas, etiam visitationes peragi possint, quoties hae 
ad indulgentiarum acquisitionem praescriptae inveniantur, 
servata in reliquis constitutione Clementis VIII et caeteris 
de jure servandis. Praesenti in perpetuum valituro absque 
ulla Brevis expeditione. Non obstantibus in contrarium faci-
entibus quibuscumque. 

Datum Romae ex secretaria sac. Congregationis indul-
gentiarum die 30 augusti 1866. 

Fr. Antonius M. Card. Panebianco praef. 
Loco + Signi 

A. Colombo secretarius. 

IRODALOM. 
„ E g y h á z j o g t a n k é z i k ö n y v e ; " különös tekintettel 
a magyar szent korona tartományaira. Irta Dr. Kőnek Sán-
dor, m. k. t. egyetem jogtanára. Második javított és bővített 

kiadás. 1867. Ileckenast. 4 füzet, 740 lap. n 8 rét. 
A magyar kir. tudományegyetem jog és államtudomá-

nyi karának irodalmi tekintetben is buzgó és munkás taná-
rai között fönczimzett mü szerzője méltó helyet foglal el. 
Az egyetemen az egyházjog tanszékét helyettesképen dicsé-
rettel töltvén be,már három évvel ezelőtt gondoskodott arról, 
hogy hallgatói czélszerü vezérfonállal, hasznos tankönyvvel 
láttassanak el, midőn t. i. egyliázjogtani kézikönyvét első ki-
adásban bocsátotta közre. A „Religio" hasábjain azon időben 
e munka eléggé terjedelmesen volt ismertetve, részben bí-
rálva. Jeles oldalait kiemelvén a bíráló, nem hallgatta el a 
nézete szerinti hiányokat, s egy pár helyen a változtatás 
szükségeire utalt, mindamellett kivánatát, illetőleg azon 
meggyőződését fejezte ki, hogy a czélszerüen rendezett, iro-
dalom és adatdús munka gyorsan fog terjedni, é3 méltó pár-
tolásnak örvendeni. A jó kívánat teljesült. Szerző várakozá-
sát messze túlszárnyaló siker követte, mert íme alig három 
év múlván, uj kiadás lön szükségessé. Szerző, ki kiváló sze-
reteténél fogva az egyházjogi tudomány iránt, rendes tantár-
gyán kivül az egyházi jog elöadhatására is engedelmet kért 
és nyert, ez uj bővebb kiadásban is bizonyságát akarta adni 
annak, miszerint meg nem állapodni, hanem a szakirodalom 
kiváló termékeiből napról napra merítvén tanulmányainak 
gyümülcseit, hallgatóival, olvasóival is rnegizleltetni főtörek-
vése. Későn jutván csak eme második kiadás szükségessé-
gének tudomására, a munka átvizsgálására, kellő kiegészíté-
sére csak két hónnappal rendelkezhetett, s hogy e rövid időt 
csakugyan kellően felhasználta, a két kiadás egybehasonli-
tása tanúsítja. Az átalakításban szerző mire fordította lé-
gyen főgondját, a negyedik és utolsó füzethez mellékelt elő-
szavában jelenti. „Főfigyelmet a jogforrásokra igyekeztem 
forditani, hogy feléiesztetvén időközben a m. k. t. egyete-
men a canonjogtudorság, e tekintetben is használható vezér-
fonalul szolgáljon ; mire nézve elégséges az alizidori, és az-
zal rokonfaju joggyüjteményeket megismertető 17-ikés 18-ik 
szakaszra hivatkoznom, melyek Hinschiusnak az összes ed-
dig napfényre került kéziratok gondos, itéazeti egybevetése 
fonalán ujabban létrejött becses kiadásához képest teljesen 
átdolgozva, de a többi szakaszok is kevés kivétellel mind-
annyian uj toldalékokkal, jogforrási és irodalmi idézetekkel 
bővítve lőnek." Felemlíti sz, hogy Lonovics érsek archaeolo-
giáját liturgiái részében, a Moy „Archiv", Dove „Zeitschrift 
für Kirchenrecht" czimü szaklapokban megjelent értekezése-
ket, nevezetesen Simor győri püspök ö nm. dolgozatait fel-
használta. „Különös gondot a házasságról szóló fejezetekre 
iparkodtam forditani, itt legtöbb alkalom kínálkozván, 
hol az egyes szakaszokat kiegészíteni, hol a jogelvek bő-
vebb kifejtése által némely hézagokat kitölteni. Igy a 
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lelki rokonság, mint házassági akadály, valamint a görögke-
leti egyháznak a házasságkötelék körüli tanelmélete és gya-
korlata, két uj §-ban részletesebben tárgyalva,valamint egy-
általán a keletegyházi házassági jog nagyobb figyelemre 
méltatva lön. De különben is a munka egész tartalmában 
többféle helyreigazítások, történelmi megjegyzések, és kut-
forrásokra való utalások által a jelen kiadásnak belértékét 
telhetőleg emelni törekedtem, elég legyen többi között csak 
a pápai reservátiókat, annátákat, valamint az összes egyház-
kormányzatot tárgyazó §§-okra, névszerint a „bulla in coena 
Domini" történelmi alakulását, a jubileumok kihirdetését ki-
sérő ünnepélyességeket tartalmazó jegyzetekre hivatkoz-
nom." A munka futólagos áttekintése is meggyőzhet minden-
kit, hogy amit sz. a mondottakban igér, nem puszta állítás, 
hanem megfelel a valóságnak. „Az apostoli szentszéknek 
a romai curiának egyes canonjogi tantétek körüli nézeteit, 
mint azok, jelesen az 1864. dec. 8-án kelt encylicában prae-
gnánsabb kifejezést nyertek, az illető helyeken megismer-
tetni el nem mulasztottam." E passusban mi tollhibát, fám-
bár e hibát a munka folyamában több helyen ismételten 
becsúszni láttuk) vagy a mondatszerkezetben hiányt vélünk 
rejleni, mivel lehetetlen feltennünk azt, hogy kath. iró a cu-
riának vagy szentszéknek határozataiban, nevezetesen a 
dec. 8-i köriratban „nézeteknél" egyebet, többet ne találjon. 

Vannak e második kiadásban is egyes pontok, állitá-
sok , melyekkel még mindig nem tudnánk megegyezni, 
melyeket módosítva szerettünk volna látni. Igy p. o., hogy 
csak egyet említsünk, ki nem elégít a 48 §, mely a gallica-
nismus és febronianismusról szól. Azt véljük, hogy nehezen 
volna bebizonyítható, hogy a „febronianismus, mint históriai 
alapokon fejlődött magyar egyház nemzeti intézményeivel 
rokonabb tanirány" volna, és hogy talán terjedését e rokon-
irányból lehetne magyarázni. Azt tartjuk továbbá, hogy az 
akkori korban eme iránynak hódoló egyházjogtudósainkra, 
lett légyen magánéletük a lehető legpéldásabb, a kath. hit-
életet irányzó szabályoknak mindenben megfelelő, a „buzgó 
kath. érzelmű" épitheton nem alkalmazható. Nem pedig 
azért, mert aki Krisztus egyháza legfőbb tantekintélyének 
határozott kijelentése után ellenkezőleg mer tanítani, ilyen-
nek soha el nem ismerhetjük. Az e §-hoz csatolt b) jegy-
zetre vonatkozólag azt akarjuk felemlíteni, hogy a „meg-
czáfolhatlan" nem egészen szabatosan van használva az 
„irreformabile" helyett. De nincs szándékunk bővebben 
egyes nézetekbe bocsátkozni. Sz. nem levén azon helyzet-
ben, hogy a „nonum prematur in annum" különben arany-
szabályt e munkánál szem előtt tartsa, itt ott, némely pon-
tokra nézve talán ellenmondásra találni fog, mindazonáltal 
a kitűzött czélnak megfelel. Azon érdemét senki sem tagad-
hatja el, hogy — mint ezt a munka első kiadásánál is ki-
emeltük — a kath. egyházjog előadásában a lehető legtisz-
tább, legbővebb, leghitelesebb forrásokból merítvén a tudo-
mány színvonalán áll. Mi kivánunk szerzőnek szívből erőt 
és kitartást, hogy fáradhatlan rendkivüli productiv műkö-
désének még számos gyümölcseiben gyönyörködhessék, e 
második kiadásnak pedig az elsőhöz hasonló elterjedést. 

VEGYESEK. 
Nicolas Augustus egy uj, négy kötetes munkát fog a 

sajtó alá bocsátani. Tárgya : ars credendi, seu praeparatio 
philosophica ad fidem christianam. Látja, hogy a ker. hit, 
mint legfelsőbb igazság es szentseg, az emberi gyengeségek, 
előítéletek, szenvedélyek és bűnök által ostromoltatik. S nem 
káros siker nélkül. A hit mégis az emberi természetnek 
szükséges,elidegeníthetetlen kelléke. Ennek birtokára akarja 
felsegíteni Nicolas őket. Elismeri, hogy a hitben a legnehe-
zebb, de a fődolog is, az akaratnak alávetése, azért legrö-
videbb utja a hitnek az akaratnál ; de az elesetteknél épen 
ez a legnagyobb akadály : azért, habár a hit kezdete az aka-
ratban van, az értelemben pedig a széke ; mindazonáltal nem 
tartja lehetetlennek, hogy az akarat akadályait a felvilágo-
sított, begyőzött ész igyekezzék elhárítani, a hitet majd az 
Isten adja. Nicolas az embereket hitre nézve négy osztály-
ban látja : 1) kik fölöslegesnek tartják a hitbeli dolgokkal 
vesződni : ezeknek szól a hit szükségességéről ; 2) kik érzik 
magokban a hitnek szükségét, de nem tudnak hova fordulni : 
ezeknek szól a hit okszerűségéről ; 3) kik átlátják a hitnek 
okszerűségét, akarnak is hinni, de az isteni malaszt gyújtó 
szikrájára van szükségök: ezeknek szól a hitnek módjáról; 
4) végre, kik tudván a hitnek szükségét, okszerűségét, mód-
ját, de a gyakorlatban ingadoznak : ezeknek szól a hitnek 
boldogságairól. A négy kötet tehát e négy tárgyat fogja tár-
gyalni : a hitnek szüksége, okszerűsége, módja, boldogsága ; 
mindezt a hit és hitetlenségnek tekintélyeivel begyőzve; 
úgyhogy Nicolas maga fogja mondhatni : e könyv enyém, 
mégsem az enyém, — én szólok benne, mégsem én szólok, 
hanem az egyetemes emberi ész az emberiségben, vagy is 
amit Cicero „naturae judicium" nevezett. Alexandriai Kele-
mennek „Cohortatio ad gentes" „Paedagogus" és sz. Am-
brusnak „de Isaac et anima" „de Jacob et vita beata" „de 
benedictionibus patriarchal um" müveit, korunk tudományos 
érveivel gazdagon ellátva, uj kiadásban fogjuk láthatni Ni-
colas müvében. — Légy iidvözz ! 

Örömmel jelentünk be Gózony György plébános úrtól 
egy kis könyvet ,,A házasság kérdése", ára 50 kr. o. é. s 
kapható minden könyvkereskedőnél. A plébános ur hosszú 
olvasmányait, rövidre vonva, igyekezett e kis könyvben 
(123 lap) közölni, azért kerülve az iskolai modort, természe-
tes elosztásban, t. i. három szakaszban adja elő a tárgyról 
szóló szükséges ismereteket, főérveket. Első szakaszban szól 
a házasságról Krisztus Urunk előtt, — második szakaszban 
szól a házasságról Krisztus Urunk intézménye szerint, a har-
madik szakaszban röviden tárgyalja a (civil) polgári és a 
mohamedánok közti házasságot. A kiállítás diszes, a közép-
garmond betűk élesek, kényelmesen olvashatók. Ez alkalom-
mal testvéri bizalommal figyelmeztetjük magyar íróinkat a 
nagy, az égető szükségre, vajha minél hamarább nyújtaná-
nak a magyar irodalomnak a polgári házasságról kath. elvű 
könyvet akár fordításban, akár eredeti kidolgozásban, mely-
ben röviden előadván a kath. egyház tanát, a polgári házas-
ságot, a ker. társadalom eme botrányát, erkölcs, család-, s 
nemzetrontói eredményeiben felmutatnák. 

Szerkesztői tudósítás. 
Sz. . . ár B. F. Csak élvezze, lia élvezi, s ne aggódjék semmiről ; 

Veszprémből jött a parancsolat, én engedelmeskedtem ; a fizetés meg-
történt. A jótevő csak imát kér, s örülni fog, mert igen opportune 
totte, amit nagylélokkel tett. 

D —szi. J. K. AZ előfizetés csak jan. 31-én érkezett be. — Pau-
lus conversus et erit fidelis. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érk^vy, öaloróczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten- • • • i l l I J 1 I i i Előfizethetni minden es 
kint kétszer : szerdán és 8 J 1 I I ' 1 1 1 k. postahivatalnál s Pes-
szombaton. - Az elöfize- | 1 , I i l l T I I I ; 
tési díj félévre, postán- | | l i | J l l l 1 1 1 Sándor nyomdai irodájá-

küldéssel 5 frt. 25 kr., M » — M . J t — M M . V / l M V_X V ban, (haltér és aldunasor 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. , , sarkán, 9. sz. a.) 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI F0LY0IRAT. — 

Pesten, február 9-én. l g , í. Félév. 1867. 

TARTALOM : Egyházi tudósítás. — Vegyesek. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁS. 
PEST, febr. 4. — Ismét béketűrés ; de csak e számra. 

Az apostoli királyi jogokról irott, s mult december második 
felében közlött értekezésünk alapja, kiindulási pontja volt, 
hogy ezen jogok, melyek ,apostoli király' czim alatt értet-
nek, egyházi jogok, a pápától a magyar királyoknak ado-
mányozott jogok. E tételből, melyet senki, aki a canoni jogot, 
habár csak egyetem körül járva, hallgatta, nem vonhat két-
ségbe, kiindulva, tettük a többi lehúzásainkat : u. m. 1) hogy 
az egyház kárára soha nem fordíttathatnak ; 2) hogy a ma-
gyar király, ha akarná is, azokat önmagától másra át nem 
ruházhatja, azoknak gyakorlatát másnak nem engedheti át, 
mert a jus canonicum saját körében nem ismer parlamenta-
ris fictiot ; 3) hogy az 1848-i törvényhozás, midőn ahelyett, 
hogy ezen apostoli jogok u j módoni gyakorlatáról a király 
és a szentszék közötti intézkedésre utasította volna a ministe-
riumot, ezekről önmagától, maga, mint politikai törvényho-
zás határozott, ezt érvénytelenül tette, mert minden törvény 
érvényének első feltétele, hogy a tárgy a törvényhozók ha-
tósága alá tartozzék, hazánkban pedig még hála az Isten-
nek ! nem fogta el az elméket azon szédülés, mely a franczia 
constituante-t vagy conventet egykoron elfogta, hogy a kép-
viselők törvényhozói mindenhatóságukban gondolják, misze-
rint nőből férfit, férfiből nőt, egyházi tárgyból politikait csi-
nálni és igy mindenről, ami egen és földön van, érvényesen 
intézkedni képesek legyenek. 

Van állami, politikai hatalom, van egyházi szellemi 
hatalom, egyik oly független, mint a másik ; aki ezt tagadná, 
az Saint-Just, Danton, Robespierre lenne, az ellen nem vitá-
hoz, hanem személyes lelkismeretünk sérthetetlen szentélyé-
hez kellene folyamodnunk, menekülnünk, mikint franczia 
kath. testvéreink tették, s jelenleg olasz testvéreink teszik a 
mindentbitorló forradalmi factio merénykedéseinek ellenében. 

Ha van független egyházi hatalom, — saját kormányá-
val, törvényhozói, itélő s büntető hatóságával, — önkényt 
következik, hogy, miután az egyház hivei egyszersmind az 
állam polgárai is, bizonyos, vegyes tárgyakban, ha a világi 
hatalom némi korszerű változásokat kiván, forduljon az egy-
házi hatalomhoz, értekezzék vele, s határozzák el az ügyet 
kölcsönös egyezéssel, nem pedig, hogy a politikai hatalom 
ezekről önkényt határozzon, annál kevésbbé pedig, hogy 
tisztán egyházi tárgyat, milyen az apostoli jogok és ezeknek 
gyakorlata, politikai törvényhozásának körébe vonjon, leg-
kevesebbé pedig, hogy azon jogok gyakorlatát, mikint a 

korona többi jogaival történt, magának tulajdonítsa. Aki a 
két hatalomnak lételét és kölcsönösfüggetlenségét vallja,lehe-
tetlen, hogy ebben más lehozást tehessen. A két hatalom 
közötti egyenetlenség mindkettőnek kárára, a kölcsönös 
egyesség mindkettőnek hasznára van. Ez a tapasztalás. 

Csak jó szándék kell a törvényhozóban, ezen egyszerű 
tételt azonnal átlátja. Ha rosz szándékú, tagadni fogja, 
hogy az egyház létezik, nem fogja elismerni annak függet-
lenségét, az anyagi erőn kivül más hatalom előtt nem fog 
hódolni. De viszont, mihelyt a vegyes természetű tárgyak-
ban az egyházat tettleg mellőzi, mihelyt azokban önmagától 
intézkedik, a kath. lelkismeret azonnal felismeri benne a 
leendő zsarnokot, ki a testek fölötti uralkodásra felvergőd-
vén, egyszersmind a lelkekre is kiterjeszteni meri kezeit. 

Gyakorlati lehozásokat nem tettünk értekezésünkben, 
mert kath. pap létünkre szolgálunk, mint irók, az állapoto-
kat, mint vannak, ecseteljük, de az egyházi kormányzás 
kivül maradunk. Mit kell tenni, szivünkben óhajtottuk, de 
valamit javaslatba hozni, tilos dolognak tartottuk. És meg-
áldott az Isten. — Volt joga az 1848-i törvényhozásnak, va-
lamint az 1867-inek kívánhatni, hogy az apostoli jogok gya-
korlatát a felelős minister kezelje; de nem volt joga ezt ön-
magától elhatározni. Határozata, mivel egyházi, tehát reá 
nézve idegen tárgyról szólott, illetéktelen, azaz érvénytelen 
volt, elméletben s gyakorlatban tévedett, hatáskörén túl-
ment; ezt kath. szempontból érvényesnek elismerni, annyi, 
mint az egyház függetlenségét tettleg kitagadni, a caesaro-
papismusnak első kövét az épületbe letenni. Ilyen dolgok 
lassan, észrevétlenül jöttek be Angliában, úgyhogy mikor a 
schisma kimondatott, tettleg már megvolt : nekünk őrizked-
nünk kell, miután az elmék soha nem voltak hajlandóbbak 
caesaropapismusra, semmint épen ez időben. 

Okoskodásunk, s minden lehúzásaink azon tételre vi-
tetnek fel, hogy az apostoli jogok, s ezeknek egyik ága, a 
püspököket kinevező jog, tisztán egyházi. Evvel áll, evvel 
dűl minden okoskodásunk, ezen függnek, ebben gyökerestül 
lemetszethetnek minden lehozásaink. 

Nem gondoltuk, hogy valaki az első, a főtételt két-
ségbe vonhassa, vagy épen tagadhassa. A jus canonicum 
nem terra incognita hazánkban, mi a tételt •- ,a püspökkine-
vezési jog, egyháztól kapott jog,' — kétségtelennek felté-
telezhettük ; s mikor t. Kovács Ferencz, hites ügyvéd és a 
debreczeni ref. főiskola egyházi és austriai jog nyilvános s 
rendes tanára — Csáthy Károlynál Debreczenben 1866-
ban kiadott „Egyetemes és re'szszerü egyházi jog alaptanai" 
iskolai könyvének 226-ik oldalán irja : „A püspököt rende-
sen a káptalan választja, mit a 15-ik századbeli concorda--
tumok is, mint szabályt fogadnak el. Később mindazon 
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által, sok világi fejedelem, részint concordatumokban, mint 
Francziaországban, részint pápai k i v á l t s á g o k (privilé-
gium) ') j o g á n , mint hazánkban, nevezési jogot nyert,"2) 
legkevesebbé sem gondolhattuk, hogy valaki a fogalmak első 
elemeit, a canoni és a magyar közjog első tételeit tagadni 
merje, s a dolgokat saját természetökből kivetkőztetve, 
személyes tudományos hirének koczkáztatásával a püspö-
kök kineveztetési jogát a magyar királynál világi, polgári, 
politikai jognak nyilatkoztassa. Mi katholikusok, a hittani 
vitákban jártasak, jól tudjuk, hogy a protestáns hittudósok, 
dogmatikai czélokra elcsűrik, elcsavarják a szentírás termé-
szetes értelmét, készebbek levén a józan ész ellen véteni, 
semhogy az isteni tekintélynek hódolni, inkább akarván 
oknélküliségnek alávetni az elmét, semmint a kath. dogmá-
nak. De ez az ő felelősségök az Isten előtt ; hanem mikor 
a mi ügyeinkre, politikai, egyházi állapotunk gyökeres meg-
változtatására törekednek, s azt avval elérni akarják, hogy 
a tisztán egyházi tárgyat polgári, világi tárgynak nyilatkoz-
tatják, e kísérleten fönakadunk, nem tudván rögtön, ők 
tértek-e el a józan észtől, vagy pedig olvasóikról tételezik 
ezt fel. Furcsa kisérlet, mikor egy evangelicus iró akar 
minekünk uj canonjogot csinálni, mikor a tételes jogban, a 
történelmi tényekben, a 800 éves életgyakorlatban uj eszmé-
vel lép fel, mondván : az apostoli jogok nem egyházi jogok, 
a püspökkinevezési jog nem apostoli, nem egyházi, hanem 
világi, fejedelmi jog. Miben állanának akkor az apostoli 
jogok, ha a püspök-, apát-, prépost- és kanonoki kinevezés 
nem tartozik hozzájok ? Miben apostoli jogok, ha világi 
jogok V Miben világi jogok, ha apostoli jogok V Valóban, 
hogy emiitett okoskodásainkat, lehúzásainkat le lehessen 
dönteni, csak a jog első fogalmainak, a történelem minden 
bizonyságainak kitagadásával lehetett azt megkísérteni. 

Ilyen tek. B. Mór ur az ő lapjának ezidei 4-ik számá-
ban, a magyar királyok jogát, melylyel kath. püspököket 
neveznek, világinak, polgárinak, államinak, szóval nem 
egyházi jognak állítván. Kétségen kivül minden lehúzása-
inkat csak igy lehet gyökerökben lemetszeni. Ha áll az, 
hogy e püspökkinevezési jog egyházi, állanak minden logi-
kai lehozásaink, s az 1848-iki törvényhozás §§-ain, melyek 
az apostoli jogok gyakorlatát a ministeriumra átteszik, gyö-
kérben kell orvoslást tenni : ha áll tek. Ballagi M. urnák 
állítása, hogy e kinevezési jog polgári, világi, dül egész okos-
kodásunk, állnak az 1848. III. tcz. §§-ai is változatlanul, tel-
jes erejökben. —Csakhogy t. B. M. ur állit, de nem bizonyít; 
tények ellen tényeket, okmányok ellen okmányokat kellett 
felhozni, nem pedig puszta állításokat. Tagadással lehet 
saját lelkében a hitet elfojtani, de nem lehet a jognak ter-
mészetét megváltoztatni. Egy idézetet hoz fel Récsy Emil-
ből, aki uj levén, nem is tekintély a 800 éves usus ellen, de 
oly együgyűséggel jár el ebben is B. M. ur, hogy észre nem 
veszi, miszerint Récsy a püspökkinevezési jogot a király kiilö-

') Lásd ,Uj kim. magyar-német szótár' dr. Bloch Móricztól 175. 
lap, l -ö hasáb „kiváltság= Privilegium. 

Idéztetik Kovács Károly által bizonyitékul : Harm. k. I. 11 
Kollár, Hist. dipl. juris patron. Bécs. 1762 és de orig. et usu pot. leg. 
circa sacra ap. regis H. Bécs 1764. — Szvorényi, Amoen. hist. reg. Hung. 
Győr 1796. — Staudenmayer „Geschichte der Bischofswahlen" könyve 
erre nézve legterjedelmesebb. 

nős e l ő j o g á n a k vagyis praerogativájának nevezi. Csak 
homogén jogok praerogálhatnak egymásnak ; a canon nem 
praerogál, ha már könnyebb megértés végett az államjognak, 
e magyarított latin szavat kell megtartanunk, sem a világi jog 
a canonnak, mert külön természetűek, külön czéluak, külön-
böző eredetűek. Ahol összeütköznek, az egyházi és világi tör-
vényhozás kiegyezkedésének áll be szüksége, nem pedig a 
paerogálási eset, mintha a világ mondhatná az egyháznak : 
én előbb vagyok tenálad, én neked paerogálok ; mert jog 
ellen nincsen jog. De ha a canoni jogtanból annyit tudunk, 
mennyit egy igen rövidre vont iskolakönyvből tanulhattunk, 
hogy „a püspököt rendesen a káptalan vá l a sz t j a , amin t ezt 
a dcbreczeni főiskola tankönyve mondja : akkor értjük, hogy 
aki a káptalantól elveheti a választási jogot, az átadhatja 
azt a fejedelemnek, s a fejedelemnek a káptalan előtt joga 
lesz, vagyis előjoga, mely valóban praerogálni fog a káptalan 
püspökválasztási jogának. Azonfölül, minden előjog csak 
alattvalónál lehetséges ugyanazon körben. Akirálynak jogai 
vannak, de világi előjogai nincsenek; az előjog az ő fogalmá-
ban hozza magával, hogy ha előjoga nem volna, a köztör-
vény alatt állana ; a pápának vannak jogai a püspökök 
fölött, de jogtanilag előjogai nincsenek. Az előjogoknak 
adatnia kell felsőbb hatóságoktól, akiknek t. i. a törvény 
fölött hatalma van; polgári körben a király legmagasabb, 
egyháziban a pápa ; de mikor a király a polgári rendnek 
feje, az egyházban csak fiu, csak egyszerű hiv, a plébános, a 
püspök, a pápa van fölötte; igy értjük, hogy a pápától, mint 
az egyházi körben felsőbbtől, ő, mint egyházi alattvaló, kap-
hat előjogokat, melyekkel a mások által addig bírt jogok-
nak praerogál, úgyhogy ezek megszűnnek, az övéi pedig 
élni kezdenek. 

Igy kell nekünk a nem keresett vitafélnek nemcsak a 
hittan, bölcselem, történelem, dë a magyar közjog első ele-
meit magyarázgatnunk, s olvasóink elhiszik, hogy a vita-
ellenfél iránt az irodalmi becsülé3, ugyszinte a vitatkozási 
buzgalom, a lélek rugóereje rögtön alászáll, mihelyt az ily, 
első elemek magyarázatának szüksége beáll, — vagy mi-
kor az ellenfélt az általa érv gyanánt felhozott idézet figyel-
mes olvasására kell utasítani, hogy az ,előjog' szavat lássa, s 
mit jelent, észlelés alá vegye,—vagy pedig midőn ő mondja, 
hogy a püspökkinevezési jog ,kegyúri' jog, jus patronatus, 
ami szinte mindig egyházi jog. 

A jogok visszaállításának korszakában vagyunk ha-
zánkra nézve, kivánjuk, sürgetjük, követeljük, kivánni, sür-
getni, követelni meg nem szünendünk, hogy a kath. egy-
ház is, vagy inkább az ország eddig uralkodó religioja 
is az ő elidegenithetlen, sarkalatos saját jogaiba visszahe-
lyeztessék ; azonfölül hazafiságból is követeljük ugyanezt, 
mert ugyanazon törvénytelenség követtetik el, a haza 
ugvanazon veszélyeknek tétetik ki, lia a polgári társadalom 
jogai illetéken s természeten túl terjesztetnek, mintha illeté-
ken alul hagyatnának megcsonkitatva. 

Hogy pedig t. B. Mór ur valóban tagadja az apostoli jo-
gok, különösen a magyar király püspökkinevezési jogát egy-
házinak, álljanak itt saját szavai : „A püspökkinevezési jog, a 
kath. egyház olyatén szervezete mellett, minővel az jelenleg 
Magyarországon létezik, v a l ó s á g o s f e j e d e l m i , tehát 
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v i l á g i , nem pedig apostoli jog."3) „Amely jogot a korona 
az egyház körül gyakorol, azt mint jus cirea sacra, mint 
legfőbb k e g y ú r i jogot gyakorolja."4) „Pázmán Péter 
bibornok, ki csak nem volt roszabb katholikus főt. Palásthy 
urnái,5) a király e kegyúri jogát a pápa ellen erélyesen 
védte, s igy nem állithatta azt a pápától nyert jognak, mint 
Palásthy ur tar t ja ."6) „A magyar király püspökkinevezési 
jogát sem az esztergomi érsektől, sem a romai pápától nem 
nyerte."7) Ezek. tek. B. Mór urnák szavai; mily lehúzáso-
kat tesz azután ezekből, kiki tudhatja, s megmondtuk már, 
hogy ez : ,add meg magadat, vagy dögölj meg, te, kath. 
egyház, csak szolgaságban élhetsz énnálam.'6) 

Nem akarunk afölött vitázni, váljon a magyar király 
püspökkinevezési joga az apostoli jogok egyike ; azt sem 
akar juk az első, mely kezünkbe akadna, iskolai canoni jog-

3) Prot, lap, 4. sz. 101 hasáb. 
') Prot, lap, 4. sz. 105 hasáb. 
5) Itt a catholicitás, virtus religionis, niucs kérdésben, hanem a 

fogalmak első elemei, hogy ami fehér, ne mondjuk azt feketének, vagy 
is ami virtus justitiae, azt virtus intelligentiae gyanánt elő ne állítsuk. 
Mi a jog ? ez de virtute justitiae ; mi a religio, a catholicitás ? az virtus 
religionis ; két különböző dolog, s azért külön is állhat az embernél, bir-
ván az egyiket, nem birja azonnal a másikat is. 

8) Prot, lap 4. sz. 104 hasáb. Hála Istennek, nem magunk fedez-
tük fel e tant, az egész világ minden korban, minden helyen ezt igy ér-
tette amint mi, még Pázmány Péter is, csak tudni kellene,miről volt a vita 
Pázmány korában ; e nagy egyházfi bíborába kapaszkodni, olcsó, gyerme-
kies dicsőség. Pázmány Péter vitathatta a magyar király püspök-kineve-
zési jogát a czimzetes püspökökre nézve, mint valóságos egyházi jogot, 
és épen mivel a szentszék előtt vitatta, s vádirata a szentszékhez adatott 
be, ez is csak azt mutatja, hogy egyházi jognak tartotta, mert a politi-
kai, fejedelmi, világi jogok érvénye mellett nem szoktak a szentszéknél 
ügyvédeskedni. T. Ballagi M. ur emlékezett e tényre, de nem értette, mi-
vel nem olvasta. Menjen, keresse fel Kaprinai kéziratait, ott találja Tomo 
59 sub. B. nro 67. pag. 193. — nro 68. pag. 208. — Elég lesz azonban 
Péterffy Károly Concil. P. I. p. 76. stb. olvasni. 

7) Prot, lap 4. sz. 106 hasáb. 
8) Mélyen tisztelt olvasóink már ismerik untatásig menő pontos-

ságunkat az idézetekben, nem különben azon szokásunkat, hogyha vala-
kinek szavait idézzük, azt mindig „" jel alatt teszszük ; ha pedig csak 
az értekezések értelmét rövidre vonva idézzük, azt egyszerű ,' jel alatt 
szoktuk tenni. Mit csinál a jó Ballagi u r? Minket idézeti hüteleuségröl, 
elferditésröl vádol, hogy ő neki tulajdonítjuk e szavakat : ,add meg ma-
gadat, vagy dögölj meg,' stb., amelyeket ö soha nem mondott, solia nem 
irt. Igaz, soha nem mondott, soha nem irt ily szavakat, s nem is mondtuk, 
hogy ily szavakat irt : azért nem „" hanem jellel idéztük ; de hogy ér-
tekezései oda mennek ki, ezt mi állítottuk, s nehogy ezt önkényszerüleg, 
okadatolatlanul tegyük, mult második félévi 40-ik számban azon állitá-
sunk bebizonyítására az 1) számú jegyzetben tek. B. M. ur kettős nyilat-
kozatát szorul szóra jel alatt idéztük, hogy az olvasó maga láthassa, 
miszerint valóban t. B. M. ur szavainak az az értelme. Nem idézeti híí-
ségtelenségről, vagy elferditésröl kellett volna t. B. M. urnák minket vá-
dolni, hanem helytelen lehúzásról az általunk ott idézett, és az egész ér-
tekezés szavaiból. S mit tesz t. B. M. ur '? Idézi az, add meg magadat, 
vagy dögölj meg,' s ezen szavak elé az egyszerű jel helyett, mely a mi 
szövegünkben áll, kettős „" jelt tesz,mintha mi idéztünk volna tek.B.M.ur 
szavaiból ily kettős „"jel alatt,mintha ezek szorul szóra,és nem csak értel-
mileg idéztetnének. Tömöri, és Avispa t.irótársaink bebizonyították in fla-
granti, liogy a Prot, lap idézetei hasonlítanak Renan idézeteihez, mint a 
tojás a tojáshoz, hogy az idézett hely nem is létezik, hogy az idézett he-
lyen épen ellenkezője áll annak, amit abból kihozni akarnak. Renan igy 
csalta a tapasztalatlan világot ; hogy t. Csúthy és Halász urak kisért-
gették az ily mesterséget, a magyar irói név érdekében sajnáljuk ; de 
mikor vicém pro vice minket akar ily mesterségben elmarasztalni, hét-
szer gondolja meg előre. 

tankönyvből előadni, hogy a jus circa sacra negativ jog, 
nem pedig tételes vagy tevőleges, mint a kinevezés a püs-
pöki székre ; nem bizonyítgatjuk, hogy a főkegyúri jog a 
királynál nem más, mint kegyúri jog, jus patronatus, ami 
tisztán egyházi ; nem akarjuk ismételni, amit máris ismé-
telve kimondtuk, hogy a javadalmazás nem szül magából 
kegyúri jogot, hanem csak indokul szolgál, hogy az egyház 
valakinek ama javadalmazás tekintetéből a kegyúri jogokat 
megadja, különben, ha t. B. M. ur Rothschild pénzével 
birna, amit minden akadály nélkül kívánhatunk neki, azon-
nal 10 püspökséget alapithatna, s ugyanakkor tiz püspök 
kinevezésére jogot nyerne, amit hasztalan próbálna meg, 
előre mondjuk ; csak arra szorítkozunk, egyházi jog-e, 
annak vétetett-e mindig a püspökkinevezési jog a magyar ki-
rálynál? s igaz-e,hogy ezt a pápától adományképen kap ta? 
e jog tehát nem koronái jog, hanem, mikint t. Kovács Ká-
roly debreczeni jogtanár, és a t. B. M. ur által idézett Récsy 
Emil boldogult egyetemi tanár mondja : előjog, kiváltság, 
egyházi jog. 

Ha koronái jog, nem kérték volna azt a királyok soha 
pápától, nem kérnék ma sem, s mikor a pápa önkényt adná, 
nem fogadták, nem fogadnák azt el soha, mert ily elfogadás 
önnön jogaiknak feladása volna. Már pedig a püspökkine-
vezési jogot mindig a pápa adományozta, a királyok ezt 
mindig a pápától kérvényezték és fogadták, — tehát egyházi 
eredetű. Hiába hozza fel azt t. B. M. ur, hogy a pápák a 
középkorban politikai jogokat is adományoztak, mert ha 
tették ezt, nem pápai, nem isteni hatalmukból tették, hanem 
a középkori európai nemzetközi jognál fogva; s eme ado-
mányozások rendesen csak a birt jogoknak erkölcsi megerő-
sítései voltak, azaz : szellemi védelem; de az bizonyos, hogy a 
mult, hogy a jelen században senki sem folyamodott a pá-
pákhoz politikai jogok adományozásaért, sem a pápák nem 
adtak politikai jogokat, mégis a püspökkinevezési jog most 
legujabbi időkben is mindig a pápáktól kéretett, tőlök ado-
mányoztatott, általok intéztetett el ; tehát egyházi jogok 
voltak mindig mai napig, és pedig hazánkban is. 

Hogy tek. B. M. ur merte ezeket világi jogoknak mon-
dani, a világ előtt igy nyilatkozni, ehez nagy tudomány nem 
kellett, csak nemgondolás saját tudós jó hiréről, nevéről. 
Mikor járatlannak bizonyítja magát a protestáns jogtaná-
rok által irott tankönyvekben is, ez még t. B Mór urnái meg-
bocsátható; de mikor járatlannak mutatja magát hazánk leg-
újabb történetében, diplomatai okmányaiban, megbocsátha-
tó-e ez, és pedig annál, aki a prot. képviselőknek a tudomá-
nyos vitákból vert apró pénzzel akar szolgálni, mikint ö 
mondta mult félévben, ítélje meg az olvasó. Valóban apró 
pénz, és még a sexeriik közé csempészett ügyetlenül készí-
tett álaprópénz. Megvárhattuk volna, hogy t. B. M. ur ezen, 
a canoni jogtani könyvek előtt egészen uj állítását érvekkel, 
okmányokkal fogja bebizonyítani ; de ö csak állit : ,nem 
egyházi jog', s ez elég. Elég aki előtt elég, okos világban 
nem elég. Hogy akarná, miszerint ne legyen egyházi jog a 
püspök kinevezési jog, azt elhiszszük, de ilyféle kivánság-
gal nem lehet sem a dolog természetét,sem a diplomatai okmá-
nyokat vagy tényeket tűzre dobni, mint Luther Márton tevé 
1520 dec. 10-én a jus cauonicummal Wittenbergában az 
Elster nevű kapu előtt. Magyarországi diplomatai okmá-

12* 
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nyai, nem különben a többi országokéi is fönmaradtak, s 
szólnak ; s ezek azok, melyeket itt felhozni, s nem annyira t 
olvasóiknak, mint tek. B. Mór úrra olvasni aka runk . Olvasó-
inkra nézve ez igen-igen apró pénz lesz ; de kinek apró pénze 
sincs, annál az apró pénz is nagy pénz ; ilyen az ellenünk irott 
czikk irója, hogy a püspökkinevezési jog nem egyházi, hanem 
világi, fejedelmi jog. Uj kath. egyházi jogot penget t. B. M. 
ur, amilyent a kath. világ soha sehol nem ismert, s ismerni 
sem fog, hogy valamely király, bár mily körülmények között, 
amilyeneket t. B. M. ur hazánkban lát, önmagától, fejedelmi 
jogot birjon püspököket nevezni, hogy ha kinevezési joga 
van, ezt nem a pápától kapta volna oly módon, amint az egy-
házban a jogok szereztetni szoktak. Megszereztethetnek e 
jogok expressa vagy tacita collatione, de épen azért marad-
nak mindig egyházi jogok, vagy mint Récsy Emil irja : elő-
jogok, praerogativák, vagy mint Kovács debreczeni tanár 
ir ja : kiváltságok, privilégiumok, amit mi vitattunk. 

II. Silvester pápa bullája „Legati nobilitatis vestrae" 
t . B. Mór ur által is idéztetett egyszer,9) az áll a romai bul-
láriumban, közöltetik Fejér Codex diplomaticus-ában is,10) 
olvasható Roskovány Ágoston püspök megbecsülhetetlen 
gyűjteményében is.11) E bullában a pápa sz. Is tvánnak a 
kér t védelmet, királyi czimet, a koronát megadván, Astricus 
püspök tanácsa szerint alapított érsekséget és püspökségeket 
helybenhagyván, irja : „Iccirco et n o s s i n g u l a r i insuper 
p r i v i 1 e g i o Excellentiam tuam tuorumque meritorum intu-
itu haeredes ac successores tuos legitimos — nunc et perpe-
tuis futuris temporibus condecorare cupientes, ut — crucem 
ante se a p o s t o l a t u s insigne gestare facere possis et valeas, 
atque illi possint valeantque, et secundum quod divina gratia 
te et illos docuerit, ecclesias regni tui praesentes et futuras 
n o s t r a a c s u c c e s s o r u m n o s t r o r u m v i c e d i s p o -
n e r e a t q u e o r d i n ä r e , apostolica auctoritate similiter 
concessimus, volumus et rogamus, sicut in aliis Uteris, quas 
in communi ad te optimatesque regni et cunctum fidelem po-
pulum per nuncium nostrum deferendis plenius haec omnia 
explicata continentur." A magyar király apostoli czimének 
és minden jogainak a kath. egyház körül itt az eredete, mely 
jog „singulare privilégium," melylyel élve a törvényes ma-
gyar király „nostra ac successorum nostrorum vice" intézke-
dik, „disponere atque ordinäre." A szent király előadta, 
mily alkotmánya van a magyaroknak, mily szándékkal van 
a kath. egyház iránt, mire aka i j a kötelezni utódait, amint 
a fiának adott, és a magyarországi corpus jurisba is felvett 
,monita' intelmekben kötelezte is : a pápa mindezt helyben-
hagyta, s ezt a királyhoz és a nemzethez küldött ünnepélyes 
apostoli iratban a világgal tudatta. Első concordatum Ma-
gyarországgal, habár a név nincs is ra j ta . 1 2) 

») Prot, lap 1866. 39 szára, 1227 liasáb, s itt még elismeri t. B. 
M. ur, liogy a kinevezési jog apostoli jog, s a pápától adatott, s csak azt 
vitatta, hogy ezt minister által gyakorolja. 

I0) Bullar. T. 1. p. 399. — Fejér Cod. dipl. Hung. T. 1. p. 277. 
" ) Monumenta T. 1. p. 65—67. 
1 2 ) Azért a püspök-kinevezési okmányokban a stilus curialis 

mondja : „auctoritate juris patronatus nostri regii, quod generaliter in 
conferendis ecelesiis eorumque beneficiis, i n s t a r d i v o r u m quon-
dam Hung, regum (szent István) praedecessorum nostrorum optimo jure 
habere et exercere dignoscimur, eligendum, et nominandum" etc. 

Sz. István törvényes utódai, bár hány püspöki megyét 
alapitottak volna is, a pápától kapott előjognál fogva nevez-
hettek püspököket, az apostoli czim, az apostoli jogoknak 
„nostra ac successorum nostrorum vice" jelvénye mindig ma-
radván nálok, s X I I I Kelemen pápa 1875-ben , a ) Mária Te-
réziában a m á r f ö n l e v ő apostoli czimet csak megerősítette,1 1) 
nem volt szigorúan véve szükség pápai uj adományozásra ; 
mindazonáltal VI Pius pápa 1776-ban, mikor, a besztercze-
bányai, szepesi, rozsnyói püspökség az esztei'gomi érseki 
megyéből kihasittatott, a beszterczebányai püspökségre 
nézve, hogy a többiről hallgassunk, az apostoli jogot, me-
lyet a kinevezésre birtak és birnak a magyar királyok, ezen 
u j püspökségre is kiterjesztve elismerte, megerősítette, amit a 
canoni szó,admittimus'kifejez, l 5 )az ottani kanonokokra nézve 
pedig Mária Teréziának, minden törvényes utódainak kine-
vezési jogot, melyet nem birt ezelőtt, Mária Terézia kérel-
mére adományozott, megerősített, a többi püspökségekben 
szokásos jog szerint . „Ac jus, a dicta Maria Theresia regina 
apostolica, ejusque in Hungáriáé regno successoribus regibus 
nominandi seu praesentandi nobis et sucessoribus nostris RR. 
P P . personam idoneam ad dictam ecclesiam episcopalem Neo-
soliensem, tam pro prima vice, quam etiam in posterum, d e -
m e n t e r a d m i t t i m u s . E t insuper eidem Mariae There-
siae reginae apostolicae ejusque in praefato regno succes-
soribus regibus jus omnia bénéficia ecclesiastica ac canoni-
catus et praebendas in capitulo dictae ecclesiae cathedralis 
Xeosoliensis conferendi dicta a p o s t o l i c a a u c t o r i t a t e 
c o n c e d i m u s et reservamus."1 6) Még kanonokságra sincs 
joga a királynak nevezni, habár alapitotta is, hacsak azt a 
pápától nem kapta Ha Mária Teréziának fejedelmi joga volt 
volna a kinevezést tenni, azért mert alapitotta, mert java-
dalmazta, nem kérte volna azon jogot a pápától, sőt ha a 
pápa önkényt, motu proprio adományozta volna e jogot, nem 
szabad volt volna azt a pápa kezéből elfogadni, hanem kö-
telessége volt volna az ily jogadományozásnak ellent mon-
dani, tiltakozni. Volt joga a beszterczei püspököt kinevezni, 
mert Silvester pápa sz. Is tvánnak és utódainak az akkor 
alapított és jövőben alapitandó püspökségekre adta a kine-
vezési jogot ; de hogy a canoni eljárás megtartassék, ezen 
jog kiterjesztésének az u j püspökségre nézve, a pápa 
által kellett sua forma elismertetnie. Ha e kinevezési 
jog politikai, világi volna, annak megerősítése, ,canonica 
admissio' nem kérvényeztetett , nem is fogadtatott volna 
el .1 ' ) Bécsben az udvarnál elég fogas febronianus volt, aki 
e tanácsot, e kötelességet felemlíti vala. Elegendően ková-

,:l) Roskovány Monumenta T. 1. p. 274—278. — Bullar. E. T. 
1. p. 20. ed. 1835. 

1 4) H a b e n t h o c e t i a m Hungáriáé reges, ut a plerisque 
omnibus istic appellatione certe magnifiea et gloriosa reges apostoliéi 
salutari et nominari soleant. 

15) A hivatalos Wienerische Zeitung 1776 pag. 6 —19-dikén irja : 
„ezt az apostoli királyné a romai szék beleegyezésével és helyeslésé-
vel tette," e jog gyakorlatának birája tehát a pápa volt. Lásd Fejér 
Codicil, pag. 402. docum. 252. 

1B) Bullar. noviss. T. 5. p. 200. ed. Rom. 1842. — Roskovány 
i. h. p. 339—340. 

") Ugyan ez történt a fehérvári és szombathelyi püspöki székek 
felállításánál és kinevezésénél 1777-ben ; lásd Fejér Codic. p. 402 —422 



csolták a canonjogot a febroniánusok, de oly ujat, mint a 
Prot, lap napfényre hoz, még sem gondoltak ki, habár erre 
több értelmi képességék volt, mint t. B. Mór urnák. 

Négy évvel előbb, midőn 1771-ben a görög kath. mun-
kácsi püspökség alapíttatott, 13 Kelemen 1771 XI I I kai. oct. 
„Eximia regalium" bullában ugyanoly admissiot adott a ki-
nevezési jogra nézve : „Et nominationem a dicta Maria The-
resia regina apostolica nobis de persona ad dictam ecclesiam 
cathedralem Munkácsiensem promovenda, prout etiam nomi-
nationem ab ejus in praedicto Hungáriáé regno successoribus 
Romano pontifici faciendam, pari prorsus modo, quo ad no-
minationem hujus episcopi aliorum cathedralium ecclesiarum 
a Sede apostolica praeíici consueverunt, ajiostolica auctori-
tate n u n c a c e t i a m p r o p e r p e t u o a d m i t t i m u s . " 
Amely jognak a pápa által kell megerősittetni, amely jogról 
a pápa mondja: „apostolica auctoritate admittimus," az apos-
toli, egyházi, nem pedig világi, nem political jog. Mindez 
akkor történt, mikor II József, a veszekedő szekrestyés, édes 
anya oldalán állott, működött, mikor a febronianusok erő-
sen gyűltek össze az udvarnál és minden hivatalhoz : sokat 
tulajdonított magának II. József, mire joga nem volt, a jus 
circa sacra terjesztette, amint tehette; de hogy a püspök-ki-
nevezési jogot világi jognak nyilatkoztatta volna, azt nem 
merte, sőt amit az egyházban zavart, rontott, bonyolított, 
abban nem fejedelmi jogait, hanem az egyházi privilégiumot 
véghetetlenül szélesnek állította. 

Hiában menekszik tehát t. B M. ur a kath. egyház 
különös szervezetéhez Magyarországban, mondván : „a püs-
pökkinevezési jog,a kath. egyház olyatén szervezete mellett, 
minővel az jelenleg Magyarországon létezik, valóságos feje-
delmi, tehát világi, nem pedig apostoli j o g ; " ' 8 ) mert ami 
egyszer egyházi jog, nem szűnik az meg bár mily körülmé-
nyek között ilyen lenni, ilyen maradni ; az pedig, hogy a 
király vagy bárki püspököt, prépostot, apátot, kanonokot, 
plébánost, vagy csak helyi káplánt is nevezhessen, választ-
hasson, vagy a pápáknak canoni értelemben előterjeszthes-
sen, ezt csak, bár mi módon kapott, egyházi jognál fogva 
teheti : ez dogma, ez fel nem adható tan. Kinevezési joggal 
felruháztatik laicus is ; de felruháztatnia kell, és csak az 
egyház ruházhatja fel őt. Ezt vallották királyaink, ezt a ma-
gyar kormány 800 éven át, azért ezen „szervezet mellett 
is,minővel a kath. egyház jelenleg Magyarországon létezik," 
mindig a pápához fordultak. A felszentelés, a felruházási jo 
got nem közölheti az egyház egy laicusnak sem, mert az 
papi rendet tételez fel; azért pusztába eresztett szó az mind, 
amit t. B. M. az általa nem ismert, lényegében mindeddig 
fel nem fogott investiturákról regélt, s regél, hogy a kineve-
zésben nem ad gyűrűt vagy pásztorbotot a király a püspöknek, 
tehát nem tolakodik a természetfölötti rendbe. Középkorban 
a királyok épen azt akar ták, amit t. B. M. ur a magyar ki-
rálynak tulajdonit, hogy mikint a hűbérségre, ugy a püs-
pökségre is magoktól fejedelmi, világi jogaiknál fogva te-
gyék a kinevezést. A pápa ellent mondott, mert ellenmon-
dania kellett,s ép azt vitte ki a wormsi concordatumban,hogy 
a püspökkinevezési jog egyházi jog, hogy ezt a fejedelmek 
nem magoktól birják, hanem csak a pápától kaphatják, s 

18) Prot, lap, 4. sz. 101. liasáb. 

azok birják, akik azt a pápától megkapják, mikint sz. Ist-
ván király kapta magára és utódjaira nézve. A magyar ki-
rály mindig mint pápa delegatusa nevezett püspököket, ala-
pított püspöki székekot , vagy szétdarabolt valamelyik 
nagy püspöki megyét; ezt elismerte, ezt tettleg bevallotta 
Maria Terézia is, habár nem volt középkori fejedelem. Szét-
darabolta az esztergomi megyét 1776-ban, felállítván abesz-
terczebányai, szepesi és rózsnyói megyéket, szétdarabolta az 
egri megyét felállítván a munkácsi görög kath. püspöksé-
get, 1777-ben pedig a veszprémi megyéből kihasította a fe-
hérvári, három megyéből, veszprémi, győri zágrábi, összeál-
lította a szombathelyi megyét ; ezeket pedig nem sajátjából, 
sem az ország, hanem az illető anyamegyék püspöki, apát-
sági javaival javadalmazta, mert Szentkereszt az esztergomi 
érseké, a székesfehérvári prépostság és a budai tized, a vesz-
prémi püspöké volt ; javadalmazta a kalocsai káptalant 
1776-ban az érseki birtokból, Skacsánt és demesi apátságot 
a nyitrai püspöktől elvéve, az esztergomi káptalannak ado-
mányozta, mindezeket előre megtéve, mint sz. István, a ro-
mai pápa elé terjeszti megerősítés végett. Csak az egyházi 
jogok gyakorlata terjesztethetik a pápa helybenhagyása alá, 
mert a világi, a fejedelmi jogot,például a ministeriumot, nem 
terjesztik fel Romába megerősítés végett. Csak delegatus 
teszi ezt a delegator irányában ; a megerősítés könyörgése 
mindig alárendeltséget mutat, a király világi jogokra nézve 
senkinek nincs alárendelve, de az egyházi jogokra igen is 
t. i. a szentszéknek. 

Elvi kérdés volt ez II. József és VI. Pius pápa között 
a lombardiai püspökségekre nézve. Itt a pápák választottak 
püspököket, A világi fejedelmi jogot megnyerhette, mikor 
Lombardiát birtokba vette, de a koronával nem megy át az 
egyházi jog, hacsak a pápa az áttételbe meg nem egyez. Az 
egész vita VI. Pius leveléből olvasható, melyet II. Józsefhez 
küldött 1781-ben dec. 15-én, s olvasható Roskovány idézett 
munkájában.19) „In iis (Uteris tuis de dto oct. 11. 1781) per-
legendis vehementer indoluimus, nihil apud te preces, obse-
crationesque valuisse, quibus enixe flagitabamus, ne spoliari 
per nos velis apostolicam lianc Sedem antiquissima facilitate 
conferendi in tuis Lombardiae ditionibus episcopatus,20) ab-

19) Monumenta T. 1. p 340—343. 
20) Először saját jogára hivatkozott II. József, később követelte 

hogy a pápa adományozza meg neki a kinevezési jogot, melyet addig 
a szentszék birt és gyakorolt ; ezt jelentik o szavak : „no spoliari per 
nos velis apostolicam hanc Sedem antiquissima facilitate," stb. Hivat-
kozhatunk mi o kérdésben más országokban előforduló adatokra is, 
mert a kath. egyház világegyház, fegyelme egyetemes, kivált e dog-
mája a kinevezésekre nézve : „sicut misit mo vivens páter, et ego mitto 
vos," és ismét : „non vos me elegistis, sed ego elegi vos," minden or-
szágban egy és ugyanaz, vagyis a kinevezés az egyháztól, a termé-
szetfölötti kútfőből erod, és igy, ha világi ember nevez, a kinevezési 
jogot szükségképen az egyháztól kell kapnia, s ha e világi személy kö-
rül, vagy az egyháztól kapott kinevezési jog gyakorlata körül lénye-
ges változás történik, a pápának, a kinevezési jog adományozójának, 
ezen jog gyakorlata fölött őrködőnek, kell megkérdeztetni, beegyez-e 
ezen változásba ? — Hasztalan tehát a kifogás ellenünk, hogy mi t. 
13. Mór urnák „a pápának idegen országok törvényhozásában gyakor-
landó jogairól mesélünk," mert B. M. ur is hivatkozott a frankfurti né-
met nemzeti zsinatra, négyszer hivatkozott már az általa nem értett 
vormsi concordatumra. A pápa mindenütt ugyanazon pápa, amit egy 
országban tett, abból értelmezendő, amit e nemben másutt tesz. A ki-
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batias, et praeposituras, omninoque tibi propositum esse eas 
collationes velut a d s u p r e m a m t u a m p r o t e s t a t e m 
p e r t i n e n t e s v i n d i c a r e . " Épen az, amit t. B. M. ur 
beszél. Emliti a pápa, hogy II József által az investiturák 
régi viszálya ismét megujulna, átmegy azután a dogmára 
mondván : „liunc honorem (nominanandi episcopos) ab apos-
tolis inductum, Ecclesia sibi constanter asseruit et tenuit. 
Contra si quae in denominandis sacerdotibus potestas exerce-
tur, ad nativa principatus jura (világi, fejedelmi jog) perti-
neret, collativum omne non sanctae Sedis solum, sed et epis-
coporum per universum orbem jus funditus interiret." Felem-
liti, hogy ezt Maria Terézia sürgette XIV. Benedektől, „ut 
sibi suisque sueessoribus indulgeretur jus nominandi non jam 
ad episcopatus, sed tantummodo ad abbatias in Austriacis 
Italiae ditionibus positas," s XIV Benedek rá nem állott, VI 
Pius azonban irja : „Nos erga te liberaliores esse certe vo-
lumus,et de proposita re,et de aliis etiam agendi,"s elvégezte, 
megadta II Józsefnek e kinevezési jogot, mikor a pápa 
Bécsbe jött, s azóta az ausztriai császárok püspököket ne-
veztek Lombardiában, átengedvén pedig Lombardiát a be-
csületes királynak 1859-ben, nem engedhették át a püspökki-
nevezési jogot ; ezt Victor királynak a pápától kell kérni. 

I. Ferencz császár és király II. József canonjogi elvei-
ben nevekedett, az iskolákat, hivatalnokokat II. József s II. 
Lipóttól örökölte; de 1819-ben mégis Kaunitz Alajos rend-
kivüli követe által kérvényezte, hogy amely joggal nevez a 
császár latin szertartású püspököket, azon joggal nevezhesse 
a lembergi örmény kath. érseket is. VIII. Pius azon év sept. 
20-án megadta e jogot I. Ferencznek. „Inter cetera p r i v i -
l é g i a , (jól jegyezze meg t. B. M. u r : ,privilégia') quibus 
R o m a n i p o n t i f i c e s i d e m t i d e m a u g e r e c o n s u e -
v e r u n t c a t h o l i c o s p r i n c i p e s (figyelve olvasson) 
illud certe amplissimum perceusetur, quo f a c u l t a s i p s i s 
t r i b u i t u r nominandi nonuullarum ecclesiarum antistites, 
quae in ipsorum ditione continentur. Cum carissimus in Chri-
sto filius noster FranciscuS I. imperátor Austriae ejusmodi 
p r i v i l e g i o e x a p ó s t . S e d i s l a r g i t a t e gaudeat 
pro aeppatibus et eppatibus pene o m n i b u s latini ritus, 
qui intra ditionum suarum fines numerantur, (tehát Magyar-
ország is) extendi illud exoptavit ad aeppalem armeni cath. 
ritus ecclesiam Leopoliensem, suaque iccirco in id vota ad 
nos perferenda curavit per d. f. nob. Aloysium ex principi-
bus Kaunitz, suum apud nos et apóst. Sedem oratorem extra-
ordinarium." Dicsérve a császárt, hogy az érsekséget, a 
káptalant oly dúsan javadalmazta, irja : „Ex certa itaque 
scientia et matúra deliberatione, d e q u e a p ó s t , p o t e -
s t a t i s p l e n i t u d i n e saepe laudato Francisco I. imp. 
Austriae i n d u l t u m c o n c e d i m u s nominandi intra tem-
pus a jure praefinitum ad Leopoliensem aeppatum armeni 

nevezési fog régen bullákban, ina pedig concordatumokban adatik. — Itt 
van az 1848. III. trcz. §-ának a mérge, hogy a püspök-kinevezést, a 
világi méltóságokra teendő kinevezéssel egyaránt veszi. Hasztalan, sőt 
nevetséges a másik kifogás, hogy a kinevezési jog mégis a királynál 
marad. Igen a jognak neve ott marad, de nem a gyakorlata ; s a mi-
nister nem a király, hanem a nemzet nevében iil a kormányon. — Kü-
lönösen érotlen vita az, hogy amit tagadnak, azt néhány sorral alább 
megengedik . . . . dato non concesso módra, s kívánják, hogy mi ilyfé-
lével elégedjünk meg. 

cath. r i t u s . " 2 A z austriai birtokba visszajővén Trient és 
Brixen 1815 után, Apponyi követ által erre is kinevezési 
jogot kért a pápától a császár. „Dil. filius comes Appony, 
tunc apud nos et Sedem apóst, orator extraordinarius nobis 
tuo nomine iteratas e x h i b u i t p r e c e s , quibus efflagita-
bamur, u t i n d u l t u m n o m i n a n d i a n t i s t i t e s prae-
dictarum duarum ecclesi arum tibi concederemus : nos, ex 
certa scientia, et matúra deliberatione deque a post, potesta-
tis plenitudine t i b i a c t u i s s u c c e s s o r i b u s i n d u l -
t u m nominandi ad memoratas Tridentinam et Brixiensem 
episcopales ecclesias tenore praesentium d e s p e c i a l i s 
d o n o g r a t i a e c o n c e d i m u s a t q u e i m p e r t i m u r . 
Datum Romae anno 1822 tertio kai. octobris."22) Ugyanily 
uton jutott a császár a velenczei, ragusai püspökök kineve-
zési jogához 1817-ben, VIII. Piustól kérvényezte, nyerte. 
„Collata ab apóst. Sede nonnullis regibus fuit facultas nomi-
nandi eos, qui rite juxta sacrorum canonum praescripta ad 
ecclesias in ipsorum regnis regendas praeficerentur," igy ir 
VIII. Pius. „Hoc sane animo preces excepimus, quas dil. fi-
lius nob. vir Aloysius princeps Kaunitz de Rietberg nobis 
tuo nomine exhibuit, ac proinde efflagitabamur, ut indultum 
nominandi antistites ecclesiarum in iisdem regionibus exi-
stentium tibi concederemus. E x certa itaque scientia et ma-
túra deliberatione, deque apost. potestatis plenitudine tibi 
etc."23) 

Nem volt a püspök-kinevezési jog világi, és fejedelmi 
soha és sehol ; egyházi volt az, s a pápától kérte azt sz. Ist-
ván király, habár a püspökségeket ő alapitotta ; mint ado-
mányozott jogot, a káptalanok püspökválasztási jogára 
nézve valóban praerogaló jogot, vagy is előjogot, másképen 
szabadalmat, privilégiumot birták azt a magyar királyok ; a 
pápától kérvényezte azt Mária Terézia, habár ő is alapított 
püspökségeket, a pápától kellett e jogot elfogadni II. József-
nek ; igy jutott a püspökkinevezési joghoz I. Ferencz is. A 
kassai, a szatmári püspökségekre is igy nevez, — az apostoli 
jog a pápa által kiterjesztetett, ezen uj püspökségekre nézve 
is elfogadtatott : ,admittimus ;' s a kinevezési okmányokban 
a kassai püspökre nézve is állanak e szavak : ,quo jure ad 
alias ecclesias eligendi antistites gaudere dignoscimur', azon 
előbbi egyházakra t. i., melyeket azon király nem alapított. I. 
Ferencz az általa alapított püspökségre mondja, hogy azon 
joggal nevez püspököt Kassára, melylyel a többi püspöksé-
gekre; az alapítás tehát nem ad kinevezési jogot. 

Alapitottak, javadalmakkal dúsan ellátták a püspök-
ségeket a franczia királyok, mégis 1515-ban, újra 1605-ben 
a pápa adományozta, megerősítette a püspökkinevezési jo-
got, mikor a családi tagok felváltották egymást a királyi 
t r ó n o n . 2 I g y kapta a kinevezési jogot a siciliai uj király 
is 1609-ben, a velenczeiek 1753-ban, a luccai köztársaság 
1754 ben.25) Ha egyházi jog nem volna, XIV. Benedek azt 
1725 ben a spanyol királyoknál meg nem szorította, X I V . 

-') Roskovány, Monumenta T. 3. p. 714. 
« ) Roskovány T. 3. p. 715. 
'") Roskovány, Monumenta T. 6. p. 48. 
''*) Lásd, Roskovány, Monumenta T. 1. p. 125. és 194. 
" ) Roskovány, Monumenta T. 1. p. 194. p. 264. 269. 272. T. 
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Gergely 1591-ben a fejedelmeket, kik e joggal élnek, meg 
nem intette, visszaélésekért ebben meg nem dorgálta volna. 

Nem tar tot ták világi jognak a püspökkinevezési jogot 
a pápák, sőt VI. Pius ezt dogmának nyilatkoztatta, hogy e 
j o g egyházi, eredete a szentszéknél, adományozása a pápá-
tól ; nem tartot ták világi jognak magok a királyok, mert a 
szentszéktől kérvényezték, nemcsak a középkorban, hanem 
legújabb időben is, a szentszéktől megerősíttették, a concor-
datumban, mint I. Napoléon, elfogadták ; nem tartot ták vi-
lági jognak még a febronianus, a gallicanus, a josephinus 
canonisták sem ;2 6) nem tar tot ták a magyar jogtanárok, 
mert ,e lőjognak/ ,szabadalomnak/ ,kiváltságnak' nevezték ; 
nem tartot ta az ó, nem ta r t ja az u j világ, nem tar t ja a ka-
tholikus, nem még a debreczeni prot. jogtanár sem az ő is-
kolai könyvében. Mily nevet szerez magának a tudományok 
világában t. B. Mór ur, mikor a püspökkinevezési jogot 
világinak, fejedelminek, nem apostolinak mondja ? ítélje 
meg ő maga. 

Kezdettől óta éltek magyar királyaink e joggal, mert 
Silvester pápa azonnal a királyság kezdetén, az első magyar 
k i rá lynak adományozta. Állított t. B. M. ur, pusztán érvek, 
okmányok, tények nélkül ; amit idézett, azt annyira nem 
értette, hogy az idézet értelmét, mely épen ellenkezőt állit, 
észre sem vette. Ily cselekedet a tudományos férfiak előtt 
botrány, s aki nem akar a tudomány országából száműzetni, 
az másodszor ilyfélét meg ne kisértsen, mert szóra sem fog-
j á k méltatni. Ha az apostoli jogok gyakorlatának áttételét a 
felelős ministeriumra csak igy lehet védelmezni, hogy azon 
jogokat világiaknak kiál t juk ki, akkor valóban desparata 
plaga ejus, insanabilis f ractura ejus. Mikor ezek között tek. 
B. M. ur még azt is mondja, hogy a clerus mindig, és ebben 
is csupa érdekből szól,27) egyszer igy, máskor ugy, nem a 
clerust, hanem magamagát jellemzi. Ott a tudósok, itt a 
müveitek sorából lép ki. Gratulálhatunk az ügy ily védel-
mének, melyben a dolgok természetét, minden történetét, a 
fogalmak első elemeit, és saját magunk becsülését kell ki-
tagadnunk. 

Szóltunk, t. olvasóink előtt, unalmasan szóltunk, de 
mily oktalan állitások vannak, melyek fel ne kapatnának 
mai nap ? Állítsuk az igazat, a jogot, ahányszor tagadtat ik ; 
ez a kötelességünk. Ez a napi kereszt, melyet viselünk, 
köteleztetvén a sok ferde állitások ellenében respondeie 
stulto secundum stultitiam suam,ne sibi sapiens esse videatur. 
Szükséges néha a legvilágosabb igazságokat is cum apparatu 
bebizonyítani, mivel a kornak kóros jele, hogy ilyenek is 
tagadta tnak, azonfölül utódainknak okmányban hagyomá-
nyozzuk át azt, mint viselte magát a magyar protestánsok 
egyetlen lapja akkor, midőn a kath. egyház, a kath. 
religio szabadsága, méltósága, polgári becsülete életha-
lálos válságban volt. Mi tudjuk, mi vár juk, hogy a magyar 
nemzet nem fog e lejtőn oly messze menni, semmint az ily 

26) Még az olasz forradalom sem, mert a kormánynak szentség-
törő templomrablási törvényjavaslatában art. 2. mondja : „La nomina 
o presontazione doi Veseovi, il regio placet cd exsequatur e le altre 
<lisposizioni e formalità derivanti da p r i v i l e g i , c o n s u e t u d i n i , 
o concordati, sono aboliti." — Unità catt. nro. 25. jan. 30. 1867. 

i 7 ) Prot, lap 4. sz. 104 hasáb. 

kétségbeesett állitások, törekvések, melyekkel itt szembe 
állottunk, a nemzetet letolni aka rnák ; tudjuk, reméljük, 
hogy religiónk, egyházunk, lelkismeretiink ama magas ja-
vait megoltalmazzuk; de szükséges volt mégis a nagy harcz-
nak e mozzanatát is megirni, szükséges e nem jellemezhető 
viseletét ellenfeleinknek feljegyezni. 

VEGYESEK. 
Hogy sok politikusnak szája és tolla az állam elválá-

sáról az egyháztól szól, azt jól tudjuk ; hogy e tárgyat leg-
inkább olyanok pengetik, kik minden religiotól elbúcsúztak, 
azt észleléseink között tapasztaljuk ; de egyen mégis csudál-
kozunk, hogy az állam elválásának legbuzgóbb szóvivői a 
zsidók ; pedig, miután ker. társadalomban élnek, egy kis 
szerénység igen ajánlandó volna nekik. Aki elszakadt az 
Istentől, mindenkit el akar szakítani : aki az Istennek hó-
dol, akar ja , hogy mindenki hódoljon neki. Ez a dolog 
nyitja. Es ha valaki az államra nézve jónak találja, hogy 
hátat fordítson az egyháznak, az keservesen fog csalódni, 
de mit tegyünk ? Akit szóval nem lehet meggyőzni a jobb-
ról, engedni kötelesek vagyunk, hogy a tapasztalás oktassa 
őt jobbról. De az a különös, hogy ezen tervezett elválást a 
zsidók, mint a kath. egyháznak legnagyobb javára szolgá-
landót a jánlgat ják . Valóban már a zsidók jobban fogják 
tudni, mi üdvös, mi káros a kath. religionak, mintsem a 
pápa, vagy a püspöki kar. A zsidók fogják a kath. egyházra 
a legüdvösebb eszközöket feltalálni, s a pápa és a püspöki 
kar ellen keresztül vinni. I t t a szemérmetlenség már a leg-
szélsőbb határokat is átlépte,s kiállhatatlan lesz. Mi ugy tud-
juk, hogy a zsidók csak Krisztus Jézusnak, a keresztények 
Istenének felfeszitésére voltak eszközök, és az első keresz-
tények meggyilkolására, nem pedig arra, hogy értekezése-
ket Írjanak, mi hasznos a kath. egyháznak, vagy hogy 
leczkét adjanak a püspöki karnak. — E g y czikk jelent 
meg a ,Pesther Lloyd'-ban, a tudatlanság példánya. Beszél a 
forradalmi factio és Dumonceau András közötti szerződés-
ről Biztosnak tart ja, hogy e szerződést az olasz püspöki 
kar a lá i r ja , mert különben helyzete roszabbá válnék. 
Csak a börze urai szoktak ily indokok után indulni. Idéz 
mások után az evangéliumból, hogy az állam nem lehet 
vallásos, mert Krisztus a mammont kárhoztatta ; de Krisz-
tus Jézus az adót is megfizette, tehát adót szedni véteknek 
nem tartotta. Mondja Vincke után, hogy az állam büntet, 
pedig Krisztus a sérelem megbocsátását javasolta. Minden 
büntetés részben megbocsátás, mert vannak bűnök, melyek 
eléggé nem büntethetők, azután pedig az érdemen túl bün-
tetni tilos, hogy a törvényszék ne vétkezzék, mindig érde-
men alul tartozik büntetni. És ha teljes érdem szerint is 
büntetne, az igazság az Isten tulajdonsága, igazságosnak 
lenni kötelesség. Egyes ember felemelkedhetik az ideal 
felé, de az állam, mondja e czikk, nem, mert világi gyarló-
ságokkal tele van : mintha ezekkel egyes ember is nem 
volna telten^telve. 

Stein Ádám, kaposvári káplán, előfizetési felhívást tesz 
„Elmélkedések a böjti evangéliumok és a mi Urunk Krisz-
tus Jézus kinszenvedése fölött" czimü könyvre, mely 36—;40 
ivnyi terjedelemben inartius elején a sajtó alól kikerül. Ára 
1 fr. 70 kr. o. é. E müvet Ilirscher János irta németül, hasz-
nosságát, a kilencz kiadás bizonyítja. melyet Németország-
ban nyert ; hitelemzők, hitszónokoknak hasznos kézikönyve 
lett, a családapák, nevelők szinte sokat merithetuek belőle, 
mert a 44 evangelium közöl, melyek a böjti misékben van-
nak, csak néhányan kerülnek elő más időben ; minden hit-
igazságot kell pedig ismernünk, a népnek alkalmilag elő-
adnunk. 

Az egri érseki megyében, a folyó évre kiadott név- és 
helytár szerint van 194 anya- és 697 fiókegyház, a lelki-



—*-« 96 .. 

pásztorságban működik 277 pap, a felszentelt papok száma 
336, a papneveldében van 73 növendék, a megye területén 
van 9 zárda, 157 szerzetessel, ehez jön még az angolkisasz-
szonyok és a szeretetnénék báza ; valóban kevés szerzetes 
ily területű megyére; magyar nyelvű plébánia van 168, né-
met 8, tót 13, öt pedig vegyes. 

A pesti kir. kath. egyetem hittani kara üdvözlő fölira-
tot küldött főm. Simor János esztergomi érseknek s herczeg-
primásnak, az egyházra nézve oly áldásos kineveztetése al-
kalmából. — Ily érzelemmel küldött Pest városának igaz-
gató tanácsa is üdvözlő föliratot. 

Az olaszok által IX. Piusnak jövő jun. 29-én benyúj-
tandó albumnak második lapján álló fölirata ez : „Roma ad 
Pium IX. P. M. Petri ap. successorem. — Anno vertente 
MDCCC postquam Petrus et Paullus martyres occubuerunt 
gaudio exsultamus Romani — quod princeps apostolorum 
piscator inermis propagata Christi doctrina animae prodigus 
— pro absurda divorum cohorte Deum unum trinum sancte 
colendum proposuit — aquilae signum cum vexillo crucis 
gladium caesarum cum clavibus regni coelorum commuta-
vit — deleto armorum imperio catholicum pontificatum est 
auspicatus — unde pax humanitas aequa jura inter mortales 
manarunt — contra rupem Tarpeiam arcem christianae 
sapientiae communivit — Vestalium igne restincto Ham-
mam fraternae caritatis excitavit — iidem tanta rerum con-
versione admoniti certam tibi Pie IX. victoriam spondemus 
de perditis hominibus — qui ab hostibus Petri ap. nihil 
praeter- vafritiam et ultionem didicerunt — m firmi angu-
stique animi voluptatem." 

Az „Emlékvirágok" érdekében. — Példányaim végfo-
gyatékán vannak. A folyvást jelenkező előfizetők megnyug-
tatására sietek kijelenteni : hogy az első kötetnek ujabb és 
bövitett kiadásában állapodtam meg; — s akiknek az első-
ből nem jut, azokat a jóval megtoldott második kiadásban 
— September körül — lesz szerencsém részeltetni. Ara 
ugyanaz marad. Előfizetést még mindig elfogadok. A Il-ik 
kötet ez okból csak jövő évben jelenik meg. — Vegyék hálás 
köszönetemet, akik művecskémet a mostoha idők daczára is, 
mint magok pártolták, mint pedig mások rokonszenvét az-
iránt kieszközölni szívesek voltak. —Horváth Károly Kassán. 

,Siècle' a vörös democraták lapja Parisban, emlékszo-
bort emelni javasolt Voltairenek, s a pénzgyüjteményt meg 
is kezdte. Késő vállalat, melynek a mai Francziaországban 
buknia kell. Már gróf Maistre mondá : emelni kell Voltaire-
nek oszlopot, de amilyent a bakó szokott emelni. A turini 
Unità cattolica a Siècle vállalatához hozzá szegődik, de azon 
feltétel alatt, ha ezen emlékoszlopon Voltaire életnagyságú 
márvány szobra azon helyzetben lesz kivésve, mikor halá-
los ágyán, a felkelt lelkismeret mardosásai, az ágyához fel-
érő pokollángok között kiáltozott : elhagyott az Isten, el-
hagytak az emberek ! s éjeli edénye után kapott, s tartalmát 
vaddühhel szájába tömte, mikint ezt Tronchin orvosa „Re-
cueil des particularités curieuses de la vie et de la mort de 
M. de Voltaire, Porentruy 1782" könyvben leirta. Beteljese-
dett rajta, amit Ezech. ir (4, 12) : „Ét quasi subcinericium 
hordeaceum comedes illud, et stercore, quod egreditur de ho-
mine, operies illud in oculis eorum. Young Voltairet a pokol, 
a halál, a bűn kiaszszott személyiségének nevezi; ha ilyen 
lesz a szobor, minden jó lélek adakozni fog, hogy felállittas-
sék, mert a példátlan lelketlenségre példás büntetés kell. 

Megjelent Cantù César,Világtörténetének' 8-ik kötete, 
mely a X. és Xl-dik korszakot tartalmazza, a Carolingok 
történetét Francziaországban, a saracenok beütését, a nor-
mann nép történetét Italiában, Angolországban, Francziaor-

szágban, Oroszországban stb., az investiturákat, a keleti sza-
kadást, stb. — Lassan halad e forditás a szent-István-társu-
lat kezében, de nyeremény lesz mindig a magyar irodalom-
ban e mii, csak ha azok, kik előfizetés utján kapják, a hosz-
szu évek alatt el ne dobálnák az első köteteket, vagy meg 
ne szakítanák az előfizetéseket. Fiatal paptársainkat figyel-
meztetjük, hogy ahol lehet, ahol ajánltatnak, vegyék meg 
olcsó penzen az első köteteket, s folytassák az előfizetéseket. 

Megjelent a „Kath. Lelkipásztor" f. é. 2-ik füzete, hoz-
ván két értekezést és ötvened vasárnaptól husvétutáni első 
vasárnapjáig folyó szentbeszédeket. Farkas Imre, Kruesz 
Chrysostom, Rosztóczky Imrétől, Bárány István, Égri La-
jostól több beszéd vagyon. A két értekezés a lelkipásztor-
kodás igen gyakori tárgyairól szól. 

Szerkesztői tudósítás. 
Breviárium sine approbatione recusum. Minden liturgicus könyv-

nek kinyomatása sine approbatione tiltatik : a breviárium pedig litur-
gicus könyv. V. Pius 1568 VII. Id. julii parancsolja : „Ut breviárium 
ipsum ubique inviolatum et incorruptum liabeatur, prohibemus, ne alibi 
usquam in toto orbe, sine nostra, vel speciali ad id commissarii apostoliéi 
expressa licentia imprimatur, proponatur, et recipiatur. Quoscumque 
vero, qui illud secus impresserint, proposuerint, vel receperint, excommu-
nicationis sententia ipso facto innodamus." VIII. Kelemen 1602 maj. 
10 -en ; „Ut autem illius (breviarii Romani) usus in omnibus christian! 
orbis partibus conservetur, decernimus, ut typographis quibuscumque il-
lud imprimere volentibus id facere liceat, requisita tarnen prius et in 
scriptis obtenta — ordinariorum locorum licentia : alioquin si absque hu-
jusmodi licentia dictum breviárium ipsi imprimere, aut bibliopolao ven-
dere praesumserint, excommunicationis latae sententiae, a qua nisi a Ro-
mano pontifice, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi neque-
ant,poenas absque alia declaratione irromissibiliter incurrant eo ipso.- ' — 
VIII. Urban 1631 jan. 25-én : „Nomini licere volumus idein breviárium 
in posterum typis excudere, aut evulgare, nisi facilitate in scriptis acce-
pta a locorum ordinariis. Quod siquis quacumque forma, contra praescri-
ptam, breviárium Romanum aut typographus impresserit, aut impressum 
bibliopola vendiderit, excommunicationis latae sententiae subjaceat, a qua 
nisi a Romano pontifice — absolvi nequeat." — A püspöki helyeslés pe-
dig nemcsak arra szól, hogy valamely nyomdász nyomathassa a breviári-
umot, hanem arra is, hogy a romaival egy és ugyanazonos ; azért e he-
lyeslés a már nyomtatott példányra adatik. „Ordinarii locorum, antequam 
hujusmodi licentiam concédant, breviaria ab ipsis typographis imprimen-
da, vel postquam impressa fuerint, cum hoc breviario, auctoritate nostra 
recognito, diligentissime conférant, — et in ipsa licentia originali, de col-
latione facta, et quod omnino concordent, manu propria attestentur, cu-
jus copia initio vel in calce cujusque breviarii semper imprimatur : 
quod si secus fecerint, — ordinarii locorum suspensionis a divinis, ac in-
terdicti ab ingressu ecclesiae, — ac praeterea excommunicationis abs-
que alia declaratione poenas incurrant." Igy VIII. Kelemen. Ezen ren-
deletek minden breviárium kezdetén olvashatók. Mi a lehozás ? Az : 1) 
a püspöknek nem szabad nem approbált kiadású breviáriumokat me-
gyéjében megszenvedni ; 2) nekünk papoknak, nem szabad ilyeneket 
vásárolni, a seminariumokban nem szabad ilyeneket kiosztani ; 3) aki 
ilyent használ, mint ,recipiens' V. Pius szavai szerint, excommunica-
tioba esik ; 4) mivel nem approbált breviárium nem egyháznak könyve, 
hanem magántekintélyü könyv ; a papnak pedig az egyház kônyvébo I 
kell a liturgiát végezni, vagyis a breviáriumot recitálni ; tehát nem 
approbált breviáriumból recitálván, privatas preces absolvit, non pu-
blicas, vagyis nem azt, amit halálos vétek alatt köteles, s igy non fa-
cit satis. Ez lehozás, nem pedig bulla. Ha a püspök nem approbált 
breviáriumot oszt ki az u j papok között, teheti, mert utólagosan ap-
probálja, lia a romaival azonos. A püspök teheti, mi nem. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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lom. — Szentszéki határozat. — Vegyesek. 

A katholika egyházi javak birtok-
cziine Magyarországban. 

i . 

A j o g e l v a t u l a j d o n t ö r t é n e t é b e n . 
Az ember természete, — eszményileg felfogva 

— magasabb isteni rendeltetése s a jogelv változat-
lanok. A jogelvnek kifejtése azonban és ennek rész-
letes alkalmazása mindenkor bizonyos vallási irány, 
vagy bölcseimi tan befolyása alatt állott. — A tu-
lajdonjog is a joggal ugyanazon alappal birván, a 
korszellem változékonyságához képest az uralkodó 
jogelmélet szerint idomult. Ahogy valaki vallásilag 
érzett, amely bölcseimi rendszernek hódolt, oly fo-
galmat képezett magának a jog, s birtokviszonyok-
ról. A nemzetek élete ezt eléggé bizonyitja. 

Az ó szövetségben a közélet az Istenhez, mint 
mindenek kútfejéhez mélyebben lévén visszavezetve, 
az uralkodó jognézet is e viszonynak kinyomata 
volt. A minden ötvenedik évben a család eredeti 
birtokába visszabocsátott tulajdon, valamint a min-
den hetedik évben elengedett adósságok és elenyész-
tetek szolgaság, e jogviszonynak természetes követ-
kezményeiül tekinthetők. 

A romai jog a tulajdonjogot igen tágra terjesz-
tette. A XII. táblának ama rendelete: „ut legassit 
super pecunia tutelave rei suae; ita jus esto" a gyer-
mekeket is a tulajdonjoghoz sorolta.1) S amidőn a 
szolgaságot a tulajdonjog keretébe szoritotta, csak 
az uralkodó s a romai jogéleten áthúzódó jogelv 
„servi personam non habent"2) és „servis ipsis 
nulla injuria fieri intelligitur," 3) szerint intézkedett. 
A romaiak közéletében a „potestas, manus, manci-

D. H Ahrens. Juristische Encyclopädie 272 lap. 
2) §. 4. T. I. 16. De capitis diminutione. 
3) 1. 4. T. 3. 

pium" hatalomelv uralkodván, magát a jogot is egy-
oldalúvá, önzővé s rideggé tevé. Az erkölcsi mozza-
nat csak külső, formaszerinti, majd nem egészen ha-
tálytalan lévén, oly jog létesittetett, mely a szabad 
szellemet, kedélyességet, meleg érzelmet, vallást s 
általán a jognak megfelelő kötelmeket ignorálta.4) 

A katholika egyháznak szelleme s életbenső-
sége által e „rigor civilis" ugyan módosíttatott s a 
jog fogalom, mely mint valódi életelv magasabb és 
lényegesen változhatlan alapforrásban gyökerez, az 
ethicával szorosabb viszonyba hozatott ; de nem 
akadályozhatta, hogy az ezredéves gyakorlat a köz-
életben oly jogviszonyokat ne teremtsen, melyek 
magokban véve haladásnak mondhatók ugyan, de 
az örök változatlan jogelvet uralomra nem juttat-
hatták. A hűbéri jog a romai jognak a középkori 
életnézetek általi közvetitett következetes fejlemé-
nyének tekinthető. 

A középkor — melynek történelmi és társa-
dalmi becse vajmi kevéssé méltányoltatik —- egész-
ben véve a társadalmi életviszonyoknak nagyszerű 
szervezetét tünteti elő. Azon alapgondolat, hogy a 
legfelsőbb vallási és politikai méltóságtól a legal-
sóbb néposztályig, mindenki bizonyos határok közt 
megfelelő jogokkal és kötelmekkel birjon, a tulaj-
donjognak is határozott s állandó jelleget kölcsön-
zött. A törvénynek szentesitvénye — sanctio legis 
— s a birtok szentsége, egyházi tekintély hozzájá-
rulása által szilárdult.5) Az ember személyisége, a 
romai jog megszoritása alól felszabadulván, méltó-
ságához közelebb vitetett. A romai „precarium,"e) 

Stahl, Rechtsphilosophie II. S. 394. 
à ) Das Mittelalter suchte in einer der Idee nach gross-

artigen Weise, eine objective, Staat und Kirche und alle be-
sonderen Gebiete umfassende Gliederung der Lebensver-
hältnisse zur Durchführung zu bringen, in welcher jedes 
Glied, jeder Stand seine bestimmte Steile und Begrenzung, 
seine Rechte und Pflichten haben sollte. Ahrens u. o. 519 
lapon. 

ü) Precarium est contractus reális innominatus, quo ali -
cui res gratis utenda tamdiu conceditur, quamdiu is,qui con-
cessit, patitur. Haimberger Jus. Rom. II. p. 124. 
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mely az egyház birtokviszonyaiban sokáig irány-
adó volt, átmeneti hidul szolgált a beneficium'7) 
rendszerére, mely ott, hol az egyház mint erkölcsi 
testület által gyakoroltatott, a megajándékozottnak 
sem személyi szabadságát, sem becsületességét nem 
sértette, só't jogi állásának némi szilárdságot köl-
csönzött. A szellem, mely az adományozó s adomá-
nyozott közötti viszonyt átlengte, erkölcsi alapon 
nyugodott.8) Hűségi eskü egyrészről, oltalom más 
részró'l — ez vala lényeges köteléke e jogvi-
szonynak. 

Az ebből fejlődött hűbéri jog a legfőbb hata-
lom szorosabb összpontosítását a pápa és császár ke-
zeiben eredményezte ugyan, de mindezeken félül az 
erkölcsi alapon nyugvó jog uralma állott. Kereszt 
és kard, oltár s trón az egyházi s álladalmi jognak 
majd nem tökéletes egybeolvasztása adott a közélet-
nek irányt, ez szülte a személy és birtoknak patri-
archalis viszonyát. Mely viszonyt a jelen kor ugyan 
nem óhajtja vissza, de melytől a jogtörténész meg 
nem tagadhatja méltánylását akkor, midőn oly kort 
tanulmányoz, mely minden ököljoga mellett, a val-
lás és erkölcsiséggel párosult jogelvnek oly jóté-
kony hatását az életnek és társadalomnak minden 
rétegeiben tünteti elénk,9) 

Őseink is szent István előtt magán tulajdonnal 
nem birtak, s csak a keresztény szellemtől áthatott 
király szabaditá azt fel bilincseiből. Sőt azon elv-
nél fogva, hogy allodiumát a vitéz csak Istenének 
és kardjának köszöni, a hűbéri jog hazánkban so-
kat vesztett merevenségéből. Szent István intézke-
dései is arra irányultak, hogy hazánkban a rabszol-
gák száma a lehetőségig megszorittassék. „Foga-
natjukról — ugy mond Szalay — nem lehet kétsé-
günk s a királyi ház ugy a püspökségek és kolos-

7) Már a digesták megjegyzik : magis enim ad dona-
t ions et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat 
precarii conditio. (I. 14 D. de precario 43. 26.) 

8) Waitz. Deutsche Verfassungsgeschichte L. II. S. 202. 
Macaulay History of England czimü munkájában 1. R. 24 
lapon azt mondja : „Még minekelőtte a reformatio bekövetke-
zett volna, az egyház az országnak (angol) majdnem min-
den hűbéreseit felszabadította, kivéve a magáét, kikkel 
azonban az igazat szólva (to de her justice) nagyon gyen-
géden bánt." (Tauschnitz Edition.) 

°) „Azon időtől fogva, amidőn a barbarismus nyugot 
Európát elborította, a tudományok feltámadásáig (revival) 
az egyháznak befolyása általán igen kedvező vala a tudo-
mányokra, civilisatióra s a jó kormányzatra." Macaulay u. 
o. 47. lapon. 

torok udvarnokai is megannyi fogyasztékai voltak 
a rabszolgák számának."10) 

A tizenhatodik század e viszonyokat az ellenkező 
szélsőségekre terelte. A vallási féktelenség jogfék-
telenséget szült. A jog alap megingatása birtokbi-
zonytalanságot eredményezett. A .,cujus regio il-
lius religio" elvből korlátlan, minden jogot tapodó 
állammindenhatóság — a személyiségnek tökéletes 
emancipatiojából pedig a birtokközösségnek azon 
vágya szülemlett, mely a „parasztháborúban" oly 
siralmas kifejezést nyert . E corrosiv elvek az em-
bert önurává és ugy szólván önczéljává tevén s a 
rideg önzést a jogfogalomba becsempészvén, annak 
főelemét, az együttlétből folyó erkölcsi kötelmeket, 
száműzte. Hogy pedig ez életnézet a társadalmat s 
ennek birtokviszonyait mindeddig fel nem forgatta; 
az emberiségben ösztönszerűleg létező erkölcsi jog-
fogalom s azon örök s változatlan a társada-
lom minden rétegeit áthatott elvek akadályozzák, 
melyeket a kereszténység szült — az ököljog ide-
jében diadalra segitett, mai napig folytonosan ápol 
s kegyeletes hagyományként az emberiség javára 
minden ellentörekvések daczára fentart. Hü őre ez 
elveknek a katliohka egyház, mely a rendnek ha-
talmas elemét mindenkor keblében rejtette. 

A „contrat social" elmélete, mely az Istent s 
az ember természeti jogainak magasabb kútforrá-
sait mellőzvén, mindent egy képzelt11) eredeti, hall-
gatagon elfogadott szerződésre vezet vissza s igy 
minden jognak kútfejét az emberek közakaratába 
helyezi, ahelyett, hogy az emberi jogokat biztosította 
volna, azokat ingatag alapra fektetvén, inkább ve-
szélyeztette és oly államelméletre vezetett, mely az 
állam-mindenhatóság zsarnokságát eredményezte. A 
„személyi jog" az állam elvunt fogalmába elmerült, 
a tulajdonjog pedig a közakarat kénye, az állam 
egyedáruságának feláldoztatott. A komoly észlelő 
figyelmét ki nem kerülhette a pantheisticus 
irány, mely ez elméletben rejlett s mely a né-
met bölcselemben eléggé kizsákmányoltatok.12) A 

1Ü) Szalay László, Magyarország története I. kötet 
115. lapon. 

í l ) Dr. Pauler Tivadar a „contrat social" rendsze-
rét „jogkölteménynek" nevezi. Jog s államtudományi En-
cyclopaedia 35 lap. 48. §. 2. p. 

I2) Hegels Lehre hatte im Grunde kein anderes absolu-
tes Prinzip übrig, als die „Bewegung," hatte alle Individuali-
tät, alle Persönlichkeit wie in Gott so im Menschen vernich-
tet. Es enstand darauf die Bewegungspartei, die . . . Da He-
gels Lehre die menschliche Persönlichkeit, die Quelle des 
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közvélemény nem is mulasztotta el a jogfogalmat ez érte-
lemben felkarolni s a „socialis" köztartóságnak eszméjét a 
gyakorlati életbe átültetni. A jószág-elkobzások a franczia 
forradalomban s azon napjainkban is divatozó kor, mindent 
államtulajdonnak kijelenteni, ennek világos tanúbizonysá-
gául szolgál. Proudhon e rendszert „a gyakorlati bölcsészet 
rendszerének'' nevezi. 

„Óvakodnunk kell—úgymond Ahrens — ama panthei-
sticus nézettől, mely szeriut minden egyes emberek létök-
kel és vagyonukkal ez emberiségben elmerülvén, mely ré-
széről viszont az Istenben merül el. E nézet szerint Isten 
egyedüli tulajdonosa, egyedüli s legfőbb birtokosa mindan-
nak, ami létezik. Az emberiség s egyes emberek, nem bir-
ván önmagokban saját életelvvel, a személyiség leronthatlan 
elvével, s nem egyebek levén, mint az Isten létezésének 
puszta módjai, kifejlődésének fokozatai, nem birnak, hanem 
biratnak, nem tulajdonosok, hanem az általános lény tulaj-
donai. A pantheisticus tanitmány eszerint szükségkép a ja-
vak minden emberek közötti általános közösségére vezet."13) 

Kiáltó szükséggé vált tehát egy oly bölcseimi rendszer, 
mely a jognak ethicai felfogását, ennek viszonyát a jóhoz, 
az életjavakhoz erkölcsi alapra fektetvén, oly állam-szerve-
zetre vezessen, mely a személyi jogot, tisztelvén a tulajdon-
jognak szentségét is, biztositsa. Az állam vagy bármi néven 
nevezendő nemzeti hatalom, mely a joggyakorlatban az 
ethicai mozzanatot kizárja, vagy kizárólag „a hasznossági 
elvnek" hódol, a jognak élet-idegét elvágja, s az önistenitő 
és communisticus törekvésű tömegnek csak — s csak is az 
erőszak érveivel felelhet.14) 

Ez kérlelhetetlen logicája a téves jogfogalomnak, mely 
a jelen társadalmat á t jár ja s végelemzésében a személy és 
vagyonbátorságot alapjaiban megingatja. (Folyt.) 

Schlauch Lörincz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, jan. 31-én. A catholicismus napjainkban türel-

metlenségről vádoltatik, holott talán inkább arról kellene 
vádoltatnia, hogy nagyon is türelmes. Saját füleinkkel hal-
lottuk, hogy egy társaságban az egyházat türelmetlenségről 
vádolták, mivel az egyik vagy másik felekezet kedveért 
dogmáit meg nem változtatja! Hiába „Erit enim tempus, cum 
sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coa-
cervabunt sibi magistros, prurientes auribus : et a veritate 
quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur." 
(II Tim. 4, 3. 4.) Azt mondám, hogy nagyon is türelmes, s 
szavaim bebizonyítására a pesti iskolákat hozom fel, van-e 
itt egyetlenegy kath. tanintézet, ahonnan más vailásbeliek 

Eigenthums vernichtet, auch des Eigenthum läugnete und am Ende . . . 
dem französischem Communismus die Hand reichte. (Rede gehalten am 
26. April heim Antritt des Lehramtes der Rechtsphilosophie Dr. Ahrens.) 

" ) Ahrens H. természeti jog vagy jogphilosophia fordítva, Ma-
gyar Ferencz által, Egerben 1850. 201. lapon. 

I 4 ) A jog s morál közti különbség ezen elmélet által nem ron-
tatik le, fenmaradván az előbbinek tulnyomólag a külső, az utóbbinak 
a belső forum ; de belső összeköttetésüknél valamint a summum jus 
summa injuria elvénél, végre a jogtól elválaszthatlan erkölcsi kötelmek 
tekinteténél fogva a rideg elszigeteltség tagadtatik. 

ki volnának zárva? — s midőn más vallásfelekezetiek ezen 
iskolákat látogatják, mindenkor figyelmeztetnek, hogy hit-
oktatást saját lelkészeiktől kérjenek, nem több-e ez, mint 
türelem ? — De hát lia a nem katholikusok iskoláit tekint-
jük, ugyan ezt fogjuk-e ott találni ? — Nézzük például a 
„Vasárnapi iskolákat," kezeimben van egy czédula, mely 
igy szólt: „Tisztelt tanár u r ! Ezen sorokat előmutató P. — 
E.nevezetű mesterinast méltóztassék a vallástanitásból ki kér-
dezni^ képességéről bizonyitányt adni, hogy a felszabadításá-
hoz szükségelt vas. isk. bizonyítványt részére kiállíthassam." 
Aláírva vanV—.L —. I I I oszt. tanitó.Miért nem küldetnek ily-
lel© mesterinasok az illető igazgatóságtól, mint ez a kath.isko-
láknál történik,saját iskolájokba, hol saját vallásukat tanulhas-
sák, mig ellenkezőleg ott a ref. vallástanitót hallgatják, mi-
után az 1790—91-ki törvények 26 art. 13. §-ban ezek mon-
datnak : „injungatur praeterea sub severa poena, ne quis-
cumque demum ullum catholicum ad amplectendam religio-
nis evangelicae professionem quocutnque praesumat allicere 
medio." De kérdezzük mi oka ennek ? A felelet igen egy-
szerű, mert a kath. vasárnapi iskolákban mindenki, hogy 
bizonyítványt kaphasson, három évig járni köteles, mi 
néha, tekintvén, hogy vannak kik gymnasiumi vagy reál-
iskolákat végeztek, nem volna szükséges ; a dolgon igen 
könyen az által lehetne segíteni, ha a nagyméltóságú kir. 
helytartó tanácsnak kimondani méltóztatnék, hogy minden-
kinek kiadandó a bizonyítvány, ki a szükséges ismereteket 
magának megszerezte De nemcsak ezen vasárnapi iskolák-
ban, hanem a pesti ref. gymnasiumban is találunk kath. if-
jakat minden vallásoktatás nélkül, a nm. m. kir. helytartó-
tanács 1863-iki april '21-én 27,363 szám alatt kibocsátott 
szabályrendelete ellenére. De kérdezzük, kapnak-e és kitől 
kapnak azon ifjak saját hitünk igazságainak ismeretében 
oktatást? Hol és mikor és kinek felügyelete alatt járnak, 
vagy átalában járnak-e a kath. isteni-tiszteletre ? járulnak-e 
a szentségekhez? A kath. egyház föpásztoraihoz tartozván 
a középtauodák ifjúságának vallásoktatása felett őrködni, 
amint ezen jogukat és kötelességüket a kath. tanodákban 
biztosaik által gyakorolják is, nem vonatnak-e el az alól 
egészen az ily ifjak ? ki az ily tanulók saját lelkésze? Ez 
valóságos visszaélés és a törvényeknek sajátságos kijátszása, 
mely annál hathatósabb orvoslást kiván, minél tágasb kaput 
nyit a vallási indifferentismusnak. Ilyféle eljárást kárkozta-
tott és karhoztat a Sz.-Lélek IN Pius által a syllabus 79-ik 
tételében : „Enim vero falsum est, civilem cuiusque cultus 
libertatem, itemque plenam potestatem omnibus attributam 
quaslibet opiniones cogitationesque palam publiceque mani-
festandi condicere ad populorum mores animosque facilius 
corrumpendos ac indifferentismi pestem propagandain." Ha-
sonlólag a 47-ik tételben : Postulat optima civilis societatis 
ratio, ut populäres scholae, quae patent omnibus cuiusque e 
populo classis pueris, ac publica universim instituta, quae 
literis severioribusque disciplinis tradendis et educationis ju-
ventutis curandae sunt destinata, eximantur ab omni Eccle-
siae auctoritate, modératrice vi et ingerentia, plenoque civi-
lis ac politicae auctoritatis arbitrio subiiciantur ad imperan-
tium placita et ad communium aetatis amussim." A 48-ban 
„Catholicis viris probari potest ea iuventutis instituendae 
ratio, quae sit a catholica fide et ab Ecclesiae potestate se-
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iuncta, quaeque rerum dumtaxat naturalium scientiam ac 
terrenae socialis vitae fines tantummodo, vel saltern prima-
rio spectet." Figyelemre méltók e tárgyban a jelenkor hit-
vallójának Herrmann freiburgi érseknek 1854-i martius 
15-én mondott szavai ; „Ist nicht gross die Schaar derjenigen, 
welche mit höllischerArglistunsereZeitgenossenin dieFinster-
niss des Irr- und Unglaubens zu führen suchen,? Die Gläu-
bigen werden nur dann den verführerischen Stimmen, die al-
lenthalben an ihr Ohr dringen, widerstehen, so sie frühe, zur 
Zeit nämlich, wo sich die religiösen Überzeugungen für das 
ganze Leben fixiren, und der Geist eine bestimmte Richtung 
gewinnt, mit erleuchtetem und freudigem Herzen glauben 
lernen an Jesum als den Gottessohn und Erlöser, und an alle 
Wahrheit und Gnade in seinem Evangelium und seiner 
Kirche. So können und werden sie sich später nie wieder 
von seichten, unwissenden, vornehmen, leichtfertigen und 
gegen die Kirche heimlich ergrimmten und gleissenden Ge-
rede, welches zur Zeit von so vielen Zungen geredet wird, 
irre machen lassen. Sei't fest überzeugt, dass man in der 
Kindheit und Jugend, aber auch fast nur in diesem Lebens-
alter hört. Der Kindheit und der Jugend müsset ihr euch 
desshalb mit vollem Eifer annehmen." Mivel pedig a tri-
denti zsinat sess. XXIV. cap. 4. de ref. eme szavai szerint : 
„Nullus autem contradicente episcopo, praedicare praesu-
mat," református vallású katholikusnak a katholicus hitet 
nem hirdetheti, azért nékünk — mi ezt remélleni akar juk — 
senki rosz néven nem veszi, hogy mi az egyház iránti tisz-
telet- és szeretetből fennebi sorokat irtuk. Avispa. 

MISKOLCZ, jan. 31 -én. Midőn e levél Írásához fogtam, 
eszembe jött, mily szerencsések a fővárosi levelezők, kik az 
újdonságokban csak ugy dúlhatnak,mig ellenben mi vidékiek, 
néha legjobb akaratunk mellett is, alig vagyunk képesek va-
lamely eseményt jelezni a hitélet mezején. Most is oly ese-
mény leírására szorítkozunk, mely tulajdonkép B. M. út-
lapjába tartoznék. Mult hetekben ugyanis megyénk első 
alispánjának neje több miskolczi s vidéki helv. vallású höl-
gyet hitt meg értekezletre, mint hallom, egy borsodmiskol-
czi „filléregylet" — nőegylet — létrehozatalára. Hogy ez a 
többi magyarhoni nagyobb városok példája ellenére feleke-
zeti társulat akar lenni, kitetszik onnét, hogy arra csupán 
helv. vallású nők és csupán a helybeli helv. vallású papság-
hivatott meg. Az ellen nincsen semmi kifogásunk, hogy va-
lamely törvényesen bevett felekezet felekezeti társulatokat 
szervezzen ; mert arra joga van, csak tegye ki a czéget és 
ne használja az általános elnevezést. Borsodban és Miskol-
czon más vallású hontársak is laknak, még pedig a megyét 
tekintve, nagyobb számmal mint helv. val atyafiai. Kezembe 
vévén az egri főmegye 1867-ik évre megjelent névtárát, 
abban azt találom, hogy Borsod megyében 120,677 rom. s 
10,198 görög katholikus; 82,380 helv.-s 3556 ág. vallású 
és 13,918 zsidó találtatik. Igy tehát m á r a katholikusok jóval 
tekintélyesebb száma tiltakozik az általános „borsod-miskol-
czi" czég ellen. Ha oda teszik, hogy „borsod-miskolczi 
helv. val. nő vagy filléregylet," nincs, s nem lehet ellene 
semmi ellenvetésünk. Czélja a helv. vallású árva szegény-
gyermekeket segélyezni. Ez ellen ismét nem lenne semmi 
kifogásunk, ha mint felekezeti társulat saját felekezete 
anyagi erejével megalakulva s arra támaszkodva, ugyan-

csak saját hitsorsosainak gyermekein gyakorolja a felebaráti 
szeretet és emberiség cselekedeteit. De amint hallomás után 
tudjuk, itt azon viszásság fordul elő, hogy mig egy részről 
a más vallásúak teljesen kizáratnak, más részről a kizárot-
tak segély-adományok nyújtására fölszólittatnak. Ez oly 
különös tény, melyet bővebben megvilágítani fölösleges. Ré-
szünkről ugy vagyunk meggyőződve, hogy miután a nő-
egyletek czélja, elvontan minden felekezetességről, álta 
lános humanisticus tényekre szorítkozni, ezt kár volt Mis-
kolczon is szem elől téveszteni. De ha megvan, ugy jó lesz 
figyelembe venni észrevételeimet az illetőknek. 

Eszmetársasitásnál fogva eszembe jut, mily zajt ütnek 
a prot. szinezetü lapok, ha valamely kath. egylet vagy tár-
sulat kimondja nyíltan, hogy katholikus. Amint azt a legény-
egyleteknél is tapasztaltuk, hol tisztán kath. pénzen, kath. 
erőkkel föntartott., s majdnem tisztán kath. tagokkal biró 
egyleteknél roszalják s roszalták a „katholikus" czimet. És 
íme Miskolczon keletkezik egy nőegylet, mely ugyan czi-
mét nem vallja be nyíltan, mégis tisztán protestáns, és kath. 
adományokat sem vet meg ! — m — 

BERLIK, dec 28-án. Tegnap és tegnapelőtt a követek 
házában az oktatásügyi költségvetés kerülvén vita alá, többé 
kevésbé progressista óhajok nyilvánultak. Az ,Oberkirchen-
rath'-ban rendszeresített uj tanácsosi állomásra szavazván 
meg a jövedelmet, erélyesen követelték a poroszevangelicus 
egyháznak autonom állását az alkotmány 15-ik czikke ér-
telmében. Richter ur kivánja, hogy a kamara eme egyház 
ügyeibe beleavatkozhassék, miután költségeit is ö szavazta 
meg. Wultke visszautasítja ezen követelést,mert,mint mondá, 
a kamara a kath. cultusösszegeket is megszavazza anélkül, 
hogy ez feljogosítaná a kath. egyház belügyeibe avatkozni. 
Loeve, az ismert radicalis mondá : a katholika egyház az 
alkotmány 15-ik czikkelye által biztosított önkormányzat 
minden előnyeit és áldásait bírja, független az államtól, és 
ezen függetlenséggel kitűnően él. Ellenben az evagelikus 
egyház az udvari theologia nyomása alatt van, és általa el-
nyeletik. Mint a többi nemkatholikus szónok, ő is panaszolja 
a maga egyházában az autonomia hiányát. A katholika egy-
háznak ez iránybani előnye irigységet kelt, és érezteti ve-
lök egyházuk alsóbbságát. — A gyűlésben a catliolicismus 
ellen semmi sértő szó nem hangzott, senki sem kívánt egy-
házunkra befolyást, kiki óhajtja bizonyos mértékben a világi 
és egyházi hatalom különválasztását. Akar ják a prot. egy-
házaknak is függetlenségét az államtól. Bizonyára jó szív-
vel örvendeni lehet a szónokok magatartásának. Csak egyT 

közölök, Jung ur, beszélt Poroszországról, mint protestáns 
államról. Ezért kérdőre vonatván Michelis kath. bölcsészeti 
tanár és követ által,menti magát mondván : hogy ha Poroszor-
országnak szükség is a protestantismus elvét hangsúlyozni, 
azért mégis köteles minden vallásnak egyenlő szabadságot ad-
ni,tehát a katholikusnak is.MichaeliscsakpariteticusPoroszor-
szágot ismer, melynek egyenlő kötelezettsége vau egyházunk 
irányában is. Csak azáltal,hogy szabadságot és védelmet nyújt 
a kath. egyháznak, tarthatja fön magát, és folytathatja külde-
tését. Az elvállalt kötelezettségeknek és alkotmányos garan-
tiáknak megfelelőleg bánván a katholicusokkal, Poroszor-
szág csak kötelességét teljesiti. Ezért a katholikusok nem 
tartoznak nagyobb köszönettel az államnak, mint p. o. a mi-
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nisternek azért, hogy az alkotmányt fel nem forgatja. Ezen 
beszédet zajos tapsok követték, miszerint a vallási szabad-
ság alapja a polgári szabadságnak, mely utóbbi nem lehet 
meg az előbbi nélkül. Ezen tárgyalások után még néhány 
érdekes számadással szolgálok. A prot. consistoriumok ren-
des költségvetése: 417,711; a kath. cultusé : 749,118 tallér 
évenkint. Ezen jelentékeny többlet onnan magyarázandó, 
hogy a ka th . egyház vagj'ona különböző kormányok által 
elkoboztatván, a kormány köteles a papságot fizetni. A 
posen- gneseni és kölni érsekek, és boroszlói herczegpüspök 
kapnak évenkint és egyenkint 12,000 tallért; az ermelandi 
püspök 10,000 t., a többi 8000 t. Ezen fizetésen kivül a püs-
pökök mellékjövedelmei 2 és 4 ezer tallér között ingadoznak. 
Egyedül a boroszlói jelentékenyebb jövedelmekkel bir ama 
megye-részekből, melyek az osztrák birodalomban vannak. 
A segédpüspökök évenkint kapnak 2 — 3000 tallért. A me-
gyék nagy terjedelme miatt, mindegyiknek van segédpüs-
pöke. Rohden indítványára a kamara 500 tallért szavazott 
meg a eultusministerium kath. osztálya főnökének, mint 
pótlékot, és igy ő és ugy mint a prot. osztályok főnökei kap 
4000 t. A kamarának a katholikusok iránti eme hangulata 
különösen az utóbbi eseményeknek tulajdonítandó, melyek 
megmutatták, hogy a katholikusok, bármit tartsanak is 
egyébkint jobbnak, az állam iránti kötelmeiket hiven telje-
sitik. Meglehet, hogy a régi gyanakodás megujul, és az em-
iitett hangulat meg fog változni Nem tesz semmit. Jelenben 
legalább nyertünk tiszteletben, elismerésben, és remények-
kel akarunk a jövőbe tekinteni egyházunk ügyét illetőleg 
Ha változik a helyzet, majd emiékezetökbe idézendjíik azon 
uraknak, mit mondottak egykoron. Nassau herczegsége, 
mely félig katholikus, 5 választókerületre osztatott, az éj-
szaki szövetséggyülésére történendő választásokra nézve. 
Oly ügyesen jár tak el, hogy biztos többségre csak egy kerü-
letben számithatnak a katholikusok 

IRODALOM. 
I)r. Newman -— ismert hires angol convertita, a mult 

évi sz. olvasó ünnepén, a birminghami oratoriánusok templo-
mában, melynek elöljárója, egy szent beszédet tartott, mely 
„a pápa és a forradalom" czim alatt nyomtatásban is meg-
jelent, s amelylyel a szentszék iránti ragaszkodásának s 
tántorithatlan hűségének ujabb szép bizonyítványát adta. 
— Az említett napon — püspöki meghagyás folytán min-
den templomban IX. Pius ő szentségeért közös könyörgé-
sek tartattak, mert — mint a főpásztori levél mondja — egy 
más nap sem alkalmasabb e czélra, mint a sz. olvasó ünnepe, 
u. m. mely az imádság által kivívott szentszék győzelmének 
emlékére van rendelve. Továbbá az említett püspöki kör-
levél meghagyja a lelkipásztoroknak, hogy a híveket a sz. 
mise előtt kitanítják azon kötelességekről, melyekkel a 
szentszék ii'ánt tartoznak, különösen pedig arról, hogy a 
jelen viszontagságteljes időben a pápáért imádkozzanak. A 
szónok, népszerű világos előadásának folyamában, e kérdést 
állit föl : mivel tartozunk mi a szentszéknek ? s miután hit-
tanilag megmagyarázza a romai szentszék méltóságát, isteni 
rendeltetését, a pápa jogait és hatalmát, egyszerű de fontos 
szavakkal fejti ki azon kötelezettségeket, melyekkel minden 
ker. hivő tartozik iránta, tudniillik, hogy tekintve kormány-

hatalmát a Krisztus országára nézve, tekintve vallási ren-
deleteit, soha sem szabad a pápa akarat jának ellenszegül-
nünk, soha szavainak ellenmondanunk, soha tetteit bírál-
gatnunk,soha oldala mellől elállanunk. „Vannak-—úgymond 
— földi királyok, kik zsarnok hatalommal birnak ; s az 
alattvalók ugyan engedelmeskednek ezen hatalomnak, de 
sziveikben föllázadnak ellene. Ellenben mi soha sem zúgo-
lódhatunk a korlátlan hatalom ellen, melylyel az egyház 
főfeje bir, mert az Krisztustól adatott neki, s midőn neki 
engedelmeskedünk, az ő Urának engedelmeskedünk. Soha 
sem szabad kételkednünk arról, hogy a pápa az egyház kor-
mányzásában — több mint csupán emberi belátástól vezé-
reltetik. Az ö igája, Krisztus igája, tetteiért ö felelős, nem 
mi ; számot ő fog adni az Urnák, nem mi. Még a tisztán vi-
lági dolgokban is mindig biztos az ő részén, —s igen vesze-
delmes az ő ellenei részén állani; az ő tettein kell szüntelen 
csüngnünk szemeinkkel, s követni őt mindenhová, ahová ő 
megyen, s soha el nem hagyni őt, bár mennyire szorongat-
tatnék is, — hanem minden körülmények közt s minden 
ellenei ellen védenünk kell öt, hasonlóan mint a fiu az ő 
atyját, s a nő az ő férjét védelmezni fogná; mert mi tudjuk, 
hogy az ő ügye, Isten ügye. — Ugyan igy áll a dolog az ő 
utódaira nézve is." — Azután előhozza, mennyivel tarto-
zik az angol nép hála fejében a szentszéknek, azon sok 
jótéteményekért, melyeket annak köszönnie kell. Végre át-
megy a szentszék iránti kötelezettség második pontjára, 
mely abból áll : hogy különösen most, a pápáért imádkozni 
tartozunk. Mielőtt ezen kötelezettségről szólana, ő szentsé-
gének hosszas küzdelmeit, szorongattatásait, melyek a szó-
nok véleménye szerint most válponton állnak — röviden, de 
velősen elszámlálja. „Több mint ezer év7, sőt közel ezeröt-
száz év előtt vevé kezdetét ama nagy harcz, melyről már 
előbb tevék említést t. i. ezen világrész régi és uj lakói 
közötti nagy tusa. Egész özöne a barbár népeknek boritá el 
Európát, Ezek pogányok valának, s a keresztényeket ere-
jökkel túlhaladva , vallásunkat nagy veszély fenyegeté. 
Azonban a pápa és a püspökök bátorságot nem vesztve, 
egész erejöket oda fordították, hogy ezen jövevényeket is 
megtérítsék, valamint egykor századok előtt megtériték 
azokat, kikre most e veszedelem szakadt. S Isten kegyelme 
sikerrel koronázta fáradozásukat ; az angol-szászok is meg-
tértek a többek között, mint már előbb mondám. Az uj 
megtértek — mint könnyen gondolható — igen hálásak 
lettek a pápa és püspökök iránt, s ezen hálájukat azáltal 
akarák bebizonyítani, miszerint tágas javadalmakkal aján-
dékozák meg őket. melyek a bekövetkezett nehéz napokban 
a kereszténységnek a világrai befolyását sokat biztosították. 
S így lett a katholikus egyház gazdag és hatalmas, a püspö-
kök fejedelmekké s a pápa souverain, hozzá illő nem csekély 
birodalommal. Ezen állapot sok századig maradt meg, mig-
len háromszáz év előtt a protestantismus forradalma ütött 
ki. Azóta a pápák befolyása és hatalma világi tekintetben 
igen megcsökkent. Másrészről, az egyház ellenségei napról 
napra hatalmasabbak lettek, úgyhogy jelenleg majdnem 
minden befolyását s hatalmát elvesztette már az egyház a 
világi dolgokra : a püspökök magas állásuktól megfosztvák, 
s némely tartományokban alig van több befolyásuk s jelen-
töségök, mint az egyháztól elszakadt secták pastorainak. 



Azonban, ha mindjárt a püspökök el is vesztették az idők 
folyamában világi rangjukat, mégis a pápa megtartá a 
magáét, mintegy exceptio a regula lett ö. Az isteni gondvi-
selés ugy intézte el, hogy Roma s körüle egy tágas tarto-
mány az ö birtokában sértetlenül megmaradjon. Végre ma, 
ugyanazon okok eredménye által, melyek a püspökök világi 
hatalmát megrendítették, a pápára nézve is azon veszély 
támadt, hogy földi birtokait elveszítse. Már a legutóbbi száz 
éven át is többször lön megalázva a pápa, de újra fölemel-
kedék. Hat évvel ezelőtt birtokainak nagyobb részétől meg-
fosztatott, s csak Roma városa s legközelebb környéke 
hagyatott meg még neki ; de most ezen kis birtokrész is 
veszedelemben forog. Ugy látszik, mintha ellenségeinek 
sikerült volna alattvalóinak nagy részét magokhoz csábi-
tani. S ez igen komoly és nehéz helyzet volna ! mert amed-
dig alattvalói mellette vannak, kinek sem lehet joga világi 
uralma ellen, hacsak egy szót is emelni ; — de ha azok, 
fejedelmektől elállanak, könnyű lesz elleneinek boldogulni. 
— Ezen ellenségei a többek közt azt mondják : hogy a pápa 
világi hatalma túlélte magát, azelőtt jó volt az, mint más 
kormányoké, azonban most a más kormányok jobbak lettek, 
de az övé nem ; sem a rendet nem birja fentartani birodal-
mában, sem a külmegtámadásoknak ellenállani ; a közigaz-
gatás és a pénzügy rosz lábon áll, alattvalói elégedetlenek, 
mert nem nyit nekik utat meggazdagodásra, tehetségeik 
kiművelésére, mint gyermekekkel ugy bánik velők, tétlen-
ségre és tespedésre kárhoztatja őket; ő egy öreg férfiú már, 
és pap is hozzá, — egyházi kötelmei nem engednek időt 
neki a polgári ügyek elintézéséhez ; s végre, hogy a rosz 
papi kormány botrány magára a vallásra nézve is. — A 
lehető leghívebben adtam elő a pápa ellenei által, annak 
világi uralkodása ellen fölhozni szokott ürügyeket ; azonban 
egy pillanatig sem szabad vélnetek, mintha jóváhagynám 
az elveket, melyekből származnak azok, avagy megenged-
ném a tényeket, melyekre hivatkoznak. Merész állitásnál 
nem egyéb az egész, midőn mondatik, hogy a világi és az 
egyházi hatalomnak egyesitése törvénytelen, vallásellenes, 
vagy káros. Tekintsünk az úgynevezett középkorra, azon 
időszakra, mely a régi romai birodalom s a mostani világ 
közé esik : rnár előbb elmondottam, hogy mennyire értették 
a pápák s püspökök az akkori vészes idők közepett is a 
vallási és polgári rendet föntartani, és pedig épen világi be-
folyásuk, világi hatalmuk eszközével, melylyel akkor fölru-
házva valánk. Ami pedig az elveket illeti, melyeket a pápa 
ellenesei mint megdönthetleneket állitnak fel, ezekre nézve 
kérdeni : lehet-e valaki, ki csak egy kis vallásos érzelemmel 
bir, aki megengedné, hogy a legnagyobb jó csupán az 
anyagi jólét hajhászásában, — s minden egyéb — bármily 
szent és üdvös annak utána — ál l? Sőt ellenkezőleg; : az 
egészség, hosszú élet, biztosság, szabadság, ismeretek, ez igen 
is nagy jó ; de a mennyország elnyerése sokkal nagyobb, 
mint az emiitett javak összesen véve. A világ minden hala-
dása, a földi szerencsének legfőbb foka által sem tehetjük 
halhatatlanokká magunkat, a halál bizonyosan el fog ér-
kezni, s akkor a földi kincsek, világi ismeretek mit sem 
fognak nekünk használni, de Isten szeretete az igaz hit, az 
Ur parancsainak engedelmességében lefolyt élet lesz akkor 
mindenünk. Hacsak e kettő között kellene választanunk, 

kétségkívül ezerszer jobb lenne ránk nézve, e földön Lázá-
roknak, mint dőzsölő gazdagoknak lennünk. 

Különben a pápa ellenei által fölhozott okokra a leg-
jobb felelet a sz. történelemből meríthető. A legtalálóbb s 
legtanulságosabb magyarázatot hozhatunk fel abból. 

Vegyük fontolóra először az t : hogy egy katho-
likus sem állítja, miszeriut a pápa világi hatalma Roma 
— s más tartományai fölött — melyektől megfosztani 
akarják őt, tulajdon értelemben az lenne, mit theocra-
t iának , isteni uralomnak nevezünk. A lelki dolgok-
ban, az egész világ katholikus egyházra nézve való kor-
mányzását lehetne csakugyan theocratiának nevezni, ameny-
nyire Krisztus helytartója a pápa, s a Szentlélek oltalma 
biztosítva van neki, azonban királyi hatalma földi tartomá-
nyai fölött nem vehető annak. Azon uralom ellenben, melyet 
Mózes, Józue, Gredeon, Heli, Sámuel a választott izraelnép 
fölött gyakoroltak, igazi értelemben theocratia volt : Isten 
maga volt az izraeliták királya — s nem Mózes vagy más ; 
ők csak helyettesei, helytartói valának az Urnák, ki 
Egyptomból vezeté ki őket. Ha tehát némelyek azt állit-
ják, hogy a pápa kormánya állama fölött nem az, aminek 
lennie kellene, s azért elveendő tőle, minthogy egy papi kor-
mánynak vagy egészen tökéletesnek kell lennie, vagy nem 
is léteznie inkább, — szavuknál fogom meg őket — ha 
csakugyan keresztények, s utalom őket a dolgok azon álla-
potát megtekinteni, melyek az izraelitáknál, s Mózes idejé-
ben — épen azon századokban, midőn Isten volt azok kirá-
lya — léteztek. Váljon a béke, a jólét s földi szerencse idő-
szaka volt-e az ? Vagy talán az Isten tökéletessége ellen bi-
zonyit-e ez valamit ? Váljon miért kellene ennek a pápák 
elitélésére szolgálni, kik csupán emberek, — h°gy az ü 
uralkodásuk, az izraelnép királyának — ki maga az Isten 
vala — uralkodásával hasonló viszonyokban részesül ? Is-
tennek legbölcsebb nézetei vannak, mindennél amit tesz, ő 
tudja a véget, és a kezdetet ; ő oly tökéletessé teheté vala 
kormányzását, és oly boldoggá, mint amilyenné Mózes szavai 
után várhatni lehetett ; oly boldoggá — mint amilyennek a 
Messiás földi uralmát a próféták szavai után képzelni lehe-
tett volna. De ő nem tevé azt, mert ő minden tökélyt, min-
den boldogságot kezdettől fogva — a szabad akarathoz, a 
választott népe közremunkálásához köté. A nép hűsége s 
kész engedelmessége volt a világos föltétel Ígéretei teljesí-
tésére nézve. Legszentebb szándékát a nép által akará léte-
síttetni, s miután ez közremunkálását megtagadá — min-
den máskép fordult. S ezt tevék elejétől fogva az izraeliták, 
miért is az Ur elejétől fogva „megátalkodott népnek" ne-
vezé el őket. (Exod. 32. 9.) Történelmök kezdete volt ez, s 
kevéssel annak bevégzése előtt, sz. István első vértanú is-
métlé ez isteni Ítéletet fölöttök mondván : „Dura cervice, et 
incircumcisis cordibus et auribus, vos semper spiritui sancto 
resistitis, sicut patres vestri, ita et vos." (Act. apóst. c. VII . 
v. 51.) S ezen makacsság következtében nem jöhettek létre 
az Isten ígéretei. Ama hosszú időnek — öt vagy hatszáz év 

— mely alatt Isten volt az izraelnép királya, nagyobb 
része nem a szerencse és jólét, hanem a szerencsétlenség-
kora volt. 

Fordítsuk most szemeinket a pápai kormány történel-
mére az utolsó ezer év alat t : igaz, hogy nem lehet a romai 
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népet az izraeliták bűnével sújtani, minthogy az nem köz-
vetlenül isteni uralomnak szegült ellene; mindamellett ők is 
az emiitett mult korban igen makacs nép valának, minek 
következtében nagy zavarok — s lehet mondani — egész 
anarchia jött létre a pápai kormány alatt ; valamint a mos-
tani nyugtalanságok s ellenszegülések a pápa kormánya el-
len sem egyéb annál, mit az előbbeni századokban tapasz-
talvák. A romaiak nem egyszer bántak roszul a pápával, 
néhányat meg is öltek közölök, másokat a városból kiűztek. 
Egy alkalommal sz. Péter templomában az oltárnál támad-
ták meg a pápát, úgyhogy innen főpapi ruhában kelle el-
futnia. Máskor ismét a romai papságot gúnynyal illették ; 
ismét a zarándokokat támadták meg, kik áldozataikat vi-
vék sz. Péter oltárára, s megfoszták őket. Többször a német 
császárok részére állottak a pápák ellen, — máskor ismét 
más ellenségeivel szövetkeztek össze Olaszországban is. Nem 
kevesebb mint 36 pápának a legborzasztóbb tusákat kelle 
alattvalóival kiállania. Végre elkeseredve Koma és Olaszor-
szág ellen, Francziaországban kerestek menedéket a pápák, 
hol nyolczan közölök — hetven éven át - tartózkodtak. S 
hogy senki se vélje, miszerint az, amit mondtam, nem eléggé 
bebizonyult, egy nagy szentnek, sz. Bernardnak szavait fo-
gom idézni, melyeket hétszáz év előtt a romaiakról mondott. 
Jenő pápához, az akkori nyugtalanságokról, melyeket bre-
sciai Arnold Romában támasztott, ezeket irá : „Ab obitu 
Coelestini hoc anno invalescere coepit istiusmodi rebellió Ro-
manorum adversus pontificem, eodemque haeresis dicta poli-
ticorum sive Arnaldistarum. Ea erant tempóra infelicissima 
cum Romani ipsi, quorum fides in universo orbe jam a tem-
pore apostolorum annunciata semper fuit, resiiientes modo 
a pontifice, dominandi cupidine ex filiis Petri et discipulis 
Christi hunt soboles et alumni pestilentissimi Arnaldi de Bri-
xia. Verum cum tu Romanos audis, ne putes omnes eadem 
insania percitos ; nam complures ex nobilium Romanorum 
familiis, iis relictis, pro pontifice rem agebant etc. Baron. 
Annal, ad a. 1144. 4. Ezen hely sz. Bernárdnál eredetiben 
igy áll : „Quid de populo loquar ? Populus Romanus est. Nec 
brevius potui, nec expressius tamen aperiro de suis parochia-
nis, quod sentio. Quid tamen notum saeculis quam protervia 
et fastus Romanorum ? Gens insueta paci, tumultui assueta ; 
gens immitis et intractabilis usque adhuc, subdi nescia, nisi 
cum non valet resistere. Scio induratum cor populi hujus ; 
sed potens est Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahae. 
Quem dabis mihi de tota maxima urbe, qui te in Papam re-
ceperit pretio seu spe pretii non in t e rven ie re? Et tunc po-
tissimum volunt dominari, cum professi fuerint servitutem, 
iideles se spondent, ut opportunius fidentibus noceant... Ante 
omnia sapientes sunt, ut faciant mala, bonum autem facere 
nesciunt. Hi invisi terrae et coelo, utrique injecere manus, 
impii in Deum, temerarii in saneta, seditiosi in invicem, ae-
muli in vicinos, inhumani in extraneos; quos neminem 
amantes amat nemo. . . Hi sunt qui subesse non sustinent, 
praeesse non norunt . . . Hi importuni ut aeeipiant, inquieti 
donec aeeipiant, ingrati ubi aeeeperint. Docuerunt linguam 
suam grandia loqui cum operentur exigua." (De consid. IV. 
2.) (Vége köv.) 

Gyurikovics Mátyás. 

Szentszéki határozat. 
A szentatya levele Celesia, patrii püspökhez Siciliában. 

PIUS P P . IX. 
Venerabilis fráter salutem et apostolicam benedictionem. 

Eo libentius accepimus oblatum a te volumen de Spi-
ritu catholicae religionis, quo opportunior nostris hisce tem-
poribus accidit huiusmodi tractatio, et quo gratiorem nobis 
fecit operám tuam pastoralis sollicitudo de salute crediti 
gregis, a quo fueras divulsus. Divina quidem testimonia cre-
dibilia facta sunt nimis, nec ullam metuunt oppugnationem ; 
at eorum firmitas, nexus, perspicuitas, utpote sedula com-
mentatione assequenda, nonnisi paucis innotescere possent, 
nisi dilucida ordinataque, et omnium captui accommodata 
explicatione exhiberentur, ubi praesertim iis data opera 
densae passim offunderentur errorum tenebrae. Dum igitur 
quotquot umquam eruperunt errores, quotquot insidiosa so-
phismata fuerunt excogitata, omnia in unum veluti coa-
gmentata et comjjaeta procaciorique impudentiae apparatu 
vestita sic intorqentur in sanctissimam religionem nostram, 
ut non hoc aut illud peculiare dogma, ut alias, sed ipsa eius 
fundamonta suffodiantur ; percommodi omnino censendi sunt 
libri, qui beviter atque explanate divinam Eeclesiae institu-
tionem, hierarchiam, indolem, bénéficia subiieiant oculis, et 
serena ea luce discutientes impia commenta, inanitatemque 
detegentes adversarum cavillationum, hostiles conatus irritos 
faciant. Id cum tu per lucubrationem tuam assequi studueris, 
non modo de populo tuo, cui praesertim seripsisti, sed fideli-
bus omnibus bene meruisse arbitramus; tibique gratulamur 
idcirco, atque ominamur, ut fructum seminis, quod terrae 
committi curasti, dum aberas, praesens percipias; fideque ac 
pietate populi respondente pastorali sedulitati tuae laeteris. 
Id profecto Nos vehementer optamus, atque a Deo petimus, 
cuius gratiae auspicem praecipuao Nostrae bonevolentiae 
pignus, tibi, venerabilis fráter universoque clero et populo 
tuo benedictionem apostolicam peramanter impertimus. 

Datum Romao apud s. Petrum die 15 decembris 1866. 
Pontificatus Nostri Anno XXI . 

PIUS PP. IX. 

VEGYESEK. 
Pest városának nevében, a városi igazgató tanács üd-

vözlő feliratot küldött a kinevezett herczegprimás ö fömél-
tóságához, melynek szövegében ezeket olvassuk : „Főrnél-
tóságod a felséges uralkodó-házhoz rendületlen hűségének 
és ragaszkodásának már eddig is a legfényesebb jeleit tanu-
sitá, — hazaszeretete minden kétséget kirekeszt, — vallá-
sos buzgóságát, hivatásában csüggedést nem ismerő fárad-
liatlan szorgalma és feláldozó tevékenysége mellett fönnen 
hirdetik azon bőkezű intézkedések, melyeket eddig főpász-
tori állásában, a hivek lelki üdvösségének érdekében nem-
csak egyházmegyéje területén, de városunkban is tett ; ki-
tűnő szellemi képességének legmeggyőzőbb bizonysága azon 
magas polcz, melyre föméltóságodat, születési, vagyoni és 
egyéb befolyásos előnyök nélkül, életének férfikorában, fo-
kozatosan, egyedül csak lángelméje, és számos jeles tehet-
ségei emelték ; államférfiúi tapintatát kitűnően igazolta azon 
magas hivatalokban, melyeket az egyház és a köznevelés 
ügyének érdekében a legnagyobb buzgalommal viselt ; végre 
kitartó erélye, melynél a kérlelhetlen szigort a legnagyobb 
igazságszeretettel párosítja, országszerte ismeretes. Méltó 
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megnyugvást találhat azért az egész magyar haza, és a kath. 
egyház főméltóságodnak a herezegprimási és esztergomi ér-
seki magas méltóságra történt legfelsőbb kineveztetésében, 
stb." — A város igazgató tanácsa ,főmagasságnak' czimezi 
ő herczegségét, — hoc autem non a semetipso dicebat, sed, 
cum esset (magistratus) illius anni, prophetavit. 

Főm. herczegprimás Pest város tanácsának üdvözlő 
föliratára febr. 3-áról válaszolván, kimondja, hogy magas 
tisztének politikai teendőit minden kitelhető erővel s leg-
tisztább szándékkal fogja végezni, „hivatásom legkiválóbb 
czélját mégis, igy ő herczegsége, főpásztori kötelességeim 
teljesítésében, a kath. egyház jogainak, tekintélyének s üd-
vös befolyásának megőrzésében, s a vallásosságnak, mint az 
erkölcsi sülyedés gyászos következményei egyedüli ellen-
szerének átalános kifejlesztésében látom kitűzve." Az üd-
vözlő város szavait az iskolákról felfogva, irja a főm. her-
czeg : „méltán nagy fontosságot helyez (a város) a nevelés 
ügyére, ezen hivatásszerű czélom eszközlésében törekvése-
met annál hathatósabban fogja támogatni, minél nagyobb 
súlyt fektet az alkotmányos állapotok helyreállítására, velem 
együtt jól tudván azt, hogy a keresztény vallásosság által 
megszilárdult közerkölcsiség a társadalmi rendnek, a józan 
szellemi iránynak, az anyagi jólét eszközeinek, a politikai 
egészséges fejlődésnek, s minden polgári alkotmánynak és 
szabadságnak legmélyebb alapja. Hazánk erkölcsi s politikai 
megifjodása szintúgy mint anyagi jóllétének felvirágzása az 
ország fővárosából induljon ki,főpásztori gondjaimat kiválóan 
arra fogom kiterjeszteni s ez irányban annak haladását min-
den tőlem kitelhető áldozattal is előmozdítani." — A ,Győri 
Kzl.'emliti,mily intézeteke t hozott létre Győrben ő herczegsége: 
kisebb papnevelde, a papneveldékben virágzó irodalmi egy-
letek, az ősi stilben visszaállított székesegyház, püspökud-
vari kápolna, györszigeti ápolda, leányiskola, óvoda, legény-
egylet, oltáregylet, Erzsébet-egylet; mindez csak Győrött; 
de Sopron és a megyének több városai szinte ilyenekkel ál-
dattak meg a főpásztor gondossága és tetemes pénzsegélye-
zése által. 

Megjelent Bárány Ignácz pesti tanitóképezdei tanár-
tól „Kidolgozott nyelvgyakorlatok I. II. folyam, az elemi 
tanoda 2-ik osztályú növendékeinek felfogásához alkalma-
zott nyelvtani, helyesírási és fogalmazási gyakorlatok." A 
szerző már jó nevet vívott, sok érdemet szerzett magának 
az elemi oktatás ügyében az irodalom terén is ; szerzemé-
nyei czélirányosoknak tartatnak, becsültetnek, alkalma-
zásba vétetnek. Hiszszük,hogy ezen gyakorlati mintapéldák 
is a nyelvgyakorlatokban szinte kedves szolgálatot fognak 
tenni az elemi iskolákban. Ara a 4 füzetnek 1 ft. 20 kr. o. é. 

A capucinus szerzetes rend austriai tartománya, Szűz 
Mária pártfogása alatt, Milesi-Pironi-Ferretti bibornok vé-
delmébe van letéve, romai átalános főnöke Nicolaus a s. 
Joanne, tartományi főnöke pedig Strebiczky Irén ; a folyó 
•ívre kiadott névtár szerint a tartományi főnökök sora 
1606-tól kezdődik, mikor Mátyás föherczeg sz. Ferencznek 
<;me fiait Linczben megtelepité ; azután Bécsben 1622-ben, 
Bécsújhelyen 1623-ban, Scheibsiensen 1677-ben, Ginun-
denen 1636-ban, Bazinban 1674-ben, Pozsonyban 1676-ban, 
Budán 1692-ben, Móorott 1696 ban, Eszéken 1703-ban, 
Nagyváradon 1727-ben, Tatán 1744-ben, Bessenyőn 1763-
ban megtelepedtek. A szerzetes rendnek van 227 tagja, kik 
közöl 108 felszentelt pap. 

A nagy nemzetiségi kérdések és törekvések korszaká-
ban jó tudni, hogy az európai fejedelmi házak közöl csak 
egyetlen nemzeti van, s ez a pápa, másik a Bourbon család 
volt, mely a nemzetiségi törekvések hivei előtt épen oly 
ellenszenvet talál, mint a pápa. Ugyanis a muszka, az angol, 

a belga, portugalli fejedelmi családok német eredetűek, — 
a spanyol, svéd, olasz fejedelmi család franczia, — Napoléon 
család olasz, — az austriai svajczi, a porosz svédi, a, görög-
országi daniai, a török mongol származású, a dán fejedelmi 
ház vegyes, dán és német. — A népekre is átmehetnénk, 
alig van egy ország, egy nemzet, mely más kisebb nemzet 
fölött nem uralkodnék, az angolok az irek és indusok fölött, 
a francziák az elszaszi németek, és az afrikai arabok fölött, 
a poroszok a lengyelek fölött, a belgák a flandok fölött, stb. 
— A szabadelvüség a nemzetiségi törekvésben is tehát csak 
szokottan hypocrita, mikor a nemzetiséget kiáltja, akkor 
fojtja, pusztítja. 

Nyugoti Poroszországban a katholikusok egyenlő szám-
mal vannak a protestánsokkal, mégis a protestánsoknak ot-
tan 1316 néptanitójok van, a katholikusoknak 785, emiatt 
14,076 kath. fiu kényszeríttetik prot. tanodába járni. Ez 
egy neme a karhatalmi proselytismusnak. Zakrzewo faluban 
a kath. lakosok saját költségükön tanodát állítottak, a 
porosz kormány oda azonnal prot. néptanítót állított be. 
Kleszcsinban ugyanezt akarták a katholikusok megtenni, a 
kormány prot. tanítót nevezett; a katholikusok marienver-
deri kerületi kormányzósághoz folyamodtak, ez nem felel 
semmit, azért a kath. szülők gyermekeit prot. tanitó 
oktatja. 

Gousset, Cagiano-Azevedo, és Villecourt, bibornokok 
halála következtében ma 15 bíbornoki hely üres. Villecourt, 
aki jan. 19-én temettetett el Romában, a 78-ik bibornok volt 
azok között,kik IX Pius pápasága alatt meghaltak. O szentsége 
IX. Pius 40 bibornokot nevezett, 15 bibornok é l ,k ikmégXVl 
Gergely által neveztettek ki; két bibornok in petto van ki-
nevezve, igy a 15 bői, csak 13 bíbornoki kalap várakozik a 
megadásra. 

Mult év nov 29-én Marseilleből három pap utazott el 
Abissiniába, Gallas tartományba. Taurin kinek, papi eré-
nyeit egész Marseille városa ismerte és tisztelte, mint 
apostoli elnök és a kis hitküldéri zarándok sereg ve-
zére, vele két pap, és egyik Raphael gallasi benszülött né-
ger, aki 3 év előtt jött Európába. A hitkiildérségnek minde-
nütt első föladata, hogy a benszülőitekből nevelhessen pa-
pokat, mert a barbár népek soha nem biznak európai fehér 
emberbe. Raphael mint tolmács és úttörő leend a kegyetlen 
gallasok között. 

Francziaországban a folyó évre kiadott átalános egy-
házi névtár kiterjeszkedik a romai egyház méltóságaira is. 
Ez egyik jele az egyetemességnek. Az átalánas névtár egy-
házi joghatóság által adatik ki. Francziaországban van 
jelenleg 92 érseki, püspöki megye, 18 tartományra felosztva. 
Az algeri uj érseki tartomány már ide van számítva. Leg-
régibb érsek Jolly a sensi, korra nézve legöregebb Billiet 
a chambéryi. Restauratio idejéből csak egy főpap van, 
Bonald a lyoni, aki 1823-ban lett puyi püspök, Fülöp Lajos 
idejéből 23 főpap van. 

Szerkesztői tudósítás. 
A szerkesztőségek közszokása, hogy bérmentetlen leveleket nem 

fogadnak ol. Az ily levelek irói tehát előre tudhatják, hogy leveleik-
kel czélt nem érnek, s amely postán leveleikot feltették, ugyanazon 
vissza is vehetik, ha ez érdekökben áll. A pesti postahivatal már nem 
is kézbesiti az ily leveloket, Iegfölebb alkalmilag tudatja, hogy ki nem 
váltatnak. Utolsó napokban Zirezről és Kecskemétről küldetett hozzánk 
ily levél; visszatért mindakettő. Ezt tudomásul és miheztartás végett. 

S—r. H. P. A ,Népbarát' s a ,Községi Tanácsadó'-ra küldött 4 
frtot jan. 2-án V. G.-nak, kézbesítettem, a nálam levő s V. G. sajat 
kezével aláirott nyugta bizonyítja ; miért nem küldetik ? nem mond-
hatom, s talán küldetni sem fog. 

Felelős szerkesztő s kiadó tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Erkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM: A katholika egyházi javak birtok-
czime Magyarországban. — Egyházi tudósítások. — Iroda-
lom. — Vegyesek. 

A katholika egyházi javak birtok-
czirae Magyarországban. 

i l . 

A t u l a j d o n - j og. 
Ha a jogelv életelve a társadalomnak, lehet 

mondani, hogy a tulajdonjog életkérdés az egye-
sekre szinte, mint az államra nézve. Tulajdonjoga 
minden embernek van. Ez azon örök törvény corol-
lariuma, mely szerint a dolgok az embereknek alá-
rendelvék: „Replete terram et subjicite earn"1) a 
személyiség elutasithatlan postulatuma, mely anyagi 
s szellemi szükségleteinek kielégitését, s igy maga-
sabb rendeltetésének elérhetését parancsolólag kö-
veteli. Eredeti és általános jog ez, nem pedig szár-
maztatott s feltételes: mert az emberi természettel 
természeti és szellemi czélok elérésére adatott az 
Istentó'l. 

Miután azonban az ember egyénisége, elvon-
tan és kiszakasztva a társadalomból, mint jogi lény 
nem képzelhető': világos, hogy az egyéni tulajdon-
jognak a társadalom hasonló jogávali egyensúlyozása, 
képezi a tulajdonjogi kérdés megoldásának nehéz-
ségét. — Mert az egyéni elem túlnyomósága a 
közjót s az emberiség érdekeit ignoráló önzéssé fa-
jul, az egyénnek és a társadalomnak erejét szétfor-
gácsolja, folytonos küzdelmeknek táplálója, s a tár-
sadalom organicus összeköttetését aláássa ; — el-
lenben a társadalmi elv túlnyomósága a magán te-
vékenységnek s munkásságnak ösztönét elöli, az 
ipar mezején a felfedezések és javitások forrásait el-
zárja, a személyi függetlenség s szabadságnak, va-
lamint a családi életnek védbástyáját lerontja, s az 
állammindenhatóságnak egy nemét létesitené, mely 
minden nemest, minden fenségest, minden maga-

' ) Genesis 1. 28. 

sabbra irányzott törekvést meghiusitana — vagy 
miután a végletek az életben igen gyakran érint-
keznek, egy félreértett egyenló'ségre vezetne, mely 
a javak szétfoszlásával s közösségével végződnék. 

E nehéz kérdések megoldása képezendi hatá-
rát az állam beavatkozásának a magán vagyonba, 
ez határozandja meg a jogot, melyet az állam a tu-
lajdonjognak nemcsak külső' módozataira, (alak-
jára,) hanem annak lényegére nézve is gyakorolhat. 
Magától értetik, hogy nem a hasznossági elv, me-
lyet Bentham felállított, s mely a legborzasztóbb 
kényuralmat is szentesíti, hanem csak a jog lehet 
itt döntő. 

A józan ész és a keresztény tanitmány az em-
berben önálló személyiséget ismernek el, melynél 
fogva ez jogképessé válik.2) S valamint az embernek 
szabadságában nem áll önszemélyéről, magáról ren-
delkezni, azt akár egészben akár alaptulajdonságai-
ban elidegenitvén, vagy megsemmisítvén :3) ugy 
semmiféle emberi hatalomnak jogában nem áll e 
személyi jogot megsemmisíteni, — az emberrel do-
logként bánni, vagy őt lételének eszközeitől megfosz-
tani, 

A személyiség lételének alapfeltétele a jog-
gyakorlat, azaz: azon képesség, hogy lételének, 
fentartásának, művelődésének, haladásának, maga-
sabb rendeltetésének elérhetésére igényelt eszközö-
ket megszerezhesse, s azokkal az együttlét feltételei 
tiszteletben tartása mellett élhessen. Ezen eszközök 
közt elodázhatlan postulatumkint jelentkezik a tu-
lajdonjog. Mert a jogfogalomban kettő foglaltatván, 
alany (személy) és tárgy, a személyi jog tulajdon-
jog nélkül nem is képzelhető. „Tulajdon, azaz 
létezés eszközei nélkül — melyek a tulajdont te-
szik, — nem élhetne az ember ; maga az élet bizu-

2) Alles Recht — mondja Savigny — ist vorhanden 
um der sittlichen jedem einzelnen Menschen inwohnenden 
Freiheit willen, darum muss der ursprüngliche Begriff der 
Person oder des Rechtssubjektes zusammenfallen mit dem 
Begriffe des Menschen. (System B. II. S. 2.) 

3) Ahrens, Természetjog 137 lapon. 
10 



nyitéka a tulajdon létezésének."4) Bármely hivatása 
is legyen az embernek, vallási, tudományos s ipar 
tekintetben akár önállólag mint egyén, akár mint 
család, vagy társadalmi tag, kell szükségleteihez 
aránylagosan akár természeti akár hivatási tulajdo-
nának lenni, mert vallási, tudományi és szerzési 
joga minden embernek van. 

A személyi és tulajdonjog tehát a létnek elvi-
tázhatlan kellékei, melyeknek megsértése csorbát 
ejt az ember ős jogain. 

De a józan ész és keresztény elvek, valamint a 
társaságon kivüli létet fictionak tartják, ugy elis-
merik az emberi életnek, fejlődésnek s jólétnek ab-
solut kivánalmakint a társulati köteléket, s igy az 
egyéni jog s társadalmi jog közti merev ellentétet 
elitélik. 

Az ember, mint organicus lény, tagja egyszers-
mind egy élettel biró terjedelmesb organismusnak, 
mely az ember tökéletesedésének s az ezáltal el-
érendő jólétnek eszközeit keblében rejti. A személyi 
s tulajdonjog tehát az együttlét feltételei által kor-
látoztatik ugy, hogy bár beléletében, erkölcsi czél-
jainak valósításában jogilag nem akadályoztathatik ; 
— külviszonyaiban azonban az együttlét viszony-
lagos hatásának van alávetve. Ezen a magán és 
közjognak kölcsönös átszövődéséből, ezen a jogbiz-
tosságra mint főczélra irányzott egyesüléséből az 
önjogu erkölcsös tényezőknek, folynak a gyakorlati 
államtevékenységnek szabályai.Ha igaz hogy: ,,jus 
publicum pactis privatorum mutari non potest" :5) 
ugy igaz az is „jus singulorum pacto seu jussu pu-
blico mutari non potest."0) 

Az állam nem önczél, hanem eszköz közvetle-
nül a személy és vagyon biztosságra, s közvetve az 
egyesek phisicai és erkölcsi jólétére. A tulajdonjog 
tehát csak közjogi nyilvánulásaiban, azaz alakjára 
nézve esik az államjoghatóság körébe, lényegére 
nézve mint a személyi jognak szoros attributuma, 
felüláll minden állami intézkedésen. Jószág-elkob-

'*) Ahrens. u. o. 204 lapon. 
b) 1. 38. D. de pactis. 

A Prot, lapnál czél, melynek az egyes embernek 
minden jogait fel kell áldozni, ha a többség kívánja ; mely-
nek irányában természeti és elidegenithetlen jogok nem is 
létezhetnek. Ilyenek a prot. szabadelvűek. Hogy a kath. 
egyházat lenyomja, az államot teszi mindenhatóvá, s mond-
ja, hogy szabadságot akar. Igen a szolgaságra, mint Socra-
tes, mikor felesége által az asztal alá parancsoltatott. T. 
Ballagi M. ur is csak ily szabadságot tanult ismerni. — 

Szerk. 

zásokat az állam javára az észjog s a tulajdonjog 
észszerű theoriája nem ismer. Az állam tételes tör-
vényei által a tulajdon szerzésének s fentartásának 
módozatait meghatározhatja ugyan ; de az egyszer 
jogtulajdonná vált birtokot lényegében meg nem tá-
madhatja, különben minden jogbiztosság megszű-
nik. Az állam a tulajdonjogot nem teremti, követ-
kezőleg nincs joga azt lerontani; hanem alkalmazá-
sát szabályozhatja, s azt jogszerű korlátokkal kör-
nyezheti. Az egyén, a személy (physicai vagy juri-
dicus) alapja, a társadalom szabályozója a tulajdon-
jognak. Áb ránd tehát s nem egyéb azon állitás, 
hogy az állam egyetemes és legfőbb tulajdonosa 
volna mindannak, mit tagjai birnak. 

III . 
Az e g y h á z t u 1 a j d o n s z e r z é s i j og a. 

Associatio ! ez az ujabb kornak schibolethje. 
— Ösztönszerű nyilvánulása ez az elszigetelt em-
beri erők tehetetlenségének, — bevallása annak, 
hogy nagy czélok csak társulati közreműködés, 
csak a szellemek és tevékenységek egyesitett ha-
tása által valósithatók. Az ember társadalmi lény. 
Azon alapelvek, melyek az anyagi világban irány-
adók, az erkölcsi világban s az emberben mint szel-
lemi lényben is, ugy látszik, feltalálhatók. Mi a von-
zás a természeti lényekre, az a kötély az erkölcsi 
lényekre. A vonzás a természetnek különféleségei-
ben egységet és összeköttetést eszközöl. A kötelék 
„religio" azon isteni elvekhez csatolja az embert, 
melyeknél fogva egy „fensőbb egésznek" tagjául 
ismeri magát. 

A társadalom vallás és erkölcsi elvek nélkül 
soha sem létezett. Ezen elvek az önfeláldozás, ro-
konszenv, segély s kölcsönös támasz emeltyűi, ezen 
elvek az ember azon veleszületett általános meg-
győződés kifolyásai : hogy az emberiség isteni élet 
által lelkesitve, a gondviselés törvényei által vezé-
reltetik rendeltetésére. 

Ez — ha ugy tetszik — az egyháznak termé-
szetjogi alapja ! 

Az Isten és emberiség közti közvetitésre — az 
emberi életnek ezen átszellemülésére a keresztény-
ség mint Krisztus által alapított látható testület 
(egyház) van hivatva. Nincs ma már, ki ezen testü-
lettől, melynek külsőleg is észlelhető tevékenysége 
az ember szellemi tökéletesbitésére s a jelen s túl-
világi boldogitására irányul, a külön társadalmi czélt, 
a per eminentiam társadalmi jelleget megtagadhat-
ná. Valamint nincs ki e testülettől a tulajdonszer-
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zési jogot, mint szabad önálló működésének alapfeltételét, 
mint fenállásának s fenséges czéljai valósításának absolut 
szükséges eszközeit elvitathatná.7) 

Az egyház tulajdonszerzési jogalapja az önálló szemé-
lyiséggel biró egyének egyesülésében s ezen egyesület külső 
láthatóságában gyökerez. Az egyén azáltal, hogy az egy-
házba lép, tulajdonjogát s annak szerezhetését el nem veszt-
hette. Az egyháznak láthatóságából pedig következik, hogy 
külsőleg fel kell lepnie, hogy mind hivői, mind a körén ki-

7) Az ujabb, kíváltkép német államintézvények és alkotmányok az 
egyháznak eme jogát elismerik. Igy a bajor Verfassungsurkunde IV. 9. 
10. — Wurtemberg §§. 77. 82. — Szászország §. 60. — Hannover §. 60. 
Baden §. 28. — Kurhessen §. 138. — Hesseni nagy fejedelemség §. 43. — 
Koburg §. 29. — Meiningen §. 33. — Mitdem — tudni illik Constantin 
császár óta — ist die Erwerbsfähigkeit der Kirche sowohl in Betreff be-
weglicher als unbeweglicher Güter anerkannt gewesen — und wurde in 
Deutschland „gemeines Recht." Schulter Kirchenrecht II. Th. Seite 472. 
—Megtagadta a franczia forradalom, megtagadja az olasz is, mert az egy-
házi javakat, a templom arany és ezüst edényeivel együtt elkobozza, el-
rabolja , meghagyván, hogy az egyház elégedjék meg állampapírral, 
vagy is az állam hitelével. Az állam legkétségesebb hitelező. A gyerme-
kek szokták felszólítani az öreg szülőket, adnák át nekik a családi jó-
szágot, majd ők, a fiak, évi illetéket fizetnek a szülőknek. Ily szülők, 
számtalan esetben, jégre mentek, zsellérházban, alamizsnából élősköd-
tek, az irgalmasság ápolása alatt haltak meg. Ez szép függetlenség volt 
a szülőkre, és igen gondtalan élet. Pedig ezt ígérik mindig a fiak : 
ezt igéri a rabló állam is, mikor az egyház fekvő vagyonát elrabolva, 
biztat, mily gondtalanul, a szellemiek édes országában fog élni az egy-
ház, ha az anyagiakat kiereszti kezeiből. Sokan a katholikusok közöl e 
csalétekkel megfogatnak, sőt sok pap is, aki az egyház jogainak védel-
mére van hivatva, ily biztatással elnémittatik. Minden szabadság, min-
den függetlenség, minden önállóság elseje, sőt alapföltétele a birtok-
szabadság, s minden más szabadságok biztositéka. A fokvőbirtok min-
den jogok állandóságának mintája. Az ingó vagyon csak ingó szabad-
ság. Ez ingó szabadságot meg akarják adni az egyháznak, hogy selio 1 
se legyen otthonos, hanem mint zarándok, mint zsellér, akit a fekvő, 
az állandó birtok tulajdonosa bármikor is elűzhet. Akinek földet és tűz-
helyt megtagadnak, azt idegennek tekintik ; arra nem sokat adnak, 
ha jelen van, tűrik, — lia túltehetnek rajta, túl is tesznek. Ily helyzetet 
akarnak adni az egyháznak mindenütt. Es ez a szabadelviiség ! Logyen 
az egyház zsellér, legyen idegen, ne logyen állandósága az ő intézmé-
nyeinek, mely maga az állandóság. Az egyház örökkévaló, akarják, 
hogy tegnap aláirt, holnap széttépett állampapirnál többet ne birto-
koljon. Széttépni akarják a köteléket, mely az egyház ós az állam kö-
zött természetileg létezik, mégis, mikor neki egyodül csak az állampa-
pírok birtolcolását engedik, ez által az állammal a legszorosabban ösz-
szecsatolják, hogy minden külső viszonyaiban az állani fönlététöl függ-
jön. Mondják, hogy az állam már felszabadult az egyház gyámságá-
tól, mégis az egyház támogatását erőszakolják, mikor az egyházi bir-
tokot állampapírra változtatják. Mondják, hogy az állam mindennek 
megadja a létet ; mégis az állam fenlétóhez csatolják az egyház külső 
életét, hogy az állammal álljon, az állammal bukjék, s igy, hogy az 
egyháziak minden érdeke abban központosuljon, hogy ezen állam áll-
jon, mert különben ezen állammal vesznek logmagasabb egyházi érde-
kek is. Amely állam ezt teszi, az szépen válik el az egyháztól, ellöki az 
egyház kezét, hogy lábaiba kapaszkodhassék. Igy hazudik a szabadel-
viiség mindenben. Nem akarják, hogy az egyház gazdag legyen, de 
megengedik-e neki, hogy szegény lehossen ? Koránsem ; bontják, ront-
ják, tiltják szerzetes-rendeit, s nemcsak azokat, melyek in commuui bir-
tokolnak, hanem melyok épen semmi vagyont sein birnak. Se gazdag-
ság tehát, se szegénység, se fokvő birtok, se birtoktalanság. Ily hazug 
a szabadelviiség. Az egyházat a lelkiekre szorítják, az államot a testi-
ekre ; azért, mert ez merő testiekről gondoskodik, mondják, az egyház-
zal semmi viszonyban nem állhat. De nem dicsekszik-e ezen állam, hogy 
a lelkeket is ő vezérli ? Nem rabolja el az iskolákat ? Et mentita est 
iniquitas sibi. — Szerk. 

vül létezők előtt látható módon meg kell jelennie. Elöljárói-
nak, kik az egyház-alapitó Isten-ember által mint fölkent s 
eltörülhetlen jelleggel felruházott papok a vezetéssel, tani-
tással, kegyszerek kiosztásával meg vannak bizva, külső 
jelleggel kell birniok. A szertartások, melyeknek szükséges-
sége az emberi természetből önként folyik, külfényt igény-
lenek. 

Már pedig mindezek bizonyos anyagi segély nélkül 
nem képzelhetők. Szükséges, hogy ezen anyagi segély, mely 
az egyháznak, mint vallási egyletnek tagjai által kizárólag 
fenségesebb czélokra áldoztatott, az egyház birtokába men-
jen, a szó szoros értelmében egyházi tulajdonává legyen, s 
egyháziatlan czélokra ne fordittassék. 

A papság, melynek tevékenysége, foglalkozása, egész 
élete kizárólag hivatása által van köriilvonalozva, s ezáltal 
életfentartási eszközök, vagyonszerzési iránya korlátozva 
van, mulhatlanul megkívánhatja, hogy fenállása, élete, jö-
vője biztosittassék, -— hogy az államok pénzügyi fiuctuatioi-
nak bizonytalanságába ne sodortassék, — hogy tehát fekvő 
vagyonnal birjon, hogy önálló, az élet minden viszontagsá-
gaitól független létnek örvendjen. 

Végre az egyház alkotmányát nem fejlesztheti, nem 
tökéletesítheti, — tagjainak mint embereknek erkölcsi tö-
rekvéseit, a jelen és jövő igényeit ki nem elégítheti anyagi 
eszközök nélkül. 

Ezen elvek képezik az egyház tulajdonszerzési jog 
szükségességének természetjogi alapját. 

Az üldözés századaiban a keresztény egyháznak ebbeli 
joga törvény által nem ismertetett el, — s daczára ennek — 
az egyház szerzett, s még jóval Licinus előtt, fekvő vagyon-
nal birt, s amidőn ezen sokszor elkobzott javak Constantin 
által visszaadattak, s tényleg s jogilag elismertettek, a téte-
les jog ezen nyilvánulásai csak a természeti jognak szente-
sitvénye s elismerése vala. Azóta az egyházi javak az álla-
mok védelme alatt állottak, sőt kiváltságokkal halmoztattak. 

Hazánk e tekintetben különösen kitűnt. 
„Királyi hatalmunknál fogva rendeltük" — igy szól 

első apastoli királyunk sz. István, — „hogy kinek-kinek 
szabadságában álljon, a maga javait neje, fiai és leányai és 
rokonai vagy az egyház közt felosztani, holta után se merje 
valaki ezt elrontani."8) 

r 
„Es noha az egyházi személyek, (personae spirituales) 

kik által Urunk s Megváltónk az emberek üdvét eszközölni 
aka r t a , a világiaknál nagyobb méltósággal b i rnak; 9 ) 
mindazonáltal a főpapok, egyházak kormányzói, bárók s 
a többi főrendek, nemesek és országnagyok a nemességet és 
világi javakat (bona temporalia) illetőleg ugyanazon sza-
badsággal és előnynyel birtak. Innen ugyanazon törvény-
nyel, ugyanazon szokással és ugyanazon perrendtartással a 
törvényszékeknél élhettek."1") Magyarországban minden 
jószág eredetiképen a koronától függött, és a király vala 
megfogyás esetében valódi és törvényes utód. Az egyházi 
javakat illetőleg ugyanazon szabály állott azon kivétellel, 
hogy az egyházi birtokot a király el nem vehette, sem le 

s) Decretum s . Stephani 1. 1. c. 5. 
") U. o. L. 1. c. 3. - 1687. 10. 
I0) Tripartitum, t i t . II. Par. I. § I . 2. 

14* 
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nem zároltathatta ; hanem csak letartóztathatta, mig azok 
másoknak nem adományoztattak.11) 

Idegeneknek egyházi javadalmak nem adathattak, s 
ha adattak, az országban lakni köteleztettek ; ha pedig ezt 
nem tennék, „majestas regia incolis hujus regni de se bene 
meritis conferendi habeat facultatem."12) Az egyházi java-
kat a főuraknak és világiaknak nem volt szabad bitorolniok, 
sem azokba behelyezkedniök. i a) 

Amidőn 1559-ben bizonyos Zudár László az eszter-
gomi káptalan jogait sértette volna,14) s magát bizonyos 
apáttól nyert engedélylyel mentegetné, az ezen évben tar-
tott országgyűlés kijelentette, hogy „abbas ille in praejudi-
cium successorum suorum nemini quidquam de bonis et juri-
bus Ecclesiae concedere potuerit."15) 

I. Miksa király alatt, amidőn a leleszi prépostság 
Schwendi Lázár főkapitány által, némely világi uraknak 
Nagy-Miháli Sándor, Vékey Ferencz s Pauka Péternek 
elzálogosittatott ; továbbá, midőn a kapernaki, jászói s az 
ó-budai prépostságok, valamint a sz.-gotthardi, borosmonos-
tori és bozóki apátságok világiak kezeiben voltak ; maga az 
1567-ki országgyűlés folyamodott ő felségéhez, és azt tör-
vénybe is igtatta, hogy ezen javak a világiak kezeiből kivé-
tessenek s az egyháznak visszaadassanak. Akik pedig ezen 
javakra kölcsönt adtak, keressék attól, kinek kölcsönözték. 
Továbbá megtiltatott a főpapoknak, hogy javaikat se el ne 
zálogosíthassák, se el ne adhassák, az elzálogosítás és eladás 
semmis legyen.16) 

„Világi javakat illetőleg, melyeket egyházi vagy szer-
zetes személyek vagy testületek inscriptio vagy zálog utján 
birtak, ha folytatólagos élvezetében voltak, mindaddig bir-
tokolhatták, mig azok a világiak által ki nem váltat tak."1 ' ) 

A jezsui táknak csak azért adatott szavazat az ország-
gyűlésen, mert némely apátságok és prépostságok javait 
birták.1 8) S amidőn a camalduliak, trinitariusok s kegyes-
rendűek az országba befogadtattak, az 1715-ki országgyűlé-
sen határozatba ment, hogy tisztán világi alapítványi s az 
alapitók szabad rendelkezése alá tartozó javakat zálogkép 
bírhassanak.19) 

Minden egyházi javak hütlenségi bün alatt, illető tör-
vényes uraiknak visszaadatni rendeltetnek,20) és „contra vio-
latores taies et indebitos occupatores juris ordine procedi, et 
bona hujusmodi juridice repeti debent."21) 

Tizede minden püspöknek az adományozott javakból 
járult, s a királyi adományozó levelek mindenkor a tized-
szedési jogot tüzetesen megemlitik. A tizedszedési jog 1848-ig 
divatozót, amidőn a papság erről önkéntesen lemondott — 

" ) Tripart. I. tit. X. § 1. 3. 
1495 : 30. 

,3) 1498 : 55. § 1. 
14) Nomine et re Zudar. — Szerk. 
15) 1559 : 51. 
'«) 1567: 31. §§ 9. 11. 12. 13. 
" ) 1715: 16. 
18) 1715 : 73. Például a turóezi prépostságot. Lásd Pázmán, 

Vindiciae. 
"») 1715: 102. §. 2. 
I0) 1542 : 3. 
2 I) 1557: 11. 

joggal-e vagy nem? sokaktól kétségbe vonatik.22) — Szle-
menics törvényekre hivatkozván,23) az egyháziakról azt 
mondja : „Jus et una strictam obligationem habent funda-
tionum suarum bona in sua integritate conservandi et qua-
cumque ratione avulsa revindicandi." 

Frank pedig mondja : „Teljes szabadsággal, jószággal 
birtak az egyház nagyjai, egyházak és egyéb kegyes vagy 
nyilvános alapítványok,"24) és a közönséges törvény alól ki-
vétetett mindaz, mi az isteni szolgálatra tartozik, (res sa-
crae) olyat felszentelés után adni, venni nem lehetett fsunt 
res extra commercium positae) és ha per támad p. o. a tem-
plom romjai felett, arról világi biró nem Ítélhetett.26) 

Tagadhatlan eszerint, hogy mind természeti — mind 
tételes jogi szempontból az egyház tulajdont szerezhetett, 
azt bírhatta, ezt mint lételének szükséges eszközeit positiv 
törvények segedelmével minden jogsérelmek ellen védhette, 
— hogy végre mindenütt s kivált hazánkban a törvények 
különös oltalma alatt állott.26) — (Folyt.) 

Schlauch Lörincz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
LONDON, dec. 20. A vallási ügyek Angliában még 

mindig sok embert foglalkodtatnak, és a legkisebb esemény, 
mely az államegyház érdekeire vonatkozik, tartós mozgal-
mat képes előidézni. Szó volt a „papok és papok" czimü 
könyvről, mely éles vonásokkal ecsetelte a kath. és protes-
táns papság közötti különbséget. A támadás, mely az állam-
egyház úgynevezett ritualistái ellen intéztetett, kik a romai 
szertartásokhoz közelednek, nem maradt válasz nélkül, a 
salisburyi püspök tollat ragadott védelmökre. Levele az 
angol papság számára ugyanazon előjogokat veszi igénybe, 
melylyel a katli- hierarchia él. Többek között a hatalmat, a 
kenyeret és bort Krisztus testévé és vérévé átváltoztatni 
(transsubstantiatio) és a feloldozási hatalmat (absolutio). A 
,Times' ezt összeegyezhetetlennek tart ja az államegyház ter-
mészetével. Okoskodásának veleje következő : Azt mondja, 
ha betüszerint vétetnek némely formulák, állitható, hogy az 
„imakönyv" nem ellenkezik a salysburyi püspök tanaival. 
Voltak ezelőtt is egyesek az angol egyházban, kik ezt tar-
tották, de a mozgalom csak néhány év előtt lett általánossá, 
és ez romba dönteni fenyegeti az államegyházat. Tisztán 
speculativ szempontból nehéz volna czáfolni az elleneseket. 
A „titkos tanács" a legfőbb egyházi forum valóban tágas 
szabadságot ád az anglikán egyház szolgáinak „credójuk" 
alakítására. A kérdésnek azonban más térre kell vitetni. A 
kérdés — mondja a ,Times' — az, váljon a salisburyi püs-
pök és barátai képesek leendnek-e az ő tanaikat az angol 
nép többsége által elfogadtatni? ha oly rendszer, mely 

2 2) És méltán; mert ami nem az övé, arról le nem mondhat; a 
beneficiatusok csak a beneficium javainak megőrzésére tesznek esküt 
nem pedig elidegenítésére. — Szerk. 

î 3)) Elementa juris hungarici T. I. p. 81. 
2 4 ) Frank közigazság törvénye I. köt. 204 lapon. 
" ) Frank u. o. 198. 199 lap. 
2 6) Az 1855 : aug. 18. a szentszékkel kötött egyezvény a XXIX 

czikkben az egyházi javakat illetőleg kijelenti : „Hogy az egyház teljes 
szabadsággal birand, ezután birtokot szerezhetni s mindazokban, mit 
eddig bírt, mind az ezután szerzendökben sérthetlenül fel fog tartatni„. 
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ugyanazonos a romai egyház rendszerével, általánossá vál-
hatik-e ? egy szóval, ha a 16-ik századi reformatio a jelen 
vagy talán jövő nemzedék által mint bűntény el fog-e kár-
hoztattatni ? Az államegyház csak azért létezik, mert elvei 
összhangzásban vannak az angol nép többségének, különö-
sen a müveit osztálynak nézeteivel. H a a s . püspök és barátai 
külön felekezetet akarnának képezni, védhetnék a transsub-
stantiatiot és a föloldozást, de egy nemzeti egyház papjai kö-
telesek a nemzeti érzelmekre figyelni, ök egyúttal az állam 
szolgái is. Az állam bizonyos kötelmeket rótt reájok, őr-
ködni az államegyház hite és az erkölcsök fölött. Ebben a 
buzgalom ép ugy kötelességök, mint a katonának vagy 
hivatalnoknak maga körében. Hivataluk kötelezi őket ha-
zájok szokásait, meggyőződéseit, sőt előítéleteit is vizsgálni. 
„Az angol egyház alapelve, hogy minden angol az egyház 
embere. Az egyháznak és nemzetnek ugyanazon egy tere 
van."— Az államegyház védője mondja tehát, hogy minden 
pastor elárulja azon egyházat, intézményt, melyet fentartani 
ígért, ha hitét nem hozza összhangzásha az ország vallási 
nézeteivel. Ha valamely feledékenységbe ment tant vagy 
szokást megnyitni akar, előbb kutassa, ha a nép tömege 
által el fog-e fogadtatni ? Ha a tapasztalt ellenzésnek átme-
neti jellegét látja, megmaradhat eszerint tanánál, de ha az 
ellenzés legyözhetlen, hagyjon fel vele. Ha ez nem tetszik, 
— mondjon le javadalmáról. — Ezen okoskodás nem minden 
logika nélküli, de megmutatja egyszersmind az anglikán 
rendszer gyengeségét és a sülyedést, hová a dolgok hatalma 
által jutott. Nem következetlen-e azonban alávetést sürgetni 
valamely symbolum vagy magyarázó tekintélynek, oly egy-
ház nevében, mely a szabad kutatás elvein alapul ? Hogy 
viselje magát egy lelkismeretlen pastor, ki arról van meg-
győződve, hogy egyháza épen ugy, mint a közvélemény nem 
csalhatlan ? Nem kell-e iparkodnia, hogy az győzzön, amit 
ő igazságnak tart, és hogy az egyházat és közvéleményt az 
igaz útra vezesse ? De hogyan egyeztethető meg eme köte-
lesség állásával az állam-egyházban ? Olyan e helyzet, mely-
től szabadulni kell, a tökéletes hitetlenség vagy a catholi-
licismus aj taján. És csakugyan, ez ama két ajtó, melyen át 
az államegyház nagyszámú világi és egyházi tagjai kilép-
nek. Nem szükség emlékünkbe idézni a sok jeles férfiúnak 
a catholicismusra való áttérését. De fájdalom, vannak, kik 
minden positiv hitet elvetnek, ami a ,Timest ' jajkiáltásra 
birja. íróinak tanúsága szerint az anglikán egyház egy 
részének a romai egyház szertartásaihozi közeledése a nép-
ségben nagy izgatottságot és elégedetlenséget szül, mely a 
vallási gyakorlatok megvetésében nyilvánul. Ennek nyo-
mait nem a nagy városokban kell keresni. Itt, igaz, több 
ritualista egyházak keletkeznek, melyek azért neveztetnek 
igy, mivel itt az isteni-tisztelet egész a legcsekélyebbekig 
terjedő szabályok szerint tartatik. Magán-társulatok által 
alapíttatván, megtelnek meggyőzödéshíi engedelmes néppel. 
A vidéken azonban mást látunk. Egy lelkész, kit emeujitási 
vágy elragadott, temploma körében mindent tehet, de hiába 
iparkodik eszméinek plebániabelieit megnyerni. Innét a za-
varok. A ritualismus növekedése az angol társadalomban 
felötlő változást szül. A prot. középosztályuak eme clerica-
lis propagandát — melynek czélját fel nem fogják — utál-
ják, ezen mint mondják ,sekrestyekérdéseket.' Mondják, 

hogy többen átmennek a dissidens felekezethez, és hogy az 
értelmesebbek kezdik az államegyházat magát túlélt intéz-
ménynek tekinteni. Az angol egyház látja a bajt, de ismeri-e 
oká t? Nem sok belátás kell ahoz, hogy felfogjuk, misze-
rint minden egyháznak, mely az államnak van alávetve, 
vesznie kell valódi önélet hiányában. Létele precarius, nem 
tartós. Semmi sem függetlenebb a lelkismeretnél. Emberek-
nek — legyen egyén vagy társadalom — alá nem veti ma-
gát, hanem csak a nyilatkozó Istennek, vagy aki annak 
nevében szól. Az anglikán egyház tévállásban van, mert az 
államtól függő. Mi nem küzdünk az állam és egyháznak 
absolut szétválasztása mellett. De hogy néhány anglikán, 
látván a helytelenségeket, melyek nálok a két hatalom ész-
ellenes működéséből származnak, a szerencsétlen szövetség 
felbontását követeli, ezen nem csudálkozunk. 

OROSZORSZÁGI, jan. 15. Gortcsakoff berezegnek em-
lékirata, melyet a lengyel és kath. ügyben közzétett pápai 
okmánytárra válaszképen irt, mint minden, ami külügyi 
irodánkból kikerül, ügyesen és ravaszul van fogalmazva. 
Alkanczellárunk Sándor czár egy levelét közli, melyről, 
látszat szerint, a pápai okmánytárban nem történik emlités. 
A nuncius küldetésére vonatkozó ügy is kormányunknak 
kedvező szinben tüntettetik elő. Antonelli bibornok bizo-
nyosan felelni fog e két pontra, mely felvilágosítást igényel. 
Vannak tények, melyeket semmiféle diplomatái ügyesség és 
fogás el nem homályosíthat. Bizonyos, hogy a kath. egyház, 
mely Orosz- és Lengyelhonban 7 millió luvet számlál, itt 
türhetlen helyzetben van. Nem arról van szó, kinek kell 
tulajdonítani a diplomatiai viszony megszakítását, hanem eme 
szakítás mint eredményezhette a concordatumnak, mint két-
oldalú szerződésnek, megszüntetését, mely concordatumot a 
szentszék soha, de az orosz kormány akárhányszor meg-
sértett. Oly egyház, melynek viszonya a pápához megszű-
nik, nem lehet többé katholikus. 7 millió orosz alattvaló 
legszentebb és elévüllietlen jogaiban sértetik meg. Mennél 
tovább gondolkodunk a helyzet felől, annál inkább meggyő-
ződünk arról, hogy az orosz kormány nem eléggé komolyan 
gondolkodott a tett lépés következményeiről. Egy ut van 
még, mely helyes lehet, és ez ujabb tárgyalásoknak a szent-
székkeli megkezdése. Első tekintetre ugyan ez nem látszik 
valószínűnek, azonban épen nem lehetetlen. Azon párt, mely 
nem rettent vissza a kath. egyháznak az orosz birodalom-
bani tökéletes kiirtásától, és melynek Tcherkasky volt feje, 
elvesztette a befolyást az utóbbinak kegyvesztésével. Meg 
vagyok győződve, hogy sem Sándor czár, sem Valuef bel-
ügyminister, sem Nabokoff a lengyel ügyek államtitkára, 
sem végre Berg és Gortcsakoff nem akarhatnak ily, habár 
gyökeresnek látszó, de forradalmi és gyakorlatlan eszköz 
használását, minő a catholicismus tökéletes kiirtásának 
terve. Az, mit akarnak, az elnyomása mindennemű lengyel 
forradalmi mozgalmaknak, és meggátlása annak, hogy a 
catholicismus eszközül szolgáljon a többinek. Sokkal értel-
mesebbeknek, belátóbbaknak tartom őket, hogy észre ne 
vennék, miszerint a kath. ügynek a lengyelekkeli azonosí-
tása ez utóbbinak nagy erőt kölcsönöz. Kétszer meggondo-
landják, mielőtt egy, már magában is, de az egész müveit 
világ szemében is gyűlöletes hadjáratot kezdjenek, melyet 
nehéz lesz vezetni, még nehezebb szerencsés sikerre vinni, 
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és melynek az ohajtott helyett egészen más eredményei 
lehetnek. Az orosz politika nem a catholieismus üldöztetését, 
hanem a kath ügynek a lengyeltőli elválását kivánja. Ki 
dolgozik már most leginkább a két ügy ugyanazonositásán ? 
a lengyel emigratio és az orosz kormány, és az utóbbinak 
működése hatályosabb volt eddig az elsőénél. (A „L'Uni-
vers" levelezőjének ezen felfogása és hite egészen eltér az 
európai kath. sajtó legtöbb közegeinek véleményétől, melyek 
épen azt tar t ják, hogy az orosz kormány nem fog vissza-
rettenni a leggonoszabb szándék kivitelétől.) 

IRODALOM. 
(Dr . N e w m a n „a p á p a é s a f o r r a d a l o m.") 

„Füzzük tovább a hasonlatosságot, mely izraelnép s a 
rómaiak között létezik. Midőn az izraelitáknak maga az Is-
ten volt a királyuk, akkor is — mint mondám —- egész sora 
a nemzeti szerencsétlenségeknek éré őket; ezek oka nyilván, 
Istentöli elpártolásukban volt, de ők kevéssé voltak hajlan-
dók azt elismerni. Bálványimádásra, adták magokat,minek kö-
vetkeztében ellenségeik kezeibe estek. Isten kegyelme föl-
keresé őket, s egy szabaditót vezért — vagy mint nevezék 
birát támasztott számukra, ki életjobbulásra vezetvén őket, 
többi nyomoraikból is kiszabaditá. De midőn ezen biró meg-
halt, újra bálványimádásra vetemedtek, s akkor ismét ellen-
ségeik hatalmába estek. Igy nyolcz évig a mesopotamiai, 
tizeunyolczig a moabiták s husz évig a kánaaniták királyai 
alatt voltak ; hét évig a madianitáknak, tizennyolcz évig az 
ammonitáknak, s negyven évig a philisteusoknak voltak 
alávetve. Később Heli főpap egyszersmint birájuk is volt, s 
újra még nagyobb bajok következtek be reájok, fiaik igen 
gonoszak lévén, nehéz büntetést vontak az egész népre ; újra 
legyözettettek a philisteusoktól s a szent-szekrény is az el-
lenség kezeibe esett. . . Ezután Sámuel, ki egyszersmint sz. 
próféta is vala, lett a birájuk. Amig erőben volt, minden jól 
ment, de midőn megöregedett s fiai kezdtek kormányozni, 
minden roszra fordult, mert mint a sz. történet megjegyzé 
„fiai nem járnak az ő utain, hanem fösvénységre hajolván, 
ajándékokat vőnek s elforgatták az Ítéletet." Az izraeliták 
ezért kétségbeestek, s félvén,hogy jobb kormányt addig nem 
kapnak, mig a dolgok igy állandnak, arról gondolkoztak, 
nem lenne-e jobb az egész államügyet más lábra állítani, s 
más férfiaktól — mint Samuel — kormányoztatni, s esze-
rint azon gondolatra jutottak, hogy inkább királyaik legye-
nek nekik is mint a körüllévő népeknek. S ekkép tudva és 
akarva az emberi kormányt — elejébe tették az isteni kor 
mányzásnak. Vétkeiket azonban nem akarták megbánni s 
elhagyni, azt képzelték magoknak, hogy könnyebben jutnak 
földi jólléthez és dicsőséghez, ha királyuk lesz — mint a po-
gány népeknek, mintsem ha megjavulnának s erényesen él-
nének. S nemcsak a köznép, hanem a nemzet nagyai és öre-
gei is elfogadták e véleményt, „egybe gyűlvén azért — 
mondja a sz. történelem — Izrael minden vénei, Sámuelhez 
menének és mondák neki : rendelj királyt nekünk, hogy kor-
mányozzon minket, mint minden nemzeteknek is vagyon." 

(Sám. I. k. 4, 5.) 
„Figyeljetek jól testvéreim ; éppen igy akarnak tenni 

mosta romaiak. Ok a pápa kormánya alól ki akarnák venni 
magukat, azt állitván, hogy a rendetlenségek, melyek ott 

uralkodnak, ezen kormány hihája, — csatlakozni kívánná-
nak a többi olaszokhoz, s Olaszország királyát saját királyuk-
nak is bírni szeretnék ; avagy, akár akarnak királyt akár 
nem, mindenesetre a pápától szabadulni aka rnának . . . Foly-
tassuk az összehasonlítást. Midőn Samuel prófétának, ezen 
kivánság tudtára adatott, s látá, hogy a nép is beleegyezett 
abba, mélyen megilletődött, ,, nem tetszék a beszéd Samuel 
szemei előtt — mondja a sz. könyv — mivelhogy azt mon-
dották : adj királyt nekünk. És imádkozott Sámuel az úrhoz. 
Mondá pedig az Ur Sámuelnek : nem téged vetettek meg, ha-
nem engem, — mindazáltal add tudtokra és eleve mond el 
nekik a király törvényét, aki uralkodni fog rajtok. Elmondá 
tehát Sámuel az Ur minden igéjét a nép előtt, mely királyt 
kért tőle, és mondá : ez lesz a király törvénye, aki ural-
kodni fog rajtatok : fiaitokat elveszi és szekereire ülteti és 
lovagjaivá rendeli és szekerei előtt futóivá, szántóföldeiteket 
és szőlőiteket, és legjobb olajfa kerteiteket is elveszi és maga 
szolgáinak adja. De vetéseitek is és szőlőitek jövedelmét 
megtizedeli, hogy udvari tiszteinek és szolgáinak adja. Szol-
gáitokat és szolgálóuétokat, legjobb ifjaitokat és szamaraito-
kat elveszi, és maga munkájára fogja használni. Nyájaitokat 
is megtizedeli és ti szolgái lesztek. Es kiáltani fogtok az na-
pon királyotok szine előtt, kit magatoknak választottatok.. . 
Ámde a nép — folytatja tovább a könyv — nem akará hall-
gatni Sámuel szavát, hanem mondák, nem, hanem királyunk 
legyen, és mi is olyanok leszünk, mint minden nemzetek, és 
kormányozni fog minket a mi királyunk,és kimegy előttünk 
és harczol érettünk hadainkon." (Sám. I. k. 8. 6—2) 

,,A hasonlatosság szembetűnő. A népre,ugy hiszem,sok-
kal jobb, ha az valamely kisebb államhoz tartozik, mely nem 
üt nagy lármát a világon. Legalább a jelenkorban sokkal 
kedvezőbb a kisebb államok sorsa, Holland, Belgium, 
Svajcz — mint más nagy államoké. Ugy a romaiaknak is 
a pápai uralom alatt bizonyára kényelmes helyzetük van. De 
fájdalom ! a nép ezt nem veszi fontolóra s el nem ismeri azt. 
A romaiak szabadok azon polgári terhektől és kellemetlen-
ségektől, melyeket már nagyobb hatalom alattvalóinak elvi-
selniük kell. A pápai uralom igen szelid és kegyes. Ha majd 
egyszer az olasz királysággal egyesülnének, tapasztalui fog-
nák nem sokára, mennyibe kerül az nekik földi nagyságra 
vergődni. Azon szavak, melyeket Sámuel látnók az izraeli-
tákhoz mondott, utolsó betűig fognának beteljesedni ra j tok 
is. Nehéz adók fognának sulyosodni reájok,fiaik el fognának 
nekik vétetni s hadi szolgálatra képeztetni, s dicsszomjuk 
még más nagyobb büutetései is fognák érni őket. Lehetetlen, 
hogy a világon kivánságunk szerint folyjon minden, válasz-
tanunk kell e vagy amaz előny között. A romaiak — ha le-
hetne, talán e világot is, és a jövőt is egyszerre biztosítani 
akarnák számukra. De nem sokára talán látván, hogy töb-
bet vesztettek, mint nyertek vala, ismét az előbbi kormányt 
a pápát visszakívánnák, mint ez már előbbi századokban 
is történt, talán megbánnák későbben, hogy nyugtalankod-
tak, s ha elnyerték vala amit kívántak, belátnák, hogy sem-
miért küzdöttek. 

Valóban a kérdés, melyet megoldaniok kell, nem azon 
fordul meg, ha váljon nagyobb földi szerencse vagy szeren-
csétlenség, jóllét vagy inség,szabadság vagy zsarnokság éri-e 
őket, lesznek-e világi vagy pápai kormányzat alatt, hanem 
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az elet és halál kérdése az. Az izrael nép bűne nem abból 
állott, hogy más kormányt kívántak magoknak, hanem abból, 
hogy az Istent mint királyukat megvetették. A kívánság, mi-
szerint a többi népekhez hasonló királylyal akartak birni, 
első lépés volt ugyan arra, hogy a Mindenhatót megvetet-
ték. Midőn daczára Sámuel intelmeinek, makacsul maradtak 
meg kivánságuknál, Isten megengedő, hogy teljen be akarat-
juk, nem sokára azonban ép azon okoknál fogva, melyeket 
Sámuel előre megmonda nekik, nem voltak megelégedve ki-
rályaikkal. Salamon halála után vagy százhúsz évvel, a nép 
nagyobb része elpártolt királyától Salamon fiától, s uj ki-
rályt választott magának, ki a bálványimádást azonnal be-
hozá közéjök. 

„Nem akarom állítani, hogy a rómaiak lázadása a 
szentatya ellen izrael népéhez hasonló bűn lenne, minthogy 
ezek magát a Mindenható Istent vetették meg ; mindazon-
által mégis igen óhajtanék menekülni azon meggyőződéstől, 
mely szerint minden ugy látszik nekem, hogy e forradalom 
tulajdonképi alapja a kath. religio elleni gyűlöletben rejlik. 
Haladás, sokak szájában, nem jelent mást, mint a vallástóli 
elpártolást. Nem tagadhatni, hogy jó lelkű katholikusok kö-
zött is vannak, kik a helyzetet, aminő Olaszhonban az előtt 
volt, s Romában jelenleg van, nem tar t ják kielégitönek. 
Nem is akarok magamnak annyi tudományt tulajdoitani, 
mely szerint minden ellenvetést, mely világi s politikai szem-
pontból tétetik, megczáfolni akarnám. A világi politikához 
nekem itt semmi közöm. E szent helyről csak vallási szem-
pontból tekintem az ügyet. Egyházi állásomnál, s a kérdéses 
viszonyok tökéletlen ismereténél fogva, nem illenék hozzám, 
ha akár dicséröleg, akár gyalázólag nyilatkoznám a kormá-
nyokról s politikai intézményekről, mintha bizonyos külde-
téssel volnék fölruházva az itélet kimondására — vagy va-
lami különös források birtokában volnék, melyek által mé-
lyebb pillantást szerezhettem volna magamnak a tényállás 
közé Nem tartozik hozzám elhatározni itt, mi lenne okosabb 
politikai szempontból, mi jobb a társadalmi viszonyokhoz 
mérve, mi volna illőbb a polgári alkotmányra nézve, vagy a 
közműveltség előmozdítására alkalmasabb. Nekem nincs más 
feladatom k. testvéreim ! mint oda vezetni titeket, miszerint 
az eseményeket, melyeknek tanúi vagyunk, ugy tekintsé-
tek, amint .tekintenék s megitélnék azokat ama szent s Is-
tentől fölvilágosodott irók, ha azokat saját szemeikkel látták 
volna, s köztünk élnének. S ezen feladatomat ama fény se-
gélyével törekszem megoldani, mely abból, mit ezen szent 
férfiak az ó és u j testamontomban megírtak, a mai viszo-
nyokra is visszatükrözik. 

Nekünk kötelességünk — mint mondám — a jelen-
kor eseményeiről levenni a fátyolt, s ugy szólni róluk, mint 
a szentírás mutatja fel azokat nekünk. Minthogy tehát itt 
e szent helyen állok, azt mondom, hogy bármily kormány s 
közigaztatási elméletek s rendszerek, legyenek azok jobbak 
vagy roszabbak, avagy az államárok s politikusok intenti-
óik, legyenek azok őszinték vagy hamisak, nem döntő okai 
ama szerencsétlen eseményeknek, melyeket a szentszék már 
oly soká szenved. Valami mélyebbnek kell itt rejlenie. Nem 
az, hogy a pápa ellenzi a kormányzat megváltoztatását, sem 
a népnek elvakittatása s gyávasága, mely a jelenleg ural-
kodó zavarokból könnyen kimagyarázható, hanem —ahova 

pillanatunkat vetjük most, az ama folytonos s szűnni nem 
aka>'ó befolyása a gonosz szellemnek, ki kezdetétől fogva 
hazug volt, mint a szentírás mondja róla. A világon ural-
kodó rendetlenségnek eszközlö tulajdon oka tehát abban 
rejlik, hogy ama bukott angyal benne szüntelen jelen van, 
„az e levegőben hatalmaskodó fejedelem" — mint sz. Pál 
apostol mondja — „ama lélek ki most munkálkodik a hitet-
lenség fiaiban." (Ephes II. 2.) Ha ő nem volna, jobb lenne 
minden, ő az,ki azt mi magában jó, roszra fordítja, konkolyt 
hintvén a buza közé. A tudományokban s ismeretekben, a 
műveltségben, a házi kényelemben, valamint a közigatás-
ban s állam ügyeinek vezetésében való haladás az mind jó 
magábanvéve, s a vallással is szépen összeegyezhető ; de a 
rosz lélek, ki minden jó ellen irigykedik, felforgat mindent s 
visszaélésre vezeti. Annál könnyebben sikerül neki még a 
világi hatalom terveit s intézményeit saját czéljaira kizsák-
mányolni. O az, ki a nép és fejedelmek közt bizalmatlansá-
got s rosz akaratot támaszt ; ö csábitja el az embereket, hogy 
a jót a gonoszszal összezavarják,ö csepegtet nyugtalanságot, 
pártoskodást, makacsságot, s bosszúállást, vakmerőséget, ön-
zést, ő akadályozza, nehogy a viszonyok kiegyenlitessenek, 
s csendes és békés megoldást nyerhessenek. Minden törek-
vése oda megy ki, hogy minden ami jó és rosz a katholiku-
sok és hitetlenek, rómaiak és idegenek, fejedelmek és nép-
vezérek nézeteit összezavarja s oda irányozza, miszerint az 
Isten egyházának mennél több kárt okozzon, és ha lehetsé-
ges volna, tönkre tegye azt. 

„Kétségkívül nem hiányoztak sz. Pál apostol idejében 
a pogány üldözés korában sem, kik különféle nagy politikai 
okokból védelmezték ezen üldözést. A nép s alsóbb hivatal-
nokok szenvedélyből kegyetlenkedhettek a keresztényeken 
de a római kormány, a nagy államférfiak s bölcs törvénytu-
dók politikai meggyőződésük által vezetteték magokat, ez 
állami okosság volt nálok, mint aminőt a földi királyoknál 
mainap is tapasztalhatunk,s mégis daczára ezen körülménynek, 
valamint a Megváltó, ugy az apostolok is, eltekintve attól, 
hogy ezen üldözést a királyok és kormányok rendezők — 
nem kételkedtek mégis az egész müvet a sátánnak tulajdo-
nítani. Napjainkban sem lehet csupán összeütközésről a szó 
— a haladás és a reactio, az uj és ó eszmék, philosophia és 
hittan közt, hanem egyes jelensége ez ama soha sem szűnő 
hareznak, mely a fölkent közvetítő, s az ördög — az egy-
ház és a világ közt foly, — „mert nemcsak a test és vér el-
len kell tusakodnunk, hanem a fejedelmok és hatalmasságok 
ellen, a világ uralkodói ellen e sötétségben, a gonosz lelkek 
ellen a levegőben." (Ephes. 6. 12.) Igy itél az apostol, s az-
után hozzá teszi : „Azért vegyétek az Isten fegyverzetét, 
hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindenben töké-
letesek maradjatok. Álljatok tehát, felövedzve lévén ágyé-
kaitok igaz mondással, és felöltvén az igazság vértét, lábai-
tok saru gyanánt legyenek födve, készséggel a békesség 
evangéliumának hirdetésére, mindenben a hit pajzsát hasz-
nálván, mely által a gonosznak minden tüzes nyilait elolt-
hassátok ; és vegyétek föl az üdvösség sisakját, és a lélek 
kardját — mely az Isten igéje ;" — s végre ezen szavakkal 
zárja be intelmeit, — melyek a pontra — melyet szemeim 
előtt tartok, leginkább vonatkoznak : „Minden imádsággal 
és könyörgéssel esedezzetek mindenkor lélekben,—ugyanazért 
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szentekért, és érettem is" — azaz magáért az apostolért is 
— „hogy ige adassék nekem az én szám megnyitásakor, 
hogy bátorsággal hirdessem az evangelium titkait." (Ephes. 
6. 13—19.) — Ezután átmegy a szerző azon kötelesség ma-
gyarázatára, mely szerint mi is tartozunk élő apostolaink-
ért, a pápáért és a püspökökért imádkozni ; mely pontot — 
vonatkozólag a püspöki rendeletre szinte remekül fejt meg. 
Midőn az egyház viszontagságait, üldözéseit elszámlálja, 
a protestantismusra jővén, a többi közt mondja : „váljon a 
protestautismus, ezen elkeseredett s határozott ellensége a 
szentszéknek, árthatott-e neki ? Nem ; a kath. egyház első 
korszaka óta nem volt oly idő, amely a sz. pápák oly 
nagy torát mutathatná ki, mint épen a reformatio utáni idő. 
A protestautismus nagy szerencsétlenség volt azokra nézve, 
akik áldozatul estek annak, ellenben jótevőleg hatott azokra 
nézve, kik magokat elcsábittatni nem engedék ; Isten irgal-
massága általaprotestantismusnagy lelkihaszonná válta kath. 
anyaszentegyház hü tagjainak. Tekintsünk Olaszországra, 
hová eddig a protestantismus nem jutott, s Angolországra, 
hol az azonnal letelepedett. Jól tudom én, hogy ha Olaszor-
szágban valaki jó katholikus, az igen jó ; nem tagadhatom, 
hogy ott a szent élet sokkal magasabb fokára juthatni el, 
mint nálunk. De ez csak azon lelkekről áll,kikre nézve semmi 
különbséget sem tesz, váljon ellenségektől körülvéve vannak 
vagy sem. Mégis ha az olasz és angol katholikusokat tekin-
tem, amint azok átaljában külsőleg állnak elöttüuk, bátran 
kérdhetem bárkitől is, váljon e pillanatban nem találtatik-e 
az angolok közt több élő hit, buzgóbb ajtatosság, odaadóbb 
ragaszkodás a szentatya ügye iránt, mint máshol ? — Az 
utolsó három század óta a protestáns Angolország sokkal több 
katholikust mutathat föl, kik szóval és tettel, liiven és 
buzgón szolgáltak az egyháznak , mint a katholikus 
Olaszország." A zárszóból is álljon néhány passus itt : 
„Ezek után szeretett testvéreim, ezen, a komoly várako-
zás,de egyszersmind erős bizalom érzelmeivel lépünk most az 
Ur elejébe, forróan esdvén tőle,miszerint választott szolgáján, 
helytartóján a szenvedés és kiizedelem ezen órájában könyörül-
jön. Dániel prófétáként lépünk az Isten elé — mély alázattal 
visszaemlékezvén saját vétkeinkre, valamint a mi királyaink, 
fejedelmeink, atyáink s valamennyi népe bűneire,s azért imád-
kozzuk előbb — mint a poenitentia s böjt. napon „Miserere" 
zsoltárt, s „minden szentek" létániáját. De egyszersmind a 
harczfiak fris és vidám bátorságával lépünk az Ur elé, tud-
ván, hogy a legyőzhetetlen király vezénylete alatt állunk ! 
s azért ékitjük fel oltárainkat s számos gyertyát gyujtunk 
reá, mint valami nagy ünnepen. Jól tudjuk, hogy a győze-
lem miénk lesz, s hogy a szegények, gyengék s megvetettek 
imái, ha azok igaz lélekkel végeztetni fognak, többet ered-
ményezhetnek a világ minden bölcsesége és hatalmassá-
gánál." 

(Méltó, hogy az egész beszédet figyelemmel átolvas-
suk. Német fordítása megjelent Kölnben, nem több mint 3 
ív, ára 50 kr.) 

Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK. 
A tisztelet és testvéri részvét érzelmei közt jelentjük 

azon gyászos veszteséget, mely a jászóvári fehér s kiváltsá-
gos prémontrei kanonokrendet érte Répássy József prépost-
nak nem várt halálában. A boldogult 13 éven át a rendnek 
főnöke, igazgatója, jó szándékú munkás kormányzója volt, 
29 éves áldozár, élte 55-dik évében hagymázban, a szentsé-
gek példásan ajtatos felvétele után, meghalt. Temetése febr. 
8-án vitetett véghez. Adjon az Isten örök nyugodalmat neki, 
az érdemes rendnek pedig az Isten és sz. Norbert szive sze-
rinti apátot, és kormányzót ! ! 

Beküldetett hozzánk a ,Világtükre' ismeretterjesztő 
hasznos és mulattató képes folyóirat első füzete, szerkeszti 
gr. Lázár Kálmán. — Saját szempontunkból nem mondha-
tunk ítéletet a vállalatról, Grreguss Gyulának a természetben 
észlelhető takarékosságról szóló értekezése jeles, kedves ol-
vasmány, végszavai : „hogy az emberi józan eszünk s a 
külső természet törvényeiben egyaránt ugyanazon véghe-
tetlen bölcseség töredékei tükröződnek" correct pantheisti-
cus, a keresztény és igaz bölcsész ezt nem a bölcseség töre-
dékének, hanem a bölcseség müveinek mondaná. 

A szabad gondolkozók vallástalan sectájának lapja 
„Libre Pensée" jan. 6-án ir ja : „Örömest vettem el Chevé 
urnák gyermekes hiúságát, mikor az emberiséget az Istentől 
származtatja ; én sokkal alázatosabb (azaz aljasabb) de ész-
szerüebb véleménynyel is megelégszem, mely az embert a 
majomtól származtatja." 

Az éjszaki német szövetségbe felvett államocskák igen 
fájdalmasan kezdik érezni a nagy állam boldogságait. A po-
rosz nagylelküleg gazdálkodik másnak pénzével. A szövet-
ség miatt Szászország harmadfélmillio helyett köteles hatod-
félmillío tallért fordítani hadi czélokra, — Weimar 200,000 
helyett 630,000-et, Oldenburg 300,000 helyett 679,000-et, 
Meiningen 140,000 fr. helyett költeni köteles 700,000 frtot, s 
azon kivül saját szükségeit fedezni, mint ezelőtt. Hannover-
ből, Nassauból, Hessenből, Frankfur tból annyit szed a po-
rosz amennyi neki tetszik. Ez a szabadelvű népboldogitás. 
Bismarkot az európai szabadelvüség mult évben üdvözölte, 
most, mivel a népet oly ügyesen tudja boldgitani, minden 
előbbi politikai bűneitől feloldozta. 

Descieux franczia orvos, s az egészségtannak hosszú 
éveken át tanulmányozója, legújabb müvében megállapítja, 
hogy az emberi test átalánosan sorvad, hanyatlik, a beteg-
ségek változnak, szaporodnak. Bevitatja, hogy az idegalkat 
túlnyomó kezd lenni, a véralkat pedig szemlátomást fogy, 
vagyis fogy a vér, az idegek igen érzékenyek, vagy is gyen-
gék kezdenek lenni, a külső benyomást képtelenek ellenmü-
ködéssel kártalanítani. Innen magyarázza azon jelenséget is 
a betegségek nemeiben, hogy a gyuladásos betegségek rit-
kulnak, csak erős testalkatokban mutatkoznak, ilyen test-
alkatok pedig már igen meggyérültek. De szaporodnak 
az idegbetegségek, s első rendben a tébolyodás, és a 
vér hiányra vonatkozó bajok. Felemelkedik ezek után 
Descieux ezen jelenetek okaira s kijelenti, hogy a testi 
egészség megfogyásának első és főoka a bün, mely an-
nyira szétharapódzott, mely szenvedélyek kielégítésében 
állva tehát idegfelrázkodásban, ezt a megzatra átszármaz-
tatja, miután saját benső testalkatát megrontotta. „Bár hova 
tekintsünk, igy szól, ezen egyetemes bajnak okai között első 
helyen a bűnt találjuk," Igy bűnhődik egyes, igy a társada-
lom, mikor a religiót mellőzni, a tanodákból,a házasságból, a 
családból, a polgári s állami életből száműzni akarja. Justi-
tia elevat gentes, miseros autem facit populos peccatum. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c b i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : A katholika egyházi j avak birtokczime 
Magyarországban. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A katholika egyházi javak birtok-
czime Magyarországban. 

ív. 
A m a g y a r k i r á l y m i n t f ő k e g y u r . 

Magyarországban a király a katholika egyház-
nak főkegyura. Oly kiváltságos helyzet, melyhez 
hasonlót az európai államéletben hasztalan kere-
sünk. Mig másutt a fejedelmek egyház-védó'i tisz-
tet, addig Magyarországban valódi egyházi jogo-
kat gyakoroltak. A kegyúri jog, a felségi jog (jus 
majestaticum) mellett, független a nemzetnek or-
szággyűlési befolyásától. Kirekesztő jog, (jus re-
servatum, decretale, proprium, extraordinarium) mely 
oly sérthetlen, mint maga a király. 

Az egyházi méltóságokat a király oly függet-
lenül adományozza, mint sehol Európában. „Non 
commendat, non postulat, sed dat, donat, confert et 
denominat." A kinevezett egyházi egyén, letevén a 
magas kormányszéknél esküjét,*) czimének és rang-
jának azonnali birtokába lép,2) a felső háznál ülés-

' ) Cum igitur collatio beneticiorum ecclesiasticorum 
simul cum bonis et juribus possessionariis ad principem et 
regem nostrum spectare dignoscatur : ideo omnes viri eccle-
siastici regi et principi hujus inclyti Hungáriáé regni legi-
time coronato, instar personarum saecularium ejusdem re-
gni ad homagium fidelitatis praestandum obligantur. (Part . 
I. Tit . 12. 

2) Az austriai német tar tományokban a püspökök jö-
vedelmeiket nem húzhat ják a pápa általi megerősítés előtt, 
s igy e tekintetben a magyar királynak több joga van, mint 
más országbeli fejedelmeknek. Fényes Magyarország stati-
sticája I. 42 lap. — A francziák királyának 1605. a siciliai 
királynak 1607 V. Pál pápa e jogot csak élethossziglan, a 
luceai köztársaságnak csak kijelelési jogot engedményezett 
XIV. Benedek. (Porubszky jus ecclesiasticum p. 533.) Mi-
után a tudatlanság,járatlanság,értelemnélküliség a m i kath. 
ügyeinkben, dogmáinkban, fegyelmünkben, szokásainkban, 

viszonyainkban a Prot, lapot azon szerény nyilatkozatra 

sel s szavazattal bir, a jövedelmet húzta; de szel-
lemi joghatóságát (jurisdictio spirituális) nem gya-
korolhatja mindaddig, mig a szentszéktől meg nem 
erősittetik. 

A király uj püspökségeket állithat,3) kolosto-

birták, hogy a magyar királyok már eo ipso, mert javadal-
makat adományoztak a kath. egyháznak, birnak kinevezési 
joggal, nem lehet nem felhoznunk XIV. Benedek pápa azon 
bulláját, melylyel a luccai elnöknek és tanácsnak megadja 
a kijelölési jogot ; szorul szóra idézzük az általunk emii-
tettek bebizonyítására, hogy a javadalmazás magában semmi 
jogot nem ad a kinevezésre ; igy szól a pápa : „Vestro no-
mine nobis exposuit dilectus filius Philippus Bonamicus pres-
byter civis vester, constituisse vos offerre et irrevocabiliter 
dono dare ecclesiae cathedrali s. Martini civitatis vestrae, 
illiusque mensae archi-episcopali decern millia nummorum 
aureorum. — Quamvis autem oblatio illa tanti non sit, ut 
ex instituto ecclesiasticae disciplinae et canonicis legibus 
idoneam causam suppeditare valeat, ut patronatus jura in 
eamdem ecclesiam vobis concedere aut reservare debeamus : 
nos nihilominus etc. de apostolicae nobis a Deo tx-aditae po-
testatis plenitudine nobilitatibus vestris et senatui rei pu-
blicae Luccanae facultatem et jus concedimus et indulgemus, 
ut nominetis très ecclesiasticos viros, — eosque nobis et Ro-
manis pontificibus successoribus nostris praesentare possitis, 

ex quo numero nos eligent unum." 1754 die 26 maj . 
(Bullar. Rom. T . 14. p. 129. Roskovány, Monum. T. 1. p. 
272—274.) XII I . Kelemen 1764-ben febr. 4-én rendre uta-
sította a luccai cíviseket, akik XIV. Benedek által adott elő-
terjesztési jogból egész kegyúri jogot akar tak csinálni, mond-
ván : „Nuruquam nos fuisse istius ecclesiae, quod tuebamini 
jus patronatus impugnaturos, si indulto, quod a fel. record. 
Benedicto XIV. impetrastis, juris patronatus concessionem 
contineri cognovissemus. Ea igitur fuit et est nostra opinio, 
privilégium trium proponendorum, ex quibus unus a nobis 
nostrisque successoribus eligatur, a vera juris patronatus na-
tura longissime abesse, ac propterea privilégium illud et ju-
ris patronatus diversissimos parere effectus, jux ta juris com-
munis regulás." (Roskovány T. V. p. 549—551.) E r r e t. B. 
Mór ur mondaná : mit nekünk a külföldi törvényhozással ? 
De a pápa Luccában is oly pápa, mint nálunk. — Szerk 

3) A fenhivatolt pápai egyezvénynek XVIII . pontja 
erről mondja : „Sancta Sedes proprio utens jure novas di-
oeceses eriget, ac novas earumdom peraget circumscriptio-
nes verumtamen quando id contigerit cum gubernio 
imperiali consilia conferet. 
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rókát alapithat, az eltörült vagy elpusztult egyházi 
javadalmak vagyonát más kegyes czélra, vagy is-
kolák felállitására fordíthatja. S miután a nevelés 
és tanítás a vallással szoros összekötetésben áll ; 
minden a magyar királyok általalapitott tanodákra 
főkegyúri jogánál fogva teljes hatalmat gyakorol. 

Apostoli jog ez, mely elidegenithetlen, mely-
nek csorbítása a magyar királyi méltóság megtá-
madása. 

E jog alapja a II. Silvester pápa által szent 
István első apostoli magyar királyhoz intézett vá-
laszában fekszik, hol neki s törvényesen választott 
s a küldött koronával megkoronázott utódjainak e 
jogot engedményezi: „És mivel nemességed — igy 
szól a nagy pápa — az apostoli dicsőség után töre-
kedve, Krisztus hirdetése s hitének terjesztése által 
nem vonakodott apostoli hivatalt viselni, s magunk 
és a papság tisztében törekedett eljárni, igy az apos-
tolok fejedelmét kiváltképen s különösen megtisz-
telni: ez oknál fogva mi is még különös szabadi-
tékkal akarván jelességedet és érdemeid tekinteté-
ből örököseidet s törvényes utódaidat, kik, mint 
mondatott, megválasztatnak s az apostoli szék által 
helybenhagyatnak, most és jövendőre mindvégig 
feldíszíteni, apostoli hatalmunknál, fogva szintén 
megengedjük, akarjuk és kérjük, hogy miután te 
és ők a koronával, melyet küldünk, annak rende, a 
követeidnek átadott formula szerint megkoronáztat-
tál vagy megkoronáztattak, keresztet, az apostolság 
czimerét, magad előtt vitethess, és ők is vitethesse-
nek, és miképen téged és őket az isteni kegyelem 
oktatni fogta, országod jelen s jövendő egyházait 
helyettünk s utódaink helyett intézhessétek és ren-
delhessétek ; valamint egy más levélben, melyet 
neked, az országnagyoknak és az összes hű népnek 
mind közönségesen, hozzád utasított követünk meg 
fog vinni, mindez bővebben foglaltatik."4) 

A szent király e jogot, valóban egész terjede-
lemben gyakorolta is. A beéli apátság alapító leve-
lében maga a király állitja, hogy a pápától nyert 
légyen engedményt, melynél fogva tetszése szerint5) 
az egyházaknak s kolostoroknak szabadalmakat s 

4) Fejér cod. diplom. T. 1. p. 277. — Szalay László 
Magyarország története. I. p. 73. 

5) Et sicuti habui potestatem, ut ubicuraque vei in quo-
cuinque loco vellem ecclesias aut monasteria construerem : 
ita nihilominus a Romanae Sedis supremo pontifice habui 
auctoritatem, ut quibus vellem ecclesiis seu monasteriis li-
bertates et dignitates conferrem. (Fuxhoffer Monasteriologia 
regni Hungáriáé T. I. p. 159 ) 

méltóságokat oszthat. — Ezen apátságot minden 
püspöki joghatóság alól felmentette : „ab omni epi-
scoporum potestate et jurisdictione liberum esse sta-
tui," — javakkal megajándékozta, melyekről mond-
ja : „In his villulis, sive praediis cujuscumque con-
ditionis homines sunt ad me pertinentes, sancto 
Mauritio dedi, qui secundum ordinem conditionis 
suae, ita plene serviant abbati s. Mauritii, sicut. so-
lebant servire regiae majestati."ö) A pécsváradi 
apátság alapitó-levelében pedig ugyanazon sz. ki-
rály mondja „Auctoritate apostolica mediante de-
crevimus, ut praefati coenobii abbas . . . more etiam 
episcoporum cum mitra, sandaliis et annulo, sive in 
solemni curia, sive episcoporum conventu, vei in 
quolibet loco religioso liberrime possit assistere et 
divina officia celebrare." *) 

Gyakorolták e jogot szent István utódai is ki-
zárólag és függetlenül ; mert mint Verbőczy állitja. : 
„minthogy Magyarország királyai voltak kizárólag 
minden egyházaknak, püspökségeknek, apátságok-
nak s prépostságoknak e királyságban alapitói; ez 
által minden a kinevezésre, választásra s adományo-
zásra vonatkozó kegyúri jogot szereztek, azért az 
időnkint megürülendő javadalmak adományozásá-
ban a pápa semmi más (?) joghatóságot nem gyako-
rol a megerősités hatalmán kivül."8) 

Az adományozást illetőleg pedig ép oly jogha-
talommal jártak el királyaink, mint a világi főren-
düek és nemesek iránt, úgyhogy ezeknek és az 
egyháziaknak tett adományozások ugyan egy vo-
nalra állíttatnak, ugyan egy forrásból eredetteknek 
állíthatók. „Regia enim majestas de et super uni-
versis juribus possessionariis liberam disponendi pro 
se scilicet reservandi, vei alteri cui voluerit confe-
rendi, aut inscribendi plenariam semper habet fa-
cultatem." 9) 

Magok az ország rendei is őrködtek ezen kirá-
lyi joggyakorlat felett. Az 1518. országgyűlésben a 
rendek kérik ő felségét (II. Lajost), hogy a kegyúri 
jogot, bárki által gyakoroltatott is, vonja vissza és 
tartsa fen magának. — 1537 évben kérik ő felségét 
(I. Ferdinándot), hogy „ecclesias Dei, quae in ma-
nibus laicorum sunt, mature liberare dignetur." 

Nevezetes az 1550-ki országgyűlés, melynek 
14. 15. 16. 17. 18. 19 és 20 tczikkei a folytonos há-

«) Fuxhoffer u. o. p. 159. 
7) Fuxhoffer u. o. p. 180. 
s) Tripartitum P. I. T. 2. 
9) U. o. T. 13. 
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boruk áital elszegényedett püspökök a király általi ellátá-
sáról, elveszett javaiknak visszaszerzéséről, s a királyi kegy-
úri jogok gyakorlatáról kitiinöleg gondoskodnak. 

Az 1649-i országgyűlés fájlalja, hogy sok püspökség 
javaikkal együtt a török járom alá került, úgyhogy a püs-
pököknek „vix parocho digni proventus remansissent." 

1693-ban Lipót király Bécsben szt. István templomá-
ban ünnepélyes fogadalmat tön, hogy „ha Isten fegyvereit 
megáldandja, és a török legyőzésében segedelmére leend, ő 
kegyúri joga és kötelménél fogva a törökök által szétrom-
bolt egyházakat felépitendi és anyagilag is ellátandja."10) 
— 1701-ben pedig a fogadalmat teljesiti is, mint ez azon 
terjedelmes okmányból látható, melyet Fejér közöl, s hol a 
király magát nem egyszer „summus ecclesiarum Dei patró-
nus" et „rex apostolicus"-nak nevezi.'1) 

Továbbá királyaink e kegyúri jogot nemcsak gyako-
rolták, hanem azt féltékenyen őrizték s minden megtáma-
dások ellen védelmezték. Bizonyság erre azon körülmény, 
hogy midőn 1635 évben II. Ferdinand idejében a magyar 
királyok jogai czimzetes püspököket nevezni , Romában 
kétségbe vonatott, Pázmány maga e jogok védelmére kelt s 
védiratát a királynak be is nyújtotta.12) 

Midőn Hunyady János Magyarország kormányzója a 
dömösi prépostságra Istvánt esztergomi kanonokot V. Mik-
lós pápa pedig bizonyos Bálint pálrendiit nevezett volna ki, 
az ország rendei 1450-ik évben junius 12-ről kelt le velők-
ben, ö szentségének ellenében, a magyar korona kinevezési 
jogát hathatós szavakban védelmezték ; Mátyás király pe-
dig a modrusi püspökség betöltése alkalmával romai ágen-
sének ezt irta : „Et ut aperte cognoscat, scire debet ponti-
fex duplicatam illám crucem, quae regni nostri est insigne, 
gentem hungaram libentius triplicare, quam in id consen-
tire, ut bénéficia et praelaturae ad jus s. coronae spectantes, 
apud sedem apostolicam conferantur."13) 

Végre, hogy e tekintetben semmi kétség ne legyen, 
Zsigmond király a constanzi zsinatban a magyar királyok 
ebbeli jogait szilárdítandó, a magas zsinatnak megerősítő 
határozatát eszközölte ki. 

Hazai törvényeink egyébiránt telvék olynemü rende-
letekkel, melyek a király főkegyúri jogára vonatkoznak. S 
miután a kegyúri jog eredetileg egyházi jog, s csak java-

,0) Timon, Epitome chronolog. p. 276. 
" ) Fejér, Codicillus diplomaticns jurium et libertatum religionis 

et ecclesiae catholicae uro. 179 p. 291. 
1 2) U. o. n. 110 p. 165. Az ok, miért vonatott kétségbe a ma-

gyar király kinevezési joga a czimzetes püspökökre nézve, fontos, és 
nagy volt ; mert az egyház nem ismer püspököt, kinek neve ,püspök', 
de nem az valóban, mintán nincs felszentelve. Ily püspökezimeket az 
egyház máig sem ismer, mert az in partibus infidelium püspökök fel-
szentelt, valóságos püspökök; azért, ha a mi magyar czimzetes püs-
pökeink nem volnának egyszersmind apátok vagy prépostok, pontifi-
calis misét nem mondhatnának püspöki czimöknél fogva. — A megyés 
püspökökről Pázmány idejében szó sem volt. Badar, képtelen, érthetet-
len tehát t. B. Mór urnák a lehozása : hogy mivel Pázmány Roma ellen 
védelmezte a király kinevezési jogát, e kinevezési jog nem lehet, hogy 
Romából legyen adva, vagy is nem apostoli, nem egyházi jog. Sőt 
Pázmány éles esze azt bizonyította, hogy az apostoli, az egyháztól 
adott jog a magyar királyoknál e püspöki czimek megadására is ki-
terjed. — Szerk. 

IS) Kelemen, Institntiones juris hungarici privati L. II. pag. 307. 

dalmak adományozása vagy az egyház iránti különös érde-
mek fejében (a magyar királyokra, egyházak alapítása, a 
nemzet megtérítése miatt) lön átszármaztatva; továbbá a 
királyok kegyúri joga azáltal, hogy koronás főknek ada-
tott, a kegyúri jognak természetéből mitsem vesztett, s a 
többi kegyúri jogoktól nem természete, hanem csak külter-
jedelme által különbözik; világos, hogy itt is, tudnillik 
gyakorlatát, fentartását, megszüntetését illetőleg, a canoni 
rendeletek szabályozók. Következéskép : 

a) a magyar királyok kegyúri joga kiváltság, mely 
eredeti jellemének megtartása mellett, s beltermészeténél 
fogva, egyházi jog ; 

b) hogy az az egyház történelmi téren szülemlett, s az 
egyház alkotmányába nem külről becsempészett, hanem az 
illetők kitűnő buzgalmának elismerése jeléül, az egyháztól 
adott jog ; 

c) hogy az vallásos-egyházi és pedig katholika, mert 
katholika vallásosságon nyugvó ; nem pedig világi vagy ál-
lami jog ; 

d) hogy az canoni tételes egyházi jog, mely csak a 
canoni szabályok, vagy rendeletek alapján gyakorolható, s 
azok szerint megítélendő ; végre 

e) hogy az kizárólag személyes jog, következésképen 
semmi népfelsőségnek vagy democraticus testületeknek ki-
folyása nem lehet, sem reá át nem ruházható a pápa bele-
egyezése nélkül. (Folyt.) 

Schlauch Lörincz. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
L< )NDON. (A puseysta párt ereje és alakzata.) A fran-

czia „Etudes religieuses" czimü folyóirat, a fenn kitett czim 
alatt, egy, helyzetünkre fontos levelet közöl, melyet ér-
demesnek tartunk egész kiterjedésében közölni. „Tisztelendő 
atyám! Hogy megfeleljek kívánságának, melyet kifejezett, 
megismerni ama átváltozást, mely most az anglikán egyház-
ban történik, iparkodtam a leghitelesebb források után látni. 
Ezek közöl némelyek szóbeliek, mások kéziratok, vagy 
nyomtatott okmányok. Mindannyit tudós mérsékelt férfiak-
tól nyertem, kik lehető leghívebbek iparkodtak lenni. Első 
kérdés, váljon Pusey Eireniconja, és az ezt követő vitatko-
zások jót szültek-e inkább vagy roszat V A jó kétségenki-
viili. Pusey nagyobb lépést tett közeledésében a katholiku-
sokhoz , mint előtte bárki az anglikánok között. Múlt-
kor egy beszédben, melyet a /rimes' is közlött, Manning ér-
sek örömét fejezte ki, hogy nem kell már többé az angliká-
nok ellen a transsubstantiatio, vagy legalább a valóságos je-
lenlét hitágazatát védeni, tekintvén azt, hogy az anglikán 
egyház azt most elismeri. A többi vitapontok is eltűntek 
már majd annyira, hogy könnyebb ma már azt kijelölni, 
miben egyeznek meg a katholikusok és anglikánok, mint 
azt, miben térnek el egymástól. Luther szerint az egész 
protestantismus a hit általi megigazulásban van, a többi szót 
sem érdemel. Ma az anglikánok ép oly hatalmasan vitatják 
a jó cselekedetek szükséges voltát, mint mi. Es e tan nem-
csak elméletben van meg nálok. A protestantismusnak egy 
másik alapállitását : ,a szabad vizsgálódást' az anglikán uni-
onista igehirdetők szintén nem tűrik. 50 évvel azelőtt senki 

15* 
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sem mondotta volna, hogy a szentírás magyarázatában a 
szentatyák irataira tekintettel kell lenni. Lassan lassan tisz-
teletre jutottak s főkép Newmann érdeme, hogy tanulmá-
nyoztatni kezdettek. De a szentatyák sem elégségesek, az 
egyház élő tantekintélyére van szükség. Most az unionisták 
is elismerik, hogy e tekintélynek hódolni kell, amiben vég-
telenül különböznek egyéb prot. felekezetektől. Hogy igazat 
mondjunk, az Eirenicon megjelenése óta az unionista párt 
szemben a kath. egyházzal, azon helyzetben van, melybe az 
anglikán egyházat 8-ik Henrik hozta, kényszeritvén azt a 
pápai tekintély elvetésére. Pusey könyvében is a pápai pri-
mátusra nézve a kath. tantól eltérő állitások foglaltatnak ; 
de ezek következetlenségek, melyeket egyedül az idő és jó-
zan értelem fog elsodorni.Bossuet maga sem tőn többet arra, 
hogy Luther, Melanchton könyveiből, az ágostai hitvallásból 
a kath. hitágazatokat vonja ki, mint az unionisták, hogy 
ugyanezeket az anglikán egyház által elfogadott könyvekből 
kimutassák. Midőn 25 évvel ezelőtt eme mozgalom Newmann 
által megindittatott, mindenki első lépést látott abban a kath. 
és anglikán egyház egyesitésére. De akkor még tulajdonké-
peni unionista párt nem létezett, és a „tendimus in Latium" 
még iszonyt keltett. A catholico-anglikán párt még cse-
kély volt, és sokszoros kárhoztatások sulyra alatt görnyedt. 
Most ez egészen megváltozott, a párt hatalmasan növekedett, 
Azon időben sokan, kik a mozgalomhoz csatlakoztak, meg-
elégedtek avval, lia a góth templomokat bámulták, ha az 
úgynevezett ritualismusnak hódoltak, melyhez azonban ko-
moly eszme nem fűződött. Newmann kimélet nélkül ostorozta 
az e fajta ritualistákat, és az el is tünt. „Hiába tagadnók — 
mond a Times — a mostani ritualisták nyiltan hirdetik a 
kath. hitágazatokat." Nem feltünő-e, hogy midőn eme párt-
nál minden jóra fordult, többen a katholikusok között hagy-
ják el régi reményeiket ? — Az anglikán egyházban jelen-
leg lefolyó változás figyelemre méltó. Megismerésére igen 
alkalmas egy emlékirat, melyet egy igehirdető egy anglikán 
püspökhöz intézett, ki a szertartási unionisták gyakorlatait 
megismerni kivánta. Ezen emlékirat három, már megtért 
birálata alá került, kik egyhangulak bizonyítják, hogy a 
szerző inkább keveset, mint sokat mond. Ez emlékirat kö-
vetkezőleg nyilatkozik. „A fejlődés — ugy mond — melyet 
az anglikán egyházban az ajtatossági gyakorlatok, és szent 
szertartások használata vesz, és mely szükséges következ-
ménye a hitágazati és tani fejlődésnek, inkább hasonlit a 
kovászhoz, mely lassan hatja' át a tömeget, és eredményei-
ben nyilatkozik, mint valamely látható erőhöz, melynek ha-
tározott központja volna. Ez az oka, hogy egész határozott-
sággal nem lehet kijelölni, bizonyos ajtatosságok és szertar-
tások megtartása, mily pontig haladt közönségünkben. Majd 
naponkint lehet észlelni ama kovász hatását e vagy ama 
irányban. Itt, hol léte tudva volt, már áthatotta az egész tö-
meget, amott, hol még nem is gyanítottuk, legalább érezhető 
egyes nyilatkozataiban. Működése még nem teljes, — csak 
kezdődik. Ez irány ellen még felülről és alulról, ki-
vülröl és belülről nagy levén az ellenkezés, még nem fo-
gunk megnevezhetni bizonyos plébániákat, és áldozárokat 
(az unionisták mindenütt „priest" áldozár szavat fogadták 
el,) hol és kik által hozattak be ama szertartások, hanem in-
kább általános kifejezéseket használandunk. Semmit sem 

mondandunk, amit öntapasztalás után nem tudtunk meg. 
Először is ki akarjuk fejteni, az anglikán hitű világiak között 
mennyire fejlődnek ez irányban a dolgok. Az imakönyvek, 
melyek a laicusck számára nyomattak, nem az elmélet köny-
vei, hanem a lelki szellemi igények kielégítésére, kívánatra 
írattak. Egyike alegterjedtebb imakönyveknek a ; „Az an-
glikánnak vezetője (kalauza) a hitben és ajtatosságban." 
Vannak e könyvben reggeli és esteli imák, lelkismeret vizs-
gálásra szolgáló utmutatás, ajtatosságok a szentek ünnepeire, 
tanitás a gyónás helyes elvégzésére,az Oltári-szentség (Eucha-
ristie) vétele, a szent titkok alatti méltó magatartás, a való-
ságos jelenlét, és az Eucharistia áldozati jellege semmi két-
séget nem tűrő nyelvezeten vannak kifejezve. Vannak imák 
a megholt hivekért is. E könyv két jelentékeny kiadást ért. 
Egy kisebb könyv, melynek czime; „Az imák kis könyve" 
hasonló tartalmú és 4000 példányban kelt el két év alatt. 
Véget nem érnék, ha elsorolni akarnám azon apróbb ima-
könyveket, melyeket valóságos katholikus szellem leng át. 
Vannak nagy számmal, melyek kizárólag az „Oltári szentség-
nek" vannak szentelve. Az „Oltár kézikönyve" több ezer 
példányban forog közkézen. Más imakönyvek ismét az ige-
hirdetők számára hasonló irányban adattak ki. A „papi imák 
könyve" majdnem egészen a régi officium alapján készült, 
és a valóságos jelenlétet, a miseáldozatot, holtakérti imá-
kat félre nem magyarázható szavakban tartalmazza. Van 
benne részletes utmutatás a gyónások hallgatására. Ez ben-
nünket arra utal, hogy az angl. egyházban divó gyónási 
gyakorlatról szóljunk. Ismerek magam áldozárokat, k ik 
egész éjeleket töltenek a templomban gyónók kihallgatá-
sával főbb ünnepek előtt, és a gyakorlat nem igen különbö-
zik a romai egyházban levőtől. A pap stólával és karinggôl 
ül. A vezeklő mellette térdel, rendesen kereszt előtt. Miután a 
confiteornak felét elmondta volna, elősorolja bűneit, és pe-
dig nemcsak a halálos, hanem a bocsánandókat is. A pap erre 
intelmet ád, azután imákat rendel vagy más jó cselekedete-
ket, és a feloldozást adja. Végre áldását a vezeklőre. Van 
több társulat, melynek czélja ajtatossági gyakorlatokban áll. 
Kettő virágzik különösen, és ezek az Oltári-szentség tiszte-
letét terjesztik. A női szerzetes testületek természetesen még 
csak a gyermekkorban vannak. A szerzetesnők száma a szá-
zat felülhaladja. (Mások szerint sokkal nagyobb.) A zsolozs-
mát elmondják rendesen együtt a régi salisbury-i breviárium 
szerint. Azok között, kik az egyházi isteni-tiszteletben a 
régi szertartások visszaállításán fáradoznak, két osztály kü 
lönböztető meg. Némelyek a régi nemzeti istenitiszteletet 
kívánnák visszaállítani, amint az a salysburei mise- és szer-
tartáskönyvben foglaltatik; mások mennél inkább alkal-
mazkodni a kath. egyházban jelenleg használt szertartások-
hoz. A két szertartás közötti különbség nem nagy levén, 
mindkét rész ugyanazon egy gyakorlati czél feli irányul. 
Az eucharísticus isteni-tisztelet megtartásában leginkább 
szemlélhető a kath. újítások eredményTe. Nehezen foghat va-
laki már megyét találni, hol a plébániai templomokban fel 
nem lelhetné itt ott a teljes liturgiái öltözetet. (Humerale, 
alba, cingulus, manipulus, stóla, casula.) Némely megyékben 
általánosabb, másokban ritkább, de mindenikben fellelhető. 
A legnagyobb és leggazdagabb templomokban a fényesebb 
isteni-tisztelet alkalmával a szerpap és alszerpap sem hi-
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ányoznak szokottöltönyeíkben(dalmatica.)Mégnagyobb azon 
egyházak száma, hol az oltáron a viaszgyertyák használtat-
nak. Az isteni-szolgálat alatt a ténykedő pap, és segédei ki-
sebb vagy nagyobb pontossággal megtartják és követik, ami 
a régi misekönyv rubrikái által rendeltetik. Sok he-
lyen megvan a tömjénneli füstölés is. Hozzá tehetem, hogy a 
rubrikákkal megegyező öt szin használata is olyannira elter-
jedt már, hogy egyes helyekeni behozatala fel sem tűnik 
többé. Majd minden, enemü utasitások ez vagy amaz irány-
ban növekednek. A hivek már rendesen figyelmeztettetnek, 
hogy az áldozáshoz csak ugy járuljanak, lia éjfél óta éhgyo-
morral vannak. Feszületek, képek, különösen a b. Szüz-
anyáé, ki karjaiban tartván Jézust a megtestesülés titkát je-
lenti, — gyakoriak, és mint külön ajtatossági gyakorlat esz-
közei használtatnak. Ismerek papokat, kik a hivek kí-
vánatára ily tárgyakat megáldanak, sőt a víz megszentelése 
sem ismeretlen épen ugy, mint érmek, keresztek viselése. Is-
métlem mind ezek után, hogy csak öntapasztalásom ered-
ményeit irtam le." 

Idáig az emlékirat. Az, kinek közvetítése által olva-
sásához jutottam, állítja, hogy szerző a valóságnál még 
kevesebbet mond. Igy az anglikán szerzetesnők száma fel-
rúg legalább 4—500-ra. Néhány zárdában örökfogadalma-
kat tesznek, (igy Ginistradban), másokban csak 3 évre, 
melyek a lefolyás után ismételtetnek. Ez történik Cleeverben. 
Biztosítottak arról, hogy nincs példa arra, hogy valamely 
szerzetesnő (anglikán) fogadalmait meg nem újította volna. 
— Olvasván a részben közlött emlékiratot, lehetetlen, hogy 
meg ne lepessünk ama lényegesen gyakorlati irány által, 
melyet az anglikán egyházban a vallási mozgalom vett. A 
kath. vallásos gyakorlatai észrevétlenül mindinkább tért 
nyernek. Az anglikán cultus alakzata egészen katholi-
kussá lőn. Csudáljuk, hogy annyi katholikus érzületet talá-
lunk a családok egész tömegénél, mely 3 század óta prote-
stánsnak mondja magát. De az álmélkodás alábbszáll, ha 
meggondoljuk, hogy a kath. ajtatosság ősrégi gyakorlatai 
inkább parlementi határozatok által szüntettek meg, mint a 
nép szivében. Némelyeknél századokon át megmaradt a 
szokás a holtakért imádkozni, másoknál a védszentek segély-
hívása, másoknál a bold. Szűz iránti különös tisztelet, má-
soknál ismét a megtartott meggyőződés, hogy az államegy-
ház lényegesen nem különböző a régi kath. angol egyháztól. 
De ami leginkább megmaradt, az az Oltáriszentségben való-
ságosan jelenlevő Jézus Krisztusbani hit. A „Times" maga 
is bevallja, hogy „az Oltáriszentségrőli katholikus tan minden 
időben nagy vonzerővel bírt bizonyos osztályú emberekre."— 
Midőn 1629-ben Hadamar nassaui berezeg visszatért az egy-
ház kebelébe, és a kath. hitet Nuising fejedelemsége terüle-
letén visszaállította, különösen a falusi népben, roppant volt 
az öröm. Látni lehetett a pórokat, mint jönnek misemondó 
ruhákkal, kelyhekkel, ereklyetartókkal, melyeket apáik 80 
év előtt elrejtettek, reményelvén az igaz valláshozi vissza-
térés idejét. Igaz, ily lelkesedést Angliában általán ugyan 
nem észlelhetni, hanem az igehirdetők, kik a régi szertartá-
sokat visszaállítják, nem találnak ellenmondásra. Eleinte 
ugyan bámulnak, de csakhamar megszeretik azokat, és 
ragaszkodnak hozzájok. — Az anglikán egyház legvalláso-
sabb, és legszeretetteljesebb része ezen irányzat felé hajói. 

Ha a londoni úgynevezett „rituális" egyházak csekélyebb 
számúak viszonyítva a többi szorosan vett prot. templomok-
hoz , mégis az előbbiek szorgalmasabban látogattatnak. 
Látni itt gazdagokat és szegényeket, és mindannyian ajta-
tosan imádkoznak. Ez év elején a ,Times' ily templo-
mokba levelezőket küldött, nem a legjobb szándékkal, de 
rajtok is ismétlődött Balaam története ; átkozni jöttek és 
áldásokat voltak kénytelenek mondani. Ezóta a ,Times' 
még ellenségesebb lőn, és erőszakos eszközöket vél alkal-
mazandóknak a catholicismus benyomulása ellen. „Mire valók 
püspökeink, mond, ha ezt sem tudják megakadályozni; a 39 
czikkely comoedia, ha avval katholikus értelmet kötnek 
össze." Egész dühe t. i. kiömlött, midőn tudósítója egy angl. 
szertartási templomban egy hitoktatáson jelenlevén, azt ész-
lelte, hogy az evangélistáknál az Oltáriszentség szerzését 
tartalmazó helyeket egészen leplezetlenül kath. értelemben 
hallotta magyaráztatni. Megbotránkozott azon, hogy a cate-
chista még azt merte mondani, hogy ez az angol egyház 
tana. A ritualismus tehát, mint látjuk, nem áll itt egyedül 
külső kath. szertartások behozatalában, hanem a kath. egy-
ház tana és szokásai jutnak ismét megbecsülésre. — Húsz 
és néhány év előtt egy salisburyi igehirdető egy régi ablak-
festményen látott minta szerint készíttetett magának szer-
papi öltönyt. Nevettek raj ta és csúfolták akkor a „britt 
szerpapot" (british deacon), most nagy már meglehetősen az 
ily britt szerpapok száma. Számosan oly ruhákat készíttet-
nek, minőket hajdan az angol kath. papok viseltek, mások 
görög papok módjára öltözködnek, reverendában is járnak, 
tonsurát viselnek, és ez nem gyermekes játék, hanem módja 
a nyilatkozásnak, hogy visszatérnek a régi egyházhoz, ki-
jelentése azon hitnek, miszerint a papság nem tisztán mini-
sterium csak, hogy az egyházi férfiak élete a visszavonulás, 
az ajtatosság, önmegtagadás élete. A papi nőtlenség is, mint 
a ,Times' bevallja, nyilt védőkre talál az angl. egyházban. 

A malinesi első nagy kath. congressus mintájára az 
anglikánok is tartottak ily nagy, egyházi és világiakból 
álló gyülekezetet, és miután a második mechelni gyűléssel 
az egyházi művészet tárgyainak kiállítása volt egybekötve, 
a yorki anglikán gyűlés hasonlót rendezett. íme, mit ir 
erről egy angol lap. „A gyűlés termét 10 órakor elhagytam, 
hogy a kiállítást szemlélhessem. Egyedül az egyházi öltö-
nyök, melyek a különböző egyházakban használtatnak, és 
a kiállításra küldettek, megérnek 250,000 frankot. A neve-
zett öltönyök körülbelül 100 egyház tulajdonát képezik, de 
van ezeken kivül még legalább 250—300 angl. templom, 
hol ily egyházi öltönyök használtatnak. Eme ruhák fénye-
sek, selyem bársony szövet, drága kövek és gyöngyök paza-
rul alkalmaztatnak. Volt casula, mely maga 5,000 f rankra 
bccsültetik. Volt egy ereklyetartó is szemlélhető, Sevell 
asszonyság birtoka, a szent kereszt részletével, 12 apostol-
és más 36 szent ereklyéivel (Az unionisták ugyan az erek-
lyék tiszteletét még nem engedik meg; de nem sokára bizo-
nyosan házaikon kivül is használandják.) Láthatók valának 
időrendi sorozatban réz- és kőnyomatu képek, melyek a re-
formatio utáni korszakból püspököket és papokat ábrázol-
nak, annak kimutatására, hogy e kor után még sokáig meg-
tartották a régi egyházi öltönyöket. — Ezen formák és szo-
kások mögött egész sorege rejlik a katholikus tanoknak, és 
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a mai ritualismus már nem érdemli meg többé azon gúnyt, 
melylyel Newmann évtizedek előtt sújtotta az akkori ritualis-
tákat. A kivánat az anglikán és kath. egyház közötti egye-
sülést létrehozni, őszinte és szilárd. A felhozott részletek 
némi fogalmát nyújt ják a mozgalom nagyságának, mely 
bátran halad előre és erősödik. Ugy látszik, nem félnek az 
unionisták többé a parlementtől sem. 

Alliták ugyan nem rég, hogy a londoni püspök egy 
törvény hozatalát kérte volna az ujitások megszüntetésére, 
amiről azonban kételkedünk. 0 kegyelmessége jól tudja, 
hogy a parlement csak következő dilemmával válaszolna : 
vagy ellenkeznek eme ujitások az ország vallási törvényei-
vel vagy nem ; az első esetben támaszkodjanak a püspökök 
a törvényre, a másodikban nincs ok megvonni a ritualis-
táktól a szabadságot, melyet más véleményüek is maguknak 
követelnek. Mások nem osztják e nézetet és lehetőnek 
hiszik, hogy történhetik valami a püspökök és a parlement 
részéről ; de akkor ujabb kérdések merülnek fel. A ritualis-
mus magában véve kisebb jelentőségű, mint azon kath. 
tanok elfogadása, melyeknek a szertartások inkább követ-
kezményei. Az unionisták felvevén ismét a liturgikus öltö-
nyöket, stb., bevallották, hogy hisznek a mise-áldozat jel-
legében. Ha tehát a püspökök az ügyet a parlement elé 
viszik, nem az a főkérdés, ha megengedtetik-e az angl. egy-
háziaknak, hogy ténykedéseikben viselhetnek-e sárga- vagy 
zöldszinii misemondó ruhát, tömjént használhatnak-e, vagy 
keresztet, viaszgyertyát, — hanem váljon az államegyház 
elismer-e valóságos papságot, örök áldozatot és oltárt? Ez 
lesz a tulajdonképeni kérdés. Mi katholikusok, kik nem 
igen tartjuk érvényesnek az anglikán papszenteléseket, 
érdek nélkül vagyunk e vitában. Ameddig nekünk be nem 
bizonyitják, hogy Barlow, ki Parkért felszentelte, valóságos 
püspök volt, soha sem ismerendjük el, hogy papi rendjük 
egyérvényü a muszka, vagy keleti szakadárokéval. De ha 
anglikán szempontból nézzük a dolgot, mely szerint a fel-
szentelés érvényes, nyiltan kimondjuk, hogy az anglikán 
egyháznak nincsenek papjai, hanem csak igehirdetői, nincs 
áldozata, hanem csak szolgálata, nincs oltára, hanem csak 
áldozóasztala; — a behozott szertartások értéknélküli üres 
dolgok ; ha pedig az ellenkező áll, akkor az áldozat, áldo-
zár és oltár fogalmai kétségen kivül komoly, ünnepélyes, 
magasztos szertartásokat kívánnak.*) 

Egy másik fontos kérdés, tudni, mit jelentenek a sym-
bolum e szavai : „Hiszek a szent kath. egyházban," és az 
apóst, cselek, szavai, melyek szerint a püspököket a Szent-
lélek rendelte az Isten egyházának kormányára ? Mindenek-
előtt el kell dönteni, hogy e szent egyház váljon Isten kö-
zege-e az emberek között e földön, vagy a parlement ? Ugy 
látszik, hogy ha bizonyos lapok folytatni fogják az izgatást 
a ritualismus ellen, kérvén a parlementtől és püspököktől 

*) O'LUoghlen febr. 8-án az alsóilázban engedőimet nyert egy bili, 
vagyis törvényjavaslatnak beadására, melyben eltörültetteknek nyilatkoz-
tatnak azon előbbi törvények, a transsubtantiatio, a szentek segítségül 
hivása és a szentmise-áldozat ellen ; ugyszinte, melyek a kath. angol pol-
gárt képtelenné nyilatkoztatják a lordhelytartóságra Irlandban, s meg-
tiltják neki, hogy hivatalos ruhájában ne merjen menni kath. templomba. 
O'Connel hivatalos ruháját a templom előtt a nép láttára szokta volt le-
tenni. — ,Union' 41. sz. 9. febr. 1867. 

annak elnyomatását, a párt fejei a nemzethez fordulandnak 
és kitárandják előtte mind ama kérdéseket, melyek itt 
számba veendők, a szent könyvek isteni ihlettségétől, Jézus 
istenségétől, a keresztség általi újjászületéstől kezdve egé-
szen a canon „vita et honestas clericorum" fejezetéig. Való-
ban a ritualistáknak köszönhető, hogy a hitetlenség eddig 
túlsúlyra nem vergődött az államegyházban. Több körül-
mény csudálatos módon a ritualisták segélyére jön. Először 
is, mint emiitők, kétségen kívüli tény, hogy az anglikán 
papság legtudósabb, legajtatosabb és legszeretetteljesebb 
része követi őket. Azután mindinkább nő az ellenszenv ama 
rideg templomi szolgálat ellen, mely a presbyterianusoktól 
kölcsönöztetett. A ,Times' maga bevallja, hogy leginkább 
az u j nemzedék az, mely a mozgalomhoz csatlakozik. Egy 
igen tanult angol, jó figyelő, aki csak nem régen azt tar-
totta, hogy a puseysmustól legfölebb egyes megtéréseket 
lehet várni, múltkor e szavakat intézte hozzám : „én megvál-
toztattam nézeteimet. Isten mindenható, és az események 
gyorsan haladnak- A jelen nemzedék ugyan, mely az ügyek 
élén á l l , roppant nagy csuda nélkül nem fogja Romá-
vali egyesülésünket aláirni, hanem a most serdülők tanúi 
lehetnek e szerencsés eseménynek Szereti az uj tant és 
gyakorlatokat. A papismustóli iszony napról napra fogy. 
Ezelőtt, ha valaki katholikussá lett, elveszté jó hirét, nevét, 
családja száműzte köréből, páriává lőn. Ez mind megválto-
zott. Vannak ugyan még most is családok, kik megéreztetik 
katholikussá lett rokonukkal a gyűlöletet ; de ez ritkaság. 
A „megtért," mely gyűlöletes volt, most becsült nevezéssé 
lön. Meglehet, hogy csalódom, de azt tartom, a vallásos Lon-
don minden évben egy lépéssel közeledik Roma felé." 

Ama eszközök közöl, melyek által az ifjúság körében 
kath. eszmék terjesztettek, egy főeszköz a vallási ének volt. 
Sokat szerzett Newmann, ki az irodalom minden ágában si-
kerrel működött, de legtöbbet Keble, Pusey barátja, a jeles 
költő. Halála után emlékére rövid idő alatt 125,000 frank 
gyűlt be. Angliában szokás egy párt erősségét az áldozatok 
aránya szerint megitélni, és azért az 5000 font megtette 
hatását. Mutatja, mily népszerű volt Keble a családokban, 
mennyire terjedtek költeményei. Énekei általában olyanok, 
hogy a katholikus használhatja hite és érzelmei kifejezésére. 
A ritualisták vagyis unionisták nem hagyhatják el a publi-
citás, a nyilvánosság egyéb eszközeit. Az értekezések hal-
mazát birjuk tőlök, ezek vagy szorosan hittudományiak 
vagy gyakorlatiak, ájtatosságra vezető és utmutató iratok. 
Különféle folyóiratokat is tesznek közzé, melyek közöl má-
sok a műveltebbeknek, mások ismét vegyes olvasó-körnek 
szánvák. A tanulmányok és kiadványok egy más neme is 
szolgál eszközül czéljaik elérésére. Van ugyanis Angliában 
Scótcziában és Irhonban több társulat, melyek czélja, a három 
britt ország történetének felderítésére szolgáló okmányok ki-
adása. Felesleges említenünk,hogy ez iratok jobbára egyházi 
eredetűek.Hogy jeles kiadásaik eszközöltethessenek, tudomá-
nyosjegyzetekkel és előszavakkal elláttathassanak,szükséges 
katholikuseszmék,intézmények és tanok tanulmányozása.Sze-
retettel szentelik magokat e tanulmányoknak, és kitartással. 
Igy, ezen uton sok előítélet tünedez. Egy angol mondá ne-
kem múltkor, miszerint honfitársainak roppant tisztelete 
melylyel Shakspeare és müvei iránt viseltetnek, szintén nagy 
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mérvben eszközli katholikus eszmék terjedését. Egy régi 
szerző, prot. igehirdető, és Shakspeare életirója, ki részle-
tekben bővelkedik S. élete felől, egyszerű rövid és tiszta, 
világos elbeszéléseiben mondja, hogy a nagy drámaíró mint 
katholikus mult ki a világból. Voltak természetesen sokan, 
kik ezt kétségbe vonták, de bebizonyíttatott számtalan idé-
zetek által, hogy S. drámáiban katholikus. — A legújabb 
időkig az anglikánok a katholikusok által irt müveket nem 
olvasták, de most a választófal ledöntetett. Hála a támoga-
tásnak, melyet az oxfordiak nyújtottak, a katholikusok 
most jelesebb Írókkal birnak, mintáz anglikánok, és például 
Newmann müvei protestánsok, ugy mint katholikusok által 
olvastatnak. Sok anglikán püspök boldog volna, ha körleve-
leiknek annyi figyelmet szentelnének hiveik, mint Manning 
érsek pásztori iratainak. Az utóbbiakból a ,Times' is közöl 
néha kivonatokat. Egyátalában semmi sem történik észre-
vétlenül, mit a kath. püspökök cselekesznek. Száz éve an-
nak, Challoner apostoli lielyettnök, hogy a rendőrség kuta-
tásait kikerülje, csapszékekben sörös kancsók mellett taní-
totta híveit. 25 év előtt me'g kath. főpásztor észrevétlen sze-
mélyiség volt Angliában. Ma már a kath . püspökök az an-
glikánokkal egyenlő tiszteletben részesülnek a nemzetnél. 
Ha az ügyek ily irányban tovább is haladnak, tíz év múl-
ván, ha egyszerűen püspököt emlegetnek, ez kath. püspök-
ről lesz értendő, mint Éjszak-Amerikában már most is tör-
ténik. Egyszóval a kath, egyház Angliában valóságos léteit 
nyert a protestánsok szemeiben is. 

Ime mit müveit a catholicismus kovásza ! Csudálkoz-
hatni-e azután, ha a jobblelküek megtérnek, vagy a kath. 
egyházzali egyesülést óha j t j ák? A salisburyi püspök 1864 
aug. 6-iki körlevelében mondá, hogy az első lépesnek az 
anglikán egyház által kell történni, és midőn megyéje cse-
kély számú igehirdetői ezen egyesülési irányt kárhoztatták, 
néhány hóval később válaszolá : az Urnák kívánsága, hogy 
egyháza egy legyen, és tagjainak kötelessége oda törekedni, 
hogy fejőkkel egyértelműek legyenek. Skótcziában a bret-
chini anglikán püspök azt kivánta, hogy általános zsinat 
hivassék egybe, nem a tridenti zsinat tekintélyének megin-
gatására, hanem hogy Bossuet tanácsa szerint, barátságos 
uton a nehézségek megoldassanak. 1863 aug. 6-án a me-
gyei zsinatban egybegyűlt papokhoz, miután a megoszlás-
ból származott roszakat ecsetelte volna, igy szólott : „az 
igaz keresztény polgáriasodás előmeneteleket tesz, az elő-
itéletek szűnnek, a vallási keserűség tünedez, és az emberek 
belátják, hogy az igazság szeretet nélkül lehetetlenség a 
malaszt rendjében. És amint a reformatiot megelőző század-
ban a külön véleményű jobblelküek az általános zsinatban 
láttáK a baj orvoslására szolgáló eszközt, nem tudnánk-e mi 
is, tekintve a bennünket fenyegető veszélyt, reményleni, és 
munkálkodni azon, hogy üssön mennél hamarább az óra, 
melyben Isten egyháza ismét egyesüljön erőben és dicsőség-
ben ? Ekkor közös ellenségünk támadásai által indíttatva, 
és lelkesítve az igaz béke szeretete által mindazok, kik hisz-
nek Jézus istenségébe, és egy egyháznak, mely az ő közege 
— szükségességébe, egyesülendnek Isten vezetése alatt. Ek-
kor minden kérdés nyugodtan fog megvitattatni, minden 
kívánat őszintén, nyiltan megvizsgáltatni. A szeretet leend 
az egyensúlyt föntartó, és Isten — akár irott akár nem 

írott — igéje a bíró." — Igen, mi is reménylünk. Nem ké-
telkedünk azon, hogy Isten adhat egyházának Hilariusokat, 
Vazul, és nazianzi Gergelyeket, egy szóval férfiakat, kik a 
szilárdságot mérséklettel, a tudományt bölcseséggel, és a sze-
retetet a szellem minden egyéb tulajdonaival egyesitvén, 
visszavezetendik az akolba tömegesen a testvéreket, kik 
nem oly távol állanak az igaz hittől, mint a fél vagy egész 
ariánusok, kiket e nagy szentek a tévely és szakadás köte-
lékeiből kiszabadítottak. 

VARSÓ, jan. 9. Nyoma sincsen már többé annak, mit 
a bourbonok bolcsesége I. Sándor czár nagylelkűségétől 
Lengyelország javára nyerni szerencsés volt. Lengyelország 
megszűnt létezni, belügyi önkormányzata, melylyel 1815-től 
fogva még birt, lerontatott. Ezen rendszabály növeszti a 
nyomort az országban. A hivatalnokok egész serege hivata-
lát vesztvén, kenyér nélkül van. Máris halljuk, hogy többen 
főbe lőtték magokat. De ha már anyagi helyzetünk nyomor-
teljes, lelki állapotunk még roszabb. Felinski számkivettet-
vén, joghatóságát egymásután négy praelatusra ruházta, kik 
egymást követték a fellegvárban, hol kivülök még 264 fo-
goly van. Tserkaski herczeg az érseki megye kormányzó-
jává egy gyenge férfiút nevezett (Zrolinski) ; a plébániák 
számát 12-re szállította le, és ide lelkészeknek kényekedve 
szerint válogatott. Ezen egész Tscrkaski-féle hierarchia a 
törvényszerű, kánoni érvény árnyékával sem bir ; miből 
következik, hogy a kötött házasságok, gyónások stb. érvény-
telenek. A chelmi megyében a lelkek üdve még inkább van 
veszélyeztetve. Miután T. a valóban hősies vértanúi püspö-
köt elűzte volna, az összes kanonokoktól, és a megmaradt 
görög egyesült papnevelde növendékeitől ígéretet követelt, 
hogy a romai szentszékkel semmiféle viszonyba nem fognak 
lépni. Az öregek reszkettek, de aláirtak, a seminaristák 
közöl 11-en nem álltak reá eme hitehagyásra. Tserkaski 
elrendelte, hogy ezek Siberiába küldessenek. E kegyetlen-
ség utolsó volt, melyet a tatár herczeg elkövethetett, most 
mint kegyvesztett Moszkvában tartózkodik, hanem azért a 
helyzet nem változott. Ha a herczeget eredetére nézve ta-
tárnak nevezem, nem akarom mondani, hogy társalgási 
modora durva, ellenkezőleg igen is finom. Valóságos képmu-
tató, ki mindig emberségről, társadalmi erényekről, jóté-
konyságról beszél, dicséri a bölcseket, kik ezeket gyakorol-
ták. Ismeretesek az efajta emberek, kik Socratest, Marc-
Aurélt sőt Juliánt is Üdvözitőnk elé teszik. A hithirdetőkben 
mindent gáncsolni, a pogány bölcseket csudálni szokásuk. A 
csudákat mind a természet gépezete által vélik magyaráz-
hatni, és hogy a vallás tényeit be ne vallják, a történetet 
hamisítják meg. Erényt követelnek, de végre is az embert 
megfosztják hitétől, elveitől, reményeitől, a társadalmat az 
erős alaptól, az üldözött erényt a vigasztól, az észt a világos-
ságtól, a lelkismeretet a nyugalomtól : Istentől pedig ural-
mát, dicsőségét szeretnék elrabolni. 

VEGYESEK. 
Februar 11-én Győr városa a birodalmi fővárosból ha-

zaérkező főpásztort, az ország kinevezett prímását legfénye-
sebben fogadta, estve pedig azon nap hosszusoru fáklyásme-
nettel, a püspöki lak udvarán zenével megtisztelte. Az or-
szág főpapját a város nevében Ziska József ügyvéd köszön-
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tötte,jeles szónoklatában a prímások nagy tetteit,a hazára ál-
dásos működéseiket kiemelve,s a hasonló tettekre, a haza je-
lenlegi állapotában nem kevesbé szükséges primási közremű-
ködésre biztos zálog gyanánt ö föméltóságának a győri me-
gyében, különösen Győr városában végrehajtott nagy tet-
teit, közczélü jótékony áldozatait felhozta. „Herczegséged 
kettős állása szerencsés megoldásától függ milliók, egy egész 
nemzet boldogsága; a magyar clerus soha sem tagadta meg 
azt, amivel hazájának tartozik, nincs is történelem, mely 
oly dicső emlékű főpapokkal dicsekedhetnék, mint hazánk 
történelme. Herczegséged, pályája rövid ideje alatt is,tanúsá-
got tett arról, hogy az ősök szelleme él az utódokban, tekin-
tsünk Győr-szigetre, ott áll maradandó emlékül herczegsé-
ged által a szenvedő emberiség fájdalmainak enyhitésére és 
a kisdedek szellemi fejlődésére emelt menhely ; nem vol-
tunk-e tanúi a győri jogakadémia újbóli felállítása körül ki-
fejtett buzgólkodásának ? nem ismerjük-e azon nagylelkű 
anyagi áldozatot, melyet herczegséged felajánlott ?" stb. A 
főm. herczegprimás kegyesen fogadta, szívélyes szavakban 
megköszönte Györ városának eme üdvözletét, tiszteletét, s 
magas hivatása iránti részvétét. 

Megjelent az általunk és több lapokban előre hirdetett 
munkának első füzete : Jézus és Mária élete, irta Intay Va-
zul sz. Benedekrendjebeli pap. Ara 30 kr . — Az első átte-
kintésre is a munka a történelem és a hittan szigora követe-
léseinek eleget tenni akarván, ami ily nagy horderejű tárgy-
nál soha el nem hanyagolható, a lelki épülésnek is akar szol-
gálni. Mária élete az erények tüköré, mondá sz. Ambrus, 
Jézus élete pedig, mint sz. Bernard irja, az erények példája, 
az életszentség ösvénye : a jámbor szívű író ezt nem tévesz-
tette szem elöl. Minden ajánlásra méltónak találjuk e munkát 
s terjedését fölötte óhajt juk. Akiadásnál a terv megváltozta-
tott, az egész munka csak 4 füzetben fog megjelenni, miután 
a kőmetszetek kihagyatnak ; ennek következtében az ár is 
felényire leszállittatik. A füzetet utánvétellel nem lehetvén 
elküldeni, mivel a posta 1 fton aluli utánvételeket el nem 
fogad, akik ily uton rendelkeztek, azok az egész munkát 
fogják egyszerre megkapni. 

A pesti lapok emiitették, hogy Jolsváu, Gömör-
megyében, valami Stefáncsok, muszka czélokra izgató, 
pártütésre biztató küldöncz fogatott el. Hir szerint emlege-
tik azt is, hogy eme elfogatás szélesebb körű, s rendszere-
zettnek látszó összeszövetkezés szálaihoz vezetett, melyben 
ismert magyar polgárok nevei is be volnának keverve. — 
A nyomozás, és bírói eljárás majd felderíti, mi van a dolog-
ban ; addig is, nem ta r t juk czélszerünek, ha ily jelensége-
ket, kósza hir után, nagyitunk, vagy belőle azonnal lehúzá-
sokat csinálunk, mert a szenvedélyeket izgatja, s ami talán 
még nincsen meg, azt másra, hogy legyen, mintegy ráerő-
szakolja, s olyakat is elidegenít a magyar ügytől, akik hozzá 
szívből hivek ; legkevesebbé sem osztanók pedig egy jeles 
magyar lapnak azon ujdondászi megjegyzését, melylyel e, 
magában igen gyűlöletes, és még nem is constatált dolgot, a 
Matica Slovenskával hozza némi összekötetésbe. A maticá-
nak czélja bevallottan más, tagjai között oly férfiakat is is-
merünk, kik a jolsvai történetet épen ugy kárhoztat ják, mint 
bárki, s lia látnák, hogy Stefáncsok és társai, csak legtávo-
labbi küldetéssel is dicsekedhetnének a maticától, azonnal 
és legerélyesebben tiltakoznának a nyilvános egylet ilyféle 
corruptioja ellen, s lia tiltakozásuk eredményt nem szülne, 
elsők, ünnepélyes kijelentéssel, lépnének ki a maticából. 

Megjelent, s a sz.-István-társulati tagoknak a napok-
ban megküldetik, ,Szeutek élete' (III . rész), ,Egyetemes 
magyar encyclopoedia' (5. kötet, 2. rész.) Ez utolsó ,B' 
betűnek kezdetén van ,Balzsam—Becker' czikkekben. A 
hazai czikkek kidolgozásukban nekünk magyaroknak, igen 

becsessé teszik a müvet. A ,Szentek élete' május 15-töl má-
jus 31-ig folyik. 

Girk György pécsi püspök ő nagyméltósága a pesti 
oltáregylet sz. czéljainak előmozdítására 25 o. é. forintot 
kegyeskedett szentelni, melyért a kegyelmes főpásztornak 
ezennel a legmélyebb hálaköszönet nyilvánittatik. 

Döllinger, ismert név a magyarok között is, kivált 
legutóbbi szomorúan nevezetességű munkái miatt, folyó 
évben a müncheni egyetem rectora lett, székfoglalási be-
széde, melyen a király és a szabadelvű, vagy inkább kőmi-
ves kormány tagjai is jelen voltak, nyomtatásban megjelent 
e czim alatt : „Die Universitäten sonst und je tz t ." Félve 
nyul tunk a röpirat olvasásához, s boszankodva tettük le. 
,Über Max i' ká 'ner ' ez a röpirat értelme, bevitatási tárgya : 
nincs a német egyetemeken kívül egyetem. Régibb korban 
az egyetem, habá r , mint a bolognainak 20,000 polgára 
volt, (p. 5.) semmit sem jelentett, mert „von der Kirche 
geleitete és beaufsichtigte, vom Klerus gepflegte Wissen-
schaft" volt ; mikor pedig a tudomány „an die scholastische 
Form gebunden, unter der Bevormundung der Theologie" 
áll, (p. 10 ) nem sokat jelenthet. A prágai, (1348) a bécsi 
(1365) egyetem sem emelkedhetett nagyra, mert az egyház-
hoz volt csatolva, (p. 9.) „Da begann mit dem 16. Jahrhun-
dert eine neue Ordnung," (p. 12.) „und die deutschen Uni-
versitäten stiegen einer früher nicht geahnten Macht und 
Bedeutung empor," „wo die Reformation gesiegt hatte, ent-
standen nun rasch neue Hochschulen;" (p. 13.) de ezek 
sem mehettek még sokra, mig a berlini egyetem „nicht 
im Dienste einer kirchlichen Confession" 1810-ben alapítta-
tott, (p. 21.) mely „wirkte wohlthuend und s tärkend" (p. 22.) 
„durch Entlasssung und Entfesselung" (p. 23.) a bécsi is 
utána indult ; a tudományok „sollen einander überwachen 
und ergänzen"(p. 26.) az egyházi Bevormundung csak káros 
lehet, mikint a mult századokban, s a jó Mich'l oly hiszem-
ben van, hogy csak „Deutschland ist im Alleinbesitze der 
rechten Universitäten," (p. 28.) Italia bújjon el, mert alig 
mutat fel „auch nur einen einzigen ausgezeichneten und 
umfassend gelehrten Theologen" (p. 33) a 17 században; 
„Spanien . . . im tiefen Verfalle" (p. 33) Muszkaország dicsé-
retes, (p. 34) de „unstreutig sind die Deutschen die univer-
salste unter den Nationen, in ihrem Schoosze findet sich dasz 
acht Menschliche in gröszerer Fülle," (p. 36) „Centraivolk 
der Menschheit, das Incommensurable dieser Nationalität 
hat noch jeden zurückgeschreckt." (p. 36) It.t van a „histo-
rische Begebung" (p. 39), Hegel történelmi könyve az olasz 
köztársaságokról „ein von Italienern unerreichtes W e r k " (p. 
40) „die Palme den Deutschen gebühre," „Bltithen und 
Früchte der Wissenschaft sind in den Gärten unserer Hoch-
schulen gezogen," (p. 41) Niebur, Humboldt, Grim Jakab , 
Ritter, főemberek; „das klassische Land der Theologie ist 
Deutschland geworden." (p. 44.) — Elég a rectori beszéd is-
mertetésére, az olvasónak felvilágosítására az egészről. Nem 
csuda, ha Döllinger szava, és a német egyetemekről való 
fogalmunk saját értékére leszáll, s mig ők az uralkodás 
gyönyöreiben kéjelegnek, addig az uralkodást a franczia tu-
dósok kezökbe ragadják. 

Bonnaz Sándor csanádi püspök, mikint a P. Hirnök 
irja, 1863-ban Versecz városának 42,000 ftot kölcsönözött, 
hogy a város a megkezdett templomot kiépíthesse, s a csapás-
teljes évben ezáltal a szegényeknek munkát és keresetet 
nyújthasson. Legújabban pedig 9000 ftot, melyet ő méltó-
sága még 1864 ben előlegezett volt a városnak, iskolai czé-
lokra adományozni méltóztatott. 

Kegyes adakozás. 
Egy káplán a veszprémi megyéből péterfillért . . 1 f. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Syomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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A katholika egyházi javak birtok-
czime Magyarországban. 

v. 
A m a g y a r e g y h á z i j a v a k és a l a p í t v á -

n y o k b i r t o k c z i m e . 
Az egyház jelleménél és lényegénél fogva ön-

álló, független, semmi világi hatalomnak alá nem 
vetett társulat lévén, önként következik, hogy kor-
mányzati hatalmánál fogva tisztviselőit is egymaga 
függetlenül minden kiilbeavatkozástól választhatja, 
azoknak tevékenységét meghatározhatja, jogkörét 
körülvonalozhatja s a közczél elérhetésére irányoz-
hatja. A kegyúri jog tehát, — mint mondatott — 
csak átszármaztatott jog, olyanoknak engedélyezve, 
kik iránt az egyház a vett jótényekért különös há-
lára magát lekötve érezte. Ha az egyháznak lehe-
tővé tétetett bizonyos helyen szellemi tevékenysé-
gét maradandólag kifejteni, természetes következés 
vala, hogy a jóltevőt nemcsak tényleg, hanem jogi-
lag is mint alapitót tekintette, ezen viszonyt jogi vi-
szonynyTá átalakította, és oly jogintézményt (patro-
natus) teremtett, mely e viszonyt állandósította. 

Az engedélyezésnek indoka tehát az alapit-
vány, — a javadalom alapítása, egyház épitése s a 
dotatio, azaz anyagi birtok, mely polgári rendelte-
tésétől elvonatván, egyházi czélokra fordittatik, en -
nek birtokába átmegy s mindazon jogi következmé-
nyeket vonja maga után, melyek természeti, vagy 
tételes törvények szerint a bonae fidei possessort il-
letik. Az egyház, mint jogi személy (persona juri-
dica) az állam jogterén jelenik meg s tőle vagyoná-
nak mindazon garantiáit követelheti, melyeket bármi 
más tagja az államnak, vagy más törvényes testü-
let igényel : annál inkább, mert nincs a társadalom-
nak tagja, ki egyik vagy más vallás hivének ne 
vallja magát, ki tehát ugy egyéni, mint testületi jo-
gai biztosítására számot nem tartana. 

Magyarországban, midőn sz. István uralkodni 
kezdett, kétféle fekvő birtok vala : álladalmi és törzs-
birtok. Ez előbbihez a határvégek, várak, a hozzá-
jok tartozó földek, nagyobb erdőségek, lápok stb. a 
roppant nagyobb rész az utóbbiakhoz tartozott, hol 
a törzsök, a nemzetségek (számra 108) felsőbbségi 
joggal birtak. 

Szent István ez utóbbit törvény által megszün-
tette, „reá állottunk — úgymond — az összes ta-
nács kérelmére, hogy ki ki legyen mind saját jószá-
gainak, mint a királytól vett ajándékoknak ura, 
még él."1) Tehát ez időtől fogva ezen birtokosokat 
mind a korona, mind a törzsök irányában a teljes 
tulajdonjog illette. 

A szent királynak ezen rendelete Kollár és 
P ray szerint 1016-ban keletkezett, s miután a püs-
pökségek egy részének alapitási évét okmányok hi-
ányában meghatározni alig lehet; de más részről a 
csanádi püspökség alapitása a fentebbi év után (1030) 
történhetett; végre valószínű, hogy a szent király 
az egyház dicsőségének emelésében haláláig mind-
végig buzgólkodott ; igen bajos tüzetesen meghatá-
rozni, mennyiben történtek légyen az alapitások 
álladalmi vagy magán vagyonból. 

Szalay hires történészünk az egyházi javak 
eredetét igy adja elő : „Miután a középkori álladal-
mak természeténél fogva a személyek állása mindig 
viszonyban volt a fekvő birtokkal : István mind a 
magáéból, mind, Koppány, Gyula, Kean, Othum le-
győzetése után, a hadi zsákmányból s a bukottak 
vagyonából oly dús adományokkal látta el az egy-
házat s egyház férfiait, hogy ezeket a fekvő birtok 
szempontjából is illethette az elsőbbség." 2) 

Tévednek tehát, kik a magyar egyházi java-
dalmakat csupa álladalmi javakból eredetieknek ál-
litják. 

íme néhány példa az ellenkezőről. Bizonyos-
nak látszik, hogy Géjza a pannonhalmi apátságot 

]) Decretum s. Stephani, c. 35. (lib. II.) 
a) Szalay, Magyarország története. 1. K. 1071. 
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nem álladalmi költségen épitette; bizonyos, bogy a 
tatai apátságot István király nevelője Deodat San-
severini gróf (királyi engedélylyel) alapitotta, ki 
magzatok nélkül halván el, összes vagyonát a tatai 
zárdára szállitotta.3) A pécsváradi zárdát maga sz. 
István mondja „ex donativis nostris dotavimus," — 
Damoslav vezér pedig magán vagyonából gazdagí-
totta.4) A csanádi Szűz Máriáról czimzett és a szt. 
György apátságot sz. Gellért alapitotta, és a király 
és királyné gazdagították. Ez utóbbi (a királyné) 
„Ad opus s. Gerardi Georgii militis martyris mille 
rnarcas promisit, quas in diebus suis integraliter 
juxta promissum adimplevit." 5) A későbbi királyok 
alatt is találunk magán egyénektől alapitott java-
dalmakra. Igy a sz. dömei apátságot Radó Nádor 
alapitotta, melyről Fuxhoffer mondja: „Forte ario-
lari licet eas aut inter episcopi, aut inter capituli ac 
eccae cathedralis (Quinque-ecclesiensis) possessiones 
censeri."6) A siklósi apátságot Gyula bán (Jula) 
alapitotta. Egyik utóda gróf Schuklos Péter azt a 
benedekiektől elvenni akarta, „praedictum monaste-
rium nostrum una cum aliis possessionibus, quae 
ipsi monasterio hucdum accreverunt, dedimus et 
contulimus s. ordini cisterciensium." "') A „jenői" 
pálosok kolostorát (Tüskevár mellett) alapitotta III . 
Miklós győri püspök. A váczi káptalanban két ka-
nonokságot magán egyének alapítottak, u. m. Lau-
chasz X. Ferencz és AVürth Ferencz. Mártonffy püs-
pök a gyulafejérvári káptalanban az 5 et 6 stallu-
mot alapitotta. Fejér Codex diplomaticusában e sza-
vak fordulnak elő: „Contulimus etiam terram Che-
way eidem Ecclesiae, quam propria pecunia emi-
mus ab Andrea filio Mihaelis.8) E néhány példa bi-
zonyítja, mily nehéz az egyházi javadalmakban fel-
találni az álladalmi és magán vagyont. 

Bármint is legyen a dolog, annyi kétségen ki-
vül van, hogy az egyház és egyházi férfiak „eorum 
jura possessionaria ex donationibus serenissimorum 
dominorum regum Hungáriáé habent atque possi-
dent;"9) tehát ép oly jogerővel birják a magyar tör-
vény előtt, mint az Eszterházyak, Battyányiak, Va-
yak stb. vagy egyéb nemesek a maguk javait, kik 

3) Fuxhoffer, Monasteriologia l . d . 196. — Szalay u. o. 
I. 996. 

4) Fuxhoffer u. o. 1. 183. 
à) U. o. 200 1. 
6) U. o. 206 1. 
7) U. o. 275 1. 
8) Fejér, Codex diplomaticus IV. 1. 69 lap. 
9) Tripartitum, partis 1. t. 13. 

azt adományozás utján akár közvetlenül, akár köz-
vetve nyerték. Mert minden, a nemesség és jószág-
adományozást illető hatalom királyainkra ruházva 
volt, úgyhogy „omnia bona et jura possessionaria 
ab ipsa sacra regni Hungaricae corona virtute trans-
lationis dependent/' l ü) 

Továbbá minden kétségen felül áll, hogy alig 
van Magyarországban egyházi birtok, mely királyi 
adományozásra nem hivatkozhatnék, következéskép, 
hogy azt „teljes szabadsággal birják mint nemesek 
a magokét." 1 ]) Az adományozó királyok mindnyá-
jan igaz koronázott fejedelmek voltak; — az egy-
házat törvényeink jószágnyeréstől el nem tiltották ; 
— az adományozott jószágok királyi hatalom alatt 
és adományképesek voltak, — végre az adományt 
nyert egyházak annak idején azokba törvényesen 
be is vezettettek. 

Minden törvénytudó magyar előtt pedig isme-
retes: hogy a királyi adomány a magyar nemesi 
birtokviszonyoknak 1848-ig alapintézvénye, tehát 
törvényes birtokczime volt, — hogy csak adomány 
által lehetett önálló tulajdont nyerni, melyet az il-
lető mint gyökeres jogot birbatott, ha abból tör-
vénytelenül kiesett, azt per utján visszanyerhette, — 
hogy azt helyes ok nélkül maga a felség sem ve-
hette vissza, hogy azt használhatta és jövedelmét 
húzhatta. Sőt az egyházi javak még ezen törvényes 
erőn felül oly kiváltsággal is birtak, hogy bün mi-
att el nem koboztathattak,12) s ha valaki ily tán el-
kobzott, vagy törvénytelenül elfoglalt javakra ki-
rályi adomány-levelet is nyert volna, az adomány-
levél erőnélküli volt,13) lia csak az illető egyház 
kárpótlást nem nyert.14) 

Hogy Magyarországban az egyház javait csak-
ugyan nemesi kiváltsággal birta, mutatja azon kö-
rülmény is, hogy az adományozott birtokhoz törvé-
nyesen kötött minden előnyökben ésterhekben részt 
vett. — Az egyháziak az országos ügyek kezelé-
sére, mind a törvényhozó terembe, mind azon kivül 
hivatalokra hivattak. Javaikban az úrbéri kapocs-
nak folytán gazdasági, az uri hatóságnak folytán 
törvénykezési s a védői hivatásnak folytán pártfo-
gási és oltalmazási jogokat és kötelmeket gyako-
roltak. A hon védelmére seregeket állitottak,13) a 

10) ü . o. part. I. t. 10. 
«') Frank,Közigazság törv. I. köt. 208 1. —1647.16.§.10. 
i*; Tripartitum, II. 51. — 1507: 8-
13) Frank, I : 252; 253 lap. 
J t ) Fejér, Codex diplomaticus VII. 1. p. 330, 356. 

Mint például az egyházi zászlós urak (praelati ban-
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hadviselésben részt vettek, s a magyar egyházi rendnek 
örök dicsőségére hazájukért véröket és életöket feláldoz-
ták. 'G) Ezzel karöltve járt, ha a haza szüksége kívánta, sza-
bad ajánlatok által (subsidia) ezen szükség enyhítéséről gon-
doskodtak. '7) 

Az egyházi javak tehát szinte mint a nemeseké „ki-
rályi jogban" gyökereztek, s az egyéb adományokból nem 
erejökre, hanem csak következményeikre nézve különböz-
tek, azaz : az egyháznak örökre adományozott földbirtok a 
koronára nem háromolhatott többé vissza. 

Nem gyengébb vala azon „birtokczim," melyet aján-
dék, hagyomány (legatum) vagy adás vevés utján magán 
egyénektől szerzett az egyház. Mert eltekintve attól, hogy 
az Árpád-korszakban az adományos és annak családja, az 
adományozott jószágra nézve nemcsak tulajdont, hanem 
teljes intézkedési szabadsággal is b i r t , , s ) s igy tulajdonát 
teljes joggal másra át is ruházhat ta: bizonyos, hogy az ille-
tők soha sem mulasztották el ezen átruházásra a királyi 
helybenhagyást kikérni, melynél fogva ő felsége megenged-
vén valamely adományos jószágnak magánosok közti eladá-
sát, vagy másnemű örök átruházását, evvel az adománynak 
átruházásába is beleegyezett. Az ilyképen átruházott ado-
mány a királyi adománynak minden erejével birt.19) 

Ezen átruházott birtok az egyháznak valódi tulajdo-
nát képezi, melyet jogbölcseimi eszmények és a romai (ha-
zánkban alig használt) jognak elvei szerint csak ugy tagad-
hatni, ha jogéletünk áemzeti jelentőségét tekinteten kivül 
hagynók ; — annál inkább, miután, hogy a „holt kézről" 
szóló törvényeink csak majdnem két századdal később az 
egyháznak Magyarországbani fennállása után 1222-ben I. 
Lajos alatt keletkeztek legelsőbben. 

Az egyházi javaknak Magyarországban nem csekély 
részét képezik az alapítványok, melyek részint az eltörlött 
vagy megszűnt egyházi javadalmakból, részint, némely buzgó 
egyházi vagy világi egyének adakozásaiból s hagyományai-
ból, végre a nagyobb egyházi javadalmak széküresedésekori 
jövedelmekből és a püspökségekre és zárdákra rótt és éven-
kint. fizetendő meghatározott összegekből keletkeztek. 

A vallás-alap ezek közt első helyet foglal. 
Midőn az 1647. 12. tczikk következtében a katholi-

kus lelkészek a protestánsoktól addig nyert járandóságaikat 
elvesztették volna, III. Ferdinand 6000 ftot a királyi kama-
rából rendelt felsegélésükre. Erdélyországban pedig Mária 
Terézia 437,000 ftot, melyet némely kereskedők szabad ren-
delkezésére bocsátottak, az erdélyi püspöknek a szükségle-
tek fedezésére átengedett. I t t Í3, ott is ez összegek képezik 
csiráját a vallásalapnak.20) 

A királyok ebbeli gondoskodásait követék számos 

(leriati) kik tulajdon zászlójuk alatt vezették emboreiket. 1715. 16-
l6) — n ) Magyar egyetemes encyclopaedia I. köt. 699 lapon. 
l8) Magyar encyclopaedia I. köt. 693 1. 
,B) Frank, Közigazság törvénye 1. p. 315. 
î0) A vallásalap késöbbon 1733 évben III. Károly császár s ki-

rály által gyarapittatott, hogy akkorában az ugy nevezett „Egyházi 
pénztárt" 16,000 ftnyi évenkinti javadalmazással alapitá. — 1786-ki 
királyi adománynyal a feloszlatott szerzetes rendok, u. m. pálosok, ca-
malduliak, ágostaiak, clarissák, trinitariusok, hieronimiak elkobzott ja-
vai s jövedelmei ide csatoltattak. A vallásalapnak, törzsvagyona ma e 
következő. 1) Államkötvényekben 3,497,964 frt 65 kr. 2) Úrbéri földte-

püspökök és világi urak, különösen az Eszterházy család. 
II. József császár pedig eltörülvén a szerzetes rendeket, 
ezeknek javait a vallásalaphoz csatolni rendelte. Végre a 
püspökségek az 1856 évig évenkint bizonyos összeget fizet-
tek a vallásalapba. Igy az esztergomi 30,000, a kalocsai 
8,400, a veszprémi 20,000, a nyitrai 18,920, a győri 5,600, a 
váczi 5000, a pécsi 12,800, összesen évenkint 101,320 ftot 
pgöben. Ezek valának az ugy nevezett „szabályozott püs-
pökségek," melyeknek jövedelmeikből 1803 óta ő felsége 
I-sö Ferencz a fennevezett összeget évenkint a vallásalapba 
befizetni rendelte. 

A többi püspökségek, továbbá a csazmai társas kápta-
lan, a többi javakkal biró apátságok s prépostságok évi jö-
vedelmeiknek 10 százalékát fizették a vallásalapba, mi éven-
kint 42,136 frt 44 kr. tett ; azaz a fentebbi 101,320 fttal, 
143,456 frt 44 kr. Ezen fizetések ötvenkét éven át történ-
vén, az egyházi javakból az 1860-ki ministerialis kimutatás 
fonalán összesen 7,459,750 frt folyt volna az egyházi javak-
ból a vallásalapba Végre 1856-ban a magyarországi s a 
hozzá kapcsolt részek püspökei s apátjai ezen évi befizeté-
seknek és a „subsidium ecclesiasticum nomine fortificatorii"* ') 
megszüntetése végett ő felségének 3 millió forintot ajánlot-
tak a vallás-alap számára. Mely ajánlatot ö felsége 1857-ki 
nov. 6. kelt leiratával legkegyelmesebben elfogadni, ő szent-
sége pedig 1858-ki december 3-ki brevéjében helybenhagyni 
kegyeskedett.2 2) 

hermentesitési kötvényekben 9,003,245 frt. 74 kr. 3) Magánosok kötvé-
nyeiben 2,065,994 frt. 18 kr. — Fekvő birtokban : 122,045s3Vl000 hold 
föld és 72,376li!,2 hold erdő. Ezen javak e következők : Czegléd, Csolnok, 
Pilis, Maroth, Maria-Nostra, Sajólád, Vaiszló, Maria-család, Elefant, Ko-
los, Püspök-Ladány, Csákóvá, Nagykőveres, Baránd, Pát.ka, Rokolány a 
hozzájok tartozó javakkal, falvakkal, pusztákkal s jószágrészekkel — 
valamint Vadász, Taksony, Zobor és a pesti ház. 

1 ') Ezen czim alatt befizetett évenkint a 3 érsekség : 41,664 ft. 30 
kr., 17 püspökség 69,667 ft. 17' / t kr., apátságok 31,683 ft. 21 kr., pré-
postságok 7,418 ft. 39% kr., székes-káptalanok 29,867 ft. 44 kr., társas 
káptalanok 2309 ft. 522/4 kr., összesen 182,611 ft. 25 kr. váltóban, azaz 
évenkint : 73,044 ft. 34 kr. pengőben. 

A katholika magyar egyház tulajdona továbbá a Tanulmányi 
alap, mely 1782-ben alkottatott, midőn a jézus-társasági rendnek 1773 
lett eltörlésével az 1775 évi legfelsőbb elhatározás által, ezen rend ösz-
szes javainak jövedelme tanulmányi és köznevelési czélokra fordíttatni 
rendeltetvén — a kir. egyetemnek fentartott. nagyszombati zárdának ja-
vai kivételével, e rendszeres felügyelet a kormányszékre ruháztatott. — 
Utóbb 1784-ben a Mária-társulat felosztatásával, ennek javai és 1791-ben 
még némely feloszlatott rendi vagyonok is, a tanulmányi alapnak adomá-
nyoztatván tetemos gyarapodást nyert. A. tanulmányi alapnak törzsva-
gyona e következő : 

1) államkötvényekben 2,596,625 f t . 78 kr. 2) Úrbéri földteher-
mentesitési kötvényekben 2,594,884 frt. 42 kr. 3) Magánosok kötvényei-
ben 1,120,541 ft. 13 kr. Fekvő javak e következők : Szt. Ágota puszta, a 
csákvári uradalomban 3 falu Unip, Berény és Ligeth, Boroszló, Mérk, 
Mistye, Kajatha, Mochnya, B. Kisfalud, Tibe, Szegszárd, Szkalka, Veres-
berény, a szakolczai zárda, épület, s két selmeczi bánya-részvény. 

Megemlítendő még az egyetemi alap. Pázmány Péter első alapít-
ványához járultak még Lózsy és Lippay érsekek (39 lap.) — Továbbá 
1769-ben Mária Terézia ez alapot a dunaföldvári prépostsággal gyarapí-
totta, — ide csatoltatt.ak 1773 az eltörlött jézus-társasági rend nagy-
szombati házának javai, végre 1779-bon a pécsváradi apátsági uradalom 
javai. Törzsvagyona az egyetemi alapnak e következő : államkötvények-
ben 124,930 ft., úrbéri földtehermentesitési kötvényekben 2,271,750 ft.., 
magánosok kötvényeiben 582,058 ft. 60 kr., fekvő javakban 5643"80 hold 
föld, 28,059251 hold erdő. E javak e következők : Pécsvárad, Dunaföld-

16* 
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A kath. alapítványokhoz sorolandók még mindazon 
különféle nevezet alatt előforduló, s létező pénztárak u. m. 
a keresztény rabok váltsági alapja, a katholika egyházba 
visszatértek segélyezési pénztára, a jezsuiták után fenma-
radt, és pétervári végvidéki missiók gyámolitására szolgált 
pénzek, — a vallásalapban levő Ceronféle alapítvány, — a 
Széchényi-Kollonics alapítvány, melynek tőkéje már 1827-
ben 300,000 frtra rúgott, — a Király József pécsi püspök 
által 1814-ben és 1819-ben az ifjúság nevelésére tett alapít-
vány, — a még tán most is a bécsi vallásalapban heverő, az 
eltörlött trinitariusok javaiból származó, s a keresztények-
nek a pogányságbóli megváltására szánt pénzalap, — végre 
a számtalan, hazánk majd nem minden plébániáiban létező 
bizonyos jó czélokra s néhol kötelezettséggel is járó ajtatos 
alapítványok.23) 

Ezen és egyéb egyházi alapítványok birtokczime ép 
oly határozott és törvényes, mint a királyi adománynyal 
ellátott egyházi javaké. Mert ha az egyháznak vagyonszer-
zési joga nem vonattathatik kétségbe; — ha a rnagán egyé-
nek rendelkezési, ajándékozási s hagyományozási joga, mint 
az ész jog, mint a tételes, s kölönösen hazai törvényeink ál-
tal biztosítva van : ugy lehetetlen az egyháznak ebbeli bir-
tok-czimét bár mi örv alatt tagadni. Az 179°/, 26 tcz. 12 
§-a a katholikusoknak alapitványait ép oly kizárólagos ka-
tholika egyházi tulajdonnak jelenti ki, mint az evangéliku-
sok alapitványait, a 23. tczik pedig kötelezi ő felségét : ma-
jestas sacratissima, ut supremus ecclesiarum patrónus, eccle-
sias Dei in suis juribus conservabit et fundatíones cujuscum-
que nominis ad mentem fundatorum administrari faciet." 

Sőt a kegyes alapítványok törvényeink által különö-
sen kiváltságokkal ruháztattak fel. Igy a kegyes hagyomá-
nyokban (pia legata) elegendőnek találtatott két tanú alá-
írása, holott a többi végintézetben öt tanú jelenléte szüksé-
geltetett : — ha a végrendelet különben érvényetelen is lett 
volna, az abban foglalt ajtatos hagyományozások ereje fen-
tartatott, az alapítványok körül forgó kérdések nem a 
mindig kétes kimenetű törvény, hanem egyház-polgári 
igazgatás utján intéztettek el ;24) végre legfelsőbb intézvé-
nyek minden lelkészt köteleznek végintézetileg kegyes 
hagyománykint bizonyos üdvös czélokra áldozni. 

Hazánk törvényei, legfelsőbb intézvények szerint te-
hát a katholikusok alapitványai a kath. egyház elidegenít-
lietlen, semmi más czélokra nem fordítható tulajdona, mind 
jogi mind pedig álladalmi viszonyi tekintetben szintazon 
természetűek, mint az evangélikusoknak külön alapítványai, 
honnan már önként s visszautasithatlanul következik, hogy 
a katholikusoknak ezek iránti joguk nem lehet korláltoltabb, 
vagy csekélyebb kötelezettségű, mint amennyit az evangé-
likusok részükre törvény utján igényeltek és gyakorlatban 
elfoglaltak.25) Hogy az egyházi javak birtokczimét teljes-
nek bemutassam, meg kell még említenem az elévülést. 

vár, Solye, Háromszlécs, Znyóváralja a hozzájok tartozó falvakkal, pusz-
tákkal és jószágrészekkel, valamint a boroki uradalom fele, mely az esz-
tergomi papnövelde alapjával most perben áll — továbbá a budai egye-
temi nyomda, s az ehez tartozó körmöczi papírgyár. 

í s ) Szemelvények, Kovács Pál 12—16 lap. 
i 4 ) Int. 1840 apr. 28. 
2 i ) Emlékirat az 1847/8 országgyűlés alatt Pozsonyban tartott 

püspöki tanácskozmányból. Egy részvevőtől 77 lap. 

Ez birtokot, jogot, vagy kötelességtöli mentességet sze-
rez akkor, ha a birtoklás vagy gyakorlat a törvényszabta 
időn keresztül folytonosan történt. Törvényeink az elévülés-
nek legmagasabb fokát 100 évben határozták meg ; a ma-
gyar egyház pedig javait, melyeket amúgy is törvényesen 
birtokolt, századok óta magáénak vallja,azokat élvezte, azok-
ban törvényeink által védelmeztetett s felettök nemcsak 
az egyház, hanem ö felsége s a törvényhozói testületek fél-
tékenyen őrködtek. 

Végezetül fel kell említenem. hogy már sz. István ren-
delte: „Episcopi habeant potestatem res ecclesiasticas pro-
videre, regere et gubernare atque dispensare secundum ca-
nonum auctoritatem." Már pedig, hogy a canonok az egy-
házi javak szerzését, birtoklását,elidegenithetlenségét világo-
san kimondják, ki kételkedik? (Folyt) 

Schlauch Lörincz• 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége az ország és a birodalom 

kormányzatának nehéz átalakitási munkájában, 
apostoli, egyházi gondjait is szivén viseli, s midőn 
az országok boldogabb jövőjének alapköveit gondos 
kezekkel lerakja, ezeknek szilárdságát, az egész át-
alakitási munka áldásosságát az által véli biztosi-
tandónak, ha a nemzetnek, ha az egyes püspöki me-
gyéknek észre és szivre. jellemre és erényre, buzga-
lomra és munkára, hazafiságra és egyháziasságra 
nézve képes, kitartó, jeles, önfeláldozó, Isten szive 
szerinti főpásztorokat, püspököket ad. — Február 
14-én kelt legfelsőbb elhatározásával, a primási-
érseki székre történt kinevezés következtében meg-
ürült győri egyházi megyének főpásztort, atyát, 
püspököt ZALKA JÁNOS esztergomi főmegyei szé-
kesegyházi kanonokban adni lagkegyelmesebben 
méltóztatott. Világosítsa és erősítve vezesse, esedez-
zük, az Isten szent malasztja ő Fölségét, a szentek 
unokáját, ezen egyházi, apostoli, személyes tiszté-
nek teljesítésében, s engedje, hogy azon tanácsok, 
melyek az utólsó kinevezéseknél vezérfonalul szol-
gáltak, ezután is ő Fölsége előtt legkedvesebbek, 
keresettek s határozók legyenek. Az ily kinevezé-
sekben derültebb egyházi jövőnk hajnalába viszon-
tagságok közepette, melyekkel az Isten minket meg-
látogathat, szerencsés kimenetelnek zálogát kapjuk. 
— Pro patribus tuis nati sunt tibi filii, propterea 
benedixit te Deus. — Az uj főpásztort Esztergom 
városának érzékeny fájdalma, de sokaknak, sokak-
nak eleven és örvendező részvéte fogja kísérni a 
magas, az u j működési pályára. Ezek között nem 
lesznek utóisók a pesti kir. kath. egyetem hittani 
karának minden élő tagjai is, kik benne egykoron 
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testületük egyik jeles és munkás tagját, s az eddig 
volt egyetemi liittani tanárok közöl, ha nem csaló-
dunk, az első püspököt üdvözlik. 

Cs. ap. kir. Fölsége jan. 31-én kelt legf. elhatározással Ku-
binszky Mihály kalocsai érsekmegyei kanonokot a pesti kir. középponti 
papneveldében igazgatónak ; febr. 14-én kelt legf. elhatározással Kovács 
Zsigmond veszprémi kanonokot a m. kir. táblához praelatusnak legke-
gyelmesebben kinevezni ; — febr. 2-án kelt legf. elhatározással pedig 
Kriegler Józsefnek, a pesti elemi tanodák és tanítóképezde igazgató-
jának S. Andreae prope Visegrád apátsági czimet ; a murakereszturi 
valóságos apátságot Etl István plébános s alesperesnek legkegyelme-
sebben adományozni ; végre Tanács János, rékasi plébánost, a váczi 
káptalannál czimzetes kanonoknak kinevezni méltóztatott. 

PEST, febr. 4-én. A „Pester Lloyd" 1867-ik év 28-ik 
számában, egy „Freie Kirche in freiem Staate" czimii czik-
ket közöl, melyet röviden bonczkés alá venni szándékozunk. 
Az egész czikk sérti a catholicismust és ennélfegva az or-
szágban élő katholicusok lelkismeretét ; vagy azt gondolja 
a Lloyd irója, hogy ö neki több hitelt adjunk, mint az egy-
ház fejének IX Pius pápának, ki ezen tételt : „Catholicae 
Ecclesiae doctrina humanae societatis bono et commodis 
adversatur," és „Ecclesia a statu, statusque ab Ecclesia se-
iungendus est." (syll, 40 és 55.) és ennélfogva a Lloyd előbb 
idézett czikkét is kárhoztat ta? De különben vannak urak, 
akik irnak, anélkül, hogy azt, ami ellen irnak, ismernék. 
Igy irt Pistorius, ki az előtt protestáns volt, Keplernek : 
Theologiam, vellem. missam faceres, cuius certe nihil intel-
ligis. Affingis catholicis, quae numquam senserunt." Mi is 
ugyanezt vagyunk bátrak mondani a Lloyd Írójának. A 
czikkiró czikkét igy kezdi meg: „Es ist unter allen Verstän-
digen und Unbefangenen eine längst ausgemachte Sache, 
dasz der ,état athée' der konfessionslose Staat Voltaire's und 
des alten Fritz, welcher dem Kaiser gibt was des Kaisers, 
und Gott was Gottes ist, der beste, wo nicht der einzige Weg 
ist, um wahrhafter Religiosität in den Reihen der Bevölke-
rung eine sichere Stätte zu bereiten." Erre mi azt feleljük : 
1) hogy Voltaire ezen ,état athée'-t maga kárhoztatá, midőn 
Gauthier abbé-nak Írásban adá, hogy mint katholikus hal 
meg ; 2) Frigyes protestáns volt, Poroszország királya, s ha ő 
egy ,état athée'-t jobbnak tart, egy protestáns államnál ah-
hoz semmi közünk ; 3) absurdum Voltairenek hitelt adni, 
mert már 1762-ben Nonotte ezer historicus és dogmaticus 
hibát fedezett fel irataiban, Voltaire pedig 1778-ban halt 
meg, azon fölül Voltaire saját nemzetét gyűlölte, gúnyolta, a 
nagy urak után csúszott mászott, hazug, csaló, tolvaj, rab-
szolgakereskedő, az emberiség szégyenfoltja volt ; 4) absur-
dum Voltaire-nek hitelt adni, ki állításait nem birván bebi-
zonyítani, vagy csak igen nyomorteljesen, Nonotte-t, az em-
beriség söpredékének, s. t. b. nevezte ; 5) absurdum azt hinni, 
hogy Voltaire — az Istennek meg akarta adni mi az Istené, 
miután ismeretes, milyféle absurdumokat mondott és irt. 

De nézzük a Lloyd becses sorait, s kérdezzük, miféle 
érveket hoz fel az état athée mellett ? „Gerade das Chris-
tenthum mit seinen, auf den idealen Menschen berechneten 
Ansprüchen verträgt es am allerwenigsten, mit den Dingen 
dieser Welt in eine zu innige Verquickung gebracht zu 
werden : denn es gibt keine häslichere Karricatur, als den 
spezifisch „christlichen Staat." —• és „Umgekehrt sind die 

von jedem irdischen Beigeschmack geläuterten Lehren den 
Christenthums ein höchstes Ziel,dem das Individuum nachstre-
ben soll, ohne es je zu erreichen." T. czikkiró ur általánosan 
emlegeti a kereszténységet, de mi, miután azokhoz, kik az 
egyházon kivül állanak, semmi közünk, itt a kereszténysé-
get a catholicismussal egy értelműnek akarjuk vétetni, és 
ekkor t. czikkirónak először azt ajánljuk, hogy vegye elö 
a kátét és tanulmányozza azt, és ha csakugyan mint ö 
mondja „Verständiger és unbefangener," lehetetlen, hogy 
meg ne győződjék arról, hogy a catholicismus nem kiván 
test nélküli ideális embert ; másodszor ajánljuk czikkiró ur-
nák, hogy ne kimélje a fáradságot s tekintsen be a romai 
martyrologiumba, s meg fog arról győződni, hogy igen igen 
nagy azok száma, kik czéljukat elérték, mit sz. Ágoston igy 
fejez ki : „fecisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, 
donee requiescat in te." Czikkiró genialis akar lenni : 
,,Umgekehrt sind die, von jedem irdischen Beigeschmack 
geläuterten Lehren des Christenthums ein höchstes Ziel, dem 
das Individuum nachstreben soll, ohne es je zu erreichen" 
ki hallott ilyesfélét „die Lehren — ein — Ziel" hol inikor 
mondta az egyház, hogy a tan a czél ! arra ugyan, hogy va-
laki a kátét megértse s betanulja, ideális ember nem szük-
séges ; ha czikkiró kételkedik, megpróbálhatja, egy két hét 
múlva hiba nélkül fogja tudni, s meg fog arról győződni, 
hogy e szavai „ohne es je zu erreichen" nem állanak. Czikk-
iró Vincke György szavait idézi : „wie kann ein specifisch 
christlicher Staat einen Finanzminister haben, da die hei-
lige Schrift an hundert Orten das Trachten nach dem Mam-
mon, das Scliätze-Aufspeichern zu den ärgsten Sünden 
zählt und uns mit unseren Bedürfnissen an den himmlischen 
Vater verweist, der die Lilien auf dem Felde kleidet und die 
Sperlinge auf dem Dache ernährt ? wie kann ein spezifisch 
christlicher Justizminister Injurienprozesse gestatten, da aus-
drücklich geschrieben steht, man solle den Beleidiger sieben-
mal siebenzig verzeichen und bei einem Schlage auf die 
rechte Wange,die linke ebenfalls hinhalten?" Ha czikkiró a 
kátét megnézi vala, ezen szavakat nem idézte volna, mert 
tudná, hogy nem mindenki köteles az evangéliumi tanácsok 
elsejét, mely az önkénytes szegénység, követni. Beda Venera-
bilis pedig igy szól : „Facite vobis sacculos, qui non vetera-
scunt : eleemosynas videlicet operando, quarum merces in ae-
ternum maneat. Ubi non hoc praeceptum esse putandum est, 
ut nil pecuniae reservetur a sanctis, vel suis scilicet, vel pau-
perum usibus snggerendae : cum et ipse Dominus, cui mini-
strabant Angeli, tamen ad informandam Ecclesiam suam lo-
culos liabuisse legatur, et a fidelibus oblata conservans, et 
suorum necessitatibus, aliisque indigentibu3 tribuens ; sed no 
Deo propter ista serviatur, et oh inopiae timorem justitia 
deseratur." Lássa czikkiró ur ezt könnyen feltalálta volna, 
de kegyed előtt ugy látszik — nem állítjuk — Vincke infalli-
bilis, pedig ez egyszer csakugyan nem volt az, „caecus au-
tem si caeco ducatum praestet, ambo in foveam cadunt." 
Mat. 15. 14. A fennebbi idézet második felére a czikkiró által 
nem tanulmányozott káté a többi között ily kérdést is fog-
lal magában. „Mivel tartoznak a hatóságok alattvalóinak? 
ebből azután czikkiró. mint tanítvány, Wincke ur pedig mint 
tanító, meggyőződhetnek arról, hogyT a catholicismust körül 
belül ugy ismerik, mint a vak a színeket. Czikiró ur ezeket 
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a mondja : „Wunderbar ! eben das Land, das bisher fast 
noch mehr als Spanien Kirche und Staat zu identifiziren 
strebte; — — scheint jetzt berufen zu sein, dem übrigen 
Europa eine Leuchte, ein Pfadfinder zu sein für das Vorge-
hen bei der Trennung von Kirche und Staat." Miután czikk-
iró azt, hogy Olaszország a statust az egyházat indentifi-
cálni akará, csak ugy oda dobta, anélkül, hogy ezt bebizo-
nyította volna, Olaszországot állittotta fel, mint világossá-
got, mely felvilágosítsa Európát. 

De kérdezzük, mit akar a szabad olasz állam ? Czikk-
iró szerint : „Er—Scialoja pénzügyi minister — gibt nämlich 
dem italienischen Klerus von dem mit Beschlag belegten Ver-
mögen anderthalb Milliarden zurück und begnügt sich da-
mit, dass die Geistlichkeit die Verpflichtung übernimmt, ihm 
in sechs Jahren 600 Millionen zu zahlen, auf welche Weise 
er sein perennirendes Defizit bis 1873 gedeckt hätte." De 
ad-e status garantiát, hogy ezen maneuvre nem fog ismétel-
tetni, mert igy ki áll azért jót, hogy ezen boldog Itália 1873 
után nem fog ismét annyit kérni, vagy a jószágokat el nem 
veszi-e ? Es ha a clerus ezt megtenné, akkor az egyház sza-
bad lesz, nem lesz placetum, a kormány nem kíván a püs-
pököktől esküt, stb. meddig volna ily szabad az egyház ? — 
Most pedig azt kérdezzük, miután azon statusban a szabad-
ságot, egyenlőséget mindig teli torokkal hangoztatják, sza-
badság-e az, ha más vallásfelekezetiek birtokjoggal bírnak, 
s a katholica egyház nem ? vagy talán egyenlőség az '? Ugy 
látszik — nem állítjuk — hogy a pesti Lloyd ezen speculatiot 
mi hozzánk is át akarná ültetni,de akkor már csak az egyen-
lőség kedveért , előlegesen is, a protestánsok, reformátu-
sok és zsidók különböző fundatioira vagyuuk bátrak utalni, 
annál is inkább, mivel midőn a haza veszélyben volt, a ca-
tholicismus soha sem késedelmezett erejéhez képest áldoza-
tosat hozni. Avispa-

GYŐR, febr 2-án. Tudva van már e lapok olvasói 
előtt, hogy mi kegyelmes főpásztorunkat elvesztjük. Me-
gyénknek vesztesége megmérhetlen. Ha Pécs nagynak hir-
deti Szepesyjét, Kalocsa Kunsztot, Nyitra Kluchot, Eszter-
gom Pázmányt, Lósyt : Győr is hasonló joggal s az érdemek 
elismerésének nem kisebb kényszerűségével nagynak hir-
deti főpásztorát, Simor János ő nagyméltóságát, a kegyel-
mesen kinevezett herczeg-primást. Alig volt főpap, alig volt 
hazafi, ki rövidebb idő alatt, kedvezőtlenebb körülmények 
között, annyit áldozott volna a közjóra, mint ő főméltósága. 
0 egészen az egyháznak s hazának élt és él, melyet szinte 
nem kevésbbé szivéből szeret, miről mindenki meg lehet 
győződve. 

A kormányzására bizott megyét amily erélylyel, lan-
kadni nem tudó buzgósággal, ép oly bölcseséggel kormá-
nyozta. Tudományos s az egyházért s annak fejeért élni s 
halni kész papokat nevelni ; a hívekben a buzgóságot s szín-
lelés nélküli ajtatosságot fölkelteni s ápolni ; az egyházi 
művészet iránt másokban izlést, s az azt űzőkben kedvet 
s ösztönt kelteni, azt a hazában meghonosítani, szivének 
kiváló tárgya volt.Erről tanúskodik az ügyesen berendezett, 
keletkezése óta méltán jó hírben álló kisebb papnevolde, 
az irgalmas nénéknek Győr-Szigetben, Fülesen, Magyar-
óváron, Sopronyban, Rajkán, részint egészen saját költsé-
gén, részint bőkezű adományozás által elősegített letelepit-

tetése ; a győri székesegyház, a sopronyi sz. Mihály egyház 
s házi kápolnájának ujjáalakittatása, melynek elsejére 
60,000 forintot áldozott. Nincs oly idö, melyben a művészet 
valamely ágának kedvelőit nem foglalatoskodtatná. A hivek 
buzgóságának előmozdításában való fáradozásait bizonyít-
ják az ajtatos társulatok, melynek kormányzása alatt szerte 
a megyében keletkeztek, s melyek szép virágzásnak ör-
vendenek s áldásos sikerrel működnek ; több plébániának 
keletkezése, miben megjegyzésre méltó azon körülmény, 
hogy az illető hivek maguk kérelmezték és sürgették a 
plébánia megalapittatását s a terhek viselésének nagy 
részét magukra vállalták. Ez mindenesetre oly tüuemény, 
mely leginkább föltünteti az uralkodó buzgóságot s azért 
jól mondá főt. Kukinszky kanonok ur a sz. László társulat 
egyik nagy gyűlésén, hogy Győr megye s városa a buzgó-
ságban s vallásosságban az első helyet foglalja el a hazában, 
mit szivesen a távozó főpásztor érdemének ismerünk el. 
Fájdalom, hogy a jövő tavaszra foganatba ven^i szándékolt 
canonica visitatio el fog maradni, mely mindenesetre áldást 
eredményezett volna.') 

Győrnek fá j az elválás, érzi mind a szellemi mind az 
anyagi veszteséget, mely őt éri; örvend azonban, hogy 
a hazának főpapot adhat, ki amily nagy püspök, ép oly nagy 
hazafi is. 

Az úgynevezett liberálisok közlönye a „Hon", némileg 
már értésünkre adta, hogy mily érzelmet támasztott benne 
az u j primás kinevezése. Azonban legyen nyugodt, elhiheti, 
hogy ő Felségének választása szerencsés volt.2) 

Mi, politikai szempontból tekintve, az uj herczeg-pri-
mást üdvözöljük ő excellentiájának kineveztetését ; mivel a 
pártokon föliilállva, tántorithatlan ragaszkodással viseltetve 
a király iránt, egész odaadással szeretve a hazát, nem ret-
tegve senkit, mint csupán az Istent, érezve magas hivatásá-
nak fontosságát, jól ismerve az azzal járó felelősséget, aka-
ratában szilárd és kitartó, annak kivitelében bölcs : Isten, 
király s hazának tartozó kötelmeit akként fogja tudni meg-
egyeztetni, hogy mind Isten, mind a király, mind a haza 
ítélőszéke előtt számot fog adhatni működéséről. 

A győri papság január 29-én volt szerencsés hódolatát 
tenni s üdvkivánatait kinyilatkoztatni ő herczegségének, 
mely alkalommal a herczegprimás ekként nyilatkozott: „En 
e fontos hivatalt ő cs. k. apostoli Fölségéuek egyenes paran-
csára fogadtam el. Czélom : mindent tenni az egyházért, 
mindent tenni a hazáért, hogy becsületesen kibéküljön a 
királylyal." A főt. káptalanhoz s egyéb papsághoz intézett 
szavait ezen szavakkal zárta be : „A főt. káptalan s győri 
papság meg lehet győződve, hogy tetőtől talpig katholikus 
vagyok s inkább hagyom magamat szétdaraboltatni, mint 
az egyház polgári jogait csorbittatni engedni." Imádkoz-
zunk, hogy a haza szóvivői sohase juttassák még annyira se 
az egyház ügyeit, hogy a haza főpapjának ajkai még pana-
szokra se nyiljanak ki. — 0 herczegsége január végén két 
harangot szentelt meg a székesegyház számára, melyek 
Ptístermeister Antal jóhirü öntődéjéből kerülnek ki Kősze-
gen. A nagyobb 16 mázsa s 10 fontos harang fölirata: „Me 

') Az uj püspök első s legkedvesebb teendője lesz. Szerk. 
Meg fog róla győződni nem sokára. — Szerk. 
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novam in honorem S. Martini Turon. episcopus Martinus 
Pethe de Hetes a. 1604 fundi, ruptam Cardin. Christianus 
Augustus a, 1714 refundi, iterum diruptam episcopus Joan-
nes Simor a. 1866 refici jussit." — A kisebbiken, mely 395 
fontot nyom, ez áll : „In honorem ab originali labe immunis 
Deiparae Virginis sedente episcopo Joanne Simor fusa a. 
1866." — A nagyobb harang ékitmenyei a Herbos apát ide-
jében 1180-ban keletkezett walderichszellei kolostor kápol-
nájáról Murrhardban, vétet tek; a kisebbiké pedig eredetileg 
a sz. godthardi templomon Hildensheinban láthatók 1146. 
évből. Az összliangzat a régi harangokkal teljesen sikerült-
nek mondható. ky. 

ROMA, jan. 25. Kevélység és nagyravágyás adtak 
léteit a titkos társulatoknak. A sátán, Isten dicsőségének 
irigye, kevélységét ős szüleinkkel közölte, folytatta müvét a 
pogány vallásokban és az ősvilág zsarnok államaiban ; a 
romai császárok önistenitése eme ördögi erőt teljes kifejlő-
désre juttatta. Az evangelium alázatossága által lesujtatva a 
sátáni kevélység, visszahatást iparkodott tenni, és újra egye-
sitvén elemeit, terve további kivitelében azokat a titkos 
társulatokban találta. A kevélység előtt minden igazság és 
erény eltűnik ; a nagyravágyás szava ehallgattatja a többi 
szenvedélyeket, az uralkodnivágyásnak az emberek véghet-
len sokat, az életet is feláldozzák. A kömivesi rendszabályok 
leghívebb kinyomatai az alapitók nagyravágyó szándékai-
nak. Az alapszabály kijelenti, hogy „a szabadkőmivesek 
rendje a lovagrendek sorába tartozik, és hogy czélja az em-
berek tökéletesítése." Ok tehát a társadalom legkitűnőbb, 
legnemesebb rangjaihoz tartozóknak vélik magokat. Hogy a 
kitűzött föladatot teljesítessék,felteszik,hogy ők ész- és szivre 
nézve egyiránt legtökéletesebbek. Ez a szerzetes társula-
toknak nyomorult torzképe. 2. czikkely : „a szabadkőmi-
vesek rendjében több fok és szertartás van, de ezek külön-
félesége nem másitja meg sem a bevallott elveket, sem a 
használandó eszközöket, sem a kitűzött czélt." Az össze-
esküvésnek természetesen rendszeresítve kell lenni 4. cz 
„A szabadkőmives lovagok, bárminők szertartásaik, egy 
nagy családnak tagjai, amint egy a föld, melyen laknak, egy 
a természet, melyet tanulmányoznak." Majmolják az egyház 
catholicitását, és a nagy emberi család fejeinek tekintik 
magokat. 3. cz. „Két főszertartás létezik, a slcótcziai vagyis 
régi, és a franczia, a divatos, mely az előbbinek reformatioja." 
Anglia és Francziaország azon keresztény országok, hol feje-
delmek vérpadra hurczoltattak. A kevélység e két ország-
ban uralkodott. Francziaországban a tróntól indult ki, hol 
a király mint félisten tiszteltetett. A skót szertartás hossza-
dalmas, hideg, kiszámított, — a franczia egyszerű. A car-
bonarismus is egyszerüsittetett e tekintetben. 5. CZ* JJA SZCI-

badkőmivesek társaságokra oszlanak, páholyok nevezete 
alatt. Ezek bizonyos czimet vesznek fel, hogy egymástól 
megkülönböztettessenek. Az országok, hol léteznek, oriens-
kelet által jelöltetnek." Ez is majmolása az egyház szerke-
zetének. A plébániáknak a páholyok, a megyéknek az ori-
ensek, az apostoli széknek a 33 ak főtanácsa felel meg. 6. cz. 
„A skót és franczia szertartás páholyai összehivatnak és 
működnek sz. János védnöksége alatt, azon különbséggel, 
hogy a skót páholyok keresztelő, a többiek jeruzsálemi 
János emlékét ülik." A kőmivesek tehát nem látszanak 

tudni, hogy a kettő egy. Azután ki érti, hogy zsidók és pro-
testánsok szentet tiszteljenek ? 

A kőmivesek felvételi szertartásai, bármily nevetsé-
gesek legyenek, mégis a secta vérengző, istentelen szelle« 
mére mutatnak. Az árulók elleni halálfenyegetés ismételten 
említtetik. A főnök mondja : „tedd az iránytűt szivedre. 
Kész vagy-e véreddel is megpecsételni igéreledet?" Erre 
eloltják a gyertyákat és csak egy kis mécs világit a homály-
ban, a testvérek kardokat rántanak, és a felveendőnek feje 
fölé tartván, hangoztatják : ,Isten büntesse az árulót/ Azután 
ama bizonyos torokhang következik, mely azt jelenti, hogy 
a titkot meg nem őrzőnek nyakát vágják le. A jelszó : 
jNarimor,' spanyol szó, mely megfordított értelemben hasz-
nálva, halászt jelent. — A társ fokuakra nézve az égő csillag 
közepén G betű szemlélhető ; a megcsalatott és együgyű 
aspiransoknak azt mondják, hogy az a God=Is ten első 
betűje, de az avatottak tudják, hogy az a Gomel=nemzés 
szó első betűje, miután a kőmivesek teremtést nem ismer-
nek. A mesterek fokának adományozásánál a felveendőnek 
fülébe súgják : „Mac Benac, a látszólagos rothadás ;" azt 
hiszik, hogy evvel Manes halálát jelentik, ki csak látszóla-
gosan halt meg, de szelleme él felekezetében. — A ,Rose-
Croit" fok adományozásánál a testvérek gyilokkal felfegy-
verkezetten veszik körül az u j testvért, az „őrök" kardjaikat 
keresztben ennek mellére rakják, ily helyzetben kell esküd-
nie, hogy ezen foknak titkait az alsóbb fokunkkal vagy 
idegenekkel nem közlendi. A fömester mondja : „igéred-e 
életeddel és véreddel is megvédeni a kőmivességet ?" A 
carbonarik esküje imigy kezdődik : „En esküszöm jelenlété-
ben a mindenség nagy mesterének,a,jó testvérnek'(bon cousin) 
éltem minden perczét felhasználni, hogy győzelemre jussa-
nak a szabadság, egyenlőség és a zsarnokság gyűlöletének 
elvei, melyek a tiszteletreméltó carbonarismus titkos és 
nyilvános működésének lelkét képezik." A carbonarik tehát 
Jézust övéiknek tartják, és neki ,bon cousin' czimet ad-
nak. „A mindenség nagy mestere" alatt az örök természetet 
értik. A carbonarik állami ,társadalmi szövetsége' furcsa, 
ábrándos eszméket tartalmaz. Ime egy-két czikkely belőle, 
1) Ausonia magában foglalja az olasz félszigetet, melynek 
határai a tenger, az alpok. 2) A létező kormányok megszűn-
nek s müködésök véget ér a jelen szövetség kihirdetése 
után, alávetni kötelesek levén magokat Ausonia köztársa-
ságnak. Azon polgárok, kik ellenkeznek, száműzetnek. 3) 
A tartományi gyűlések nevezendik a püspököket, kanono-
kokat és egyéb egyházi hivatalokat. 22) A végrehajtó 
hatalmat két király gyakorlandja, kiket a souveraine gyű-
lés nevez. Az egyik a tenger, a másik a szárazföld királya, 
súrlódás esetében, ha egyenetlenség támad, a gyűlés nép-
királyt választ, és ez végleg dönteni van hivatva. 24) A 
királyok családjai semmi előjoggal, kitűnőbb állással nem 
birnak Fiaik semmi joggal a választatásra nem birnak. A 
két király személyei sérthetlenek, kivéve, ha a haza ellen 
fordulnak. 31) A királyok nem állhatnak a sereg élére. 
Közös, fényes palotájuk leend, hol a nemzetőrök őrködhet-
nek csak. 32) Az olasz félsziget püspökei általános zsinatot 
tartván, a keresztény vallást eredeti tisztaságába visszahe-
lyezik. Eme vallás Ausonia többségének vallása. Más fele-
kezetek is türetnek, de nyilvános istenitisztelet jogával csak 
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az előbbi bir. 35) A zsinat patriarchát választ Ausonia 
számára, fizetése tizszer nagyobb, mint az érsekeké. A jelen 
pápa megkéretik e méltóság elfogadására. 36) Ha a mostani 
pápa halálával a bibornokok uj pápát választanak, ez többé 
Ausonia területén nem lakhatik. 37) A mostani királyok, 
berezegek és fökormányférfiak birtokaikat eladni és a fél-
szigetet elhagyni köteleztetnek. Az „Uj Itália" társulata 
1832-ben alapíttatott, melybe a carbonarik majd mind be-
léptek. Mondák, hogy amannak törvényei, szabályai véreng-
zőbbek, mint a kőmiveseké. Nevezetes, mit Orsini „politikai 
emlékirataidban mond : „A rémuralom és a titkos felekeze-
tek borzasztó büntetései működtek ; az egyén hit- és leik-
ismeret nélkül szolgálni kényszerült, amint valamely társu-
lathoz szegődött, megszűnt rendelkezni magáról, vak esz-
közzé lön egy zsarnok kezében, nem ítélhetett többé, nem 
választhatott az igaz és igaztalan, a jó és rosz között." A 
mindenistenités a szabadkőmivességben, legalább Olaszhon-
ban, uralkodó vallás, a sectariusok önistenitők. Mazzini 
magát az „eszme" prófétájának, az eszmét pedig Istennek 
mondja. Egy levélben olvassuk : „mi hiszünk Istenben, ki 
értelmiség és szeretet, ur és nevelő." Istenről, mint teremtöről, 
szó nem lehet, mivel az Uj Itália, a kömivesség tana szerint, 
a világ örökkévalóságát tartja. „Mi hiszszük, — ugy ir — 
hogy az élet Istennek általunk szemlélhető egyetlen nyilat-
kozmánya, és mi ebben az isteni törvény nyomait látjuk." 

VEGYESEK. 
Zircz, Pilis, Pásztó ciszterczi-rendü apátságnak folyó 

évre szóló névtára szerint a rendnek, ngys. s ft. Rezutsek 
Imre apátur alatt, van 46 felszentelt papja, a növendékek-
kel együtt 78 tagja. Tanit a szerzet hittant Zirczen, nyolez 
osztályú középtanodát ellát Egerben, Fehérvárott, Pécsett, 
azon fölül a veszprémi, székesfehérvári és szombathelyi püs-
pöki megyében 13 plébániát, melyekben 18,168 lélek, 2,818 
elemi tanoncz vagyon. 

Gr. Nyáry Rudolf, a boldogult herczegprimás és bibor-
nok oldala mellett egykoron titoknok, utoljára kanonok, 
felhasználván a magas megholt után maradott jegyzet-köny-
veket, az általa tett adakozásokat következő hiteles számok-
kal közli a P. Hírnökben : mint rozsnyói püspök templomok 
felszerelésére adott 2,197 ftot, nevelési czélokra 1,580 ft., 
templomokra 3,581 f t , iskolákra 900 ft., jótékony intézetekre 
11,732 ft., segélyezésekre 5,007 ftot. — Mint pécsi püspök 
1839—1849-ig: templomok felszerelésére 18,585 ftot., ne-
velési czélokra 12,803 ft., templomépitésekre 19,357 ft., is-
kolákra 37,258 ftot., közintézetekre 123,134 ftot., segélyezé-
sekre 50,620 ft. Mint herczegprimás 1849—1866-ig : tem-
plomok felszerelésére 137,680 ft., nevelési czélokra 43,862 
frt., templomépitésekre 117,320 ft., iskolákra 257,906ft. köz-
intézetekre t515,434 ft., segélyezésekre 132,253 ftot., összesen 
1,591,209 ftot. Ide számítva a 883,000 ftot, mit az eszter-
gomi basilika építésére költött, a jótékony czélokra tett ada-
kozásai 2,474,209 ftot tesznek. Manus pauperum cleportave-
runt ad coelum. Ditiora bénéficia, sunt ampliorum elemosina-
rum officia. Ide nem számittatnak azon kiadások, melyeket 
ajándékképen tett, midőn valahol megjelent, ugyszinte amit 
családjának ellátására, földi biztosítására tett, vagy amit beje-
gyezni, például útközben, elfelejtett. A m. s ft. ur megjegy-
zéseit a holt kezekről mindenki aláírja és soha,sehol sem fosz-
tatott meg a kath. egyház az ö javaitól államgazdászaii 
indokból, hanem mindig és mindenütt azon indokból, hogy a 

kath. egyház,cultus,jótékonyság egyszerre tönkre tétessék. A 
kath. népet akarták megrontani, akik az egyház javaira ter-
jesztették ki szentségtelen kezeiket ; hogy az államnak hasz-
not hajtsanak, arra nem gondolt, mert nem is gondolhatott 
senki. Jöjjön a csapás az országra, nem bánták, csak a kath. 
jótékony czélok sülyedjenek alá, — ez volt a terv. 

,Eger'-ben olvassuk, hogy a harsányi kerületi papság, 
habár maga is igen csekély jövedelemnek örvend, az utolsó 
kerületi gyűlésen 50 ftnyi segélyt adományozott azon pap-
testvéreik számára, kiket a mult évi mostoha időjárás min-
den jövedelemtől megfosztott. Midőn a derék kerületi pap-
ság ezt tette, a szentatyáról, a szent-István-társulatról, s más 
hazai szegényeinkről sem felejtkezett meg. Oly testvéri sze-
retet ez, melynek e nyilatkozatát örömmel említjük. Isten 
áldja meg a kerületi főnököt, s minden kerületi testvéreket. 

Az olasz forradalmi lapok, midőn két év előtt Petrarca 
ötszázados ünnepét ülték, arról is vádolták Romát, hogy nem 
becsüli meg Italia fényes íróit, arról dicsérték Petrarcat, 
hogy Roma ellen volt. Petrarca tisztelte Romát, tiszteltetett 
a pápáktól. Ö Romát, vagy is a szentszéket „caput mundi, 
urbium regina, sedes imperii, arx fidei catholicae, altissimus 
mundi vertex, totius humanae magnificentiae supremum do-
micilium" nevezte. Midőn pedig 1374-ben aug. 18—20-án 
Paduában meghalt, XI. Gergely pápa kilencz nap múlva 
megtudván a nagy költő halálát, igy irt Avignonból : „Gre-
gorius episcopus, etc. Dilecto filio s. Angeli diacono cardi-
nali in nonnullis terris Italie nostro et Romane ecclesiae in 
temporibus vicario generali salutem. Satis displicenter audi-
vimus dilectum filium Franciscum Petrarcam, tam praecla-
rum morális scientiae lumen, noviter abhac luce subtractum. 
Verum quia hoc est omnibus naturale, postquam illo care-
mus, libros ejus habere nimium affectamus. Circumspectio-
nem itaque tuam hortamur attente, quatenus de libris ejus 
per fidelem investigatorem inquiri facias diligenter, potis-
sime de ,Africa' ,eglogis' ,epistolis', ,invectivis', libri ,de vita 
solitaria' et aliis, que ipsum ex praecipuo Dei dono miro le-
pore audivimus texuisse, illosque pro nobis per scriptores in-
telligentes facias exemplari, et exemplatos cures ad nos fidos 
delegatores illico destinare. Datum novis Avinionensis dioec. 
III. Idus augusti, pontificatus nostri anno quarto." 

A/ranczia lapok Baciocchi grófnak ajtatos haláláról 
irnak. Ó a császárnak föházmestere és bizodalmasa volt ; 48 
nagyobb európai rendnek birtokosa, született Ajaccioban 
1803-ban, Bonaparte családnak vérségi és sógorsági rokona, 
miután Bonaparte Eliza volt neje. A császárné, mielőtt Bia 
ritzbe elutazott volna, egy drága ékszert adott neki át, hogy 
azt ajtatosan melljén tartva,csókolja. Ez ékszer Jézus pólyá-
iból, bold. Szűz Mária kendőjéből, és Keresztelő sz. János 
pólyájából szent ereklyéket tartalmaz, emlékezetére, hogy 
imádsággal a bold. Szűzhöz, keresztelő sz. Jánoshoz, s áten-
gedő önfeláldozó szeretettel legbiztosabban léphetünk Krisz-
tus Jézus elé, mint biró elé. Ezen ékszert Nagy-Károlytól 
Achen városa bírta, s I. Napoléonnak ajándékozta, azért 
most a császári ház birtoka. 

Kodzsentben, miután a muszka katonaság elfoglalta, 
muszka templomokat kezdenek Turkestanban építeni. 
A katholicusoknál a missionariusok építenek előbb tem-
plomot, azután jön a katonaság : Muszkaországban pedig 
ellenkezőleg. Nem csuda, Muszkaország fegyveres pap az 
ágyúnál. 

Szerkesztői tudósítás. 
B—e. R. A. Nem vagyok felhatalmazva, hogy kérését teljesíthes-

sem ; elég hála lesz, ' lia a szentmisében megemlékszik, ugy is önnek 
szeretetére azon javak vezették, melyek imádság által szoktak nyeretni. 
Önnek is szándékát az illetőnek tudomására fogom hozni. 

Cs —ny. U. F. Megküldjük, és igen szívesen. , 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A katholika egyházi javak birtokczime 
Magyarországban. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A katholika egyházi javak birtok-
czime Magyarországban. 

VI. 
Az e g y h á z i j a v a k j o g a l a n y a . 

A kérdés ez : ki tulajdonképeni birtokosa az 
egyházi javaknak? Az általános, közönséges az egész 
emberiséget átölelő' egyház, vagy a romai pápa, vagy 
az egyházban folytonosan élő Megváltó, vagy pedig 
a külön, az egyház kebelében létező intézetek, püs-
pökségek, zárdák, plébániák, sat. vagy végre tán 
ezen jogalany az egyházi egyes községekben, vagy 
épen az egyházon kivül keresendő-e? 

Az e kérdések körül felmerült különféle elmé-
letek megvitatása és czáfolata e specialis jellegű ér-
tekezés keretét túlhaladják s a megoldás feladata 
csak is két pont körül foroghat : 

a) Váljon az összes magyar katholika egyház, 
szorosan véve, tulajdonosa-e javainak, vagy az egyes 
egyházak, intézetek? — és 

b) Váljon a magyar kath. egyház kizárólagos 
tulajdonosa-e e javaknak, vagy arra tán más ke-
resztény vallásfelekezetek is tarthatnak igényt ? 

Az első pontot illetőleg, tagadhatlan, hogy 
mind canonjogi, mind magyar tételes jogi szempont-
ból az illető különálló intézetek, püspökségek, zár-
dák, [plébániák, mind jogi személyek, kizárólagos 
jogtulajdonosai a nekik adományozott, vagy általok 
törvényes uton szerzett vagyonnak — fenmaradván 
egyébiránt a romai sz.-széknek és magyar király-
nak az őket törvényesen megillető befolyásuk. — 
Mert valamint az egyház birtokszerzési joga, ennek 
láthatóságán, folytonos tevékenységén és az ezt fel-
tételező anyagi segély szükségességén nyugszik: 
ugy az egyes különálló egyházi testületek s intéze-
tek rendeltetése az egyéni élet határain túlmenő 
anyagi ellátás biztosságát igényli, valamint azt, 

hogy külön, az egyház közczéljára irányuló érde-
keinek képviseltetése tekintetéből mint jogi személy 
elismertessék. 

Az egyház alkotmánya szerint minden inté-
zetnek különös jogok gyakorlata és kötelmek telje-
sítése tulajdoníttatik, melyeknek érvényesítése anya-
gi függetlenséget feltételez, mely anélkül, hogy az 
egyház fenségi jogát paraiyzálná, önállóan czéljai-
nak s rendeltetésének létesítésére törekedhessék. 

A canonokban a különféle egyházi intézetek 
világosan jogi személyeknek elismertetnek.1) Püs-
pökségeink s zárdáink alapitványi leveleiben „Ec-
clesiae vagy monasterio N. N. dedimus, contulimus, 
donavimus," „Sancto Mauritio dedi,"2) „libera do-
natione ad praefatum coenobium contulimus," ;j) ki-
fejezések fordulnak elő. Továbbá az egyes egyhá-
zaknak possessio vagy quasi possessio tulajdonítta-
tik,4) zálogban javakat bírhattak,5) örökség gya-
nánt hagyományozott javakat birtokba vehettek, 
végre a canonok és hazánk törvényei mindig egyes 
egyházakról beszélnek, annak jeléül, hogy ezen 
egyházakat ismerik el javainak jogalanyául. 

A második pontot illetőleg felhozatott, vagy 
inkább felmelegittetett ujabb időben azon a 16 és 
17-ik században divatozott nézet, mely szerint az 
egyház javaiban a katholika egyházon kivül álló 
keresztény felekezetek is részesülhetnek, és állítta-
tott: miszerint „az ősök ajtatos alapítványaiból egy 
évezred lefolyása alatt keletkezett az egyháznak 
gazdagsága; de az ősök, ősei valának mindazoknak, 
kik az egyházban megmaradtak, mint azoknak, kik 
az egyháztól eltávoztak," — „az alapitványok a 
katholika egyháznak adományoztattak, mert más 
akkor nem létezett," „lehetetlen az eltávozókat ki-

]) C. 5. X. de probat II. 19-ben a káptalanok „uni-
versitates" nevezet alatt fordulnak elő, és a káptalanok in-
gatlanságairól emlékezik. 

a) Diploma Abbatiae Bakonybél. 1037. 
3) Diploma Abbatiae Tychon. 1055. 
4) C. 8—10—17 X. de praescriptione II : 26. 
5) 1715: 61, 1715: 102 §. 2. 
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zárni azon javak élvezetéből, amelyek létesitésén 
ősei is közreműködtek csak azért, mert az alapitás 
perczeiben a katholikus és nem-katholikus közti 
különbség még nem létezett?"6) 

A feleletet e kérdésre a történelem véres be-
tűkkel irta meg a 30 éves háborúban, amidőn a jogi 
fogalomzavar csak az erőszakban vélte magát érvé-
nyesíthetni. 

Lényege és alakja az egyházi javaknak — ka-
tholika. Valamint az alapitónak szándoka (intentio) 
képezi annak lényegét, ugy a czél határozza meg 
az alapitvány alaki tulajdonságait. — Az alapitók 
katholikusok voltak, érzelmök, életök, egész való-
jok távol volt minden olyasmitől, mely a catholicis-
mus lényege ellen lehetett volna irányozva. Az ala-
pitás idejekor kétségkivül léteztek az egyházon ki-
vül álló felekezetek is, mert az egyház ezek nélkül 
soha sem volt, az alapitványok tehát öntudatosan a 
catholicismus öntudatával tétettek, tétettek az egy-
ház iránti különös pietással ; hogyan lehet tehát fel-
tételezni, hogy az alapitók implicite egy, századok 
múlva történhető szellemi forradalomra gondolván, 
az egyházból kilépőket, távozókat is befoglalták 
volna az alapitványok élvezetébe?7) „Ha az uj egy-
ház, mondá már II. Ferdinand király — földi javak 
nélkül fenn nem állhat; abból még nem következik, 
hogy az ős egyháznak javait elveheti, ép oly ke-
véssé, mint valakinek jogában állna másnak javait 

®) Geschichte des 30-jährigen Krieges, von Schiller S. 
19. 20. Ausgabe 1836. 

7) Aunál kevésbé, mert az alapitók, buzgó katholiku-
sok levén, saját fiaikat is ugy kárhoztatták volna az eret-
nekség miatt, mint kárhoztatták azon hitbeli tévedéseket, 
melyek az alapitók korában léteztek ; s mikor az alapitó 
ősökről tudjuk, hogy az egyházból kilépő fiaik cselekedetét 
kárhoztatták volna, nem lehet feltenni, hogy alapitványa-
ikkal a fiak e rosz lépéseit elősegíteni akarták volna ; sőt 
adtak, tettek alapítványokat mind az akkori, mind a még 
jövendő eretnekségek, szakadások ellen. Erőszakot kellene 
tenni a megholtak alapitó szándékain, ha alapitványaikat 
az általok kárhoztatott hitszakadás előnyeire fordítani akar-
nók. Nem segit az észrevétel semmit sem, hogy a mai pro-
testánsok ősei tették azon alapítványokat ; mert a debre-
czeni vagy pataki collegium alapitványaiból sem kérték 
vissza a részletet azon alapitók unokái, kik a kath. hitre 
visszatértek, sőt II. Rákóczy Ferencz és Báthory Zsusanna 
kath. hitre térvén, a prot. igehirdetőknek tett egykori ked-
vezéseket is Visszavonván, országos gravamen lett belőle. 
Tehát a protestánsok nem engedték, nem adták ki kezük-
ből nem már a kath. ősök alapításait, mikor ezek protestán-
sok voltak, de még ugyanazon személynek sem adták ki, aki 
azokat tette. — Szerk. 

csak azért eltulajdonitani, mert azok nélkül nem 
élhet. A napnál világosabb, hogy a katholikus ala-
pitványok csak katholikus alakban létesültek, és a 
protestánsok bizonyára nem tűrnék, ha más vallás-
felekezetek az ő javadalmaikat elvennék." 

Alaki oldalát tekintve az alapítványoknak, ép 
oly bizonyos, hogy azokkal bizonyos katholikus 
czélok vétettek tekintetbe. Egyházak kormányzata, 
kath. nevelő-intézetek fentartása, iskolák ellátása, 
egyházak és plébániák jó karbani tartása, szent cse-
lekvények teljesítése stb., kétségen kivül nem pro-
testánsok, hanem azok számára, kiknek részökre az 
alapitványok tétettek, kik az alapitó szándokát tel-
jesíteni akarták, s jellegüknél s hatalmuknál fogva 
azt teljesitliették is. 

Jog i tekintetben a katholikusok javai ép oly 
tulajdonai a kath. egyháznak, mint a protestáns és 
görög-keletiek alapitványai nem a katholikusoké, 
hanem az övék. Azokat a katholikusok szintúgy 
törvényesen szerezték össze egyesek adományaiból.8) 
Ha buzgó hirályok adományai is találtatnak azok 
közt, nem kell feledni — mint fentebb kimutatta-
tott — hogy ők is birtak magán vagyonnal. Ha pe-
dig az állam vagyonából adományoztak is, arra tör-
vényeink által szintúgy fel voltak jogosítva, mint 
arra, hogy magánosoknak, főuraknak, nemeseknek 
adományoztak, ha csak azon pantheisticus elvet nem 
akarjuk felállítani, melynek veszélyes következmé-
nyei fentebb jeleztettek, s mely megingatván a kath. 
javak jogalapját, a protestánsok s görök-keletiek ala-
pitványait szintúgy veszélyezteti s azon rémletes 
vagyonközösségre vezetne, mely a társadalmat már 
is alapjában felforgatni fenyegeti. 

A catholicismus és más felekezetek közti vi-
szonylagosság (reciprocitás) pusztán negativ termé-
szetű, mely kötelmévé teszi mindnyájoknak jogaikat 
kölcsönösen tiszteletben tartani — de positiv előzé-
kenységre sem kötelez. 

Tételes hazai törvényeink tüzetes "különbséget 
tesznek a katholikus és nem-katholikus javak kö-
zött. A hazánkban dúlt belviszályok többnyire az 
egyházi javak megosztása körül forogván ; ország-
gyűlési tárgyalásaink 1536 tói fogva, többnyire e vi-
szályos egyházi javak körüli intézkedésekkel foglal-
koznak. 1536: 9 — 1537: 19 — 1542: 3 — 1545: 1,2, 
4, 53, 5 4 , - 1 5 4 6 : 45. —1548: 5, 6,8,9, 10. —1550: 
12, 16, 18.—1552: 7.—1553: 7 , - 1 5 5 4 : 7 — 1556: 
2 5 - 1 5 6 3 : 20, 31, 32. — A bécsi békekötés 1606 

6) Emlékirat az 1847/8 országgyűlésről 75 1. 



a szabad vallás gyakorlatot megalapítván, azon világos zá-
radékkal birt „hogy a romai katholikusok papsága, egyhá-
zai s templomai illetetlen és szabadon hagyassanak, s mik a 
zavarok idején elvétettek, az illetőknek visszaadassanak.•<'J) 
E záradék a nikolsburgi békében 1621-ben is megerősítte-
tett. Az 1647: 14 : t. cz. határozza: „miszerint, ha ezután 
valaki templomot, paplakot, iskolát, vagy ahoz tartozó jó-
szágot, jövedelmet elfoglalni merészelne . . . olyan az illető 
alispántól a templom sat. visszaadására megintessék . . . s ha 
nem enged, annyiszor- mennyiszer 600 ft. birsággal büntet-
tessék. — E törvényczikkre hivatkozik az 179'lj 26. tcz. 
12 §-a, midőn k< jelenti : „ut quoad proprietatem templorum, 
scholarum, parochiarum et fundationum status possessionis 
actualis, utrinque pro cynosura ea ratione adsumatur : ut 
fundationes catholicorum pro catholicis, evangelicorum au-
tem pro evangelicis deinceps convertantur, adeoque non 
modo ab ulteriore harum repetitione pro futuro ab utroque 
praescindatur, verum etiam nullae umquam deinceps quo-
cumque sub praetextu admitti possint templorum, scholarum 
et parochiarum occupationes." 

A vagyon közösségnek kívánalma s az egyházi javak 
jogalanyának az egyházon kivüli helyezése oly veszélyes 
kísérlet, mely midőn a jogalapot mobilizálja, a multak keserű 
emlékét felidézvén, elláthatlan bonyodalmakra vezetne. 

(Vége köv.) 
Schlauch Lörincz. 

Az erdélyi püspök főpásztori körlevele a papsághoz. 

Venerabiii clero seculari et regulari dioecesis Transsilvani-
ensis salutem a Domino sempiternam. 

Anni curriculum, quod non solum temporis, sed etiam vi-
tae nostrae spatia discernit, paucos post dies rursum ad suum 
revolvitur princípium. Moris est initio anni, ut Deo favente 
bene decurrat, his, quibus aestimii vel dilectionis vinculo jun-
gimur, beneprecari. Hocmutuae benevolentiae officium vobis 
fratribus et filiis meis in Domino dilectis redeunte solari cir-
culo peramanter et cum sincero patris suis optima precantis 
affectu praestamus. Faxit Deus, ut annus hie novus faustis 
resplendeat auspiciis, ut, reducat desideratam Ecclesiae et 
status publici pacem, mala auferat, errorum tenebras et viti-
orum sordes exterminet, ut tandem e pietatis et misericor-
diae divinae munere exoriatur coelestis veritatis lux in men-
tibus, justitiae et virtutis studium in cordibus, auctoritatis di-
vinae agnitio et cultus in actibus, et agnoscant, qui christiano 
censentur nomine : non esse in alio aliquo salutem, neque 
aliud constitui posse humanae felicitatis fundamentum prae-
ter Dominum nostrum Jesum Christum, per quem salvati et 
liberati sumus. 

Sed enimvero dilecti fratres et cooperatores mei ! mu-
neris pastoralis solicitudo, quam Deo misericorditer dispo-
nente immerentes et ex nobis insufficientes supportamus, ur-
get nos, ut quum hoc notabili temporis momento vos prae-
sentes alloqui, et metus spesque animi nostri vocis oraculo 

9) Bethlen a beszterczei gyűlésen nyilván kimondá : ha a papi jó-
szágok elfogynak, nem lesz mihez nyúlni, ha csak oly formán való pro-
ventusról nem gondoskodnak, mely continuo esztendó'nkint thesaurariusa 
kezébe folyjon. 

vobis exponere nequeamus ; saltim per has nostras literas — 
curarum nostrarum testes — vos ad pastoralem vigilantiam 
impensius adhortemur. 

Előadván átalánosan a veszélyes tévtanokat, igy szól a 
nm. s ft. püspök ur a szentszékről : 

Nostis venerabiles fratres, et filii dilecti ! in quam 
deplorabilem conditionem his impiissimis machinationibus 
conjectu3 sit summus Ecclesiae catholicae pontificatus, quibus 
ignominiosis fraudibus et iniquis armis direptum, et avulsum 
fuerit ab Ecclesiae catholicae legitimo dominio s. Petri Patri-
monium, quomodo crucis Christi inimici, qui terrena sapiunt, 
reduetis Roma Galliae protectricibus copiis, invictum pontifi-
cem popularium tumultuum assultibus objicere, constantem 
vero, et ad exsilium mortemque paratum, independentiae suae 
libertate privare, novo de rapinis conflato italico regimini 
subjectum reddere connitantur. 

Sed nostis etiam inexpugnabilem Pii IX-i fortitudinem, 
qua ille nostro infausto seculo sublime spectaculum exhi-
bet mundo, angelis et hoininibus admiranduin. Absque armis 
et legionibus, sola Christi promissione et divinae protectionis 
spe munitus, hostium suorum insidias, omnem altitudinem 
attollentem se adversus scientiam Dei repudiare novit. Ego 
rogavi pro te Petre, ut non deficiat fides tua, et tu aliquando 
conversus confirma fratres tuos, ajebat Dominus Petro (Luc. 
22, 32.) Alloquii hujus veritatem tempore nostro, etiam post 
oetodeeim secula in Pio IX-o splendide comprobatam esse 
gaudemus. Ille non solum sanctum fidei depositum inviolabi-
liter custodit, sed in mediis periculis constitutus demandato 
sibi fratres quoque confirmandi officio impavide perfungitur. 

Nostrum est jam fratres et filii dilectissimi ! inter hos 
fiuetus et tempestates sonoras sobrios esse, et vigilare, ne 
fidelis populus commentis humanarum opinionum, et preca-
riis dominantis liberalismi successibus seduc'us, a salvificae 
fidei veritatibus auditum avertat, ad fabulas autem et insanae 
philosophiae impias et deeeptivas doctrinas convertatur. — 
Quapropter primum quidem videte, ut vos ipsi firmi, et im-
mobiles stetis in fide, ut hujus aretissimo vinculo adhaereatis 
Petri cathedrae, unde unitas sacerdotalis exorta est, perfecti 
autem cum hac in eodem sensu et in eadem sententia, atque 
sepositis quibusvis humanis respectibus, solumque Dei volun-
tatem, et sanctae religionis causam prae oculis habentes, ni-
hil laboris, et curarum praetermittatis, ut pari animi fortitu 
dine, et zeli pastoralis discretione oves curae vestrae commis-
sas in fide corroboretis, a seduetionis periculis conservetis ; 
ne patiamini varias et peregrinas doctrinas in coetibus ve-
stris per incredulos et depravatos homines disseminari ; si 
quos autem a veritate aberrasse comperiatis, contendite in 
omni bonitate et mansuetudine ad veritatis et justitiae semi-
tam revocare, et Christo lucrifacere. 

Quia vero hac nostra aetate indifferentismus religiosus 
ridelium plurimos ab avita pietate avoeavit, et aetas paren-
tum pejor avis fert progeniem vitiosiorem : satagite vestris 
ad populum sermonibus non suave sonantes prudentiae hu-
manae doctrinas, non e profanis scriptoribus congestos flo-
sculos ostentare, ut aures auditorum oblectetis, aut laudes et 
benevolentiam cultiorum emereamini ; sed praedicate Jesum 
Christum, et hunc pro salute humani generis crucifixum, 
utamini magistris in docendo sanctorum patrum scriptis et 
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optimae notae catholicorum auctorum sermonibus, precipue 
autem s. scripturae assidua lectio sit vobis ille infinitus the-
saurus, unde vestra optima sermonis condimenta hauriatis, 
illa nobilis armatúra, qua etiam nequissimi hostis tela repel-
latis. Vivus enim est ibi sermo, et efficax et penetrabilior 
omni gladio ancipiti. (Hebr. 4. 12.) Non est animae morbus, 
dicit s. Augustinus, qui non habeat in scripturis medicamen-
tum suum. (in Psalm. 36.) Ne serviatus fratres mei tempori 
sed veritati, ne a genio seculi discatis, qui magistros Christum 
et sanctos ejus habetis. Exal ta te igitur vocem vestram dilecti 
in Christo fratres ! pro Christo, qui ut s. Bernardus pulchre 
dicit, factus est nobis sapientia in praedicatione, justitia in 
peccatorum remissione, sanctificatio in conversatione, redem-
tio in passione; (Serm. 22.) et non modo vocis et linguae, sed 
etiam praecordiorum et vitae vestrae eloquentia Ilium annun-
cietis, Christum in ecclesiis, Christum in scholis, Christum 
in domibus, opportune credendum, adorandum et imitan-
dum proponite, quia non potest spiritu mendacii et erroris 
seduci fidelium coetus, cui lucet Veritas Christus. 

Ut autem sermo noster efficax sit et in corda auditorum 
peuetret , sit vita nostra illi conformis. „Parum enim ut s. 
Gregorius observât, (reg. Past. L. 2-o) prosunt verba illorum, 
qui quod praedicant, moribus impugnant, et pastorem per 
abrupta gradientem grex pro humanarum rerum conditione 
ad praecipitium facile sequitur." Meminerimus nobis dictum 
esse : Vos estis lux mundi, vos estis sal terrae, (Math. 5.14.) 
lucem accendere et circumferre, atque super candelabro col-
locare ; sale vivo mentes et corda ab infatuatione et corru-
ptione praeservare jubemur. Vult Ecclesia,ut habitu, gestu, in-
cessu, sermone, actione et conversatione, nihil nisi grave et 
religione plenum exhibeamus ; „Perfectus sit homo Dei ait 
apostolus, ad omne opus bonum instructus," (ad Tim. 3. 17.) 
et iterum : exemplum esto fidelium in verbo, in conversati-
one. (1. Tim. 4. 12.) Si sacerdos non facit, quod fieri debere 
praedicat, aut si quod non facit, praedicare praesumit, ni-
hil apud eos, qui vitam ejus noverunt, profiéit, e contra quam-
diu sacerdotis vita pulchre omnibus ex partibus congruens 
concinnataque est, nullae illi adversarioium insidiae nocere 
possunt. 

Haec VV. F F . et filii dilectissimi ! omni temppore, et 
quibusvis in adjunctis vos ad digne gerendum sacrum a vo-
bis susceptum ministerium exstimulare debent ; at vero diebus 
nostris, dum praeter carnem et sanguinem, idest depravatam 
ct sub lege peccati gementem humanam naturam, aliae quo-
que multo nequiores spirituales potestates, idest scientiae hu-
manaeresistentia atque aper ta jamjaminDeum et sanctamejus 
legem erectio et inimicitia, muneris nostri fructuosam admini-
strationem nimiopere aggravat : bene nobis pensanda sunt, et 
eo pressius verbo et opere observanda, quod his non recogitatis 
aut plane contemptis, ueque inundantibus aevi hujus errori-
bus obsistere, neque etiam depravatos liominum mores emen-
dare valebimus ; sed curremus in incertum, et saepe repulsam 
aut etiam ignominiam passuri, pugnabimus in vacuum, quasi 
aerem verberantes. 

Ezután meleg atyai indulattal imádságra intvén a me-
gy ei papságát, igy rendelkezik : 

Quem in finem harum serie ordinamus et injungimus, 
ut per dioecesim in omnibus publicis ecclesiis proximi men-

sis diebus 18-a, quae memoria Romae erectae s. Petr i ca-
thedrae Celebris est, 19-a sive sabbatho insequenti festum 
ss-mi uominis Jesu praecedente, et dominica 2-a post Epipha-
niam festo ss-mi hujus nominis, hora vesperarum supplicatio 
solemnis tr iduana peragatur, ad avertenda mala, et Dei mi-
sericordiam implorandam. In hac triduana supplicatione, 
quae populo praevie annuncianda erit : sub expositione San-
ctissimi lytaniae de ss-mo nomine Jesu cum ei adnexis orati-
onibus, deinde preces alias in communi necessitate pro papa, 
rege et pace praescriptae perorandae sunt, tum antiphona 
de BMV. cantanda, et post benedictionem ultimam hymnus 
congruus populo notus et amatus devotioni finem dabit. 

De cetero, pax Dei, quae exsuperat omnem sensum, 
custodiat corda, et intelligentias vestras, in Christo Jesu 
Domino Nostro. 

Dabam Claudiopoli in festo s. Thomae apostoli, anno a 
nativitate Christi 1866, episcopatus nostri secundo. 

Michael m . p. e p p u s . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége febr. 13-án kelt legf. elhatározással Bubla 

Károly esztergomi kanonokot iskola-föfelügyelöi állásától kegyelmesen 
fölmenteni s helyébe egyházmegyei iskola-főfelügyelővé Szuppan Zsig-
mond esztergomi kanonokot legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

D E B R E C Z E N vidékéről, febr. 11. — E g y év előtt, a 
„Religio" 14-ik számában közölt levélben, a protestáns tole-
rantiát és consequentiát pár példával illustrálván, annak 
végén Ígéretet tettem, hogy nem sokára1) a prot. benevo-
lentiáról is szolgálni íogok néhány adattal. ígéretem szerint 
erről is még azon hónapban küldtem be levelet; de ez a 
postán eltévedvén, közölve nem lett, s igy az én leveleim 
sora is fönakadt. Most veszem fel ismét a tudósítások fona-
lát, s pár példában elötüntetem az intoleránsnak, elfogult-
nak kiabált katholikusok viseletét, a toleránsnak, elfogu-
latlannak kürtölt protestánsok irányában s viszont. 

T. Varga Pál szegedi ref. lelkész a Pro t e. és i. lap 
multévi 2-ik számában, iskolája segélyezésére hitsorsosait 
felhíván, saját nyilatkozata szerint, magyarhoni hitfeleitől 
csak annyi segélyt óhajtana nyerni, mint amennyit már 
addig S z e g e d k a t h o l i k u s p o l g á r a i a d a k o z t a k 
s z á m u k r a . 2 ) Azt is hallottuk, hogy a 70,000 kath. lakos-
sal bíró Szeged a keblében létező, mindkét felekezetű pa-
rányi protestáns község lelkészei s tanítói fizetéséhez a város 
pénztárából tetemesen hozzájárul. Mint a „Szeged" czimü 
hetilap multévi 35-ik számából olvastuk, az ágostai és hel-
vétvallásu felekezetek tanítói a várostól egyenkint 420 
ftnyi fizetést húznak, épen annyit, mint amennyit a ka th . 
elemi tanítók legjobban fizetett része kap s többet, mint a 
kath. és elemi tanítók nagy része ; mert a városi ka th . 
elemi tanítók közöl sokan csak 315 frt., a tanyai iskolák 
tanítói meg csak 210 frt évi díjban részesülnek. 

H.-Doroghon, melynek lakossága majdnem tisztán ka-
tholikus s pedig leguagyobb részben gör. szert, katholikus, 

') Be ,soká' lett ; pedig sorai a legkedvesebbek között állanak. 
Szerk. 

2) Aláhuzzuk, s e d . . . . a d . . . . intelligentiam. — Szerk. 
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a helv. vall. egyházkerület elöljárósága a másfél százat 
meg nem ütő protestáns lakosok számára lelkészséget ala-
pítani akarván, felszólitá a kath. tanácsot, hogy a plánta-
egyház részére valamely segélylyel járulna. A kath. tanác3 
a leendő protestáns lelkész számára azonnal 12 hold legjobb 
minőségű földet szakitott ki, s temetőhelyet is adott nekik. 

Igy szokták magokat viselni az intoleráns (!) katholi-
kusok a toleráns (!) protestánsok irányában. Lássuk most 
megfordítva. 

Az egri egyházmegye nmlgu főpásztora tágas megyéje 
egyik népes, de legnagyobb részt protestánsok által lakott 
községében, mintegy 400-ra menő kath. hivei számára, saját 
bőkezűségéből néhány év előtt plébániát alapitván, a plé-
bánia gondozásával megbízott lelkész, illetőleg lelkészek 
majd őnakaratulag, majd ismét főpásztori meghagyás foly-
tán, a prot. városi tanácsot s neme3 birtokos közönséget 
többnemü folyamodványnyal megkeresték, de nem volt rá 
egyetlenegy eset, m i d ő n t a g a d ó v á l a s z t n e k a p -
t a k v o l n a . 3 ) S miért ? Talán túlcsigázott követelésekkel 
állottak elé ? Lássuk. Folyamodott a r. kath. lelkész : 1) 
hogy a nagy terjedelmű közös legelőből valamelyes rész az 
ujdon alakult egyházközség részére kiszakittatnék. ,Nem 
lehet' volt a határozat. Doroghon a protestánsok számára 
lehetett. No de ott intoleráns (!) katholikusok határoztak. — 
Folyamodott a r. kath. lelkész : 2) hogy, miután a város ter-
jedelmes erdőséggel bir s igy minden megerőltetése nélkül 
teheti, a r. kath. lelkésznek és tanítónak épenugy adatnék 
failleték, mint a prot. és gör. szert. kath. lelkészeknek és 
tanítóknak. Megtagadtatott.4) — A város által 'birt 1854-iki 
államkölcsön papirok felsőbb engedély mellett eladatván, 
az érettök kapott pénz legnagyobb részben iskolákra for-
díttatni határoztatott. A protestánsok részére épült is belőle 
egy nagy terjedelmű emeletes iskola. A gör. szert, katholi-
kusoknak ugyanazon alapból szinte szándékoltatik egy 
iskola épitése. Ez ügy különben még elintézésre vár. Egy, 
még a mult században kötött egyezmény szerint a gör. 
szert, katholikusokat mindenből 10-ed rész illeti. De a prot. 
tanács nem akarja kiadni a g. sz. kath. egyházközségnek az 
öt illető részt, hanem maga akar az ő számokra építeni. 
10-ed rész lenne-e az aztán, vagy . . . . ? nem tudom. Elég 
az hozzá, hogy a g. sz. kath. lelkész, hivatkozva arra, hogy 
ö legjobban tudja, minő iskola szükséges községe körében s 
az épitésből megtakarítandó összeggel még egy uj tanítói 
állomás is létesíthető volna, ügyét fölebbezte. A r. katholi-
kusok nem lévén oly régi törzsökös lakosai a városnak, 
mint g. sz. testvéreik, semmiféle egyezmény folytán nem 
követelhettek valahányad részt. Miért is a r. kath. egyház-
község a protestáns tanácshoz csak kérvényt nyújtott be 
az iránt r 3) hogy az államkölcsönért kapott pénzből arány-
lag szinte részesittetnék iskolája javára. Megtagadtatott. 
„Csak '/ág részt lehetne valahogy a r. katholikusok javára 
kisütni," mondá egyik főbb tisztviselőjük ; de azért ennyi 
sem adatott Pedig e 29-ed rész is tekintélyes összeg leen-
dctt. Szegeden az intoleráns (!) katholikusok, ugy látszik, 
nem igen vizsgálták, a katholikusokéhoz mérten aránylag 

3) Aláhuzzuk . . . . ad notam. — Szerk. 
4) A „registrum" lelkei és tudós írója majd registrálja. — Szerk. 

mennyi esnék prot. egyházi s iskolai czélokra?5) Es ha 
teendették, bizonyára annyi sem esett volna reájok, mint 
Győrött — 5 frt . — Folyamodott a r. kath lelkész a pro-
testáns tanácshoz és nemes birtokos közönséghez : 4) hogy 
miután sem a lelkész, sem a tanitó failletéket nem kap, az 
iskolába járó gyermekek szülői pedig, a templomi szüksé-
gek fedezése által különben is nagyon igénybe vétetvén, 
adakozási készségök és képességök, elégtelenek az iskola 
téli fűtéséről gondoskodni, lagalább az iskola fűtésére pár 
öl fát utalványozni szíveskednék. ,Nem lehet,' hangzik a 
a protestáns végzés.0) — Érsek ő nmlga a lelkészt pénzen 
vásárlandó földek szerzésével megbizván, minthogy föld 
csak apró parcellákban volt kapható, melynek munkálta-
tása mind a lelkész mind a tanítóra nézve igen fárasztó s 
időrabló leendett, a földvásárlásra kegyesen ajánlott össze-
get fölajánlván, folyamodott a r. kath. lelkész a prot. ta-
nácshoz és nemes birtokos közönséghez : 5) hogy legalább 
ez összegnek megfelelő földmennyiséget adjon a szabad 
legelőből ,Nem lehet' hangzik ujolag a prot. végzés. Meg-
jegyzendő, hogy mielőtt a lelkész folyamodását megírta 
volna, a város ügyeiben legjobban jártas egyének néhányá-
tól hallá, hogy ,lehet,' ha akarják. — Folyamodott végre a 
r. kath. lelkész : 6) temetkezési helyért. S ki hinné ? a prot. 
tanács még ezt is megtagadta. S miért ? mert — mint a vég-
zés szólt — a város körül lévő libalegelő sokkal kisebb, 
hogysem abból a legkisebb részt is kiszakítani lehetne. 
Azonban nyomban kitűnt, hogy még sem oly kicsiny az a 
libalegelő, mert belőle, nem sokára e végzés hozása után, a 
helybeli cserépvető társulat részére egy temetőhelynél na-
gyobbat ki tudtak szakitani. ') No de nem csuda, a tanács 
több tagja egyszersmind részvényes tagja eme társulat-
nak is. 

Irjak-e még többet ?8) szolgálhatok még igen sokkal. 
íme alig fogtam kezembe a tollat s csak egy helyre 

vetettem szemeimet, mégis a protestáns tolerantiának s vi-
rzonyos benevolentiának mennyi s mily épületes jeleit lehe-
tett feljegyeznem '? Hátha minden apró-cseprő, hivatalos 
alakban ki nem adott, jeleneteit is részletezni akarnók az 
elfogulatlan (!) s fönkelt szellemű (!!) prot. tolerantiának s 
testvéries benevolentiának ? ! 

Végül megjegyzendő, hogy ama nemes városi tanács-
ban, a fönebb emiitett mult századi egyezmény szerint, 
mindig kellene 2 g. sz. kath. tanácsnoknak lenni. Azonban 
protestáns atyánkfiai találnak arra módot, hogy ne legyen. 
Mostanában egy volt, azt is, mint hallom, nyugdíjaztatták, 
hogy ne legyen egy sem. Ma csakugyan egy sincs. ^ 

PUSZTA-FEGYVERNEK, febr 7-én. Régi seb a ke-
reszténység erkölcsi életén a még mindig divó káromkodás, 
és átkozódás. A „mehercle," „me castor," „duodecim Deos tibi 
iratos habeas"-féle kifakadásoknak súlyát ugyan a pogányok 
is felfogták, mert hiszen jól tudták, hogy ezzel ha épen nem 

5) Okos volt Győr. — Szerk. 
6) Ily adatokat minden városból, minden faluból é s . . . . jobban 

vagyunk. — Szerk. 
Mennyire szivén van a tanácsnak az a libalegeló' ! mostoha 

időkben életbiztosítás. — Szerk. 
8 ) Minél hamarább, minél többot, a legkisebbet is , — ilyenek-

ből áll az élet. — Szerk. 
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is egész — legalább félistent emlegetnek, azonban a mai 
káromkodás, az átkozódással karöltve, ezeknél sokkal maga-
sabb fokon áll. Igaz ugyan, hogy legtöbbször nem annyira 
elvetemültség, mint inkább a rosz szokás számitható be, s ex 
duobus malis minus eligendo, mindig kevésbé kárhozatos, 
mint a czélzatos hitetlenség, vallásgúnyolás s a legvilágo-
sabb ténye à la Renan tagadása, erőszakos kiforgatása : még-
is mindenha mételye az a ker. hitéletnek. Teljes kiirtását 
remélni ugyan nem lehet, miután a föld átka óta mintegy 
természetté vált bajokat megszüntetni ép oly kevéssé lehet-
séges, mint a velők járó kifakadásokat ; de terjedésének gá-
tat vetni igen is lehet. Azonban amily gyors és akadályta-
lan volt elterjedése a felingerült vallásujitási korszakban, 
s amilly mély gyökeret vert három százados megrögzés, oly 
nehezen és lassan várható a baj gyógyulása. S jóllehet ne-
que qui rigat, neque qui plantat est aliquid, sed qui incremen-
tum dat Deus, elvonulni a tevékenység teréről még sem 
volna rendén miután ezen értelemben mondhatta csak szent 
Pál : non ego autem, sed gratia Dei mecum. A korszellem 
eme bajnak is a társulás eszméjében vélte leghathatósb gát-
ját és ellenmérgét feltalálni, s a kath. lelkészek által felka-
rolt eszme a kerületi gyűléseken megtisztázott alapokon, szer-
vezett rendben indult a gonosz áradat ellen. Igy lön, hogy 
helységünkben is, az eszme újsága daczára, kedvező szám-
ban a jobb lelkek hozzáfogtak a gonosz gyomnak kiirtásá-
hoz s megalakult az Isten szent neve védőinek egyesülete 
azon legközelebbi örvendetes eredménynyel, hogy a megkö-
vetési imádságok számos családnál máris közösen minden-
nap térden állva végeztetnek, mintegy érezve, hogy nem 
káromkodás, hanem engesztelő imára van szükség, hogy Is-
ten a sok csapás után egy ujabbat — a fényegető árvizet el-
forditsa. A rosznak fokonkénti kiirtása, azon mértékekben 
megközelithetőbbé teszi a boldogságot. „A kereszténység 
erre törekszik, és e törekvése bizonyára nemes, isteni; és 
ha o törekvésnek nem is felel meg mindenkor a siker, egye-
dül a hit korlátait lerontó szenvedélyek az okok, melyeket 
semmi sem fékezhet csak a vallás."1) Sőt tán a kővetkező erő-
teljes sorokat sem leszen felesleges újra nyomni : „az egyház 
törhetlenül küzd minden részen, minden ponton, minden 
irányban. Ismeri teendőit, fiai megteszik kötelességüket, a 
fárasztó, itt-ott a fiak készületlensége, vagy ingadozása 
miatt csapással is jeleztethetik : ez a küzdelmek természete, 
de győzelemmel fog végződni."2) A társulás a rosz terjedésé-
nek több—ajóénak kevesebb akadályt enged eléje gördülni 
s az egyik által ugy, mint a másik által megkönnyiti a küz-
delmet, mely a földön hiában remélt tökéletes diadal után 
szűnhetnék csak meg. Vajha a legszentebb czél irányában 
titkon vagy nyiltan jelentkező elfogultság és félénkség mi-
nél előbb eloszolnék és megszilárdulása és üdvös hatásának 
útjában nem állana, s vajha a világi elöljáróság rokonszenve 
és előnyös támogatása sehol sem hiányoznék, — mennyi ál-
dás buzogna fel ez egyetlen üdvforrásból ! M. P. 

AMERIKA, nov. végén. Közöljük ama nagyérdekü 
iratot, melyet a hitterjesztő bibornok-egyesület főnöke, Bar-
nabo intézett Spaulding baltimorei érsekhez, mely 1866 jan. 

T) Pollák : Renan és az apostolok. 55. lap. 
2 ) Religio. 1866. II- félév. 40. sz. Tehát kezdenünk kell. 

31-én kelt, és az éjszaki államok kath. püspökei által előké-
szített nemzeti zsinatra vonatkozik. „Méltóságos és főtiszte-
lendő érsek ur ! Az éjszaki államok püspökei, a közbejött 
zavarok miatt, akadályozva levén az 1862 év folytán tar-
tani zsinatot, és a mozgalmak csillapodása folytán erre a 
szentszéktől most nyervén engedelmet : helyén látszik lenni 
gondolkodni azon eszközökről, melyek képesek leendnek a 
fegyelemnek lehető legnagyobb egyalakuságát létesíteni, és 
ez által a kath. ügy emelkedését előmozditani. Szükséges, 
hogy tekintetbe vétessenek azon bajok gyógyszerei, melyek 
oly komoly megrázkódtatások folytán felmerültek, s végre, 
hogy a felszabadított négerek jobb lelki helyzetének előké-
szítésére szolgáló eszközök meghányattassanak. 0 szentsége 
akarta, hogy miután kegyelmességednek adatott a zsinat 
összehívási, és elnökleti joga, a hitterjesztő-egyesület által 
tudomására jussanak néhány főszempontok, melyek a püs-
pökök komoly tauácskozmányát követelik. 1) Először is 
szükséges, hogy a püspökök emiékökbe idézzék a pápának 
1861 jan. 21-én kelt körlevelét az éjszak amerikai főpapok-
hoz, melyben egyéb régiebb zsinati határozatokon felől, u j 
és kitűnő szabályzatok adattak a czélból, hogy az üresedésbe 
jött püspökségek betöltése lehetőleg kifogástalan legyen. A 
hitterjesztő-egyesület atyái ugyanis észrevették, hogy ama 
körlevélben foglalt szabályok, melyek a hitterjesztő-egyesü-
letnek minden harmadik évben teendő jelentésekre, az ér-
demteljes áldozárok fölött, vonatkoznak, hogy a püspöksé-
gekre felterjesztendők tulajdonai megismertethessenek, nem 
mindig tartattak szem előtt. Különben, tekintve az idők 
mozgalmas voltát, a nevezett hiányt inkább a körülmények-
nek hajlandó az egyesület tulajdonítani, mintsem rosz aka-
ratnak. Most tehát, midőn a béke helyreállott, a szentszék 
reményli, hogy az emiitett körlevélben foglalt szabályok szi-
gorúan s pontosan fognak megtartatni. 2) Az előbbi átalá-
nos zsinatok határozatai nem kevesebb gonddal foganatosi-
tandók, úgyhogy, ha eddig elhanyagoltattak volna, újra erő-
síttessenek meg ; ha pedig változtatás hasznosnak mutat-
koznék, ez csak a hitterjesztö-egyesület szokásaira való ki-
váló figyelemmel történjék. 3) E tekintetben jelentékeny az, 
ami a kóborló áldozárokra (wandering priests) vonatkozik ; 
mert azon áldozárok, kik Európából bevándorolnak, nem 
mindannyian keresik a lelkek üdvét ; sokan anyagi előnyö-
ket hajhásznak, báránybőrben ragadozó farkasok, kik nem 
kímélik a keresztény nyájat. Ezt elismervén az 1852 évben 
Baltimoreban tartott zsinat atyái, a 9-ik canonban bölcsen 
elhatározták : hogy kóborló és ismeretlen papok a lelkek 
nagy kárára pásztorokul a papságba fel ne vétessenek, mi-
előtt előbbi püspökeiknek nem íratott, és az uj püspöknek, 
kinek megyéjében szolgálni kívánnak, helybenhagyása meg 
nem nyeretett volna. A hetedik baltimorei zsinat pedig el-
rendelte, hogy ama egyházi tartomány papjai közöl — ne-
hogy a kóborlók száma növekedjék — senki se kapjon el 
bocsátást addig, mig más megyébe fel nem vétetett. Daczára 
ezen bölcs határozatoknak, tapasztaltatott, hogy bizonyos 
helyeken ez ügyben könnyelműen jár tak el. A püspökök-
nek tehát őrködni kell, hogy ha néha szükségből kóbor pa-
pokat felvesznek is, csak olyanokra nézve adjanak kivétel-
nek helyet, kiknek erkölcseikről s tudományukról kétség-
telen adatokkal birnak. — 4) Ha a papok hiánya oly nagy, 
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hogy szükség miatt idegen áldozárokat kell alkalmazni, a 
püspök buzgólkodjék, hogy mennél előbb állítson papnevel-
dét. E tekintetben már az utolsó zsinat is azt rendelte, hogy 
legalább minden érseki tar tománynak legyen neveidéje. A 
mozgalmas idők eddig sok akadályt gördítettek az ügy elé, 
de most a béke visszatértével a főpapok kétségtelen köte-
lessége, hogy a hiányt pótolják. — 5) Egy más nem kevésbé 
fontos tárgy a zsinat atyáinak figyelmét hívja fel : az ünne-
pek és böjtök megtartása. A hitterjesztő-egyesület előtt nem 
ismeretlen, hogy e tárgyban a püspökök véleménye szét-
ágazó, néhányan megyéik régi szokásait pártolják, mások a 
hi veket veszik tekintetbe, végre mások az előbbi zsinat 
szabványait tar t ják, melyek a hitterjesztő-egyesület által 
is helybeu-hagyattak. A püspököknek iparkodni kell az 
ünnepek s böjtök számának kérdését megoldani. Ha elhatá-
rozzák ez ügyben nagyobb egyalakuságot létesíteni, emlé-
kezzenek meg az utasításokról, melyeket a propaganda a 
baltimorei zsinatnak (1852-ben) küldött. Midőn az a tyák a 
25-ik szabványban elhatározták, megkérni a pápát, hogy az 
ünnepek száma négyre szállittassék le (karácsony, áldozó-
csütörtök, Mária menybemenetele, mindszentek-napja) s 
hogy böjtökre nézve a déli megyékben levő szokás tartas-
sék, — a szent egyesület azt határozta, hogy az ünnepek-
hez kiskarácsony (Circumcisio) és Boldogasszony szeplőte-
len fogantatása adassék, a böjtre nézve pedig iparkod-
j anak az egyház általános fegyelmének szigorához közelí-
teni. 6) Miután nagy fontosságú, hogy az egyház vagyona 
biztosittassék, az előbbeni zsinatok atyái, tekintvén az 
Egyesült-államokbaui helyzetet, meghagyták a püspökök-
nek, hogy erről gondoskodjanak, s ahol lehet, az egyházi 
vagyont polgári védelem alá is helyezzék. A hetedik balti-
morei zsinat 4-ik canonja rendeli, hogy „az összes templo-
mok és más egyházi vagyon, szereztetett az légyen akár 
ajándék, akár hagyomány által, vagy más jogos uton, és 
egyházi vagy jótékony czélokra szenteltetett, a püspöké 
legyen, úgyhogy az okmányokból ki ne tűnjék, hogy azt 
valamely szerzetes testületnek vagy egyesületnek hagyták 
használatul. Ezen szabály daczára, a püspökök és szerzetes 
testületek között többször keletkeztek viszályok. Evégett a 
zsinat atyái gondoskodjanak arról, hogy ily viszályoknak 
eleje vétessék s jogaiban sem az egyházak, sem a szerzetes 
testületek meg ne sértessenek. — 7) A hitterjesztő-egyesü-
let örömmel szemlélné, ha a legközelebbi zsinaton némely 
megyék rendezésével is foglalkoznának az atyák. Habár a 
többször emiitett baltimorei zsinat e tekintetben is intéz-
kedett, mégis a hivek szaporodása folytán, ujabb rendezés 
szükséges. A hitterjesztö-egye3ület arról értesült, hogy a 
dubuquei megye területe oly nagy, hogy a püspök egész 
nyája és papsága fölött őrködni alig képes, czélszerü volna 
tehát eme megyét megosztani. Mások arról gondolkoztak, 
hogy a montanai roppant területen u j apostoli helyettnöksé-
get kellene felállitani. Mondják, miszerint e vidéken igen 
sok katholikus van, kik soha papot nem látnak, s k iknek 
nincs templomuk. Ez ügyben is tehát intézkedni kellene. 
8) Végre a hitterjesztő-egyesület kivánata, hogy az egybe-
gyűlt a tyák a felszabadított feketék lelki üdve s czélszerü 
keresztény neveltetésére vezető eszközök fölött tanácskoz-
zanak. E kérdés első rendű fontossággal bír. Ha a püspökök 

ez ügyben gyorsan és czélszerüen nem intézkednek, e nép 
kimondhatatlan kár t fog szenvedni. — Ha a zsinat be 
fog végeztetni, annak haározatait azonnal át fogja tenni 
kegyelmességed a hitterjesztő-egyesülethez megvizsgálás és 
megerősítés végett. 

Roma, jan 31. Barnabo Capalti." 

VEGYESEK. 
Parvum verbis, magnum sententiis, mondhatjuk teljes 

igazsággal, midőn az általunk már előre hirdetett, most már 
nyomtatásban is megjelent müvet t. olvasóinknak bemutat-
juk, e czim alatt : „Papok vezércsillaga, mind magán, mind 
nyilvános életökben, irta Valuy Benedek, francziából forditá 
Csekó Grábor egri főmegyei pályavégzett növ. pap." Tárgya, 
mikint czime mutatja, tanítás, buzdítás, intelem, figyelmez-
tetés, vigasztalás, jótanács, a legszükségesebbek, mondanók 
egyedül szükségesek. Főt. Perger János prépost s kanonok 
ur a legjobb műre adta pártfogását, a fordító legjobb műben 
próbálta meg jeles írói tehetségét, mert a fordítás sima, ért-
hető, úgyhogy alig lehet észrevenni : forditás-e, vagy pe-
dig eredeti szövegű munka. Csak lia, ami oly annyira szük-
séges, a külső élet háborgásai között,lennének sokan,s kíván-
juk , hogy legyen, akik unum necessarium e könyvecské-
ben keressék, s akik keresik, biztosítjuk, hogy meg fogják 
találni. 

Miksó István Nagyszombaton gymnasíumi tanár öröm-
versezetet adott ki főméit. Simor János érsek- s prímássá tör-
tént ^íineveztetése alkalmából. 

Febr 14-éu az esztergomi főkáptalan küldöttsége a 
káptalan nevében üdvözölte az uj kinevezett érseket és her-
czegprimást. A hat káptalani tagból álló küldöttség szónoka 
m. s f t . SchirgI Endre kanonok volt, ki üdvözlő beszédét 
latin szövegben elmondván,ő herczegsége a káptalani küldött-
séghez eképen szólt: „Canonicís ecclesiae metropolitanae id 
semper laudi datum est, quod nihil antiquius umquam habu-
erint, quam ut quo illustriorem occupant locum,eo excellenti-
orein praeseferant pietatem et doctrinam, utve dignitati, quam 
tenent, par respondeat integritás disciplinae. Sciebant enim e 
concilio Tridentino canonicos ad fovendam, augendamque ec-
clesiasticam disciplinant institutos esse. Canonicís metr. eccl. 
Strigoniensis nihil porro antiquius fuit,quam ut qui ad offeren-
dam Deo hostiam laudis simul in choro conveniunt,uno quoque 
pacis et caritatis foedere sint conjunctissimi. Canonicís metr. 
eccl. Strigoniensis nihil fuit autiquius, quam ut in exhibenda 
praelato suo reverentia et obedientia canonica, reliquo clero 
exemplum praebeant et, doctrinam. Haec omnia praestitum iri 
ab iis,qui stalla canonicalia in inetr. ecclesia Strigoniensi nunc 
occupant, confido." 

1817—1867-ig Európában három királyság, egy nagy 
herczegség, 8 herczegség, 4 fejedelemség, egy választói fe-
jedelem, s 4 köztársaság szűnt meg, s ezáltal Europa 59 füg-
getlen országából lett 41. Ki n y e r t ? Muszkaorszásí nyert 
567,364 négyszög mértföldet, az amerikai Egyesült-államok 
nyertek 1,968,009 négyszög mértföldet,Francziaország 4,620, 
Poroszország 29,781, Piémont 83,141, Angolország Indiában 
451,616 négyszöget. Habenti dabitur; caesar ante portas. 

Az olaszok által a szentatyának jun. 29-ére benyúj-
tandó album harmadik fölirata ez : „Mutina ad pium IX P. 
M. Petri apostoli successorem. Mutínensem coloniam a Ms T . 
Cicerone firmissimam fortissimam fuisse pradicatam — haud 
ignari Mutinenses profitemur nos patrocinio fretos s. Gremi-
niani episcopi N. — in tutanda Petri sede a majorum firmi-
tate fortitudine non recessuros — id maxime laetatos quod 
Claudius Boschettius comes cívis noster — universae Italiae 
aüetor fuerit voluntatis suae declaraudae erga Pium I X P M. 
quem ante hos paueos annos — venerantium populorum ac-
clamationibus alacrem florentem intra moenia excepimus — 
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nunc periculis circumeuntium dolore exagitatum inopia labo-
rantem — opibus nostris fovemus faustis omnibus prose-
quimur." 

Aerei püspök Francziaországban, előadván a szentszék 
nyomasztott állapotát, buzdítván papjait s híveit Istenbe ve-
tett reménynyel, jeles főpásztori levelében igy ir : „Jövő 
nyáron, ha az Istennek ugy tetszik, Romába megyek, hogy 
hódolhassak a szentatyának, s könyörögjek az apostolokhoz 
e szent ügynek védelmeért. Nem tudom, fogok-e nektek 
azon időig még valami szomorúságot közölni. Pius, Istenbe 
bizván, minket az ő hajlékába meghívott, mintha Romának 
ege oly derült, oly tiszta kék volna, mint máskor, mintha 
akkoráig a calvaria, melyen áll, Tábor hegygyé változnék. 
De én megyek, zarándokolok, s titeket, fájdalmaitokat szi-
vemben fogom vinni, s a szentatya előtt kitárni, hogy ben-
nem titeket áldjon meg. Ti követni fogtok engem, mint az 
őrző angyal." 

Bernben egy Moerni nevü szabó legény nem akart 
besoroztatni, mert anabaptista létére vallásos meggyőződése 
tiltja magát az ellenség ellen védelmezni . Az ellenséget Isten 
küldi, bűneink büntetésére, mikint, ugy mondá, az 1865 — 
1866 iki cholerát a szabad kőmivesek megbüntetésére. A 
cantoni hatóság a teljes vallásszabadságnak barátja, mitsem 
felelhetett a szabólegénynek, de mégis Svajczból száműzte. 
A canton tehát tagadhatatlan igazságokat követelt : vagyis 
saját vallásszabadsági elméletét a gyakorlatban kitagadta ; 
mi pedig a tagadhatatlan igazság, ,vagy is mi a dogma, azt a 
cantoni hatóság határozta meg. En jobban szeretem, ha ne-
kem az határozza meg a dogmát, aki kardot nem hord, sem-
mint a tábornok,— vagy is inkább a zsinat, semmint a tábor-
noki kar. De az emberek inkább ellenmondást szeretned. 

M. B. ur, az Egyesült-államokban senator, Indianopo-
iisból New-yorkba utazott, hogy Kansasnak állammá törté-
nendő elismertetésén dolgozzék. Felesége várt három, várt 
hat hónapig. Hatodik hónap vége felé irt férjének, jöjjön 
vissza 10 nap alatt, mert ellenkező esetben divorce-bill-t fog 
magának kieszközölni férje ellen. A férj égre-földre kérte, 
egy hónap múlva biztos hazatérést igérve, fogadva — M. B. 
senator egy hónap múlva éjféltájban megérkezik, kopogtat 
lakásán. „Ki az"? kérdi a nő. „Én "—„Nem akarom látni." 
„Türelem, bocsánat ! sorsunk javításán munkálkodtam " „Én 
nem vagyok többé az urnák felesége, idegen embert ilyenkor 
egy becsületes nő sem fogad be, kimélje az ur nevemet, mi 
vel én még férjhez akarok menni." „Hogyan mindez ?" „Él-
tem jogommal, az ur hat hónapig Indiana államon kivül tar-
tózkodott, én elválást kértem a tanácsnál, s nyertem, távoz-
zék." „Háladatlan !" M. B. ur Washingtonban van, Sewai'd 
államtitkárnál. „Mond meg csak barátom, mondá Seward, 
hogyan lehetsz feleség nélkül ?" „Nem találok Washington-
ban magamhoz valót," „Szülőföldeden sem, Indianában ?" 
„Igazad van, holnap oda utazom." M. B. elutazott Indiano-
polisba,eg} hónap múlva feleségével belép Sewardhoz: „Isten 
hozott, megházasodtál ?" „ N e m " „Hogyan?" „Én vissza-
házasodtam, nőm távollétemben elvált tőlem, most másod-
szor házasodtunk meg.." — Az észállamnak, a laicus állam-
nak, a kath. egyháztól távol álló államnak társadalmi er-
kölcse a vad szenvedély, nem pedig az Isten törvénye. 
Azért Írogatnak a lapok annyit mellette ; akik mellette ír-
nak, nem tűrhetik, hogy a nép még erkölcsös, azért nem sa-
ját erkölcstelenségüket megjavítani, de a nép jó erkölcseit 
megrontani akarják, mi'dőü äz állami hatalmat, mint főapos-
tatát az Istentől a nép elé állítják. Mondják azután, hogy a 
világot boldogítják, — Igen, saját lelketleuségüket teszik 
orvosolhatatlanná, mikor ezereket ragadnak magokkal a 
bűnbe. — Diabolus numquain solus. „Video animas, tam-
quam nives, in infernuni cadentes," mondá aranyszájú sz. 
János. Igaz, magányosan a pokolba sem lehet jutni ; hogy 

legyen, kinek kinjai által a kinok élesedjenek : mikint az 
egekben sok boldog van, kiknek boldogsága egyesek bol-
dogságát növeli. 

Mennyi hasznot hajt magának az állam, mikor az 
egyházi vagyont elkobozza, eladja, például hozzuk fel, amit 
a ,Re d' Italia' hajóval tengerbe merült Boggio képviselő 
1858 apr. 30 án a képviselők-házában mondott. „1855-ben 
Piémont néhány szerzetes házakat elrabolt, s eladni akarta, 
hogy az államnak néhány milliót meggazdálkodjék. Egy szer-
zetesház majorja áruba bocsáttatott. Először, másodszor nem 
jelent meg senki az árverésnél; harmadszor eladatott a ma-
jor, amennyit érette egy zsidó igért. Jó lelkű kath. keresz-
tény nem szokott ilyeseket vásárolni. Az eladott major ára 
bevétetvén, az állam 300 lirát még ráfizetett, hogy az árve-
rési fiscalitásokat kifizesse." 1867 febr. 4-én Arnulfi Trofimo 
képviselő szinte ezt mondta : „Emlékszem, hogy egy plébá-
niának javai eladattak. A plébániához családomnak joga 
vol t , de az eladást nem lehetett megakadályozni. A 
plébániai javak 30,000 f rankra becsültettek. Vevő nem 
volt , eladattak tehát 3,000 frankért . De ezen 3,000 
frank assignaták nevű papirban fizettetett , melynek 
valóságos értéke csak 30 frank volt " Igy nyerekedik 
az állam mindenütt az egyházi javakkal, 30,000 helyett 
kap 30 lirát. Medd ;g a javak az egyház kezében voltak, az 
ország milliókat szedett azon javakból közczélokra : mikor 
az állam elvette, eladta, csekélységet kapott érettök, s a 
közczélokat az ország tartozott fedezni, s ahoz még cultus-
budgetet is Ezt mondta Boggio is : „az állam egyszerre, 
mindenkorra meggazdálkodott Piemontbau 928,000 lirát, 
de azután évenkint fizetett ugyanazon czélokra, melyekre 
azon javak szolgáltak, 1,000,000 lirát. 

Mióta IX Pius az örmény katholikusokat egy patriar-
cha alá helyezte, s az elsőnek, Hassunnak Konstantinápoly 
helyett Bezumart kitűzte a Libanon vidékén, a ciciliai ör-
mények mind egyességbe léptek, s megtértek. Hassun meg-
választásának helybenhagyása után csak másodrendű kér-
dések maradtak meg az elintézésre, s e czélból Hassun 
nem sokára,valószínűleg jun. 29-re, Romába jön. Az 1821-ki 
üldözés az örményeket tetemesen megtizedelte, szétszórta. 
Most a török fővárosban 20,000-ren vannak, Kis-Asiában 
pedig 110,000-ren, egy templomuk volt a török fővárosban, 
most van 9. Romában csak 10 intézet van a keletiek 
számára. 

Kegyes adakozások. 
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I. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
Mik a reményeink ? mik a félelmeink ? vagy 

inkább, milyen az álláspontunk ? Minden uj kor-
szak kezdetén, ez az első kérdés, — mi pedig, semper 
antiqui, semper novi, hazánkban uj korszakot kez-
dünk. Ezen kérdést ki nem kerülhetjük, kik palás-
tolni semmit sem szoktunk, — válaszszal adósok nem 
maradhatunk, akik, Isten malasztjával, semmiféle 
viszonyoktól meg nem ijedtünk, gondtalan, hallga-
tag átsurranással, semmi válságot meg nem halad-
tunk: a mait sem kezdjük meg, mindenki biztos, 
vak készületlenséggel. A lehető esélyekről már előre 
szóltunk, meglepetni nem fogunk, mi történhetik, 
az emberi előrelátás határai között, előre számitjuk. 

Reményleni kötelesség, azért félelmekkel nem 
kinozzuk a kebleket; félni eszélyesség, azért ma-
gunkat feltétlenül az u j folyamnak árjaiba nem 
dobjuk, hiu ábrándokkal sem olvasóinkat, sem a 
kormányt nem kecsegtetjük, s hogy épen most, min-
den lehető reményeinket, minden foganható félelme-
inket a gondolkodó olvasó előtt a helyzetek által 
beszéltetjük el, ez irói szerénységünk, ez gazdálko-
dási takarékosságunk, szük helyen egyszerre meg-
mondani, hogyan vagyunk, hogyan lehetünk azután. 
Rózsákat senkinek sem nevelünk, de szándékosan 
töviseket sem hintünk az útra. Oly édes, ha ki gyer-
meteg és pásztordali örömekben ringathat másokat ; 
de a ringatások csak a bölcsőnél, a pásztordalok 
csak a gondtalan életnél lehetségesek, — mi férfiak, 
nagy föladatok előtt állva, a jövőnek áldásait csak 
komoly gondok között hinthetjük, az unokák átkait 
csak nehéz küzdelmek között kerülhetjük ki, azért, 
örüljön feltétlenül, akinek tetszik, rajtunk sedet 
atra cura, — mindenki látja, hogy még épiteni kell. 

De mi ez? A letett elveket kevesen fogják fel 
egész gyakorlati terjedelmökben, kevesen tesznek 
lehozásokat belőlök, kevesebbek még, akik a kimon-

dott elv és az elméletileg megtett lehozás között az 
összeköttetést átlátják, vagy látni akarnák ; vannak 
időszakok, mikor az örömdüh ragad el számtalano-
kat, aki komolyan észlel, attól kézzel fogható ada-
tokat követelnek, ezek pedig az uj korszak küszö-
bén rendesen hiányoznak. A mézes hetekben a hideg 
logica csak érzelmeket zavarna, de nem világositana 
fel senkit. Éberen várva tartsuk fön tehát remé-
nyeinket, tartsuk fön félelmeinket ; gondviselés ve-
zeti földi ügyeinket, csüggednünk nem szabad, ini-
micus homo superseminat zizania, nem lehetünk 
azok, akik elbizakodnak. Praecincti lumbos várjuk 
az első tüneményeket. 

Aki feltétlenül örülne,aki, mint David, a hazai 
szekrény előtt tánczolna, teheti, mi mozdulatlanul 
fogjuk nézni ; de ki kell mondanunk, hogy a hely-
Jifetet gyermek módra nem ismeri. ,Te Deum'-ot 
tartanak, van miért hálákat adni, de mi e szavak-
kal adunk hálát: „te ergo quaesumus Domine,famu-
lis tuis subveni, quos pretioso sanguine redemisti.' 
A mi ,te Deum'-unk inkább : ,veni sancte spiritus ! 
et emitte coelitus lucis tuae radium.1 Az alsóház el-
nöke, a felsőházban b. Vay Miklós hálaadó küldött-
séget inditványoztak a nagy lelkű királyhoz: mig 
e küldöttség elvégezné tisztét,mi a templomba sietünk, 
hova őseink először siettek volna, mielőtt a király-
hoz mennének, s kiál t juk: ,salvum fac populum 
tuum Domine, et benedic «haereditati tuae !' a nem-
zetnek van királya, a királynak van nemzete, a csa-
ládnak van atyja, az atyának van nagy számú csa-
l á d j a , — legyen, legyen örökre, mondjuk el az 
,Exsultent coeli,' mert a válaszfal leesett ; de ne fe-
lejtsük el, hogy még a romokat kell elhordanunk, 
miszerint akadály nélkül haladhassunk, és még 

A kezdet bizalmat követel, a bizalom közösen 
elismert kötelezettséget tételez fel. Nincs pedig ke-
vesebb a világon, mint a bizalom, mert nincs keve-
sebb, mintsem a közösen tisztelt erkölcsi kötelezett-
ség, s ennek érzete. Elv nélkül csak vak bizalom le-
hetséges. Senki sem bizik másba, nem bizik magába 
sem, gyanakodás mindenütt, bizalmatlanság minden 
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felöl. Az igaz erény bizalmatlankodik önmagába, 
érzi gyarlóságát; de bizik a jó Istenbe, azért rendít-
hetetlen. A szabadelvüség azonban, mely az államo-
kat vezeti, az Istent számba nem veszi : azért a bi-
zalmatlanság, melyet nyilvánit, nem az erény, ha-
nem az erénytelenség, vagyis a kétségbeesés szava. 
Nem növeljük a bizalmatlanságot, csak a helyzetet 
ismertetjük. Ha mi is növelnők. kiknek az erkölcsi 
kötelességek érzetét kell ápolnunk, hova ju tnánk? 
Az egyház b íz ik , . . . . csalatkozik, mégis bizik. Igaz, 
bizalom csak ott lehet, ahol előre tudjuk, mint fog 
más ítélni, mit fog cselekedni; de ezt csak ugy tud-
hatom, ha velem közösen egy tant, egy elvet vall, 
egy erkölcsi törvényt tisztel. Hol nincs közösen tisz-
telt tekintély, hol nincs közös szabályul ismert tör-
vény, ott nincsen, ott nem lehet bizalom, miután 
soha sem tudhatjuk, mint fog más ítélni, mit fog ha-
tározni. Mi az pedig, ami annyira hiányoznék mai-
nap, mintsem a tekintély s ennek tisztelete? A prot. 
szabadvizsgálat, a tekintély tagadása, lényegesen 
társadalom-ellenes. Mondják, hogy ez szabadulás a 
gyámkodás alól- A társadalom nyűgének lerázása, 
ezen elv szerint, az igaz szabadság volna, mert a 
társadalom legtöbbet követel a személyi vad szabad-
ságból. Rousseau erre nézve ily eszményt vallott. 
Mélységig ható, példátlan erkölcsi szakadozás a 
nemzetek életének jelensége. A tekintély egyfelől, a 
tisztelet másfelől, melyek a társas életnek gondvise-
léses kapcsai, ma, mint a régen állott épületnek fel-
dűlt oszlopai, a földön hevernek egész Európában. 
Bárha, amit külföldön könyezve látunk, az isteni, 
az erkölcsi rendnek oly nagy sülyedését, hazánk-
ban, mint sértetlent, üdvözölhetnénk. Nagy volt egy-
kor az összetartó erkölcsi, szellemi erő, bizton, féle-
lem nélkül szakadozhattak a nemzetek kisebb or-
szágokra : most a szellemi szakadozásban, az össze-
tartó erkölcsi kapcsok félpattogásaiban, anyagilag 
tömörödnek a népek, s mégsincs biztosság, még-
sincs bizalom. Tévely az elmékben, szenvedély a 
szivekben, daczosság az akaratban, — ez a nemze-
tek foszladozó élete. Ki az, aki erkölcsi tekintélylyel 
parancsolhatna? ki az, aki erkölcsi kötelességből 
engedelmeskednék? A parancsoló, a védő, a szaba-
ditó tekintély, az engedelmes, a bizalomteljes, az ön-
magát átengedő ragaszkodás és tisztelet ma csak a 
kath. egyházban vagyon, csak tőle kölcsönözhető. 
Ha bizalom kell, az nálunk van, azt csak mi adhat-
juk, a félelmet, a bizalmatlanságot mások sugalják. 
Pedig csak a tekintély fölöttünk, csak a tisztelet, az 
engedelmesség, a ragaszkodás mi bennünk, menti 

meg a társadalmi, az állami rendet. Jó Isten ! pél-
dányállamot Ígértek, s látjuk, hogy az állam erköl-
csi elemeit elvesztették, — tökéletesebb társadalmat 
ígértek, s látjuk, hogy mindenütt bizalmatlanságot, 
a társas élet mételyét hintették el, mégis élni akar-
ván, a fegyveres erőt, mely mindig a roskadozó 
rendnek utólsó menedéke, első s egyedül föntartó 
elemmé változtatták. A religio, a jó erkölcs a társa-
dalmi erők leghatalmasbikjai, s mind a kettőt el-
dobják, azt a vallásnélküli államban, ezt a rosznak 
szabadságában, melyeta szabadelvüség a jónak meg 
nem ad, hacsak abban a roszat is nem részesiti. Mi 
igaz, mi jó ? Ezt tekintély határozza meg, tekintély 
pedig semmiképen sem kell. Nem kell igaz tekin-
tély, lesz csalfa, lesz aljas tekintély, de tekintélynek 
lennie kell, az ember nem absolutum. Régen, azon 
korban, melyet gyaláznak, kevés volt a katona, s 
ritkán fogott fegyvert, sok volt pedig a polgár : ma 
polgár nincsen, ma csak szolgáló, vagy kiszolgált 
katona van. Gondoltuk, hogy a katonát polgárrá te-
szik, aki amicum tempus aget redeunte curru ; de 
ők a polgárt tették katonává. Közszükség ez, igaz ; 
de az erkölcsi rend hanyatlásából született szükség ; 
mi e közszükség gyökerére mutatunk. Az egyház 
előtt ismét egy vaskor áll, népvándorláshoz ha-
sonló néptömörülés hívja fel őt ismét a megváltó 
munkára, hogy a fegyverbe szólitott nemzetek egy-
mást vértengerbe el ne fulaszszák. Lesz-e egy Nagy-
Károly? lesz-e egy második Alcuin? Isten tudja, de 
reményijük, hogy lesz, mert ez igazán a közszük-
ség. Egykoron a vár-ur, daczolva minden erkölcsi 
törvénynyel, mint saskeselyű csapott le a gyen-
gébbre, s ezt barbár kornak szokták mondani : ma 
a titkosan összeesküdöző, titkos czimboraságokat 
gondosan kötő lecsap a gyengébbre, aki még er-
kölcsi törvényt vallott és tisztelt, nem rabol egyes 
utazókat, de rabol országokat, rabol koronákat, s 
ezt müveit kornak nevezik. ,Minket a világ gazok-
nak nevezne; de mivel nagy urak vagyunk, politi-
kusoknak nevez,' II. Fridrik szavai. Egykor voltak 
vasas ezredek, melyek a fizetőnek zsoldjába állot-
t ak ; nincs-e ma cosmopolita fegyveres nép, mely 
Buenos-Ayresből egyszerre Candiában terem ? Egy-
kor háború volt némelyek czélja, üzlete; nincs-e ma 
a felforgatás üzletben? s tudjuk, kiknél. Nevezzék 
bárminek, a feliért mondják feketének, amit nem ta-
gadhatnak, az, hogy a bizalmatlanság fojtva tartja a 
szellemi erők működését, akadályozza a szellemek 
egyességét. Hazánk sincs megkímélve e kórtól. Ha mi, 
az egyház szolgái,az erkölcsi rendnek őrei is bizalmat-
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lanságot fogunk hirdetni, éleszteni, mivé lesz az állam, mivé a 
társadalom ? Bizalmatlansággal, hidegséggel fogadjuk-e tehát 
az uj kormányt ? Absit. Várjunk-e minden boldogságot tőle v. 
ál tala? Ezt ő sem igéri. Minden kormány csak a kormány-
zottak szellemi pártolása mellett maradhat és működhetik; 
van szűkségünk reá, van szüksége reánk, csak az a kérdés, 
képes-e pártolásunkat elfogadni ? Mi képtelenek vagyunk 
mindent pártolni; lehet kormányrendszer is, mely a mi pár-
tolásunkat nem képes elfogadni Tisztán, világos mezőn ál-
lunk. Jó szándékkal fogadjuk őt, jó szándékkal közeledünk 
hozzája, készek minden szolgálatra, melyet erkölcsileg meg-
tehetünk. Az egyház minden kormányformát elfogad, csak 
igazság az, amit követel. Azon ősök unokái vagyunk, kiket 
a haza a legválságosabb veszedelmekben felkeresett, s sza-
baditó müveiket máig magasztalja, nem vagyunk azon ősök 
korcsai, — de az igazat, a jogot sem adjuk fel ; őseink is 
igy cselekedtek. 

Magasabb, változhatatlan, sérthetlen kötelességeink is 
vannak tehát, melyek alól magunkat, épen az édes haza ér-
dekében is, ki nem vonhatjuk. E téren állunk, innen aján-
lunk fel minden szolgálatot, hü fiai a hazának, de egyszers-
mind hü szolgái az Istennek, az egyháznak. Hivatalos kö-
telességeiben ingadozó, tétovázó, tévelygő papság átka az 
országoknak. Ilyenek lenni, mig a toll kezünkben lesz, nem 
akarunk, sem erkölcsi önbecsülésünkben alászállni, sem a 
hazának vak odaengedés által ártani nem akarunk. Milyen 
azon szolgálat, melyet a kormánynak felajánlunk, előre hir-
detjük. Tudja meg, mit várhat tőlünk, amikor mi még nem 
tudjuk, mit kelljen tőle várnunk. Reményleni kötelesség, — 
tartózkodni eszélyesség, . . . . várjunk. Tartózkodással sem-
mit sem rontunk, hiu reményekkel semmit som nyerünk, . . . 
várjunk. Nem becsüljük túl magunkat ; de aki semmibe sem 
akarna venni minket, csalatkoznék ; mert azon öntudattal 
szólunk, ut factorum in poenis non recipiam vicém, qui in 
votis tuam tenui voluntatem. 

Első jelenség, hogy hazánk ugy akart kormányoztatni, 
mint más nemzetek. Epen, mint mikor a zsidó nép, a birák 
alatt, erőszakosan királyt követelt. A nemzetet a nemzet 
akarat ja ellen kormányozni teljesen lehetetlen. Jogosnak 
mondandó e kormányzási mód, most másodszor, komoly 
tárgyalások után hozatott be, ellene nyilatkozni, amit egy-
házi elvünknél fogva e téren ugy sem tettünk, ezután er-
kölcsileg tilos. Egyes intézkedései Ítélet alá mindig vonha-
tók, de nem a kormány alaki elve, amelyen áll és működik. 
Ha e kormányt lehetetlenné tennők, minden kormánynak 
útját zárnók el, s fejetlenség köszöntene be nyomdokainkon. 
Mondják, hogy a nemzet, az ország kormányoztatik. Nem, 
a nemzet, mikint minden egyes ember, kormányozza önma-
gát. Egyetemes baj Európában, hogy, megtörvén a népben 
az erkölcsi önkormányzási erő, a kormány férfiainak kell 
mindent kormányozni, minden elmét a gondolkodásban, 
minden szándékot az intézkedésben, minden akaratot a ha-
tározatban kipótolni, helyettesíteni. Mikor a nép még hiva-
talosan nem kormányzott, maga kormányozta magát, s 
könnyű volt a középszerű elmének is a kormányt vezetni : 
meghivatván a nép a kormányzásra, csak lángész, és ez is 
csak nehezen kormányozhat néhány hónapig. Vakon kö-
vetni, vagy rendszeresen daczolni, ez ma az alkotmányos 

élet, melyben az elvek, a törvények közös elismerését a 
pártfegyelem akar ja képviselni. Minden fölött gyámnokos-
kodni, ez volt, egykoron a jansenisták szerint, az államok 
függetlensége, de ez volt a polgári szabadságnak, független-
ségnek is halála. Az egyház ellenmondott, a minden-kor-
mányzásnak saját körével határt szabott, s ebben az egyéni, 
a polgári szabadságok elemeit megmentette. Ezért vonta 
magára a jansenisták, a febronianusok haragját, kik szerint 
a király király sem volt, hacsak korlát nélkül mindent nem 
tehetett. Az egyház ugy állt, mint Nabuthe szőlökertecs-
kéje Achab hatalmas birtokai, mint a szentszék mai kis ál-
lama az egységes forradalmi Olaszország mellett. Ma az ál-
lam nem független, hacsak az Isten törvényei ellen is fel 
nem lázad, nem szabad, hacsak a természeti törvények kö-
telezettségei alól is fel nem szabaditja magát. Felmondani 
az Istennek az engedelmességet, ez a függetlenség, semmi 
religiot nem vallani, ez a szabadság. Itt szelik egymást ke-
resztbe az egyház és az uj állam. A z állam mondja, nekem 
jogom, nekem szabadságom van vallástalannak lenni ; az 
egyház mondja : nincs jogod, nincs szabadságod arra, mert 
ez bűn, bűnre pedig nincsen jog, nincsen szabadság. A jan-
senisták mondták : nem látod, hogy a politikai óra a fejedel-
mek mindenhatóságára mutat ? hódolj e mindenhatóságnak. 
De Xl-ik Incze nem hódolt, az ö órája Jézus és az egyház 
joga volt. Az illuminatusok mondták r nem látod a politikai 
órát, hogy csak a bölcselem menti meg, ami megmenthető ? 
hódolj a bölcselemnek. De XIV-ik Benedek nem hódolt, az 
ö órája Jézus volt, et quod Pater revelavit Petro. Jött La 
Mennais, a politikai órára mutatott ,Parole d'un croyant'-
ban; de XVI. Gergely nem hódolt, ,Mirari' körlevelét, a 
dogma örök érvényével világnak eresztette. — Mennyi min-
denfélének hódolt volna a papság, ha az órát nem az egy-
ház örök érvényű végzéseiben nézi. Imádja, akinek tetszik, 
az arany borjút, mi a kereszt alatt térdelünk, s annak ta-
nait, mig élünk, hirdetni akarjuk. IX. Piusnak már 1856 
óta mutogatják a politikai órát, s mit tesz IX. Pius ? „Quanta 
cura" és a syllabust irja. Nekünk nincs politikai óránk, de 
van lelkismeretünk. Ellenmondott az egyház a febronianu-
soknak-, ellenmond a mai állambölcsészeknek, államjogászok-
nak is, nem a politikai formák, de az azokba letett igazság-
talanság miatt. Az Isten törvénye alól ki nem vonhatja ma-
gát sem egyes ember, sem az állam. It t a félelem, fog-e a 
magyar kormány ezen u j jogi ösvényen haladni, vagy pe-
dig ami lehetséges, ami kivánatos, szelid, magyaros, haza-
fias módon fejleszteni fogja azt, ami külföldön csapással vég-
ződött ? Italiában, Belgiumban, Mexicóban, az Egyesült-álla-
mokban nem állapított rendet, nem alapított országot, áldást 
sehol nem hozott az u j jogú államelv: fogják-e megkísér-
teni hazánkban is azt, ami más nemzetekre viszályt szórt, 
vagy pedig az elv uj, sehol nem látott, magyaros fejlesztését 
fogják előteremteni? ez a jövőnek titka. Majmolás az, ami-
től tartunk. Másutt az uj államelv háborút izent a religio-
nak, az egyháznak ; fogja-e ezt a magyar állam tenni ? Lehet 
remény, hogy nem teszi, van félelem, hogy megteszi. Ellen-
feleinket nem kecsegtetjük, rokonfeleinket nem rémitjük. 
Semmire sincs pedig inkább szüksége a magyar kormány-
nak, mint az egyház erélyes, buzgó támogatására. Csalat-
koznék, ha gondolná, hogy parancsszóval, szuronynyal min-
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dent megtehet. Az erkölcsi erö kipótolhatatlan, ö pedig pó-
tolhat minden más erőt, erkölcsi erő pedig mai nap a kath. 
egyházon kivül nincsen, az erkölcsi erő pedig legszabadabb. 
Támogatással készen állunk, csak, kötelességet sértve, min-
ket kötelességsértésre felhiva, ne lehetetlenítsék azt. Mint 
nemes lelkek, mint hü polgárok, mint az erkölcsi, természet-
feletti rendnek, az államok alapjának életre-halálra feles-
küdt őrei, állunk a felelős magyar kormány előtt. Anglican 
papság, muszka pópák nem vagyunk, nem leszünk, lenni 
nem akarunk, mint ilyeneknek az ország hasznunkat sem 
venné; soha gyáva szolgák, de fox-radalmárok sem soha, 
mindig tiszta öntudattal, mindig eleven kötelességérzettel, 
feláldozok, buzgók, ha helyes irányban, ha jogos intézke-
désben látjuk a kormányt, — szívósak az erkölcsi ellenál-
lásban, változhatatlanok a szóbeli kárhoztatásban, valahány-
szor ezt a kötelesség parancsolja. Készen állunk a támoga-
tásra, de éberen is ; s amit már kimondtunk, amit bebizonyí-
tottunk,az 1848-nak egyházállami intézkedéseinek teljes or-
voslását kivánni, sürgetni, követelni meg nem szününk. A 
kath. alkotmány elveszett, 1848 előtti jogi állapot megszűnt ; 
uj még nincsen, jog nélkül álljunk ? Ez csak Nérók alatt 
volt. Az állam szabjon az egyháznak jogot ? Ezt a dogma 
nem engedi. Kötelességeinket ismerjük, Isten segits ! teljesí-
teni is akarjuk. Az egyház soha és semmiben sem titkolód-
zik, nekünk, szolgáinak sem szabad, de nem is szokásunk 
titkos utakon járni. Az egyház tanától le nem térhetünk, az 
őrizetünkre bizott erkölcsi rendet fel nem adhatjuk, a kor-
mány tudhatja mindig, mit várhat tőlünk, az ő határozata,ha 
nélkülünk, a haza és a mi gyászunk, ha ö ellenünk fordulna. 

Van, vagy legalább lehet remény, hogy a kormány 
nem vetkőzik ki a magyar nemzet ősi pietásából a kath. 
egyház iránt, s ugy fogja vezényelni az uj jogi állam fejlő-
dését, hogy az az egyház változhatlan elveivel ne csak ne 
ellenkezzék, hanem még az egyház által megáldatva, ennek 
természetfeletti erejével fedeztessék is. Ekkor lehet csak 
zengeni IV. Ödön pápával ,Exsultent coeli, quia paries de 
medio sublatus est.' Nincs Isten ellen áldás, nincs állandó-
ság; aki nem akar az Istennel ellenkezni, ne ellenkezzék az 
egyházzal, az egyház pedig az élő hierarchia. ,Ubi episco-
pus, ibi Ecclesia.' Vezetni, nem pedig vezettetni, — hódolni 
az Istennek, vele kezdeni, neki felajánlani a haza uj szerve 
zésének nagy munkáját, ez a kormány első kötelessége. 
Deák, Pest városához adott válaszában, hatszor hivatkozott 
az Istenre. 

Fejtegettük az 1848-ki törvényhozásnak tévedését a 
kath. egyházi ügyek intézéseiben. Nem indokolt idegen-
kedés, elrejtett ellenségeskedés vau azokba letéve az egy-
ház iránt, mely idegenkedést vagy ellenségeskedést az egy-
ház Magyarországban épen nem érdemelte. Szakadás egy-
részről, elnyomás másrészről, az egyházi és állami tárgyak 
összezavarása az egészben, rejlik azokban. Akarják-e ezt 
föntartani, tovább fejleszteni, vagy pedig, miután restitutio 
in integrum a vezényszó, helyreütni ? That is the question. 
Elszakadás az egyháztól, tudjuk, ez a mai állambölcsészek 
tana. Az állam szabadságot vesz magának, hogy keresztény 
ne legyen. Megszűnik pedig keresztény lenni, mihelyt meg-
szűnik a megváltást vallani, ennek nagy intézetét, az egy-
házat isteninek tekinteni és szerinte igazodni. Ez pedig a 

mai államok szabadsága, az egyházat, mint bármely más 
egyletet venni, melynek annyi joga van, mennyit neki 
adnak, melyet törvényhozói határozatokkal idomitani is 
lehet. Aki nem vallja az egyház isteni létét, jogát, sza-
badságát, az elszakadott töle. Ily elszakadást az egyház 
kárhoztat egyes emberben, kárhoztat az államban, az 
Istennek senki sem mondhatja fel bün nélkül az enge-
delmességet ; mégis kivánják, hogy aa egyház alkalmazkod-
jék ily államhoz, vagyis az Istennek izent engedetlenséghez. 
Aki tőlem elvál, elszakad, ahoz én nem alkalmazkodhatom, 
aki elveti, amit én legszentebbnek tar tok , avval én 
soha ki nem egyezhetem Elválhat az állam az egyháztól, 
mikint egyes ember, de az egyház nem váll meg soha 
az államtól, valamint az Isten sem váll meg a legbünö-
sebb embertől is e földön. Megy utána, keresi, megtérését 
várja, tetteit kárhoztatja, de anyai, megszentelő szándékai-
ról iránta soha le nem mond. Mondják, hogy az egyház nem 
barátja a társadalomnak. Igen a társadalom bűneinek, téve-
lyeinelc, melyeket a társadalom épen magasztal önmagában. 
Nincs igaz szabadság, melyet az egyház kárhoztatott volna, 
nincs valóságos haladás, melyet ne üdvözölne, meg nem 
áldana. A társadalmak változnak, ezerféle irányban indul-
nak, kövesse-e őket a változhatatlan egyház ? Különös kö-
vetelés. Az egyház nem küldetett arra, hogy a változó álla-
mokat mindenféle irányban kövesse, hanem hogy a népeket 
oktassa. Mit áldhat meg az egyház, azt ö tudja legjobban, 
követelik pedig1, hogy mindent áldjon meg, még saját kifosz-
tatását, kiűzetését is. Saját küldetését az egyház nein változ-
tathat ja . Követte a protestantismus a korszakok vélemé-
nyeit, vigyázott a politikai órára, mivé lett symbolicus 
crédója ? Az egyház a változások közepette maga a válto-
zatlanság, előképe az örökkévalóságnak. Ez az ő istenisége, 
ez az ö ereje, ez a világon a tisztelete is. Mihelyt az egyház 
alkalmazkodnék, azonnal nemzeti lenne, egyetemességét 
leteuné. A követelt alkalmazkodás tehát nem más, minthogy 
szűnjék meg az egyház az lenni, ami, t. i. isteni intézmény. 
Hogy az egyház önmagát tagadja meg, túlságos követelés. 
Elszakadni az egyháztól, mégis egyességet követelni tőle, s 
hogy nem akar kibékülni vagy egyességre lépni az állam-
mal, — ebből vádat csinálni, — ellenmondás, lehetetlen 
kísérlet. Az egyháztól elszakadott állam, követelve, hogy az 
egyház vele egyet érezzen, annyi mint követelni, hogy az 
egyház az egyháztól szakadjon el, s béküljön ki önmegsza-
kadásával. A világnak kell kibékülni az egyházzal, nem 
pedig az egyháznak az állammal, melyet ő soha nem sértett; 
a világnak kell alkalmazkodni az egyházhoz, tisztelni azt, 
ami isteni. Ha nem, — neki hadat izonnek, melyet az egy-
ház fájdalommal fogad el, de törhetlenséggel viszen. Mit 
tegyen, mit tanitson, ebben tanácsot senkitől sem fogad, 
hogy vele egyes ember, vagy bármely állam mint hasonló-
val tanácskozzék, meg nem engedi. Különös nézete van 
némelykinek az egyházról, ugy tekinti, mintha ennek hie-
rarchiája , törvényhozása, örökre megállapított tana sem 
volna, mintha csak most kellene meghatározni, milyen 
legyen, milyen ne legyen ő. Fogalomban elvontan veszik az 
egyházat, s tagadják a valóságos, a meglevő, az élő, a két-
ezredéves egyházat. Nem az az egyház, aminek képzelik, 
hanem aminek ö mutatja be magát. Uj egyház alkotásáról 



szó sem lehet többé Vaunak, kik magoknak keresztény 
religiot alkotnak, mely az ö fogalmaikon kivül soha nem 
létezett. Tehetik, de az különös, hogy akarják, miszerint a 
fogalmaikban igy megalkotott keresztényelemet mások is, 
söt az egyház is fogadja el. Mi volna az egyházból, ha min-
denkinek fogalmai szerint igazodnék ? Akarják, hogy az 
állam szerint igazodjék, akarják tovább, hogy minden 
egyes ember ötletei szerint igazodjék. Ez ölte meg a prote-
stantismust bölcsőjében, mert ez mindig igazodott, de soha 
nem igazgatott, — vezettelett.de soha nem vezetett,legfölebb 
az egyházi tekintély elleni lázadásra, mely után minden 
tekintély, minden hatalom ellen a lázadás oly annyira 
könnyű, s nein soká várakoztat magára. Ok pápák önma-
gokra, s akarják, hogy másokra nézve is pápákul fogadtas-
sanak el. Elég egy pápa, mink csak az igazit tiszteljük. Ily 
fogalmakkal van az egyházról sok állambölcsész. E fogalom 
vezethette az 1848-i törvényhozókat is, mikor egyházi tár-
gyakról határoztak, gondolván, követelvén, fogadja el azt 
az egyház is, alkalmazkodjék aszerint. I t t a félelem, hogy 
a mai kormány is e téves uton haladjon, de itt is a remény, 
hogy 1848-nak mámoros kábultságaitól menten fog fogni a 
dologhoz. 

Mindeddig csak remény, csak félelem. Melyik a na-
gyobb ? ez meddő találgatás volna ; megválik, — várjunk. 
A mi álláspontunkat akartuk bemutatni, nem pedig máso-
két. Mutassák be mások magokat, mi segédszolgálattal, 
gyertyával leszünk kézben. Az apostoli királyi jogok, a leg-
felsőbb kegyúri jogok e pillanatban főtárgy. Három a gya-
korlati lehetőség : a) az apostoli jogok gyakorlatát kivenni 
a miuisterium köréből, s azt a legfelsőbb királyi házi irodá 
ban föntartani, elintézvén a szentatyával e tárgyat ; b) a 
király személye mellett működő magyar minister irodájában 
hagyni ideiglenesen, a további intézkedésig az apostoli 
király és a szentszék között ; c) a miuisterium körében 
hagyni, de erre nézve, miután ez ő Fölsége személyes joga 
és ténykedése, a parlementaris felelősség alól kivonni, úgy-
hogy a minister kezelje, de ezekről a kamarának ne feleljen, 
belőle tárcza-kérdést soha ne csináljon Lejebb, lejebb, ez az 
utolsó pont, melyen túl a teljes feladás, s részünkről a teljes 
átadás következik, s nincs más biztonság, mintsem ő Föl-
sége személyes vallásossága és erélye; ez pedig nem állami, 
nem tárgyilagos, hanem személyes viszony. Félve remény-
lünk, reményivé félünk. — Isten segits, Isten bocsáss, Isten 
vezess ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége febr. 15-éről kelt legf. elhatározással Hopf 

János csanádmegyei czimzetes kanonokot, érseki t i tkár t , kalocsai fö-
káptalanlioz valóságos kanonoknak legkegyelmesebben kinevezni, — 
Lichtensteiger Ferencz kalocsai székesegyházi kanonoknak pedig sancti 
Augustini de Coloca apátsági czimet díjmentesen adományozni méltóz-
tatott. 

PEST, febr. 17 én. A Prot, egyli. s iskolai lap 4-ik szá-
mában olvassuk: „Victor Emmanuel Olaszország királya 
mult év nov. hó 10-én tartá ünnepélyes bevonulását Velen-
czébe. E városban tartózkodása alatt meglátogatá a Márk 
templomot és a templomból kijövet nagy vörös márványda-
rab vonta magára figyelirét; megállott előtte, kérdvén: 

minő története van e kőnek ? E kérdés Fabris conservator-
hoz volt intézve ; de midőn ez habozni látszott,, a patriarcha 
vette át a szót. Ez azután elbeszélte, hogy I I I Sándor pápa 
rőtszakállu Frigyes által elűzetvén, hogyan bujdokolt Olasz-, 
Franczia- és Németországban, mig végre mint egyszerű szer-
zetes egy ideig névtelenül Velenczében húzta meg magát. 
Midőn azonban a velenczei köztársaság háborúba keveredett 
Frigyessel, a pápa is megismertető magát. Sebastiano Fiani 
volt megbizva a hajóhad vezényletével ; ez az istriai vize-
ken megveré a császáriakat, ami természetesen nem történ-
hetett máskép, miután a fővezér kardját maga a pápa áldotta 
meg. Frigyes megaláztatván, a pápának hódolni kénysze-
rült. A pápa által eléje küldött bibornokok kezébe tette le 
a hódolati esküt. Még ez nem volt elég. A megaláztatás leg-
nagyobb foka még Velenczében, magában a városban, várt 
reá. Frigyes teljes császári diszben egész udvarával a Mark-
térre vonult, itt e kövön térdre borult a trónján ülő pápa előtt. 
Sándor felemelő lábát s Frigyes fejére tette. A vérig alázott 
büszke császár magasra emelt fővel kiálta : „Non tibi sed 
Petro !" Sándor még egyszer s még eresebben nyomá lábát 
a császár fejére, s igy válaszolt : „Et mihi et Petro maje-
stas." Eddig tart a mese. Mint mondják, az olasz király 
gondolatokba merülve, hallgatá végig az eseményeket, s 
azután felemelt fővel minister elnökéhez fordulva, igy szó-
lott : Tempi passati ! (elmúlt idők !) nemde kedves báró : 
tempi passati ! ? S azután a patriarchához fordulva ezt 
mondta : „köszönöm az elbeszélést, nagyon érdekes, de rám 
nézve nincs éle!" Ha ezt,a Prot, lap olvasói elhiszik, akkor 
bámulatunkban fel kell kiáltanunk : „o mulier magna est fi-
des tua !" Damberger pedig „Synchronistische Geschichte 
der Kirche und der Welt im Mittelalter" czimü munkájának 
8-ik kötetében ezen kibékülést a í)88 oldalon igy irja le : 
„Szombaton julius 23-án a dogé hat gályával a császárt és 
kíséretét Chioggiaból elhozta, az éjt a canal-grande beme-
netelénél levő S. Nicolas zárdában töltötték. Vasárnap igen 
korán reggel hat bibornok jött, akik előtt a császár s az őt 
követő urak a schismát esküvel kitagadták, s a többi szük-
ségest megtették, hogy minden censurától, iuxta priscum 
ecclesiae morém, a feloldozást e lnyerjék, mert ezután isteni 
szolgálatra S. Marcoba mentek. A pápa bibornokaitól kör-
nyezve, várakozva iilt a fő kapu előtt, legpompásabb pro-
cessio kisérte a magas méltóságának díszében ragyogó csá-
szárt a parttól az emberekkel telt piaezon át a templomhoz. 
A lépcsők előtt megjelenve, letette diszköpönyegét, felment 
a lépcsőkön, s midőn a pápa elébe lépett, „egész testével a 
földre hajlott, hogy a szentatya lábait megcsókolja. Sándor 
az egykor oly borzasztóan dühös ellenségét, az alázatosság 
ezen helyzetében látva,könyekre fakadt, felemelő és a béke-
csókot ada neki." (Luden 376.) Es örömteljes megindulás 
fogta el az ezreket, kik ezt látták és mint egy sziv és száj-
jal kiáltottak : ,Te Deum laudamus/ ugy hogy az egek is 
megrázkódtak. A császár a pápa jobját megfogá és az öröm-
ének közt a chorus oltáráig vezető,hol lehajlott fejjel áldását 
fogadá. Következő napon, mint sz. Jakab apostol napján, az 
ünnepélyes szent-misét s. Marcoban a pápa mondá, s fel van 
jegyezve, hogy a számos német clerus megcsudált erős han-
gokkal éneklő az egész nagy mise alatt a karéneket. A 
szent beszéd után a credó alatt az áldozat-menet, és a csá-
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szár legelői ment és a celebrans lábaihoz aranyokat tett le. 
A szent-mise alatt a szentatya neki s másoknak az nr testét 
nyujtá . S midőn a pápa a templomot elhagyá, megint kezét 
nyuj tá neki, s igy mentek a kapuhoz, hol egy pompásan fel-
díszített paripa állott. A császár most a kengyelt akará tar-
tani, s a paripát a kantár-szárnál tartva, a part ig vezetni; 
de Sándor e tiszteletbeli szolgálatot állhatatosan megkö-
szönte ;" igy ir Damberger, s mi különbség van Damberger 
és a Prot, lap között ? Az hogy Damberger nem mondá : „mi 
oknyomozó fejtegetések által meggyőződést eszközölni aka-
r u n k " s mégis a fenidézett VII I kötet szavaihoz, a „Krit ik-
heft" 120 oldalán ezeket i r j a : „Báron. a. 1177. IV. erwähnt 
die lächerlichen Märchen von der Flucht des Papstes nach 
Venedig, dessen Auslieferung Barbarossa durch den Sohn 
Otto drohend forderte; dann, class der Papst seinen Fuss 
dem Kaiser auf den Nacken setzte. E x codice Bessarionis ! 
Dann VI den Seesieg,welchen 30 Venetian. Galeeren über 60 
kaiserliche erfochten, in quibus erat capitaneus filius dicti 
imperatoris! Abfart von Venedig in festo s. Matthiae (24—25 
febr.) nach Ancona, wo prima die Quadragesimae Papst und 
Kaiser und Doge ankamen ! Das heisst doch einmal keck 
lügen, sogar Ort und Tag benennen ! Alle diese Fabeln sind 
nicht ohne Geschick und Geschmack verarbeitet in vita di 
Alessandro terzo P . M. di H . F r . Loredano. In Vene-
tia 1685. 12 Luden schwätzt unbehutsam und urtheillos 
mancher Elster nach,sagt aber doch S. 673. 31 : „Das Wort , 
welches dem Kaiser in den Mund gelegt wird : non tibi sed 
Petro ! in solcher Lage gesprochen^ ist allerdings so gross 
und schön, dass man fast wünschen möchte, auch der Papst, 
den Fuss auf den kaiserl. Nacken gestemmet, hätte dasselbe 
durch sein : Super aspidem et basiliscum ambulabis, hervor-
gerufen. Aber die Mähr ist nicht für die Geschichte zu ret-
ten, wie früh sie auch entstanden, wie häufig sie auch ange-
nommen und vertheidiget sein mag." Ballagi ur pedig igy 
szólott : mi oknyomozó fejtegetések által meggyőződést esz-
közölni — akarunk s nem mondja honnan vette a fennebb 
idézett mesét, csak ugy oda dobja s azt gondolja, hogy mi 
is oly könnyenhivők vagyunk. *) De különben is bámul-
nunk kell Ballagi ur topographicus ismeretei fölött, ő igy 
ir : „Frigyes teljes császári díszben egész udvarával a Márk-
térre vonult. (Itt tehát a Márkterén) e kövön térdre borult a 
trónján ülő pápa előtt." Az „Ober-Italien. — Handbuch für 
Reisende von K. Baedecker"-ben a 136 oldalon, hol S. Marco 
(tehát a templom és nem a tér) leiratik, a Prot lap olvasói 

ezeket fogják találni : „Eingangshalle (atrio) Die drei 
rothen Plathen (tehát nem egy kő) erinnern an die Aussöh-
nung zwischen Kaiser Friedrich Barbarossa und Papst Ale-
xander III . welche hier am 23. Juli 1177 unter Vermitte-
lung des Dogen Seb. Ziani statt hatte. Eine alte Sage 
(Sage=mese ) berichtet, der Keiser habe beim Knien vor dem 
Papste gesagt, „non tibi sed Petro," darauf der Papst : „et 
mihi et Petro." Ez tehát a Mark terén nem történhetett . 
Azon hadvezér, kit a Prot, lap emlit, Fiani , a história pedig 
Sebast. Ziani-ról szól ; ebből ítélhetünk a lap történelmi jár-
tasságáról. Hát ez mit jelent : „Ez azután elbeszélte, hogy 

*) Olvasói legalább könnyen elhiszik, vagy legalább t. Ballagi ur 
hiszi, hogy elhiszik Szegény tatár ! — Szerk. 

III . Sándor pápa, rötszakállu Frigyes által elűzetvén, ho-
gyan bujdokolt Olasz-, Franczia- és Németországban, mig 
végre mint egyszerű szerzetes (miért nem mint jezsuita a 
12-ik században) egy ideig névtelenül Velenczében húzta 
meg magát. Midőn azonban a velenczei köztársaság hábo-
rúba keveredett Frigyessel, (a háború előtt minek volt szer-
zetes álarcz ?) a pápa is megismerteié magát ." Hát a pápa 
is bujdokol t? talán szinte mint egyszerű szerzetes? Nagy-
szerű mindenesetre e jelenet : „Sándor felemelé lábát s Fri-
gyes fejére tette. A vérig alázott büszke császár magasra 
emelt fővel kiáltá : „Non tibi sed Petro ! Sándor még egy-
szer s még erősebben nyomá lábát a császár fejére" s. t. b 
ebez csakugyan prózai képzelődés szükséges, hogy az em-
ber a magasra emelt főt láb alatt képzelhesse! — Ezen el-
beszélésnek, mely Mark terén történt (ahol a historicus 
nevezetességű kö vagy inkább három kőlap nincsen) jó so-
káig kellett tartani, de amit nem igen tar tunk valószinünek, 
hogy valaki egy kőhöz kötött mesét hallgasson, akkor mi-
dőn annyi történeti emlék van e városban; továbbá én Vi-
ctor Emánuelt jobb historicusnak tartom,semhogy a piaczon 
vegyen történelmi leczkéket. De állítsuk össze a kérdést, 
mely igy szól : „minő története van e kőnek ?" a még kö-
szönéssel : „köszönöm az elbeszélést, nagyon érdekes, de 
reám nézve nincs éle !" s ekkor nagyon is kételkedünk, vál-
jon ily kérdés intéztetett-e Fabr is conservatorhoz, s ha va-
laha megszűnnénk ezen kételkedni, azt csakis Ballagi ur 
kedvére tennők. De azért mégsem ta r t juk feleslegesnek 
megemliteni, hogy ezen roszul választott szavak „reám nézve 
nincs éle," talán épen arról tanúskodnak, hogy van éle, mert 
szélmalom ellen à la Don Quixotte nem szokás harczolni. A 
történeti adatra pedig, melyet Ballagi ur közöl s miután ed-
dig tudtunkkal azt senki mint tényt be nem bizonyitá, azt 
feleljük : tempi passati midőn ilyféle dolgokat irtak, tempi 
passati midőn ilyfélét — egy két kivétellel — hittek, tempi 
passati, hogy ilyféle újdonsággal a catholicismus ellen lehes-
sen harczolni. Olvassuk továbbá a 6-dik számban 163-ik 
hasábon : „Hogyan ? En mondtam volna, hogy a pápák 
uralkodási vágyból osztogattak jogot a vi lágiaknak s külö-
nösen a fejedelmeknek ?" Elfelejtik ma amit tegnap ir tak. 
Tudnának-e valamit írni, hacsak a pápa uralkodása felől, 
az elnyomásról, a gyámnokoskodásról, a szabad ész korlá-
tozásáról nem írnának ? Ez az ö tliemájok ; ha ez ki veszne 
képzelődéseikböl, a Prot, lapot megszüntetnék, mert nem 
volna mit irni.Multévi 36-ik számban ez áll: „a romai főpap-
ság minden igyekezetét arra fordította, hogy földi javak , vi-
lági méltóságok és politikai befolyás birtokára tehessen szert, 
ezek által vélvén legjobban fentar thatni azon hatalmat, me-
lyet a lelkek fölött szeretett gyakorolni. A fejedelmek több-
nyire készséggel segítették a kath. papságot e törekvésében, 
mert az egyházban csakhamar hü szövetségest ismertek fel 
arra nézve, hogy a népet engedelmes függésben tar tsák." 
Mi ez mint szövetség a kétféle, egyházi és állami absolutis-
musra ? Mily ,függés' mily ,hatalom gyakorlat ' az, melyet a 
pápák, melyet a a fejedelmek kerestek a Prot, lap szerint, 
,Tisztázzuk a kérdést ' ,A kérdés veleje' czikkek hosszában 
ecsetelik : elnyomás, elnyomás, elnyomás ! Pedig csak a re-
formatio nyomta el a népeket , mint Luther Németországban 
mint Calvin Genfben. Avispa. 
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VE VE Y, (Svájcz) jan 20. Egy darab idő óta az egy-
ház helyzete nálunk nem a legjobb. Több tény arra mutat 
ismét, hogy a szövetségi hatóságok a katholikusok boszan-
tására, bántalmazására szövetkeztek. Ez annál inkább meg-
lepett, mivel 4— 5 hónap óta már megszoktuk volt, ha nem 
teljes jóakarattal, legalább türelemmel találkozni. Mintha a 
48 iki események megujulása következnék. A jezsuiták 
újra megjelenése, ugy látszik, jelt adott. A szövetségi alkot-
mány 58-ik czikke a jezsuitákat kitiltja a szövetség terüle-
téről. Eddig ezen czikk ugy értelmeztetett, hogy nem nyit-
hatnak ugyan házakat, intézeteket, de egyes tagok elszórtan 
az országban türetnek. Ezen értelmezés adatott a mult év-
ben az alkotmány revisioja alkalmával is. Egyszerre csak 
most egy újság nagy zajjal hirdeti, mit az egész világ 
tudott, hogy Vallis cantonban 5 jezsuita tartózkodik. A 
többi szabadelvű lap követi az elsőt, mire a szövetségi ta-
nács a valiisi hatóságot kérdőre vonja, és azt állitja, hogy a 
jezsuiták egyenként sem türethetnek. Bernben a kormány-
hatóság az ursulinákat és más szerzetesnőket a tanítástól 
eltiltott, ami a jurai katholikusok között mélyen keserű 
hangulatot idézett elő. E tárgyban csak a törvényhozói 
gyülekezet határozhat, mely e héten fogja kezdeni üléseit. 
Valószinü,hogy a protestáns vakbuzgóság nem szalasztandja 
el az alkalmat, hogy a katholikusok vallási érzületét és 
érdekeit meg ne sértse. Ismeretes, hogy Svajcz több száza-
don át zsoldosokat szolgáltatott Europa legtöbb hadsere-
geinek. Néhány éve, hogy a szövetségi kormány önkényüleg 
az illető kormányok és svajczi önkénytesek között szerző 
déseket felbontottaknak nyilatkoztatta, itgy azonban, hogy 
a capitulatio mngszüntével az egyes egyéneknek szabadsá-
gában állott tetszése szerint tovább szolgálni. Midőn már 
most, a mult évben a pápai kormány is szabad csapatait, 
melyek a pápai terület védelmére rendeltetnek, minden 
nemzet fiaiból egybealakitani sietett, a szövetségi és legtöbb 
cantoni hatóságok, minden képzelhetőt megtettek.az önkény-
tesek elutazásának meggátlására. A mai polgárosodás vív-
mányai közé tartozik a tömlöczök szaporítása, és hely nem 
levén már a régiebbekben, örvendenek a honboldogitó állam-
férfiak, ha kirablott zárdák helyiségeit használhatják o 
czélra, Igy akarna tenni a tessini államtanács is, elvenni a 
luganoi capucinusoktól a zárdát, és tömlöczöt alakítani 
belőle. Legközelebbi ülésében akar e fölött tanácskozni, de 
odáig uj választások leendnek. A katholikusok reménylik, 
hogyha többséget nem is, legalább tekintélyes kisebbséget 
képezni fognak. Ez esetben a kormánynak számolni kellene 
velők, és Tessinben végre talán megszűnnének az üldözések. 
Reményijük tehát,hogy a luganoi szerzetesek ezután is dicsér-
hetendik Istent zárda-templomaikban, és hogy a bűntény 
nem fog elhelyezkedhetni a szerzetesi erények által meg-
szentesitett barátczellákban. Mult héten tartatott meg Solo-
thurban a baseli megyei tanács gyülekezete. Ez oly meg-
szorítás, minőt más ker. országban nem ismernek. Evenkint 
a püspöki megyéhez tartozó cantonok küldöttei jönnek a 
a püspök székhelyére, és itt mindennemű egyházi kér-
dések felett tanácskoznak. Eléggé szerencsétlenül Lâ-
chât püspök elődei beleegyeztek ezen ép oly gyűlöletes, 
mint nevetséges ellenőrzésbe. A mostani püspök is, ha-
bár tiltakozás mellett, engedni kényszerül. Ez évben a 

gyülekezet módositványokat eszközölt a nevendékpapok 
felvételét illető szabályzatban, és tudomásul vette a szent-
széktől a püspöknek adott felhatalmazást bizonyos számú 
ünnepeken munkára engedélyt osztani, végre a megyei 
káté egy részét átnézte. A gyülekezet tagjai, noha e napig 
tanácskoztak a püspök helyettnökével, mégis méltóságuk 
alólinak tartatott a püspöknél tisztelkedni. Ezen vonás maga 
is jellemzi ezen gyülekezet szellemét. — A josephinismus 
Svajcz német cantonaiban, fájdalom, még eléggé terjedt. A 
thurgaui canton hatósága egy egyházi szabályzatot adott ki, 
épugy, mintha például rendőri szabályzat kibocsátásáról 
volna szó, és a lelkészektől követelte a szószékről közzété-
telét. Mivel e tárgyban a lelkészek előbb püspökük tanácsát 
merték kikérni, azért most dühöngnek a lapok. De azért 
Svajcz a szabadság (!'?) hazája. 

VEGYESEK. 
Vasárnap a pesti belvárosi plébániában hálaadó isteni-

tisztelet tartatott az alkotmány visszaállításának alkalmából. 
Jelen voltak a főrendek és a képviselők közöl nagy szám-
mal, ugyszinte a hatóságok is, A ministerek közöl Festetics, 
Wenkheim, Gorove jelent meg. Hálát adtunk az Istennek, 
imádkoztunk ő Fölségeért, aki megtette, amit Deák Ferencz 
a húsvéti czikkben mondott, hogy mások által ejtett sebeket 
a király orvosolja. — A két első ministeri rendelet erős 
kézre mutat, csak is ilyen vezetheti az ügyeket. — Feltűnt 
sokak előtt, hogy minden táviratokban, melyek Bécsből 
érkeztek, mindig csak oktatásügyi ministerről volt szó, 
vallásminister sehol sem említtetett. Akik a kath. egyházra 
nézve ebből reményeket merítettek, a királyi leiratban, 
mely febr. 23-án a két házban felolvastatott, reményeik 
sulyjától megszabadultak, mert ott vallás- és oktatásügyi mi-
nister mutattatott be. De ha igazán csak oktatásügyi mini-
ster volna, ez ugyan nem volna semmi, mert a püspöki 
kinevezések fentartattak volna ő Fölsége által ; de a kath. 
egyháznak az iskolákra nézve is oly szent, oly elidegenit-
hetlen jogai vannak, mint a püspökök kinevezésében. Csak 
a család tanit, tanit természeti, és az egyház isteni jognál 
fogva; az állam, melyének hivatása a természeti és isteni 
jogokat föntartani, nyújthat segédkezet az egyháznak és a 
családnak, de nem zárhatja ki a kettőt, sem át nem veheti 
a kettőnek kötelességét az ifjú nemzedék oktatásában, neve-
lésében. Ha az iskolák elvesznek, elvész az egyház in futuro. 
— Most katholikus a minister ; de sehol sinc3 megírva, hogy 
mindig katholikus legyen A dolog természete ugyan köve-
teli, hogy mindig katholikus legyen, mert a protestánsok 
autonomíája semmi, vagy igen jelentéktelen működést enged 
neki. A vallás, az oktatás ministere csak kath. ügyre neve-
zett minister, a protestánsok nem veszik igénybe. 

Kaptuk a rosnyói egyházi megye f. évre szóló névtá-
rát, mely szerint a megyében 99 anya , 67 fiókegyházat 
találunk, 14 alesperesi kerületre felosztva ; azonfölül van 
28 kápolna, melyekben a szentmise-áldozat felmutattatik. A 
kegyurak közöl a vallásalap 31, Szász-Coburg-Gotha her-
czeg 13, a püspök szabadon 24 plébániát adományoz. Ma-
gyarajku plébánia van 49, tótajku 26, a többi vegyes, 
magyar-tót, német-tót. Hat plébániát szerzetesek látnak el. 
A papok száma 148, a zárdáké 4, melyekben 31 szerzetes 
lakik. Az egész püspöki megyében csak egy középtanoda 
van, elemi tanoda annyi, ahány parochia, a fiókegyházak 
közöl hatnak van elemi tanodája. Gymnasiumi ifjúság 254, 
az elemi tanodákban 12,529 ifjú nyer oktatást. A népség 
249,728 lelket tesz, közöttök 143,625 katholikus, 101,019 
ágostai, 39,939 helvétvallásu, 9,328 gör. egyesült, 20 n. egye-
sült, 5,799 zsidó. A katholikusok tehát 4 %-á t teszik a nép-
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ségnek, közel felét. Vegyes házasság van 1950, ezek közöl 
legtöbb, 1066, a rosnyói föesperestségben. 

A november 13-án éjfél után történt csillagesö tudo-
mányos nagy nyeremény gyanánt vétethetik. A nép futó-
csillagnak nevezi, a tudós pedig bolide-nek, ugyszint a lég-
ből esett követ mennykőnek nevezi,a tudós pedig meteornak, 
aörolithnek. 1790 előtt elég légkö hullott le, de a tudósok 
ostobaságnak, lehetetlenségnek nyilatkoztatták. 1790-ben 
Gascogne vidékén egy légkö szétpattanván, megszámitha-
tatlan darabokban hullott le, amit a nép kőesőnek nevezett. 
Dé Jullioc, a kormánytól a hely szinére kiküldött természet-
búvár azt „természeti törvények elleni tüneménynek nyilat-
koztatta" s azért mesének, De 1794-ben Németországban, 
1803-ban Francziaországban ismét kőzápor hullott; ekkor 
a tudósok azt láthatatlan, ismeretlen földi vulkán magasra 
dobott, és a szél által félre kapott kövének nyilatkoztatták. 
Később a holdvilág vulkánaiból eltévedett kőnek mondták. 
De hogy legyen vulkán a holdban, hol levegő nincs, viz 
nincs ? Igy vakoskodnak azok, akik a szentirást tévedésben 
akarják marasztalni. Első volt Chladni, aki a légkövet földre 
vont futócsillagnak nyilvánította, feltételezvén, hogy a mér-
hetlen űrben számtalan apró égi testek futják pályájokat, s 
amint a földi légkört hasítják, a dörzsölés által lángot 
csinálnak, s néha oly közel a földhöz hasítják a föld lég-
körét, hogy pályájuktól elszakittatva, a földre levonatnak, 
mely7 esésben eltüzesedvén, néha szét is pattannak. Egyene-
sen pedig soha sem esnek, de mindig rézsútosan fúródnak a 
földbe, ami az előbbi futásukra mutat. Orgueil észrevevé, 
hogy nemcsak apr. 12-én, aug. 10, nov. 12 —13-án, hanem 
minden 33-dik évben nov. 12-én, 13-án legtöbb futócsillag 
látható,vagyis, hogy ezen kis csillagocskák, testecskék rajkint 
találkoznak a tellus pályájával. Ez 1866 nov. 13. bebizonyult, 
minden világrészeken a tudósok virasztottak, s amit vártak, 
meg is látták. A vívmány tehát az, hogy 1) futócsillag és 
légkő ugyanaz ; 2) hogy ezek is futnak a nap körül, vagy 
legalább földünk körül; amit 1790-ben a természettudósok 
ostobaságnak, lehetetlenségnek vallottak, most valóság gya-
nánt kénytelenek elfogadni : ugy lesz ez avval is, hogy amit 
a természeti történetben ostobaságnak vallanak, okosság, 
valóság lesz. Tehát sapere ad sobrietatem. 

Az olaszok által a szentatyának benyújtandó album 
4-ik fölirata ez, és pedig Turin városról szól, mely egyike a 
100 városoknak : Augusta Taurinorum ad Pium IX. P. M. 
— S. Maximum olim episcopum nostrum — sanctissimae di-
sciplinae auctorem fideliter secuti Taurinenses — postquam 
difficillimis temporibus — templum ab inchoato excitavimus 
in honorem SS. Petri et Pauli — ex conlatione Pii IX. Pon-
tif. Max. — an. MDCCC. ex quo princeps apostolorum mar-
tyr» praemium tulit — venerabundi ad successoris pedes 
px-ocumbimus — palam testati pessima quaeque illos manere 
qui probris insidiis injuria Ecclesiam petendo — paternum 
Romani pontificis pectus dilacerare non dubitant." 

Toledo városa mult évi novemberben IX. Piust meg-
hivta kebelébe, azon esetre, hahogy az örök várost a gono-
szok erőszakoskodása miatt elhagyni kénytelenittetnék. A 
szentatya dec. 26-áról brevében válaszolt a városnak, meg-
köszönvén fiúi ragaszkodását, mondván, hogy ha az Isten ki 
nem hallgatja a szentek imádságát, a szentatya akárhova 
menend, a toledoiak hódolatát, ajánlatát szivébe vésve fogja 
viselni mindenütt. 

Francziaországban a Bordeaux és Arcachon, Mont-de-
Marsan közötti vaspálya különvonatokat rendezett kisiskolá-
sok számára 90 százalékos árleszállítással. A közbeeső fa-
lusi gyermekek tehát mind Bordeauxba járhatnak iskolába; 
reggel mentek, délre haza jönnek, délután ismét megteszik 
ezen utat. A kormány megdicsérte a vasúti társaságot ezen 

népnevelési intézkedéseért; kétségkívül dicséretre méltó 
első példa a világon, hogy akiknek fejében csak pénzre 
szegzett gondolat szokott megfordulni, azok a népnevelésről 
is gondoskodjanak. 

Óceániái missiók uj munkásokkal szaporodtak : Wel-
lingtonba Chareyre, Vitibe, Moris, Montmayer, s Trouillet ; 
— közép-Oceaniába Gata Joachim de Tonga, benszülött, a 
propagandának neveltje, Oceaniának a papi testületben első 
zsengéje ; Sydneybe Wilfrid, Saint-Piere,Saint-François szer-
zetesnök ; Napierbe pedig Mária, mind Mi-asszonyunkról ne-
vezett egyesületből. Afrikába utaztak,és pedig Senegambiába: 
Thomas, Mabit, Welti, Evisque; Lierra-Leonebe Braken, 
Guinéába Delorme, Congoba Duparquet, Crétin ; Zangue-
barba Machon, Reisser, mind mult év octoberben és novem-
berben ; azon fölül következő szerzetes nők : Salomé, Del-
mas, Mahous, Chaintreuil, Kearney, Carrell. 

New-york Stokholder újság ezeket irja : „Hughes ér-
sek 1863-ban egy millió dollárt vitt péterfillért Romába. Ma 
is a pápai kölcsön pénzhivatalában kiki láthatja, mily nagy 
közöttünk a hit. Meggyőződhetik kiki, hogy a kath. egyház 
nemcsak legszilárdabb hatalom a földön, hanem hogy legna-
gyobb befolyást is gyakorol a világon. Mink meggyőződtünk, 
hogy minden posta-hajó, mely Amerikából Európában kiköt, 
a hódolat, a ragaszkodás, a meleg rokonszenv érzelmeinek 
tolmácsolását hozza a szentszék ügye iránt, s ezt nemcsak 
a püspököktől, hanem a munkások egyleteitől is. Mindezek 
tehetségek szerint áldozatot is hoznak a szent ügyért. Ezer 
dollárnyi aláírások nem ritkák mainap is. Egy atya igy 
szólt : „írjon be engemet 20 kölcsön-papirra, nem annyi, 
hogy a szentszéket segélyjem, hanem, hogy ezáltal mások' 
nak jó példát adjak. Egy más atya 8 gyermekeinek nyolcz 
kölcsönpapirt vett ; alig van kath. család, melynek pápai 
papírjai nem volnának." 

Legyenek a ker. Ilit hőseinek nevei közöttünk is is-
merve és tisztelve, úgyhogy akik csak az Istennél keresik 
jutalmukat, leljék meg a mi nagyra-becsülésünkben is azt, 
mert igy teljesedik az ur szava: ,quaerite primo regnum 
coelorum et cetera adjicientur vobis.' Dubuis, galvestoni püs-
pök több hónapokat töltött Európában, hogy nagy terjedelmű 
megyéjébe, több papot szerezvén, kiket az Isten ily mun-
kára meghív, tamquam apis argumentosa visszatérjen. Ly-
oni megyéből legtöbbet vitt magával, u. m. Jaillet, Bussand, 
Miconleau, Godard, Férard, Martiniére, Laurent papokat, 
szerpapokat, s papnövendékeket, kikhez csatlakozott még 
Foby és O'Connor Irlandból,Unverzagt Németországból,mind 
a hárman jezsuiták, hozzá még 5 lengyel pap, egy laicus, 
egy scolasticus, Antoine, Greyenbül, Blum, Gaelwehr, Koss-
biil, Fleury, Gury Victor, s a következő szerzetesnők : Vin-
drier, Lamure, Brise, Dupupet, s négy ursulita-apácza Lyon-
ból, kettő Bloisból, két maristanö. — Azonföliil Texasba 
elindult : Flym, Mayes, Ryan irlandi papok. 

Szerkesztői tudósítás. 

Sán—falu. R. R. Fájdalomrészvéttel hallom a szépreményűnek 
betegségét. Restituât Dous incolumem Ecclesiae sanctae suae ! — Heg 
van rendolvo, ki is van fizetve, nem kell törődni vele. A jótevő Nagyvá-
radon van. Ha megteszi azt, amit másoknak megtett, s megtenni nekem 
is Ígérkezik, nagy köszönettel fogadom. 

K—a. A. K. Fogok irni, de szavamnak no tulajdonítson nagy 
súlyt. 

V—m. Növp. A 3 frt. 30 kr. a sz.-László-társulathoz áttétetett, 
annak hirdetéseiben fog bemutattatni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (ÉrkHvy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A katholika egyházi javak birtokczime 
Magyarországban. —- A zágrábi érsek s bibornok böjti pász-
tori levele a tekintélyről. — Egyházi tudósítások. — Ve-
gyesek. 

A katholika egyházi javak birtok-
czime Magyarországban. 

VII. 
A z á l l a m n a k az e g y h á z i j a v a k h o z i vi-

s z o n y a . 
Azon pontok, melyeken az egyház és állam el-

különzött tevékenységűkben találkoznak, közvetlen 
vagy közvetve, közös czéljoknál fogva, igen gyako-
riak. Körzete e két külön egyenjogú s egymástól 
független testület tevékenységének sajátlagos törvé-
nyek szerint alakul; — találkozási mozzanatai pe-
dig a jog s méltányosság alapján intéztetnek el. 

A vallási meggyőződés oly szent s illethetlen 
kincs, mely semmiféle állam joghatósága alá nem 
görbed. Az egyház e kincsnek hű őrje, s külső kép-
viselője. Mint ilyen, jogi személykint (persona juri-
dica) lép fel az állam terén. Tagjai személyi s tu-
lajdoni joggal felruházott egyének, kik e jogaikat 
azáltal, hogy az egyház tagjai lettek, fel nem ál-
dozták, fel nem áldozhatták. 

Az egyház, az állam által jogi személynek elis-
mertetvén, tulajdon-szerzési, birtoklási joga mind 
törvények, mind százados szokás által biztositva 
levén, önkényt következik, hogy az egyházi javak, 
mint ilyenek, az egyháznak elvitázhatlan, az állam-
hatalomtól független tulajdona, s a többi magánosok 
és társulatok birtokjogával egy vonalon áll, melyet 
az államnak, mint minden jogokat, egyaránt köte-
lessége fentartani és védeni. Minden tehát, amit az 
egyház az államtól követel és követelni joga van, 
abban áll : hogy joga elismertessék, hogy javainak 
élvezetében ne háborgattassák s belügyeinek va-
gyoni tekintetben is önálló elintézésében ne korlá-
toltassék. Bárha pedig az egyházi vagyon az állam 
felügyelésétó'l nem fél, sőt a jogi személyekre (cor-
poratiokra) hozott törvények alaki szabályainak, 

épen jogai biztosítása tekintetéből, hódol; mindazon-
által tulajdonának lényegében ép oly független, mint 
minden egyéb polgár, vagy társulat. 

Továbbá mialatt az állam a magán-tulajdont a 
közönséges polgári és fenyitő törvények védelme 
alá helyzi ; az egyházi javak természete s különösen 
az államnak egyház-védnöki tiszte, sőt az államnak 
önérdeke kiváuja, hogy az egyházi javak föntartása 
körül különös gondosságot tanusitson. Különösen, 
hogy az egyházi vagyon bántatlanul fentartassék ; 
hogy az az egyház szükségleteire fordittassék ; hogy 
e vagyon veszélyeztetése által az egyesekre, szinte 
mint az államra, ujabb terhek ne háromoljanak 
hogy e javakon ejtett sérelmek szigorúbban büntet-
tessenek; — szóval, hogy a szent czélnak, melyre 
adományoztattak, megfeleljen.1) Hogy mindezt nem 
magától, nem önhatalmából, hanem az egyházi ha-
tósággal egyetértve teheti csak, abból is kitetszik, 
mert különben az állam, az ő önmagától tett intéz-
kedéseivel a birtokjogot az egyháztól elkobozná. 

Az előrebocsátottak után világos, mit kelljen 
itélni a „manus mortua" és a „saecularisatio"-ról. 

A „manus mortua"-t illetőleg, az ujabb euró-
pai törvénykezések ezt czéltalanságánál fogva több-
nyire elejtették. Hazánk törvényeiben legelsőbben 
I. Lajos király alatt fordul elő. Az 1222: 4 és 1498 : 
55. tczikkek rendelik: hogy a püspökök, egyházi 
főurak, vagy azok képviselői, magok és személyökre 
nézve, világi birtokot és ahoz kapcsolt álló jövedel-
met sem a királyi felségtől valahogy ne nyerhesse-
nek, sem pénzen örökre ne vehessenek, sem zálogul 
ne birliassanak. 1715: 16. §. 4. 5. tczikkben ezen 
törvény ujabban sürgettetett „deinceps exactius ob-
servetur, nisi regia majestas in specialibus casibus, 
salvis tamen juribus alienis, eatenus dispensaverit." 

Az államnak ebbeli gondoskodása, s tán mond-
hatni, féltékenysége, a történelem fejló'désének ered-
ménye, s tán a középkori jognézetek szerint ment-
hető s igazolható is, jogi alappal azonban soha sem 

J) Schulte, Kirchenrecht II. Theil S. 494. 
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birt, s pusztán azon téves felfogáson épül, hogy az 
egyházi javak soha elidegeuithetők nem levén, azok 
az állam kárára a forgalomból tökéletesen kivonat-
tatnak. 

Ha valahol, bizonyára hazánkban ez tökélete-
sen megczáfoltatott. A magyar államnak soha sem 
királyi, sem világi urak javaiból annyi áldása nem 
volt, mint az úgynevezett „holt kézből." Nincs, ugy 
szólván, kegyes intézet, magasabb tanoda, mely e 
holt kéznek nem köszönné lételét. Már maga Páz-
mány Péter irja magáról: „De me illud fidenter 
dico: ex duorum annorum proventibus archi-episco-
palibus, quos solos integre percepi, numquam in 
usus meos tertiam partem erogatam, sed longe dua-
bus tertiis ampliorem portionem seminariis, colle-
giis, contuberniis pauperum, alumnorum plus egen-
tium, sive domesticorum, sive peregre proficiscen-
tium sustentationi, fabricae item ac ornamentis ec 
clesiarum impensam fuisse; idque productis tabulis 
dati ac accepti, facile ac libenter cuivis volenti com-
probabo."2) A magyar királyi egyetem e bibornok, 
primás nagylelkű alapitmányának köszöni eredetét, 
aki 100,000 fr. tőkét e magyar egyetem felállitására 
s ellátására felajánlott, melyet utódai Lósy Imre 
bécsi házával, Lippay György pedig 15,000 fr. ha-
gyományával gyarapitottak. Magyarországnak öt 
királyi akadémiája, nagyobbára, a holt kéznek kö-
szönik létüket. Az egri akadémiát Kisdi Benedek 
püspök alapitotta. Széchényi György püspök több 
millió forintot fordított kegyes alapítványokra. Gróf 
Batthyáni Ignácz Erdélyben 1794-ben csillagdát 
Káról y-Feliérvárott állított s hozzá tartozó könyv-
tárra közel 30,000 ftot szentelt. De minek soroljam 
elő bővebben azt, ami e honban mindenki előtt is-
meretes, s amiről dr. Lányi „a magyar clerus érde-
meiről" irt pályakoszoruzott munkájában bőven ér-
tekezik ? Nincs Magyarországban főpap, ki a holt 
kézről hozott törvényeket tetteivel meg nem czá-
folta volna. S noha az 1855-ki pápai egyezvény 
XXIX. czikkében az egyház korlátlan szerzési jog-
gal felruháztatott, mégis az országszerte keletkezett 
jótékony s nevelő intézetek tanúskodnak, hogy az 
alap,melyre a nevezett törvények építtettek, gyenge 
s pusztán politikai vagy hasznossági szempontból 
sem igazolhatók. 

A „saecularisatiot" illetőleg megjegyeztetik : 
Az egyházi javak elkobzásának nyomai a tör-

Fejér Codicillus diplomaticus jurium, ac liber latum 
Eccae líuugaricae, pag. 190. a „Vindiciae" könyvből idézve. 

ténelemben nem ritkák. A templariusok javai a 14, 
a jezsuitáké a 18-dik században elvétettek. Bran-
denburgi Albrecht a német-rend nagymestere, a ka-
tholika vallást elhagyván, az egyház javait magá-
nak eltulajdonította. II. József császár az egyházi 
javakat más czélokra forditani rendelé. Francziaor-
szágban a forradalom. Spanyolországban a kormány, 
Németországban a birodalmi bizottmány (Reichs-
deputation) s legújabban Olaszország az egyház ja-
vait elkobozták. A „saecularisatio" nevezete azon-
ban legelsőbben a westphaliai békekötés tárgyalá-
saiban található, amidőn a franczia követ D A vau 
indítványba hozta, hogy a trónvesztett fejedelmek a 
protestáns államokban fekvő egyházi alapítványok-
kal kártalanittassanak, azaz az egyházi javak sae-
cularisáltassanak. 

Jogi oldalát tekintve, tagadhatlan. hogy, miu-
tán az egyház javait, nevezetesen hazánkban törvé-
nyes, senki által el nem vitatható, becsületes uton 
szerezte; miután azokat századokon át jogosan bírta 
s élvezte, azokban törvények által megerősíttetett s 
védelmeztetett: az elkobzás is jogtalan, semmi 
hasznossági vagy politikai opportunitás által nem 
igazolható jogsérelem volna. Bizonyítják ezt a cano-
nok jelesen a c. 57. c. 16. qu. 1. c. 16 x de foro 
competent — c. 2 de rebus Eccl. non alienantibus, 
in 6° — cap. un. Extravag. comm ; — bizonyítják 
a romai szentszék, a westphaliai béke, a birodalmi 
bizottmány, (1803) a franczia. spanyol és olasz el-
kobzások ellen intézett, ismételt óvásai, tiltakozásai 
— bizonyítja végre a mult s jelen század jelesebb 
jogtudósainak kárhoztató Ítélete. 

S méltán ! 
A jog minden államintézménynek alapja, és a 

kobzás védelme kétélű fegyver, mely nagyobbára 
a jogsértőket is megsebzi. Ha tételes törvények az 
egyházat a javak szerzésétől eltiltják, erre tán poli-
tikai tekintetből lehetne ál-érveket felhozni; — de 
az egyházat adományokkal ellátni, ezen adományo-
kat törvény oltalma alá helyezni, azokat védeni, sőt" 
kiváltságokkal ellátni, s egy távolabbi korban a 
jogalapot felforgatni, az egyházat törvényen kívül 
helyezni s erőszakot használni ott. hol a gyengéb-
bet csak a törvény és jog békés fegyvere védi — 
soha jogos nem leend. „Der tüchtige Rechts- und 
Staatsmann darf sich nicht verleiten lassen, jede 
beliebige Saecularisation durch unstichhaltige Schein-
gründe rechtfertigen zu wollen," mondja C. Th. Wel-
ker.;i) 

3) Rotteks Staatslexicon, art. „Saecularisation." 
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Az egyházi javak a magánvagyonnal* minden tulaj-
donságaival birnak, hazánkban pedig épen a nemesi va-
gyonnak jogalapján s szinvonalán állanak. Királyaink tör-
vény szerint adományoztak, s az adományozás jogos voltát 
semminemű jogtudós nem tagadhatja, — az egyház ezekbe 
törvényesen bevezettetett. Nem kevésbé jogos az ajándékok, 
hagyományozások vagy pénzen vett, de királyi helybenha-
gyást nyert alapítványoknak birtokczime. Ezeket megtá-
madni, annyit tenne, mint kérdés alá helyezni Magyaror-
szág majdnem valamennyi birtokosainak birtokczimét, 
nagyszerű elvek döntetnének ez által halomra, nemcsak az 
egyház jogát, hanem az ország békéjét, nemcsak a papság 
tekintélyét, hanem az apostoli király7 személyes jogát min-
den fokozataiban és árnyalataiban fenyegetné. 

E kérdés az erőszakot és a tömeg hatalmaskodását 
nemcsak a joggal, hanem a társadalmi érdekekkel s a né-
pek jólétével is szembe állitja, moly, midőn az egyházi ja-
vak elvileges és tényleges csorbítását s az ezt követő átala-
kítását czélba veszi, oly félelmes kérdést idéz fel, mely, mi-
dőn a magyar egyháznak ős birtokát ünnepélyesen meg-
sérti, a nemzet szabadságának s függetlenségének egy ha-
talmas támaszát felforgatja. 

Az anyagi fosztás az egyház erkölcsi léteiét egészen 
érintetlenül nem hagyja, tevékenységében niegzsibbasztja, 
az állam erkölcsi alapjának megszilárdítására irányzott mű-
ködését korlátozza, függetlenségét, melyet magának az ál-
lamnak érdekében bírnia kell, aláássa, s az egyház szol-
gáit a kormányok önkényétől függő államszolgákká torpiti. 

ITazánk egy évezred alatt a hatalomnak és véletlen-
nek különféle combinatióin ment már keresztül, elég vihart 
élt túl : sajnos volna, ha most, midőn mindenben a jogalapot 
védeni akarja, épen az egyházi javakat illetőleg az erösza-
kot a törvény fölébe emelné, lia politikai, az egyházzal ösz-
szeszőtt nagy múltját feledné, és jövőjének veszélyeit igno-
rálná. 

Már Szalay László megjegyzi : „Azon kellett lenni 
szent Istvánnak, hogy a keresztény népek családában füg-
getlensége (a nemzetnek) ne szenvedjen csorbát. Pannónia 
egyházi tekintetben a corchi és salzburgi érsekek megyéi-
hez tartozott. Ezen érsekek a magyar nép keresztény hitre 
térése által feléledve vélvén megyei jogaikat, egyházi fel-
sőbbségük politikai külbefolyással fenyegette az országot. . . 
István eszerint halasztást nem szenvedő fejedelmi köteles-
ségének israeré eszközölni, hogy Magyarország egyházának 
függetlensége e hatalom követelők által megismertessék."*) 
Az egyház függetlensége tehát a politikai függetlenséggel 
karöltve j á r ! Es a magyar alkotmánynyal egy idős magyar 
egyház e hivatását a történelemben nem egyszer bizo-
nyitá be. 

„Szabad egyház a szabad államban." A történelem és 
logica e mondatnak ellenkezőjéről tanúskodik. A szellemi 
szabadság mindenkor a politikai és anyagi szabadságnak 
elöfutója vala. A vizsgálódó elme mindenkor e szellemi téren 
kísérté meg először tevékenységének kifejtését. A szellemi 
hatalomnak, azaz az értelmi és erkölcsi erőnek, mely az 
egyházban találta gyúpontját, — a nyers kényuralom s fék-

telenség elleni elszánt harcza nagy jó tett vala az emberi-
ségre. Mi legalább ennek szeretjük tulajdonítani Közép-
Európának újjászületését, s különösen szeretjük tulajdoní-
tani hazánknak születését és annyi küzdelmek utáni fönn-
állását. A szabad egyházban szabad volt hazánk is. IIa 
„szabad állam" praemissája vétetdí alapul, az eszmék ter-
mészetes menete fordittatik fel. A természeténél s rendelteté-
sénél fogva „általános" egyház az állam szűk korlátai közé 
szorittatik, a keresztény szellem szabad röptének szárnyai 
szegetnek, az egyház az állam alá rendeltetik. Mi tehát 
megfordítanék a tételt s a logicával s történelemmel meg-
felelőbbnek találjuk : a szabad államot a szabad egyházban. 
Tehát független egyház, független haza, — szolga egy-
ház, szolga haza! A javaitól megfosztott egyház szolga-
egyház lehet, s soha sem emelhetné fel intő szavát a függet-
lenségében annyiszor veszélyeztetett haza érdekében, mint 
ezt a múltban rcindenkor rettenthetlenül tette 

A katholikus papság Magyarországban mindenkor 
magyar volt, anélkül, hogy katholikus jellegét megtagadta 
volna, vagy épen mivel ehez hiven ragaszkodott, szívvel 
lélekkel magyar volt. A tanodák, melyeket jövedelmeiből 
alapitott, az intézetek, melyeket állított, katholikusok, de 
magyarok is voltak ; a családok, melyek az egyháziak 
fölött jövedelmeinek köszönik eredetüket vagy újjászületé-
süket, magyar családok maradtak vagy lettek. Mindez gon-
dolkozóvá tehetné mindazon magyar hazafiakat, kik a ma-
gyar családok gyors elszegényedésének láttára a nemzet 
függetlensége egyik palladiumának elkobzását a hazára 
nézve oly üdvösnek hiszik. 

Nem létezik hazánkban intézmény, melynek alapja 
régibb, eredete vádtalanabb lenne, mint az egyházi javak, 
melyek mindenkor csak a nemzetnek, csak a hazának szol-
gál tak; — nincs intézmény, mely ünnepélyesebb biztosítékot 
nyert volna törvényeinkben, melyeket a papság soha sem 
sértett, — de melynek jogait sérteni, fönállását aláásni rút 
hálátlanság volna. 

„Az egyházi javak elkobzása soha azoknak javára nem 
történt, kiknek nevében sürgettetett. A francziák 1790 előtt 
a cultusra fillért sem adtak, ma az egyházi javak elkobzása 
után 80,000,000-ot adnak. A spanyolok 1821 előtt nem 
ismertek cultusbudgetet, ma 21,000,000 fizetnek. Juarez 
elpazarolta az egyházi javakat, de a nép évenkint ma 
néhány milliomot fizet. A töke elpazaroltatott, az állampapír 
vásárra tétetett, a papir senkinek nem kellett, a roligio, a 
cultus elengedhetlen ; tehát adót kell kivetni. Az átvett 
alapitványok, az üzérkedésbe bocsátott egyházi javak az 
állam nagy könyvébe a nép erszényére felirt nagy egyházi 
alap. Gazdagodott néhány iizér, elszegényedett az egyház, 
elveszett a töke, a terhet az adózó nép viseli " 

„Az egyházi javakból hasznot húzott a nép, hasznot 
minden közintézet, hasznot az egész nemzet, a manus mor-
tua volt manus fertilissima; — elvétetvén o javak, a nép 
egyházi adót tizet, a nemzet nem kap, hanem nyújt, a ma-
nus mortua lesz manus vacua." 

A jelenkornak socialis nyomora a mélyebben gondol-
kozók szellemét önkénytelenül a múltba tereli, azon múltba 

4) Szalay, Magyarország története, I. köt. 68 1. 
5) Religio 1861. évfolyam 27. sz. 
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mely a nemzet-gazdászati viszonyoknak állandóságot köl-
csönzött és a pauperismus rémképét nem ismerte. E vissza-
pillantás elodázhatlan vágyót szül a múltnak politico-socialis 
intézményeiből mindazt megmenteni, ami a társadalmi élet 
szilárdítására még megmenthető s a pantheisticus minden tu-
lajdont szétziláló, minden vagyonbiztosságot leromboló törek-
vést parályzálhatja. Ily szilárd tömböt hazánkban is csak az 
egyházi javak és alapítványok képeznek. A nemzet, mely ez 
utólsó támpont lerontására törekednék, önmagát sújtaná leg-
inkább. 

A jog megsértése politicai ingatagságot szül, a jog-
alappal elvesz a jogöntudat s utólsó következményeiben 
csak is a nemzet bűnhődnék. Schlauch Lörincz. 

{ zágrábi érsek s b ibornok böjt i pásztori levele a 
tekintélyről. 

Venerabiles fratres, et filii dilectissimi ! 
Cuncti vere sapientes perscipiunt, tantae, quae aevo 

nostro mundum inundavit, corruptelae morum indeque di-
manantium et socialium et politicarum calamitatum causam, 
si non praecipuam, unam certo e potioribus, inde esse repe-
tendam, quod divinae aeque, ac humanae auctoritatis idea 
et veneratio in dies magis evanescat e mentibus, cordibus-
que mortalium. De tristi hac veritate et ipse intime convi-
ctus, anno 1865 imminente majore sacrae quadragesimae je-
junio, pastorales ad vos literas de more dimissurus, nil salu-
brioris me facere posse arbitrabar, quam si pro argumento 
e arumdem enucleationem genuinorum do auctoritate conce-
ptuum assumsero. Id et praestiti, quantum pro tenuitate vi-
rium mearum poteram. Demonstrabam quippe, auctoritatem 
veri nominis absolute necessarium esse cujusvis ordinatae 
humanae societatis requisitum. Tum vero adumbrabam, quam 
imperfecti, immo erronei fuerint gentilium, de auctoritatis 
natura, scopo, et genuinis requisitis obtutus ? Porro osten-
dere contendebam, Salvatorem nostrum genuinae, vereque 
salutaris pro humano genere auctoritatis, esse reformatorem 
atque adeo institutorem. Sed vero hanc per Salvatorem resta-
bilitam genuinam auctoritatis ideam, successive apud ipsos 
christianos populos, ingentes passam esse phases, actuque 
gravissimos, ac paene perniciosos eatenus grassari errores. 
In conclusione earumdem literarum mearum observabam, 
quod hae de auctoritate adductae asseverationes moae, multo 
ampliorem assecuturae forent et vim persuadendi et clarita-
tem, si singillativae ejus species, uti sunt p a t o r n a familiae, 
s a c e r d o t a l i s , et r e g i a auctoritas simili idearum ana-
lysi evolverentur. Una receperam, me id alia opportunitate 
praestiturum, si divinae benignitati visum fuerit, labescentes 
mentis meae, corporisque vires aliquo adhuc tempore con-
servare. 

Cum ingravescentis aetatis meae incommoda necdum 
eum adtingerint gradum, ut cunctis seriis occupationibus me 
nuncium mittere oporteat : adveniente rursus sacrae quadra-
gesimae tempore, me data fide praesentibus exsolvere con-
stitui sic, ut memoratas tripplicis ordinis auctoritatis species, 
p a t e r n a m quippe, s a c e r d o t a l e m, et r e g i a m, confir-
miter sacrosanctae fidei et Ecclesiae nostrae placitis, vobis 
fratres filiiquo dilectissimi, ob oculos sistam ; subnexis non-
nullis, quae ad summám in terris auctoritatem refcruntur ; 

auctoritatem quippe p o n t i f i c a t u s m a x i m i, et capitis 
Ecclesiae. Hac vero in re sic versari contendam, ut quamvis 
parum novi dicturus sim, tamen depromta per me nec scien-
tibus onerosa sint, materiam praebeant haud omnis expertem 
jueunditatis. 

Videamus itaque, quid sibi velit, quantique sit mo-
menti 

I. 
Paterna auctoritas ? 

Patrem inter ejusque familiam intercedens necessitudo, 
vel ex naturalis ordinis obtutu considerata, est res, qua vix 
quidquam tenerioris ac suavioris possit cogitari. Est ea sub-
limis in idea sua, amoena in imaginatione, dulcis cordi 
humano, et magnae relate ad totum mortalium genus effica-
ciae. Non fuit per cuncta retro acta saecula cultus purior, 
constantior, magis universalis, quam cultus paternaecum fa-
miliae membris necessitudinis. Hoc tamen non obstante, gen-
tilis mundus, divinae revelationis lumine destitutus, hanc 
quoque sublimem paternitatis ideam varie deformavit, partim 
falsis, ex erroneis prineipiis derivatis doctrinis, partim per-
versis consuetudinibus suis. Qua de re dici possent permulta, 
sed attento, quem praesens dissertatio sibi praefixum habet, 
scopo, meminisse suffecerit, apud cultissimas etiam vetustae 
gentilitatis nationes, auctoritatem paternam paene absolu-
tam fuisse respectu familiae, nec ullis limitibus circumscri-
ptam ; ut adeo ipsa filiorum vita a nutuet arbitrio dependeret 
patrisfamilias. Eadem barbaries adhuedum passim obtinet 
apud nationes divino christianae fidei boneficio destitutas. 
Sic seimus, in amplissimo Sinensi imperio, millia infelicium 
infantium per ipsos genitores in cloacas, aut in publicas 
plateas ejici, media, nisi christianae caritatis et misericor-
diae succursu salventur, pereuntium,'vel rapaeibus immundis-
que animalibus in praedam cedentium. 

Jesus Christus, Salvator, et restaurator humani gene-
ris, creavit in familia christiana paternitatem, qualem mun-
dus non novit antehac ; nequidem vetustis illis temporibus, 
quibus auctoritas paterna sublimi inicabat aureola, ac paene 
suppar fuit regali potestati. Quid igitur fecit Jesus Christus ? 
Impressit paternitati divinae auctoritatis speciem ; commisit 
ei ministerium paene divinum, utque hoc rite obire possit, 
contulit ei gratiam, quam nihil sublimioris liumana capere 
potest natura. Id vero totum praestitit, matrimonium pro 
indissolubili inter duas solas personas vinculo declarando, 
taleque ad sacramenti dignitatem sublevando. Hoc pacto 
paternitas humana divinam quodammodo adepta est conse-
crationem ; quae quidem consecratio sigillum est legitimi-
tatis, est tessera efficaciae ipsius, et signum sublimis ejus di-
gnitatis. Quicumque christianorum ad honorem legitimae pa-
ternitatis adspirat, debet earn reeipere virtute delegationis 
divinae a Jesu Christo medio Ecclesiae tributae. Paterfami-
lias apud christianos est homo,Tquem Jesus Christus sua in-
stituit auctoritate, suae divinitatis signo distinguit, suaque 
gratia succolat, ut débité exsequi valeat suum ministerium. 
Jesus Christus non agnoscit legitimam paternitatem, nisi 
quam ipse manibus Ecclesiae suae consccravit. 

Sed nec finis et scopus paternitatis in christianis fami-
liis, minus est sublimis, minus divinus, quam sit ipsa ejus 
institutio. Est videlicet : ut pater familias efformet Christum 
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in cordibus natorum suorum. Pa t r i christiano non est satis 
formasse hominem; sublime ministerium ejus, ac ex ipsa 
divina Christi institutione incumbens ei obligatio est effor-
mare, conservare, educare eos, quibus corporalem dedit vitam, 
in cives coelestes, eosque cunctis , quae in sua habet pote-
state, instruere subsidiis, ut ad praes t i tu tum sibi supremum 
finem, aeternam quippe pervenire possint beati tatem. Q,uod 
utique non aliter fieri potest, quam fidem, spem et carita-
tem ingenerando cordibus eorum, eosque in innocentia vitae 
et genuinae virtutis studio manuducendo ; id vero est, eos ad 
imaginem Jesu Christi efformando, vel potius, ut superius 
asseveravi, Jesum Christum in mentibus, cordibusque eorum 
enutriendo. 

Ad obtinendum sublimem hunc finem, quid a patribus-
familias deposcit Jesus Chris tus? Deposcit,quod ipse tam mise-
ricordiose praesti t i t humano generi,seipsum pro eo sacrifican-
do : quippe,ut se praeclarae suae immolent vocationi.Non agitur 
hic de vulgari ilia sui immolatione,quam ipsa na tura novit inspi-
ra re parentibus haud omni humanitat is sensu exutis ; sed de 
immolatione, digna ejus, qui ipsos consecravit in paternitatis 
ministerium;deimmolatione,quae adcunc tapa ra ta sitsacrificia, 
ad toleranda omnia,quae cum parental i obligatione conjuncta 
sunt, incommoda.Vere fel ixpaterni tas ,qua e vir tute obedientiae 
legi divinae debitae,et in praemium inconcussae erga vocatio-
nem suam fidelitatis,emeruit felicitatem ejus,cujus scriptura 
meminit , fecunditatis : habendi quippe filios sicut novellas oli-
va rum in circuitu mensae suae ; filios, qui pro principio 
omnis sapientiae agnoscentes timorem Domini, et accipientes 
benedictionem a Domino, et misericordiam a Deo salutari 
suo, in solatium parentum suorum, jueundissimasque et ter-
restris, et coelestis patr iae spe? adolescunt. 

E x hoc sublimi obtutu non poterat non evolvi, in medio 
familiarum christ ianarum, ilia auctoritatis paternae prae-
stantia, quae nullibi gent ium, nulloque antehac tempore ap-
parui t . Christ iana quippe fides produxit in populis, eidem 
toto corde adhaerentibus, typum paternitatis, procul remo-
tum a despotismo paternitat is orientális non minus, quam a 
mollitie paternitatis occidentalis. Produxit paterni tatem, rnaje-
statis una suavitatisplenam,quaevefamiliis vere christianisindi-
dit vigorem, et dignitatem,ac magnam tribuit prosperitatem. 
Christ iana haec paterni tas est flos,una fructus suavissimus, cu-
j u s deliciosus odor, e primis aerae christianae saeculis in nos us-
que derivatus, manet adhucdum in nonnullis familiis, non ob-
stante profunda temp oris nostri corrupt ione; quive eo dul-
cius afficit pias bonasque animas, quo in ampliore constitui-
tur conflictu cum opprobx-io tot, tan tarumque degenerum pa-
ternitatum. 

Quod si quis dubitare posset de veri tate harum adse-
verationum, consideret patrem vera Christiana fide animatum, 
qui circumdatus gnat is suis, animam agens, una manu ima-
ginem tenet Salvatoris crucifixi, alia benedictionem imperti-
tu r filiis suis, perseveraturam super iis, tesserae instar obedi-
entiae, amoris, venerationis, et suae in familia auctoritatis. 
0 quis sermo, quae lingua possit explicare impressionem, 
quam operatur in sinu familiae, idgenus amati patris bene-
dictio, cujus vita iis, qui filialem ei praestabant obedietitiam, 
fuit prosperitás dignitosa, cujus mors pro iis, qui eum dilige-

bant, ac venerabantur , fui t dolor solatio junctus ! Memoria 
ejus, transmissa amoris ministerio, de generatione in gene-
rationem, erit protectio eorum etiam, qui pie denatum non 
viderant, sed de quo tam amabilia narrar i audierant . Perse-
verabit recordatio ejus in domo, tutelaris instar divinitatis, 
et crescere faciet in cordibus posterorum, ceu vivens adhuc-
dum auctoritas, illam erga patrem communem venerat ionem, 
ilium amorem, illam obedientiam, quae numquam ei defecit 
vita durante . Pu lchra vere, et grandis imago, magis etiam 
morte dilecti capitis exornata, et quae ex alterius, beatioris 
vitae misterio divinum quemdam mutuatur splendorem. 

Quae de patribusfamilias hucdum asseveravi, ad ma-
ires etiam pertinent, eo paene solo excepto, quod, secundum 
principia sacrosanctae fidei nostrae, auctoritas matrisfami-
lias, viri sui subordinata esse debeat auctoritati . Sicut Eccle-
sia subjecta est Christo ; ait doctor gentium in sua ad Eplie-
sios epistola, ita et mulieres viris suis in omnibus. I tem : 
Unusquique uxorem suam sicut se ipsum diligat : uxor autem 
timeat virum suum. Nimirum, quamvis procul a miti Salva-
toris nostri genio, divinaque ejus sapientia abfuerit , quoquo 
modo adprobare illam gentilis mundi barbariem, quae et 
filiosfamilias et matrem eorum, absoluto viri patris subjecit 
dominatui sic, ut , omni paene exuti libertate, pecudum in-
star, a solo ejus dependerent arbitrio : par te tarnen ab al tera, 
ordinis, ijisi liumanae societatis na turae nixi, omnimodam 
habens rationem, deposcebat idem benignissimus Salvator 
noster, ut in gubernanda familia domestica, potiores essent 
partes capitis familiae. Hinc pulchrum illud in christianis 
matrimoniis, auctoritatis, adeo pro humano genere salutaris, 
temperamentum. 

Hac tamen matrisfamilias erga virum suum subordi-
natione non obstante, ma te rna auctoritas apud christianos 
populos nihilominoris est seu dignitatis seu efficaciae, quam 
sit auctoritas pa te rna . lmmo tanto ea est et sanctior, et 
ainplioris in membra familiae infiuxus : quanto purior est 
fons et scaturigo, cui suam debet originem. Intelligo amorem 
maternum, quo vix aliquid purioris, tenerioris, ac intimioris 
cogitari potest ; quem exuere non potest millier, mater effecta, 
nisi ipsum na turae stimulum opprimere velit, et infra bruto-
rum conditionem descendere : nam et haec peculiari quadam 
erga fructus uteri sui teneri tudine afficiuntur. E t reapse, 
quis nostrum, qui vere christ ianam nactus est genitricem, 
non tenera pietate i'ecolat earn ipsius sollicitudinem, qua 
primos oculorum nostrorum motus ad imaginem crucifixi Sal-
vatoris dirigebat, balbutientem adhuc linguam nostram ad 
devote px-onuncianda Jesu Redemptoris, et beatissimae virgi-
nis, matris ejus, Mariae nomina, efformare contendebat? 
Cujus menti in ipsa virili, immo et senili aetate, non occu-
ran t g ra ta rememorat ione suaves illae adhortationes, ilia 
salubria nxonita, quae invalescentibus juvenilis aetatis passi-
onibus, sibi per bonam suam matrem tan ta cum amoris tene-
ri tudine fueran t impensa ? E t quis umquam tam degener 
exstitit, taxn duri cordis, ut vihpenderet lachrimas, quas 
fei'vens px-olis suae prosperitatem promovendi desiderium 
Christiana fide exuberant is matris oculis expx-essit V Multa ex 
ipsa corrupti aevi nostri história in rem allegari possent 
exempla. Sed memox-asse suftecerit piam s. Augustini ma-
trem,quem perversis Manichaeorum placitis irretitum,longiore-



que jam tempore perditiouis viam terentem, ut ipse fatetur, 
juges matris suae lachrimae ad salutis revocarunt semitam. 
Post Deum, unice beatae Monicae precibus, moaitis et lachri-
mis aeceptis refert Ecclesia catholica hoc adeo splendidum 
sacerdotii sui lumen. 

Verum est quod paterna, maternaque familiarum au-
ctoritas, quae primis aerae christianae saeculis, in pulcher-
rimo suo constituebatur vigore, multumque sane ad illam 
morum puritatem et vitae innocentiam contribuebat, quam 
ipse gentilis mundus admirabatur in Christi Jesu sectatori-
bus; verum inquam est, quod haec auctoritas successivis 
temporibus, ac potissimum aevo nostro, permultum ex sua 
amiserit efficacia, haecque ejus attenuatio tristiores in dies 
apud catholicos etiam populos, operetur strages. Sed veroan 
exinde concludemus, institutum Jesu Cchristi non esse in-
tento fini congruum, vel potius concludemus, homines a 
saluberrimis Salvatoris praeceptis recessisse ? Certe non est 
hoc aliud, quam unum ex acerbis consectariis labascentis in 
mentibus cordibusque humanis christianae fidei, ac magis in 
dies invalescentium praejudiciorum ac errorum, catholicae 
doctrinae repugnantium. Quis imprimis prudenter ambigere 
potest,apertum istum paternae maternaeque auctoritatis con-
temptum, cujus tam tristia in dies habemus exempla, non 
magna sua parte nimiae illi familiaritati esse adscribendum, 
quae juxta genium, novumque saeculi morem, quoad ipsam 
etiam mutuam compellationem parentes inter ac proles, inva-
luit ? Excusare quidem nituntur banc ante insolitam,ac pror-
sus incongruam familiaritatem, eo, quod genitores inter ac 
proles intima vigere debeat fiducia. Sed vero non advertunt, 
qui talia allegant, fiduciam optime componi posse cum vene-
ratione, et debito parentibus respectu, sine quibus ipse filia-
lis amor vix diu possit subsistera; immo hunc eo et teneri-
orem et stabiliorem esse, quo intimius jungitur reverentiae 
filiali. An quis porro mirari potest, magnam modernae juven-
tutis partem, superbiae spiritu abripi, ad excessus omnis ge-
neris pronam esse, in vitia se praecipitare, innocentiae vitae 
et castitati opposita, quae et mentis extenuant vires, et Hö-
rem aetatis ex juvenilibus frontibus deterunt ante diem, et 
non raro praematuram inducunt mortem adolescentium, 
pulchris saepe ab auctore naturae dotibus instructorum ; ut 
adeo persaepe filii non modo non sint senectutis fulcra pa-
rentibus suis, sed amaritudo cordis, et acerbissimi doloris 
argumenta; an inquam, triste3 idgenus eventus, quorum 
numerus legio est, calamitosis his temporibus nostris mirari 
quis potest, qui non ignorât, verain illam morum cliristiano-
rum puritatem, quae ex viva erga Deum et Salvatorem fide, 
ex jugi quotidianarum precum exercitio, devotaque sacra-
mentorum frequentatione resultabat, e christianis domibus 
paene evanuisse ? qui non ignorât, in ipsis catholicis scholis 
nil minus exercere sollicitudinem moderatorum, quam ut 
juventutis, suis manibus creditae, mentes salutaribus irnbu-
antur fidei veritatibus, cordibusque eorum tener, ac firmus 
inseratur religionis, ac christianae pietatis sensus ? Quae 
quidem indolentia in bene multis literariis institutis, paene in 
odium erga religionem dégénéra vit; ut adeo in ipsis publicis 
conventibus, séria de excludendo penitus ex scholis religi-
onis et Ecclcsiae infiuxu agitentur consilia. Sed nec mira 
cuiquam videri potest haec in dies invalescens paternae 

maternaequae auctoritatis imminutio, qui novit, quantopere 
vinculi matrimonialis sanctimonia vapulet ex impiis hominum 
aevi nostri moribus, et quantopere ea positivis etiam incre-
dulorum oppugnetur assultibus. Permulta quippe matrimonia 
non ex sublimi,iis per Creatorem praestituto fine, et ex puro, 
castoque ineuntur amore ; sed ex stimulo impurae sensualita-
tis, aut, quod non minus turpe est, ex acquirendarum opum, 
vel aliorum secundariorum finium contentione. Hinc tot ista 
infausta conjugia, tanta ista inter conjuges dissidia, tanta 
odia, tantaque scandalorum feracissima divortia ; in quorum 
medio nec familiarum prosperitás, nec paterna consistere 
potest auctoritas. Quae mala ex magis in dies invaloscente, 
jamque apud plures etiam catliolicas nationes adoptata civi-
lis matrimonii idea, supremum quodammodo sunt culmen 
assecuta. Quod enim impio hoc, Christiane fidei repugnante 
principio, matromonii, quod doctor gentium magnum sacra-
mentum compellat, sanctimonia, et sublimis, quae ei per 
Salvatorem indita fuit, dignitas ex asse subruatur, latissi-
musque corruptelae omnis generis campus aperiatur : inficiari 
nemo poterit, qui necdum omnem abjecit fidei christinae sen-
sum. Sed nec negare quisquam, veras rerum rationes expen-
dere sciens, ausit impiis idgenus moribus et dogmatibus fe-
ralia incuti vulnera paternae maternaeque auctoritati, quae 
per Jesum Christum suae restituta puritati, unus e praeci-
puis esse deberet humanae prosperitatis fontibus. 

Sed videamus jam,in quo consistât quantique sit relate ad 
humanae societatis fines momenti auctoritas sacerdotalis. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége febr. 19-én kolt legfelsőbb elhatározással a 

csanádi székeskáptalannál H o f s t ä d t e r Ferencznek s. Spiritus de 
Hrapko, — Szalay Pálnak s. Gregorii militis et martiris prope Szerencs 
apátsági cziniet legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

ESZTERGOM, febr. 26-án. — Tegnap este, mikor 
csendre verődött a város, s a házak- is aludtak becsukott ab-
lakaikkal, egy mozgó tüzerdő vonult át a városon s áthalad-
ván a főbb utczákon, a basilika tövében elterülő papnevelde 
felé tartott. A zenét meghaladó harsány éljenekböl értettük, 
hogy e 200 szövétnekü menet mélt. s főt. Zalka ev. János 
urat, a legkegyelmesebben kinevezett győri püspököt illeti, 
ki Bécsből haza térvén, nemcsak a tisztelgők csoportjától 
környeztetik, hanem a város polgárai, kik benne tevékeny 
polgártársukat tisztelik, e hatalmas fáklyás-menettel is akar-
ták kimutatni őszinte ragaszkodásukat, és élénk hálájukat. 
A vízivárosi biró szép szónoklatára, melyben, sokszor dörgő 
éljenektől megszakitva, a városi lakosok őszinte érzelmeit 
tolmácsolta, ö méltósága a nevelde erkélyéről, a tért egé-
szen betöltő hangon, megköszönve érzelmeik e nyilatkoza-
tát, éltette ez örömünnep, és mondhatni a haza ünnepének 
szerzőjét, ö felségét, dicső királyunkat, mire légreszkedtető 
éljenek töltötték be a főtemplom csendszokta öbleit. E vá-
ros polgárai valóban veszítenek, elhagyván ő méltósága kö-
rünket, mert számos intézetnek volt ő nemcsak elnöke, ha-
nem lelke, a szegények folytouos gyámolitója, és minden 
jónak előmozdítója. Győr és Esztergom méltán örvendeznek, 
mert ritka példája ez a nagy férfiak cseréjének Sibi lampa-
des tràdunt. Nagy időket várhatunk, mert az Úristen is, vál-
ságos időkre nagy férfiakat szokott kitűzni, valamint hogy 
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a hajókormáuyzó viharos időjárást sejtvén, izmos karokba 
helyzi az evezőket. De nemcsak a polgárokat, hanem legfő-
képen a nevelde tagjait villanyozta föl ez örvendetes hir ; 
egy hét óta lázas fölhevülésben van nagyja, apraja. Mikor 
ö méltósága h rájött, az elöljárók a vasútnál várták, honn 
pedig a bejáratnál a növendékek. Termeibe vonulván, üd-
vözölte őt az aligazgató. Mindnyájunk meggyőződésének 
adott kifejezést, mondván, hogy „a Zalka nevet, mely Mo-
hács romjaiban van eltemetve, ő méltósága feltámasztja, és 
régi dicsőségre hozza." Mi bizony erősen fogjuk érezni hi-
ányát, mert nemcsak szeretetteljes tagtárs, hanem olyan 
igazgató volt, kiben Urunk szelidsége visszasugárzott. A 
növendék-sereget zordon szó nélkül kormányozta. Mi bol-
dognak mondjuk a megyét, mely pásztorbotja alá jutott, 
szerencsésnek a papságot, mely dicső jeles főpapját egy ha-
sonlóval váltja fel. Habár az egyetemes örömben elfojtjuk 
is a fájdalmat, mit vesztesége okoz, de tűnődéseink között, 
midőn a jövőből csak egy kérdőjel mered felénk, sokszor is-
mételjük F á y szavait : „Mi sirva kérdjük egymást, helyet-
ted más támad-e ? 

ROMA. Emiitettük múltkor az orosz-lengyel katholi-
kus kérdésre nézve, a szentszék által közzétett hivatalos 
okmánytárt. A következőkben a kimutatást, és a főbb ok-
mányokat, kivonatban, közölni szándékunk. 

„Miután 1842 ben jul. 22-én a szentszék a katholikus 
világgal hivatalosan megismertette mindazt, amit a kath. 
egyház és vallás érdekében tőn az orosz kormánynál, re-
ményleni lehetett, miszerint a szerencsétlen lengyel és orosz 
honi katliolikusokra jobb napok fognak viradni, hogy ezek 
végre valahára teljes vallásszabadságban részesülendnek. A 
jobb jövő eme reménye annál alaposabb volt, minthogy Mik-
lós czár 1845-ben erre nézve Gergely pápának személyesen 
tett Ígéreteket, és az erre nem sokára bekövetkezett con-
cordatum eme Ígéretek részbeni beváltását tartalmazta. De 
a remények nem soká tarthattak, ujabb erőszak és üldözés 
következett, mely a már-már behegedni készült sebeket 
újra megnyitotta, sőt a kath. egyháznak ama országokbani 
lételét fenyegette. Az orosz kormány az egyház örökségére 
tette kezét, több templom erőszakkal elvétetett, a megma 
radottak a legnagyobb nyomorúságra jutottak, zárdák eltö-
rültettek, püspökök, papok száműzettek.; az egyház szerve-
zete feldulatott, fegyelme megmásittatott, szabadsága, egész 
a szentségek kiszolgáltatásáig, megsértetett. A fájdalmak 
közepette az egyház dicső feje nem felejtkezett meg kötel-
meiről, hivatásáról ; áthatva felelőssége érzetétől, többször 
fordult az orosz kormányhoz, mindig megtartván a szüksé-
ges tekintetet. Még tiltakozásaiban is mérsékelt hangon szólt, 
reményelvcn, hogy az erőszakoskodásoknak is megleend ha-
táruk. Az igazságos felszólalásoknak nem levén eredményök 
és minden remény meghiúsulván, a szent-szék, mely biztos 
adatok tudomásával birt, nagy sajnálkozásra kötelezve 
érezte magát a kath. világ előtt igazolni, mivel ez utóbbi 
megbotránkozhatott volna, nem tudván semmit az egyház 
fejének ez irányban törekvéseiről, azt vélhette volna, hogy 
a pápa Istentől reá bizott nagy ügy érdekeit elhanyagolta. 
Az 1845 év vége felé közeledett, midőn 1-sö Miklós czár 
Romába jött. A hatalmas fejedelemnek a pápávali találko-

zása szerencsés eseménynek tartatott, és ismét egy jobb jövőt 
vártak az orosz-lengyel katholikusokra nézve. E nevezetes 
találkozás alkalmával a pápa nem késett kijelenteni, hogy 
eme látogatást gondviselésszerű ténynek tekinti, melyre 
egész Europa figyelme fordul, s hogy enyhülését reményű 
ettől abbeli fájdalmának, miszerint az orosz birodalomban 
annyi katholikus hivő elnyomatik. Felemlité, miszerint 
óhajtása volt mindig, hogy a világi, a polgári rendben a bi-
rodalom katholikus hivei engedelmesek legyenek az ural-
kodó iránt, és hogy erre azokat ismételten figyelmeztette; 
de épen azért illő, hogy miután az alattvalókat intette, mi-
szerint adják meg a császárnak, ami a császárré, figyelmez-
tesse a fejedelmet is, megadni Istennek, ami Istené. A czár-
nak tetszeni látszottak a pápának nemes szavai, s arra utalt, 
miszerint ö is óhajtja, hogy a birodalombeli kath. hivek a 
pápát tiszteljék, és neki hódoljanak. Erre ő szentsége ama 
számos törvényekre figyelmeztette az orosz császárt, melyek 
épen nem alkalmasak az egyház és feje iránti tiszteletet nö-
veszteni, a canonellenes rendszabályokra, melyek a katho-
likusokat vallási kötelmeik gyakorlatában akadályozzák, 
a püspöki joghatóság gyakorlatát, az evangeliumi tanácsok 
követését gátolják, a házasság szentségét megrontják, és a 
szentszékkeli szabad közlekedést lehetlenitik. Megjegyezte 
továbbá, hogy ha volnának a papságban és hivek között 
visszaélések, épen a püspöki és pápai joghatóság szabad gya-
korlatának hiánya okozza, hogy azok nem orvosoltathatnak 
ugy, mint a más nem-kath. államokban is történik. Hogy a 
czár az átalánosan érintettek igaz voltát annál inkább mér-
legelhesse, a pápa neki egyúttal egy iratot nyújtott át, mely-
ben áz emlitctt pontok bővebben fejtegettettek, hozzá tevén, 
miszerint ezt inkább „szivére mint kezébe" bizza. (Ez az 
első okmány franczia és olasz nyelven.) 

A czár az emlékiratot tiszteletteljesen átvévén, bizto-
sította ö szentségét arról, hogy komoly figyelemre mélta-
tandja. S csakúgy ugy an dec. 17-én ismét meglátogatván a 
pápát, vitatkozásba bocsátkozott, kijelentvén hogy a kime-
rítő választ fentartja magának akkorára, ha ismét Pétervá-
rott leend, hanem, hogy ő szentsége kegyeskednék már most 
mint első választ, egy átnyújtott iratot elfogadni. (Ez az ok-
mánytár 2-ik okmánya franczia nyelven.) 

Egyébiránt a czár nem késett kijelenteni, hogy kész 
a lehetőt megtenni, hogy a kath. egyháznak államaiban illő 
állása legyen, hogy a pápa által jelentett viszaéléseket meg-
szüntetni, s némely rendeleteket hatályon kivül helyezni 
kész, ha ez a birodalom alaptörvényei sérelme nélkül lehet-
séges. Ez utóbbira vonatkozólag, megjegyzé ő szentsége, 
hogy minden államban, amely hatalom a törvényeket hozta, 
az el is törülheti, és hogy épen az orosz birodalomban a czár 
ezt megteheti azon rendeletekkel, melyek a kath. egyházat 
annyira sértik ; egyébiránt kijelenté a pápa, hogy a czár 
ama szavai : „mindazt megtenni amit lehet," vigasztalók reá 
nézve, de hogy e szavakat egész kiterjedésben és minden 
megszorítás nélkül akarja érteni. Még hozzá tette, hogy kí-
vánatos volna,miszerint az orosz-lengyel katholikusok értesi-
tessenek arról, hogy a czár békét és nyugalmat fog számukra 
biztosítani,mire a czár azt válaszolá : „nem kell kételkedni." 
Vége levén a látogatásnak a pápa magas vendége kitünte-
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téseül a fényes környezet mellett és láttára a békecsókját 
adta neki, mintegy megpecsételéseül a katholikusok milliói 
érdekében vett Ígéreteknek. 

I. Miklós czár, elhagyván Romát, hogy mégjobban bi-
zonyítsa jó törekvését, kíséretéből Nesselrode grófot még 
egy ideig Romában hagyta, hogy ez a szentatya kivánatait 
részletesebben megismerhesse. A kitűnő államférfiú nem is 
késett a szükséges felvilágosításokat megszerezni. Az állam-
titkár névszerint kijelölte neki ama rendeleteket, ukázokat, 
melyek az egyház canonszerü igazgatását felforgatják, a 
szabad vallás-gyakorlatot akadályozzák,megfosztják az egy-
házat jogos birtokától, tulajdonától. 

XVI. Gergely pápa meghalt, és az uralkodó IX. Pius 
uralkodása első napjaiban értesült arról, hogy Miklós czár a 
birodalmában levő katholikusok ügyeinek rendezésére mint 
rendkívüli követet Bludov grófot akarja küldeni. E hír fö-
lött nagy volt a pápa öröme, és viszonozván, s azonnal elfo-
gadván az ajánlatot, részéről Lambruschini bibornokot kül-
dötte ki a tárgyalásokra. E tárgyalások eredménye az 1847 
aug. 3-án aláirt concordatum volt. (O. T. 3-ik okmány.) 

(Folyt.) 

VEGYESEK. 
Megjelent harmadik átdolgozott kiadásban Márki Jó-

zsef és Zimmermann Jakabtól „Népiskolák könyve," 1-ső 
rész, ára 40 kr. o. é. — Tartalma : embertan, egészségtan, 
gyógytan, magyar nyelv, irati föltevények, számvetés, föld-
leírás, függelékül vallási szokások és szertartások. — Elég 
bő anyag, de igen rövidre vonva, mindenből, ami czélszerü, 
ami lényeges. 

Megjelent a ,Magyar Sión' f. é. januari füzete, az ötö-
dik évfolyamban első füzet. Tartalmát megelőzi az u j her-
czegprimáshoz felajánlás, Vitéz és Simor közötti párvonal a 
külső viszonyokra és a személyes jeles tulajdonokra nézve 
a kettő között. — „Magyar egyház régi szokásait" Knauz, 
— „Boldog Gizela"t Wittich Sándor, — „Sellye" történetét 
Durguth József,a „Bácsi plébánia" történetét Balogh György 
irja. A leveles tár, és a posonyi káptalani kézirattár okmá-
nyai folytattatnak. , 

„Szent Márton győrmegyei Sabariában született. Ész-
revételek Lakner Endre „szent Márton toursi püspök va-
lódi születéshelyének földerítése" czimü értekezésére. I r ta 
Pokorny Frigyes, pannonhegyi benczés áldozár, főgymna-
siumi történelem-tanár." — E könyv nem u j érvekkel bizo-
nyítja, hogy sz. Márton győrmegyei Sabariában született, 
mert az erről szóló történeti adatok mind ismeretesek ; ha-
nem a ft. Lakner Endre ellen ezen adatok oly értelmezését 
igyekszik megalapítani, mely szerint Pannonhalma, a nagy 
szentnek igazi születéshelye bebizonyittassék. A tárgyalás 
tehát tisztán czáfolat, és igazítás, bevitatás. — A komoly 
tanulmányok kedvelői csak örülnek ily vitáknak, mert az 
okmányok hitelessége, értelme újra megállapíttatik ; amit a 
tudományos viadorok egymásra, a vitahévben, rá mérnek, 
abban a kegyes olvasó ugy sem osztozik. Pannonhal-
mának az az előnye e vitában, hogy az előbbi időkben ki-
vívta már magának e születési dicsőséget a tudós világ előtt ; 
most tehát helyes czáfolattal is megelégedhetik, mig mások 
által uj okmányok fel nem hozatnak, vagy a felhozottak u j 
értelmezése dönthetetlen érvekkel ki nem vivatik. — Ara e 
könyvnek 80 kr. o. é. 

Gróf Persano tengernagyon az Isten büntetése vitetik 
véghez. Cavour, Farini, s a többiek már elérettek az Isten 

büntető keze által; most Persanot érte el, Ancona bombázó-
ját . Vád alá helyeztetett, hogy gyáva, hogy engedetlen, hogy 
a vezérségre képtelen. 68 senator szavazott, hogy Persano 
gyáva, pulya katona, 69 pedig, hogy a gyávaság nincs be-
bizonyítva. A katonai világban ezen felmentés horderejét 
nem fogják félreismerni, Jun 27-én az austriai hajóhad me-
rész kihívást tett Ancona előtt csatára, az olasz legénység 
égett a harczvágytól, Persano nem mozdult ; julius 13-án 
parancsot kapott, hogy támadja meg az austriai hajóhadat ; 
Persano nem mozdult. Julius 18-án elindul Lissa alá, ,Re d' 
Italia' admiral hajó soha nem jött közel a parti ágyúkhoz, 
sőt Persano soha nem volt a fedezeten, de mindig az ágyuk-
nál bent. Régen kivánta az ,Affondatore' hajót, vagy hatszor 
i r t : ,csak ha az ,Affondatore' kezemnél volna.' Jött végre az 
, Affondatore' pánczélos hajó, Persano azonnal elhagyta ad-
miral hajóját, s a vastornyokba szökött, fejét sem mervén 
kidugni a réseken. Tegetthoff látván az admiral lobogót, fő-
figyelmét ez ellen vezette, s valóban saját admiral hajója or-
mányával ,Re d' Italia' pánczélos hajót oldalba is döfte s 
azonnal elsülyeztette. De Persano nem volt rajta. Persano 
ugy tett saját hajójával, mint a patkányok, érezvén, hogy el-
merül, elhagyta, s az Affondatore vastornyaiban énekelt 
,Te Deumot,' hogy a ,Re d' Italia' admiral hajón nem volt. 
Végre ,Affondatore' legénysége bosszút k iá l t , ,Kaiser' 
hajót megdöfni akarja. Persano bele egyez : de mikor az 
osztrák fahajónak siet, félvén, nehogy az ,Affondatore' 
aczélja gyengébb legyen ,Kaiser' fatalpjainál, félre kormá-
nyozza az ,Affondatore'-t, ugy hogy hajó helyett csak levegőt 
és vizet hasított. — Aki az Isten és az ő helytartója ellen 
merész, az mindig gyáva, pulya, poltrón. 

Mig a természetbúvárok az ég nagy testeit, vagy föl-
dünknek benső rétegeit vizsgálják, addig Gaudin tudós egy 
timsó-moleculát 30 éven át vizsgálgatott. Tudnunk kell pe-
dig, hogy ez láthatatlan, mérhetlen tárgy. Oct. 22-én felol-
vasást tartott a párisi akadémiában, állitva, hogy egy leg-
kisebb testnek moleculái ép oly rendszerben tart ják össze 
az atomokat, mint a naprendszer, vagy mind az egész föld ; 
úgyhogy az atomok soha nem érintik meg egymást, mikint 
a föld és a hold, a föld és a nap, különben ha az atomok 
megérintenék egymást, földünk diónagyságra szorulna össze. 
A kath. egyház szabadon ereszti a tudóst a kívánt vizsgáló 
dásokra, de mondja neki : ez igazság, ennek nyomán indulj 
tehát ; ez kétes, de ennek kedveért ne tagadd a már bizo-
nyos igazságot. Ezáltal a tudományos haladásnak nemcsak 
lehetőséget, hanem biztos alapot is kölcsönöz. Mily haladás 
az, mikor a tudós 40 évet felemészt vizsgálódásokban, s 
utóljára mind tévedésnek bizonyul be ? Ez nem haladás, 
hanem haszontalan időpazarlás, veszteség az egész emberi-
ségre. Erőködtek a tudósok, hogy Mózest tévedésben ma-
rasztalhassák, például, hogy az ember ősibb mint Mózes 
irja, hogy az emberi-nem nem egy, stb. Gainet „Histoire de 
d'ancien et du nouveau testament" legújabb könyvében 
mindenféle felfedezést felhasznál a szentírás bizonyítására, 
mondhatnók, hogy könyve a természetből összeállított szent-
írás. A molinquignoni és eguisheimi fossilis emberi csontte-
tem csak most vizsgáltatik, s kik neki millió éveket tulajdo-
nítanak, ugy járnak, mint akik a denderachi zodiachusnak 
10,000 évet tulajdonítottak. Quatresfages tudós pedig a poli-
nésiai néptörzsököket ásiai népnek bizonyítja s igy e ne-
héz pontra rézve is az emberi-nem egységét bevitatja. 
Csak Forstertöl kezdve legújabban Hale, Bruat, Lavaud, 
Ribourt,Maury, Kerhallet, Bourgois admiralok ezt állítják. A 
költözködés 1—15-ik századig történt részletekben. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgótzy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A szentatya allocutioja a febr. 22-én 
tartott titkos consistoriumban. — A kath. egyház és a kény-
uralom. — A zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele 
a tekintélyről. — Egyházi tudósítások. — Vegyes-féle. 

A szentatya allocutioja a febr. 22-én 
tartott titkos coiisistoriuiiiban. 

Venerabiles fratres ! 
Cum Caritas Christi Nos urgeret ad exquiren-

dam rationem, qua prospicere possemus viduitati 
tot Italiae dioecesium; merise martio anni 1865 epi-
stolam manu Nostra dedimus serenissimo regi Vi-
ctorio Emmanueli, eum rogantes, utaliquem ad Nos 
delegaret, cum quo de tam gravi negocio agere li-
ceret. Cumque votis Nostris ipse obsequutus esset, 
inita reapse fuere colloquia ; quae tarnen, culpa sane 
non Nostra, caruerunt exitu, Nostrumque frustrata 
sunt desiderium, qui ad ea descenderamus, acti ve-
hement! studio procurandae salutis animarum, quam 
semper haec sancta Sedes ceteris omnibus merito 
praetulit. Resumptum quidem nuper fuit negocium, 
iis volentibus, qui rerum Italiae potiuntur ; verum 
de hoc themate dicere, venerabiles fratres, non sine 
gravi tristitia et acerbo dolore valemus. Sacri enim 
antistites, quos ad vacuas sedes missuri sumus, 
non modo censum episcopalis cuiusque mensae dis-
tractum invenient, sibique subductum, quidquid 
propriae inopumque sustentationi, usui esse consue-
verat; sed, quod deterius est etiam, dispersos san-
ctuarii lapides, deserta perfectionis religiosae confu-
gia, claustrorum habitatores omni substantia orba-
tos, sacras virgines eductas e foramine petrae, quo 
se, Deo iuvante, receperant victurae ac moriturae 
in osculo sponsi coelestis. Grave sane et ingratum 
est, ad huiusmodi sedes, in tanta praesertim publi-
carum rerum angustia, episcopos destinare. Quid ta-
rnen inde? Recedemus ne idcirco a proposito ? Ab-
sit: pergant agricolae ad vineam a Deo plantatam 
et irrigatam sanguine filii sui; eant, ipsam culturi 
in nomine Iesu Christi, potissimam ab eo opern ex-
pectantes; adeant illam Deiparae patrocinio confisi, 

quae validissime iis suffragari poterit. Nam ipsa, dum 
sapientiae sedes est, ad replendos pastores disciplina 
intellectus, simul, uti refugium peccatorum, multos 
ex errantibus ad eos facile reducet; uti afflictorum 
consolatrix, complurium per ipsos leniet miserorum 
aerumnas; uti auxilium christianorum, iis obsequi-
um, filialemque multorum pietatem conciliabit ; ut in 
plerorumque docilitate et affectu levamen inveniant 
gravissimo muneri suo, et solatium in certamine 
exercendo adversus hostes Dei et potestates tenebra-
rum, quae totius agri evangelici potiri conantur, mi-
serandam in eo vastitatem inducturae. Itaque inter 
novos pastores aliquot interim renunciabimus, qui 
ad Italiam pertinent; fore fidentes, ut in futuris con-
sistoriis alios etiam atque alios renunciare liceat, si 
tarnen iudicia, heu nimis dissimilia, hominum iuxta 
saeculi placita viventium cum Nostris convenire 
possint, imprimis quoad personarum electionem. 
Plura dicere de praesenti rerum conditione non at-
tinet; futura vero, nisi mutatio dexterae Excel si in-
tercédât, satis aperte praenunciatur ab exacta iam 
tristissimorum eventuum serie. Nobis tamen confi-
dendum est Deo, qui sicuti, suffragantibus Immacu-
lata Virgine sanctisque apostolis, Nos hactenus sub 
umbra alarum suarum tam perspicue protexit; sic 
tandem, uti speramus, convertet luctum nostrum in 
gaudium. Optatissimum hunc exitum, venerabiles 
fratres, urgere ac maturare nitamur precibus no-
stris, animorum concordia, christianorum omnium 
virtutum exercitio. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Cum modestia et timoré conscientiam haben-
tes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,con-
fundantur,qui calumniantur vestrain bonam in 
Christo conversationem. (I. Petr. 111. 16.) 

A kath. egyház, létezésének kezdetétől, mindenkor a 
legundokabb rágalmaknak volt kitéve. Valamint a világ- ugy 
az egyház-történelemnek évkönyvei is telvék azon számta-
lan igazságtalan szemrehányásoktól, melyekkel a kath. egy-
ház a rosz akarat részéről mindig illettetett, és melyekkel 
mindannyiszor ugyanannak meggyaláztatása és megbecste-
lenittetése ezéloztatott. Az egyház lelkes védirói diadalma-
san utasították ugyan vissza már nem egy izben az ellenfél 

20 



—h 154 • 

által korukban támasztott minden egyes rágalmait, és egy tézett szüntelen vádak ; innét az alsóbbrendű papság érdeké-
rövid időre el is némították azokat ; — de az eretnekségnek ben (mint mondatik) támasztott panaszok és sérelmek : innét 
és hitetlenségnek régen bevett 'szokása az, — melyet, ugy azon halálos gyűlölet, mely az egyháznak fejei ellen ós azon 
látszik, a nagyvárosi szemtelen tolonczoktól sajátítottak el,— liypocrita könyörület és részvét, mely azok irányában nyil-
hogy midőn egyik sorompónál kiűzetnek, a veresség és gya- vánul, kik a napnak forróságát és terhét viselik, 
lázat színhelyét megkerülve, ennek ellenkező sorompójánál Az említett ellenséges részek másodika ellenében szán-
tolakodnak be újból. dékozom egyházunkat, tehetségem parányisága szerint,meg-

A mai nemzedék, eszelősködése tomboló teréül, a po- védeni. Ne higyje azonban senki, hogy ez ügyben talán va-
litikát szemelvén ki, minthogy az egyháznak sem isteni jel- lami ujat mondandok, m e t csak is azokat ismétlendem, mi-
legét, sem renditlietlen alapját nem tagadhatja, az álnokság- ket nálamnál tudósabbak és ügyesebbek már számtalanszor 
hoz és becstelenséghez folyamodik, és a társadalomhoz vi- elmondottak ;2) és midőn a rágalom mindig ugyanazon egy 
szonyitva egyházunkat, nem pirul a higvelejüeket avval ámi- alakban ismételtetik, szabad leend talán ennek ellenében 
t an i : hogy a kath. egyháznak intézménye ellenkezik a né- ugyanazon egy fegyverrel élni, mely eddigelé mindenkor 
pek boldogságával, és az egyházat majd tűrhetetlen szigor- diadalmasnak bizonyult be. A diadalmas felelet ismétlését 
ról, majd ismét bűnös hanyagságról vádolja Ha az egyház pedig azért tartottam korszerűnek, mivel a fentebb említett 
kíván az uralkodóknak irányadó eszmékkel szolgálni, az és a kath. egyház becsületét mélyen sértő vádakat napjaink-
erre való jogosultsága kereken tagadtatik ; — ha ugyanezen ban ne'mcsak holmi radikal, zsidó és egyéb politikai lapok, 
egyház pedig hallgatag viselve magát, szavát az uralkodók hanem magokat vallásosoknak nevező protestáns lapok oly 
trónja előtt nem hangoztatja, — a népek szolgaságaért csak szemtelen vakmerőséggel melegítik föl, hogy igen könnyen 
is az egyház tétetik felelőssé. A régi számtalan és számta- megesik, miszerint a rendezetlen szellemi tehetségű olvasó 
lanszor érdeme szerint visszautasított rágalom ki levén közönség, mely rendesen a nagyobb zaj és lárma, é3 nem a 
meritve, és kopottsága következtében többé nem akarván bizonyitó érvek után szokott indulni, a rosz lelkű napisajtó-
fogni, mindkét kézzel a rágalomnak ezen u j neme után kap- nak ez ügybeni csudálatos egyetértését tapasztalva, az em 
nak, mint olyan után, mely a mai öszekuszált politikai viszo • litett aljas vádakat mindannyi csalhatatlan igazságoknak 
nyok között népszerűséggel bir, és mint ilyen, egyszersmind tekintse. Sőt ezen feleletnek ismétlését szükségesnek tartot-
legalkalmasabbnak tetszik az elégedetlen népek ámitására tam azért is, mert, sajnos de igaz az, amit a „Religio" (f. évi 
és a kath. vallástóli elcsábításra. 3-ik számában) erre vonatkozólag a következő szavakkal 

Ezen nemtelen képmutatók egyik része a kath. egy- fejezett k i : „a tévely tízszer hirdettetik, az igazság pedig 
házat tanainak azon magasztossága és tökélyeért, melynél alig egyszer, és ha egyszer, ezt is erősnek tartják, mert a 
fogva ez szerintök nincsen az emberi természethez alkal- gonoszokat fölingerii," valószínűleg nem más okból,mint mi-
mazva, nemkülönben mindenkor híven követett alapelvei- vel a képmutatók álezája lerántatik, 

ért is, minden kormányok ellenségének lenni kürtöli és a Szándékom tehát megmutatni, hogy a kath. egyház 
kath. egyházat a birodalmak politikájával ki nem egyeztet- valamint a presbytereknek ugy a híveknek szabadságát is 
lietőnek hirdeti. A másik rész ellenben az egyházat rab- megvédi, megoltalmazván az előbbieket az egyházi kényura-
szolga gyanánt képzeli magának, ki bárminő kormányhoz lom ellen, és alkotmánya által azoknak függetlenségét biz-
is simul, ki az uralkodók igazságtalan tetteit szentesíti, ki tositva ; és a zsarnokság elől biztosságba helyezve az utób-
az uralkodók szenvedélyeinek és zsarnokságának kedvez, és b iakat , mi által aztán lehetetlenné teszi a szolgaságot, 
kész mindenkor a kényurnak is szolgálni,ki feláldozza a né- Mindenesetre igen érdekes tárgy jelen napjainkban, melyek 
pek szabadságát és sohasem törekszik oda, hogy a nép rab- oly büszkék és féltékenyek a szabadságra, és melyokben 
láncza terhén enyhitsen, hogy a letiprottakat felemelje, és oly meleg és erélyes3) pártfogásban részesül a presby terek 
azon könyeket szárítsa, melyeket egy keserű szolgaság saj- és népek ügye. De szükséges, hogy az egész világ tudja, 
tolt ki. Söt még az egyháznak alkotmányát és kormányát is hogy a kettőnek elnyomatása mellett az egyháznak nincsen 
megtámadják, azt állítván szemtelenül, hogy az egyháznak legcsekélyebb része sem, és hogy csak a legkonokabb igaz-
előjogai csak néhány kiváltságos személy számára, kinek ságtalanság róhatja fel az egyháznak saját fiai szolgaságát, 
halantékát a püspöki süveg övedzi, rendeltettek, hogy azon mert az egyház mindenkor hü isteni küldetéséhez, és teljes 
jog tulajdoníttatik az egyházban a püspököknek, hogy a erejéből védi meg és oltalmazza meg mindnyájok szabadsá-
presbytereket rabszolgák gyanánt lábaikkal t iporhatják, gát azoknak függetlenségét kiáltva. 
hogy nem is tart ja az egyház figj elmére méltónak azt, hogy He nem fog ártani mindenek előtt ezen szabadságnak 
tudomást szerezne magának azon elnyomatásról, melyben jellegével is megismerkednünk, melyet a kath. egyház hir-
presbyterei sinlődnek, hogy az utóbbiaknak azt parancsolja det. Ez, igen természetesen, nem ugyauazónos a fejetlenség-
az egyház, hogy csókolják tisztelettel azon hékókat, me- ge'> anarchiával, hanem az igazság és rendnek szabadsága ; 
lyekre veretnek. ') Innét származnak aztán a főrendü katli nem egy képzelt egyenlőségnek szabadsága, mely az összes 
papság ellen irányozott, folytonosan dorgáló szidalmazások; emberi-nem szintezéséhez vezetne, moly amúgy is magábau 
az isteni szentély első méltóságainak kényuralma ellen in- véve csak képtelenség, és mely azon esetben is, ha valósit-

'') Profort de thesauro no va et Vetera, mint bonus paterfamilias. Szerk. 
') Epen igy volna, lia a liberálisok adnának püspököt, vagy lenné- 3) A hypocriták csak a liypocrisist gyakorolják erélyesen, mikint 

nek püspökök, mert nincs illiberalisabb a világon, mint a liberális maga. Voltairo is buzdította feleit, hogy csak szemtelenül és vakmerően hazud-
— Szerk. janak, színleljenek. — Szerk. 
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ható volna, alig ta r tana egy napnál tovább; nem egy nyug-
talan és bosszús szabadság, mely az első állomásokat hajhász -
sza, és erőszakkal igyekszik azokat e lérni ; nem egy döly-
fös szabadság, mely mindenkor csak azon töri az eszét, hogy 
bizonyos kormánynak minden cselekedeteit ellenőrizze és 
gáncsol ja ; nem szeszélyes szabadság, mely az állam fejét 
minden perczben változtatni szeretné, mely csak a t rónok 
fölforgatásán tűnődik mindig avégből, hogy azon örömben 
részesüljön, hogy ismét u j ura t szerezhessen magának ; nem 
azon komor szabadság, mely csak merényletek fölött elmél-
kedik, mely felfuvalkodik és tőrrel fe lvegyverkezve és az 
uralkodók legyilkolása által óhaj t ja a népek szolgaságát 
megbosszulni; nem azon szabadság, mely semmiféle kor-
mánynyal sem elégszik meg, és csak szép elméleteken me-
rengve, egy oly tökély után hajhász, mely a föld kerekségén 
sehol föl nem lelhető. Nem ez, nem az egyház tanította sza-
badság. Az egyház által kikiáltott szabadság megvédi az 
embert mindenkor az erőszak és kényuralom ellen, a z egy-
ház szabadsága fékezi az uralkodók szenvedélyeit és szeszé-
lyeit, hathatósan figyelmeztetve őket illető kötelezettségeikre 
és félelem nélkül védi a trón lépcsőinél az elnyomottak 
ü g y é t ; — e z erkölcsi ellenkezés, mely a csodálatszerü ke-
resztény szeretetnek minden forrásait kimerítve, végre a 
kényura t az egyházi á tokkal súj t ja . Ez sokkal hathatósabb 
ellenkezés a fegyveres lázadásnál, mely minden za j és vér-
ontás nélkül eszközöltetik, és rendesen a hatalmas kényúr-
nak megbukásával végződik. 

Ezeku tán a szentirásból és sz. hagyományból szándé-
kom bemutatni, hogy a politikai kényuraság lényegesen el-
lenkezik a ka th . egyház hit- és erkölcstanával . Történelmi^ 
leg bizonyitandom be továbbá, hogy az európai népek fel-
szabadításának dicsősége kirekesztöleg a kath. egyházat il-
leti. Bebizonyitandom elvégre azt is, hogy az egyház hit- és 
erkölcstana nem különben viszautasitja és kárhoz ta t ja az 
egyházi kényuralmat is. Kétségkívül igen érdekes tárgy, 
mely főleg nap ja inkban valamint a királyok és népek, ugy 
a püspökök, papok és hivek figyelmére méltán ta r tha t 
igényt. Jelen ér tekezésünkkel csak azt óha j t juk elérni, hogy 
Isten kegyelmével itt-ott talán egy-egy szivet, melyben az 
egyház iránti szeretet elhalni készül, u jabb és hőbb szere-
tetre gyulaszszunk, más keresztény szivekből az egyház 
iránti gyűlöletnek azokban elhintett magvát ne talán kiirt-
suk, paptársa inkat pedig buzdítsuk, hogy püspökeik körül 
összecsoportozva, őrizzék meg az egység és egyetértésnek 
azon szellemét, melyben a mai mostoha időkben minden 
erőnk rejlik, hogy a közös ügyért , egyházunk egységeért 
és dicsőségéért sikeresen vívhassunk. (Folyt . ) 

Tömöri. 

k zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a 
tekintélyről. 

II. 
Auetoritas sacerdotalis ? 

Cum auctoritate paterna familiarum, christian» religio 
creavit aliam auctoritatis speciem, majoris adhuc indaginis, 
magisque venerandam in oculis fidelium ipsa paterna et ma-
terna auctoritate ; quippe sacerdotium christianum. Ubi ju-
ventus, postquam paternam nosse didiéit auctoritatem, limen 

t ransgredi tur domus paternae, et ingreditur domum Dei, 
alius generis occurrit auctoritati , occurrit sacerdoti catholico. 
Sacerdos in Ecclesia catholica est auetoritas sanctuarii, quem 
admodum paternitas est sacerdotium in sinu familiae. 

Sacerdotium apud cunctas nationes, et cunctis tempo-
ribus,pro grandi reput batur auctoritate. Semper enim consi-
derabatur ceu visibilis divinae auctoritatis repraesentat io. 
Vivum commercii divinitatem inter et hominem orgánum, 
sacerdos, etsi homo, in oculis populi semper divinitatis ali-
quam praeseferebat speciem. Haec divinitatis repraesentatio 
in sacerdote, persaepe non aliud fuit, quam error et menda-
cium ; sed hic error velo tegebatur veritatis ; quippe verita-
t is : nil esse magis venerat ione dignum, quam quod divini-
tatis praefer t dignitatem ; quodve eo major homini debeatur 
auetoritas, quo is Deo est vicinior 

Quod fictitium fuit et variis superstitionibus deforma-
tum apud gentiles, verissimum est ac purissimi candoris apud 
christianos. Sacerdos etenim christianus, proprio sensu re-
praesentans est Jesu Christi, Dei et hominis; est humana 
divinae ejus auctoritatis imago ; est substitutus administer 
cunctorum mysteriorum, cunctarum grat iarum ejus. Non so-
lum vivit Jesus Christus in sacerdote christian«, sed et exer-
cet continuo, ejus ministerio, funetiones, quae operantur san-
ctificationem animarum, et mundi salutem. Jesus Christus 
est, qui sub specie sacerdotis, instruit mortales, dimittit pec-
cata, et sacrificat. Sacerdos christianus investitus Jesu Chri-
sti auctoritate, in cathedra veritatis, in tribunali misericor-
diae, ad altare Altissimi, vices ejus sustinet, qui eum légitima 
ac paene divina in hunc finem instruxi t potestate. 

I ta est, dilectissimi ! in ambone, ceu sacro verbi divini 
throno, constitutus sacerdos christianus, est quodammodo 
echo Verbi caro facti, id vero est incarnatae veritatis. Es t 
vox, est orgánum ejus divina auctoritate instruetum, qui in 
terris agens, loquebatur sicut potestatem habens, ut legimus 
in evangelio. Quod fuit Jesus Christus qua puer adhuc, co-
ram attonita, et admirante synagoga, sumus post eum, et 
per eum, nos sacerdotes coram nationibus, nomen ejus invo-
cantibus. Sumus ejus vices sustinentes, qui dixit : da ta est 
mihi omnis potestas in coelo in et ter ra ; ite docentes omnes 
gentes, servare omnia, quaecumque mandavi vobis. Quando 
sacerdos catholicus conscendit ambonem, evangelium, j u x t a 
infallibilem ecclesiae sensum coram congregato fideli populo 
explanaturus, auetoritas Jesu Christi, Dei et Salvatoris no-
stri ascendit cum eo ; ipse enim promisit se haud umquam de-
relicturum, quos suo redemit sanguine, jugi terque adfuturum 
numine suo Ecclesiae, immaculatae suae sponsae. Dum inge-
nium, et sublimior eruditio se jungi í in persona praedicato-
ris, Deus et homo conspirare quodammodo videntur in consti-
tuenda auctoritate, cui nonnisi summa ignorantia aut malitia 
possit resistere. Si desit in praedicatore cultius ingenium, 
aut amplior scientia, tarnen et tunc imponit vox e jus : quia 
sublimions quid sibi junetum habet, quam sit quaecumque 
humani ingenii praestantia, au t eruditionis profunditas ; jun-
ctam sibi habet divinam Jesu Christi auctoritatem. Unus e 
celeberrimis aevi nostri philosophis christianis, Donoso Cortes 
dicebat cuidam amicorum suorum, se post humeros sacerdo-
tis catholici verbum divinum praedicantis, ipsum videre 
Deum ; quo dicto indubie sublimem illam indicare voluit 

20* 
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auctoritatem, qua praeditus est sacerdos christianus, fidei 
morumque veritates ex ambone instillans mentibus ac cordi-
bus fidelium. 

Sed ambo sacer nou est unicum theatrum, in quo se 
exserit auctoritas sacerdotis christiani Descendens sacerdos 
de ambone, id vero est de throno, in quo majestas divini 
verbi residet, conscendit alium thronum, quem quoad spe-
ciem differens, sed quoad essentiam eadem ornat auctoritas : 
nimiruin auctoritas Jesu Christi peccatoribus veniam imper-
tientis. Fidelis se sistit huic misericordiae throno, viva fide 
penetratus, ad genua provolvitur, quia sub forma paternita-
tis humanae divinam illic residere agnoscit auctoritatem ; 
firmiter credens eum, qui dixit apostolis, eorumque succes-
soribus : ite, docete omnes gentes, alia occasione dixisse : 
quorum remiseritis peccata : remittentur iis. In hac sponta-
nea humiliatione, sub protenso sacerdotis brachio, completur 
grande illud mysterium, virtute cujus homo peccator amissam 
récupérât innocentiam, recipit coelesti gaudio exuberantem 
conscientiam suae cum Deo reconciliationis. Postquam cul-
parum suarum sincera poenitentia tactus peccator, suum 
percussit pectus, sinceras doloris, ob offensam divinam beni-
gnitaíem, effudit lachrimas, sacerdos extendens super eo 
manum, dicit : auctoritate, quae mihi data est, Jesu Christi, 
ego te absolvo a peccatis tuis. Yade in pace, et noli amplius 
peccare. Quis est hic, qui etiam peccata dimittit ? interrogat 
praepostera aevi nostri sapientia. Respondet Ecclesia catho-
lica : hie homo non sua, sed ejus sic agit auctoritate, qui 
postquam dimisisset paralytico peccata, dubitantibus qui 
adstabant, scribis de hac ei competente potestate, teste s. 
Marci evangelio, protestabatur : quid est faciliu3 dicere : 
dimittuntur tibi peccata, au dicere: surge, tolle grabatum 
tuum, et ambula ? Ut autem sciatis, ait, quia filius hominis 
habet potestatem in terra dimittendi peccata (ait paralytico) 
tibi dico surge, tolle grabatum tuum, et vade in domum 
tuam. Et statim, continuât evangelista, surrexit ille, et 
sublato grabato, abiit coram omnibus ; ita ut mirarentur 
omnes, et honorifacerent Deum dicentes : quia numquam sie 
vidimus. Ecce regem potentissimum, qui ad pedes pauperis 
religiosi, confessoris sui, provolutus, ei omnes, etiam abdi-
tissimas cordis sui pandit latebras, humiliter confitetur prae-
varicationes suas, sanete pollicetur se non amplius peccatu-
rum, prompto cum obsequio acceptai cuncta, quae per pau-
perem illum, nec obulum possidentem Dei servum, sibi injun-
guntur, satisfactoria opera. Quanta, quam admirabilis, sed 
quam salubris una humano generi auctoritas ! 

Magnus est , et veneratione dignus sacerdos super 
throno verbi divini, et in tribunali misericordiae constitutus : 
sed multo adhuc major, et singulari prorsus auctoritatis co-
rona insigmtus apparet sacrificio ad altare Altissimi offe-
rendo operam navans. Vere potestas, qua istic instruetum 
se sistit, tanta est, ut super ea ratio nostra sacro quodam 
horroré percita obstupescat. Est quippe sublimis, incompre-
hensibilis potestas Deum Deo immolandi. Ad altare novae 
legis perficitur incomparabile illud mysterium, sub cujus 
pondere, homo ceu orgánum ejus, se plene quodammodo sen-
tit exinanitum. In cunctis aliis suis functionibus sacerdos di-
vina auctoritate, quasi coelesti paludamento contectus com-
paret, sed sacrosancto altaris sacrificio operam navans ipsam 

attingit divinitatem ; humanitas ejus quasi disparet ; assi" 
stens populus fidelis, eum, Deitatis, ut ita dicam, radiis reni-
tentem, admiratur, et dum ad pedes altaris adorat Deum 
Jesum Christum, una veneratur et suspicit sacerdotem, qua 
hominem, cui potestas, et gloria tributa est, tam augustum 
Deo offerendi sacrificiuai. Sane, quameumque viva imagina-
tione quis resuscitet in mente sua templi Salamonis magni-
ficentiam, et impressionem illam, quam in animis populi Heb-
raici producere debebat splendor cerimoniarum veteris foe-
deris, templum illud quodammodo in vestibulum coeli trans-
formamtum : his cunctis major est veneratio, quam persenti-
scit fideüs populus christianus erga sacerdotem suum, dum 
eum conspicit agnum immaculatum coelesti patri pro mundi 
salute offerentem 

Tanta est sacerdotis catliolici, triplici hac corona 
redimiti auctoritas, quam fidelis populus, per lumen fidei 
suspicit, ut eum, etiam extus ecclesiam constitutum, distin-
guât a laicis, suaeque venerationis comitetur contestationi-
bus. Nec desunt, his quoque religioni tam infestis temporibus, 
manifesta, atque adeo publica hujus venerationis documenta. 
Considèrent, qui id negare vellent, amatum curionem sacrum, 
per medium fidelis sui gregis transeuntem. Sed considèrent 
imprimis episcopum, fine administrandi sacramenti confir-
mationis, mapalia dioeceseos suae visitantem. Saepe jam 
interrogarunt extranei a fide catholica alieni, aut secus quid 
agatur ignorantes : quis est hic homo, estne pater in medio 
suae familiae, vel monarcha in medio subditorum suorum '? 
Responderi taliter interrogantibus cum veritate potest: est 
utrumque. Vix etenim filiifamilias communi patri, aut sub-
diti ei, qui temporales ipsorum sortes regendas habet, 
majorem possunt exhibere cultum, quam exhibet haec homi-
num multitudo, quae composita e viris, mulieribus, senibus 
et infantibus, obviam currit episcopo suo, et in genua pro-
voluta, reverenter excipit benedictionem ipsius ; quippe qui 
vere pater sit omnium, quia operandae suae curae credito-
rum saluti consecrat vitam suam ; — sit rex, spirituali qui-
dem tantum, sed regali suppari potestate ab eo instructus, 
qui est rex regum, et Dominus dominantium. 

Hac auctoritatis specie sane vix ulla inter cunctas 
auctoritates cogitari potest seu sublimior seu humanae socie-
tati salubrior. Est enim fidei religiosae, et puritati morum 
intime copulata, ita, ut, nisi in turpem degeneret hypocrisin, 
iisdem cum his passibus procedat ; cum religiosa, inquam, 
fide et morum probitate, quae et supremum hominis finem, 
et praecipuum constituunt omnis etiam temporaneae morta-
lium felicitatis fundamentum. 

Seimus, et tristiori in dies experientia discimus,dari inter 
christianos etiam catholicos, permultos, qui hunc sacerdotali 
auctoritati debitum cultum vilipendunt, ; immoeo superioremse 
culturae gradum assecutos arbitrantur, quo rudiora hujus sui 
contemptus praebent argumenta. Sed vero in hoc recte con-
sistit, fere dixerim, praecipua infelicitatis temporum nostro-
rum causa : contempta enim sacerdotali auctoritate, et negato 
religionis ministris debito respectu, ipsa religio, et quae cum 
ea inseparabiliter juncta sunt, humanae prosperitatis fulcra, 
tristem in modum infringuntur, aut saltim labefactantur. 

Ceterum haec, liisque similia ex corrupta humanae 
naturae indole suapte profluunt. Semper enim bonum inter 
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ac malum, virtutem inter et Vitium bolla fuerunt ; nec um-
quam deerant homines, qui ejus potius, qui mendax fuit a 
principio, placitis subservire, quam sanctissimis Dei ac reli-
gionis praeceptis inhaerere contenderunt. 

Tristius, ac vere amaris lachrimis deplorandum foret, 
si idgenus auctoritatis sacerdotalis vilipensioni, ansa per ipsa 
sacerdotalis status individua praeberetur. Certe gravissime et 
sacrosanctae vocationis,et conscientiae suae laederet postulata, 
nimisquesibi difficile adscisceret onus, reddendarum olim co-
ram stricto divino tribunali rationum, sacerdos, qui seu cul-
pahili in praedicatione verbi divini, aut debitae, ad id optato 
cum successu praestandum, praeperationis neglectu; seu le-
vitate in sacro tribunali, magisque oeconomiae temporis, et 
propriae suae commoditatis studio, quam in sanctissimos 
salutis animarum fines intento conatu suo ; seu indecora, 
omnique unctione, ac vera devotione destituta sua ad aras 
altissimi agendi ratione; seu demum indisciplinato vitae 
suae tenoré, aut plane grav'bus a virtutis tramite aberrati-
onibus, idgenus sacerdotalis status vilipensioni, tamque 
salutaris pro humano genere auctoritatis contemptui causam 
vel fomitem suppeditaret. Sobriam a turbis gravitatem, seve-
ram vitam, singulare pondus dignitas sibi vendicat sacerdo-
talis, ait s. Ambrosius. E t s. Hieronymus : grandis dignitas 
sacerdotum ; sed grandis ruina si peccant. Laetemur ad 
ascensum, sed timeamus ad lapsum. Kon est tanti gaudii 
excelsa tenuisse, quanti moerori de sublimioribus corruisse : 
nec enim solum pro nostris delictis reddemus rationem, sed 
pro omnium, quorum abutimur donis. 

Hactenus de auctoritate sacerdotali. Sequitur : regalis 
auctoritas. (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
r 

PEST, február 12-én. Sz. Ágoston 96 ik beszédjében igy 
szól : „Cum enim coeperit me moribus et praeceptis meis 
sequi, multos habebit contradictores, multos habet prohibito-
res, multos habebit dissuasores, et hoc de ipsis quasi comi-
tibus Christi." Ha ezen szavak Krisztus Jézus követőire 
illenek, amint illenek is, ugy az egyházra is illenek, mely 
Krisztus Jézus követőinek társasága, s hogy ezen társaság-
nak vannak ellenségei, ellentmondói stb. legújabban IX. 
Pius a syllabussal bebizonyitá, s hogy a syllabusban foglal-
tak csakugyan állittattak — amiről soha sem lcételkcdhed-
tünk, mert ezt a pápa ái l i tá— arról a Prot, lap is tesz tanú-
bizonyságot, midőn a többi között per se fejedelmi jognak 
nevezi a püspöki kinevezést, daczára, hogy a syllabus 50-ik 
tétele ezen állítást kárhoztatja : „Laica auctoritas habet per 
se ius praesentandi episcopos, et potest ab illis exigere, ut 
ineant dioecesium procurationem, antequam ipsi canonicam 
a s. Sede institutionem et apostolicas litteras accipiant." 
Ennek a Prot, lap ellentmond, s pedig oly módon, mintha 
neki mondatott volna : „Tu es Petrus" stb. Figyelmeztetjük 
azonban ama lap íróit arra, hogy Péter szikláján sok ke-
mény koponya zúzta össze már magát, anélkül, hogy a 
szikla ezen ostromlástól mákszemnyit szenvedett volna. De 
ők annyira jutnak az ellenmondással, hogy önmaguknak is 
ellentmondanak; állításomat be fogom bizonyítani, ámbátor 
nem mondám, mint ő k : „mi oknyomozó fejtegetések által 
meggyőződést eszközölni — akarunk." A Prot. 1. 4. sz. 100. 

hasábján a 2. jegyzetben igy szól : „Olvasóink eddigi fejte-
getéseinkből váltig meggyőződhettek, miszerint nekünk is 
leghőbb óhajtásaink közé tartozik, hogy legyen mielőbb 
szabad egyház, szabad államban;" ugyanezen szám 105. ha-
sábján igy szól : „A püspökök Magyarországon nagy hatalmú 
politikai tényezők is egyszersmind, a nemzetnek tehát saját 
önfentartási ösztöne sugallta azt, hogy valamint a többi sza-
kokban, ugy7 a vallásügyekben is egészen kizárja az idegen 
befolyást," miért nem mondá : minden befolyást, ha szabad 
egyházat akar ? de a legidegenebb befolyás az acatholicis-
mus, és épen ezért, mert azon t. irók nem látnák szivesen, 
ha mi az acatholicus gyülekezetekben oly szerepet vinnénk, 
mint ők vinni szeretnének ; kérjük, hogy ne tolakodjanak 
oda, hol nem láttatnak szivesen ; vagy a catholicismus szinte 
protestáns egyházi s iskolai ügy V vagy igy értik a „szabad 
egyház, szabad államban"-t. Vagy talán az egyenlőség elvé-
ből indulnak ki, és azt akarják, hogy mi is beleavatkozzunk 
a superintendensi választásokba ? Idéztetnek ugyan a „Reli-
gio" eme szavai. „Az egyház dogmája az : a megváltási 
rend önmagában független maradjon, Krisztusnak jegyese, 
az ő természetfölötti körében, királyi függetlenségben legyen 
és működjék. E dogmát az egyház váltig védelmezte, nem 
adhatván fel azt soha, mert különben saját jegyesét Krisztus 
Jézust tagadná meg. Non estis de hoc mundo, regnum mcum 
non est de hoc mundo, azaz : az én egyházamban világi jog-
hatóság nem rendelkezhetik, amely hatalom rendelkezik, az 
tőlem van, s én azt nektek adom." Ezen szavakhoz követ-
kező jegyzet adatott, mi pedig a szavak között mondjuk el 
észrevételeinket : „Mi — teljes szivvel aláírhatjuk P. urnák 
azon követelését, hogy az egyház „az ő természetfölötti kö-
rében," azaz tagjainak lelkismereti szabadságára nézve, 
semmiféle földi hatalomtól függő ne legyen." Az egyházi 
törvénykönyv cap. 1. V. 8. De poenis. §. Nec super in Clem. 
ezek állanak : „Episcopi enim dicuntur sanctissimi, Christi 
legati existunt, spirituales sunt patres" stb. ha lelki atyák, 
akkor a lelkismeretek kormányzása az ő dolguk ; Ballagi ur 
pedig akarja, mint előbb mondá, hogy az egyTház „tagjainak 
lelkismereti szabadságára nézve semmiféle földi hatalomtól 
függő ne legyen" ergo. . . — Azután igy folytatja : „ámde a 
szőnyegen levő kérdésre nézve ezen elv épenséggel nem 
alkalmazható. Avagy lehet-e józanul állítani, hogy érseke-
inknek és püspökeinknek (B. ur ugy beszél, mintha az övéi 
lennének) felsőházi tagsága, főispányi méltósága ,,a megvál-
tási rendhez" vagy „az egyház természetfölötti köréhez 
tartozó dolgok ;" Ballagi ur ezt irta mult számában : „mi 
oknyomozó fejtegések által meggyőződést eszközölni — 
akarunk," ennélfogva kérdezzük, hol és ki mondotta, álli-
totta a Ballagi ur által most mondottakat ? mi is azt mond-
juk, ily absurdumot józanul nem állithatni és ennélfogva B. 
úrral tökéletesen egyetértünk ebben. Azután igy folytatja: 
„lehet e józanul állitani, hogy midőn a püspök, kinevezése-
kor terjedelmes birtokokba s ezzel tetemes polgári előjogok 
élvezetébe lép, akkor az Üdvözítő ezen mondatához alkal 
mazkodik • „Non estis de hoc mundo, regnum meum non est 
de hoc mundo ?"B. ur itt a szentírást idézi, s igy mint e sza-
vakat idézi a szentírásban találni nem fogja, mert az idézni 
kivánt hely ezek közöl lett volna. Sz. Jan. 23. igy szól : 
„Vos de mundo hoc estis, ego non sum de hoc mundo." — 
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XV. 19. „Si de mundo fuissetis, mundus quod suum erat 
diligeret : quia vero de mundo non estis, sed ego elegi vos 
de mundo, propterea odit vos mundus." XVII . 14. „Ego 
dedi eis sermonem tuum, et mundus eos odio habuit, quia 
non sunt de mundo, sicut et ego non sum de mundo" a 16. 
vers : „De mundo non sunt, sicut et ego non sum de mundo," 
a 18. : „Sicut tu me misisti in mundum, et ego misi eos in 
mundum" a XVIII . 35. 36. igy szól : „Respondit Pilatus : 
Numquid ego judaeus sum ? Gens tua, et pontifices tradide-
runt te mihi : quid fecisti ? Respondit Jesus : regnum meum 
non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meum, 
ministri mei utique decertarent ut non traderer judaeis : 
nunc autem regnum meum non est hinc." — Miután Ballagi 
hamisan idézett, fel volnánk mentve attól, hogy fennidézett 
szavaira feleljünk, mert az ingadozó alapra tett épület ledől; 
de mivel a tudatlanokat tanítani irgalmasság cselekedete, 
ezt tőle megvonni nem akarjuk. Hogy mily értelme van 
ezen szavaknak : „Vos de mundo hoc estis" és „non sunt de 
mundo" ez az idézett helyekből is kitetszik ; de hogy annál 
világosabb legyen, sz. Ágostont idézzük ki „In Joannis 
evangelium tractatus CXXIV." czimü munkájában tract. 
XXXVIII . 5 igy ir : „Ideo quippe dixit, vos de hoc mundo 
estis, quia peccatores erant, quia iniqui erant, quia infideles 
erant, quia terrena sapiebant. Nam quid vobis videtur de 
sanctis apostolis ? Quantum inter erat inter judaeos et apo-
stolos ? Quantum inter tenebras et lucem, quantum inter 
fidem et infidelitatem, quantum inter pietatem et impietatem, 
quantum inter spem et desperationem, quantum inter cari-
tatem et cupiditatem : multum ergo intererat. Quid ergo ? quia 
tantum intererat, apostoli de mundo non erant ? Si cogites 
quomodo nati sant, et unde venerint, quia omnes ex Adam 
vénérant, de hoc mundo erant. Sed quid eis ait ipse Domi-
nus ? Ego vos de mundo elegi. (Id. XV. 19.) Qui ergo de 
mundo erant, facti sunt non de mundo, et pertinere coepe-
runt ad eum, per quem factus est mundus. Ipsi autem reman-
serunt esse de mundo, quibus dictum est : moriemini in pec-
catis vestris. 

Nemo ergo dicat, fratres, de hoc mundo non sum. 
Quisquis es homo, de hoc mundo es : sed venit ad te, qui 
fecit mundum, et liberavit te de hoc mundo. Si delectat te 
mundus, semper vis esse immundus ; si autem iam non te 
delectat hic mundus, iam tu es mundus. Verum tamen si per 
aliquam infirmitatem adhuc te delectat mundus, habitet in 
te qui mundat, et eris mundus. Si autem fueris mundus, non 
remanebis in mundo, nec audies quod audierunt judaei ; 
moriemini in peccatis vestris. Omnes enim cum peccato nati 
sumus; omnes vivendo ad id, quod nati eramus, addidimus, 
magisque de mundo facti sumus, quam tunc, quando de pa-
rentibus nostris nati sumus. Et ubi essemus, si ille non veni-
ret, qui non habebat oranino peccatum, ut solveret omne 
peccatum ? In quem judaei, quia non credebant, merito audi-
erunt, moriemini in peccatis vestris : quia non habere pec-
catum nullo modo potuistis, qui cum peccato nati estis, sed 
tamen si in me, inquit, credideritis, cum peccato quidem nati 
estis, sed in peccato vestro morituri non estis. Tota ergo 
infelicitas judaeorum ipsa erat, non, peccatum habere, sed 
in peccatis mori. Hoc est quod debet fugere omnis christia-
nus : propter hoc ad baptismum curritur ; propter hoc qui 

aegritudine vel aliunde periclitantur, sibi desiderant subve-
nir! ; propter hoc etiam sugens parvulus a matre piis mani-
bus ad Ecclesiam fertur, ne sine baptismo exeat, et in pec-
cato, quo natus est, moriatur." 

B. ur igy folytatja : „Mig a ,R.' szerkesztője be nem 
bizonyitja, hogy a ,megváltási rendhez tartozó' az is, hogy 
a katholikus főpapok százezerekre menő évi jövedelmet 
húzzanak" (ezt B. urnák kell bebizonyítani, ki igy irt : ,,mi 
oknyomozó fejtegetések által meggyőződést eszközölni — 
akarunk" különben ez ráfogás, hol monda ezeket „P." ? de 
bizonyítsa be továbbá B. ur, hogy a kath. püspöknek sze-
génynek kell lenni, mi épen ennek ellenkezőjét bizonyíthat-
juk be, mert sz. Pál ad Titum nyilván mondja : „oportet 
enim episcopum — esse — hospitalem," aki pedig csak-
ugyan koldul, nem igen fogja a vendégszeretetet gyakorol-
hatni) és igy folytatja, „melyeket saját személyökre nézve 
egyenesen az államhatalomtól nyernek." A püspök jövedel-
meit nem kapja az államtól, ö fizet az államnak adót s telje-
siti ez irányban kötelességét ; de az állam javakat nem ad 
sem százezerekre ; ezért ajánljuk Ballagi urnák, hogy győ-
ződjék meg először a dologról s azután irjon. Fejér György 
„Religionis et Ecclesiae christianae apud Hungaros initia" 
Budae 1846. igy ir : „Inter iacturas innumeras, quas regnum 
Hungáriáé desidia ne an casu patitur, sunt literae etiam hae 
metropolitanae ecclesiae Strigoniensis fundationales amissae : 
fundatorem attamen illius protoregem fuisse, documenta 
quaeque exstant, contestantur. Fi t eius etiam in canonica 
visitatione anno 1397. peracta mentio : praeposito etcapitulo 
ita respondentibus : „Quod ecclesia Strigoniensis fundata fuit 
per beatum Stephanum, regem Hungáriáé, qui fungebatur 
legatione sedis apostolicae a latere," ha a lapok terjedelme 
megengedné, B. ur kedveért több ilyfélét idézhetnénk. Rex 
és status kétféle dolog. Ballagi urnák igy tetszik folytatni : 
„mig ki nem mutatja, hogy a kath. egyház „természetfölötti 
köréhez" tartozik az is, miszerint minden magyar katholi-
kus püspök, már eo ipso, mert püspök, tagja a felsőháznak 
s kettő közölök politikai feje, főispánja Magyarország két 
nagy megyéjének, (hogy ez a természetfölötti köréhez tartó-
zik, Ballagi állítja, ez ezért bizonyítsa be is, mert ö mondá 
„mi oknyomozó stb." ,P. ' pedig azt nem állitá) addig ugyan 
senkit sem fog meggyőzni arról, hogy a magyar felelős 
miniszter, midőn ellenjegyzi a püspökkinevezéseket a „se-
krestyébe tolakodik" s az egyház természetfölötti körébe 
lép." Ezekből azt is lehet következtetni, ha a püspök kine-
vezését vagy inkább az engedélyt arra, hogy kineveztessék, 
a ministernek alá kell irni, mivel a püspök s érsek a felső-
ház tagja, vagy főispán s jószággal bir : akkor szinte a mi-
nisternek kellene ellenjegyezni, hogy egy gróf vagy báró 
sziilethessék, mivel az szinte a felsőház tagja, vagy örökös 
főispán s jószággal bir. Avispa. 

PEST, mart. 3-én. A hivatalos ,Giornale di Roma' tu-
dósítást hoz febr. 22-én, a vaticani palotában tartott titkos 
consistoriumról, melynek kezdetén Di Pietro bibornok, a 
bíbornoki szent gyülekezet camerlengója, e hivatalt, s a hi-
vatalnak jelvényeit a szentatya kezébe letette. E jelvények 
Reisach bibornoknak adattak át, aki a camerlengói hivatal-
lal felruháztatott. 

Pitra bibornok is letette sz Tamás in parione bibor-
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noki czimet, esedezvén a sz. Calixtus bíbornoki czimért. — 
Azután a szentatya a fölebb olvasható rövid felszólalást ol-
vasta el. Patrizi bibornok, a szertartásokról nevezett bibor-
noki egyesület elnöke, jelentést tett a sz. Móricz révpartról 
nevezett Leonhard szenttéavattatásának ügyéről, avégből, 
hogy a bibornokok e fölött indokoltan szavazhassanak. Ez-
után a szentatya kérdést tett a consistorium tagjaihoz, vál-
jon helyén találják-e, hogy boldog Leonhard a szentek közé 
igtattassék ? Amire a bibornokok mindnyájan ,placet'-tel fe-
leltek. E r r e a szentatya legmagasabb szándékát kijelentette, 
hogy a szenttéavattatás ügyét foganatba akar ja venni, de 
ezt más eonsistoriumokban fogja felvenni, melyekben a bi-
bornokokon kivül a Romába meghívott püspökök nézeteit 
is aka r j a hallani e nagy fontosságú tárgy felől. 

A fönt közlött fölszólalás után Clarelli-Paracciani bi-
bornok letette a Petr i ad vincula bíbornoki czimet, s esede-
zett a külvárosi Frascat i egyházért. 

Ezek elvégeztetvén, a szentatya kővetkező egyházak-
nak adott főpásztorokat : 

Frasca t inak Clarelli-Paracciani Miklós bibornokot; 
turini érsekinek Piemontban Ricciardi Sándor savonai püs-
pököt ; sassari érsekinek Sardinia szigeten Montixi János 
iglesiasi püspököt ; esztergominak Simor János győri püspö-
köt ; messinainak Siciliában Natoli Lajos caltagironei püs-
pököt ; edessainak Cardoni Józsefet lorettoi püspököt ; ca-
taniai püspöki megyének Siciliában Dusmet Benedek, mon-
tecassinoi benczés szerzetest, per je l t ; sinigalliainak Umbriá-
ban, Argabati Ferenczet, fermoi megyei papot, Perugiában 
hi t tanárt ; montefiasconei megyének Romagnában, Bovieri 
Józsefet, egykor Svajczban apostoli ügyvezetőt, szent Péter 
basilicánál beneficiatus papot ; nepi-sutrii megyének Roma-
gnában Lenti Gyulát, s. Laurenti i in Damaso plebánoshe-
lyettesét; lorettoi-recanatii megyének Picenumban, Gallucci 
Tamást imolai székesegyházi kanonokot ; savonai-nolii me-
gyének Liguriában Cerutti Jánost, szentatya házi pap já t ; 
arrezzoi megyének Toscanában, Giusti Józsefet, pisai szé-
kesegyházi kanonokot ; sanminiatoinak Toscanában Bara-
besi Hannibalt, hi t tanárt ; luni-sarzanainak Liguriában, Ro-
sati Józsefet, kanonokot ; grossetoinak Toscanában, Saint-
Louis Anselmet, carmelita szerzetest s h i t tanár t ; galtelli-
nuoroi megyének Sardiniában Demartis Salvatort, carmelita 
szerzetest, a romai egyetemnél az erkölcstan tanárát ; alesi-
terralbai megyének Sardiniában Zunnui Ferenczet, kano-
nokot ; aostainak Piemontban, Jans Jakabot , kanonokot ; 
székesfehérvárinak Magyarországban Jekelfalussy Vinczét, 
posonyi prépostot; szatmárinak kezdi-polányi Biró Lászlót, 
kanonokot ; munkácsi görög-kath. megyének Pankovics 
Istvánt, apátot, s iskolai tanácsost. ; tarantasiainak Savoyá-
ban, Gros Ferenczet , kanonokot ; bayeuxinek Francziaor-
szágban, Hugonin Flaviánt, egyházi magasabb iskolák el-
nökét Parisban ; eichstaedtinek Bajorországban Leonrod 
Ferenczet, plébánost ; tripolinek a hitetlenek tájain Manetti 
Fülöpöt főesperestet ; lytrainak a hitetlenek tájainak Focac-
cetti Conceptust, érseki t i tkárt ; végre jelentést tett a szent-
atya, hogy bács-kalocsai érseki megyére breve által tett kine-
vezést, hova Lonovics Józsefet, amasiai érseket nevezte. 

Bejelentette a szentatya a propaganda által is tett 
püspök-kinevezéseket az utolsó consistorium óta ; é s p e d i g : 

armaghi érseki székre Irlandban Kieran Mihály, — bostrai 
érseki székre Steins Walter püspök, — germanicopolisi püs-
pöki székre a hitetlenek között Laroque Károly, hiaczinti 
püspök Canadában, — goulbournei püspöki székre Austrá 
liában Lanigan Vilmos neveztetett. A kalocsai, esztergomi, 
armaghi érsekeknek a pallium kiadatni parancsoltatott, az 
uj frascati czimre nevezett bibornok a szokásos esküt a 
szentatyának kezeibe letette. 

ROMA (a szentszék és a muszka kormány közötti ok-
iratok.) Habár eme concordatum minden jogos óhajtást nem 
teljesített is, mégis ha lelkismeretesen megtartatott volna, 
nem csekély könnyebbülést hoz vala a sokat zaklatott egy-
házra. A püspöki megyék határai ujabban szabályoztattak, 
hogy azok püspökei könnyebben viselhessék gondjaikat. A 
chersonesusi uj megye felállításával a déli részeken lakó ka-
tholikusok lelki szükségei elégítettek ki, és a roppant terü-
letii megyében a püspöknek segéd-püspököt adtak, kinek 
székhelye Saratov leendett. Nem feledkezett meg a concor-
datum a Podóliában, de különösen Georgiában lakó kath. 
örményekről sem, kik latin szertartásuakkal vegyest lak-
tak, aként rendelkezvén, hogy az utóbbiak püspöke a ki-
sebbszámu keleti szertartású örményeket is kormányozza, 
kebelekből választott vicarius által. A 13-ik czikk szerint a 
püspök megyéje egyházai összes ügyeinek kizárólagosan 
igazgatója és birája, a romai pápától függvén, joghatosága 
gyakorlatában. A következő czikkelyek a consistoriumok 
alakitásáról szólanak, melyek azelőtt világi törvény által 
majdnem függet lení te t tek a püspöktől. A concordatum által 
körük majdnem csak a peres ügyekre szoríttatott, minden 
befolyás nélkül a megye kormányára. Tagja i csak tanács-
adási, nem döntő szóval birnak, és a püspök által a kormány 
jóváliagyásával neveztetnek. Joghatóságok a püspök halá-
lával megszűnik, ugy hogy a káptalani helyettnök vagy u j 
püspök másokat nevezhet. — Miután ezelőtt polgári rende-
let alapján a papneveldék feletti rendelkezés, egy majdnem 
egészen a kormány által alakitott tanácsot illette, a 21, 22, 
24, és 26 czikkelyek a püspöknek a neveldébeni oktatás és 
fegyelmi rendezés szabadságát és hatalmát visszaadják. Ez 
alkalommal a szentpétervári akadémiáról sem felejtkeztek 
meg, mely 13-ik Gergely pápa pártolása mellett Vilnában 
alapittatott, később önkényileg Pétervárra tétetett át, és 
eredeti rendeltetésétől elüttetett, miután egészen a belügy-
ministerium igazgatása alá helyeztetett, a mohilewi érsek-
nek névleges felügyelési joga maradván csak. Azért rendeli 
a concordatum 22 és 24 czikke, hogy a mohilewi érsek le-
end ezután a nevezett akadémia valóságos főnöke és leg-
főbb igazgatója, és hogy ennek irányában az akadémiai ta-
nácsnak csak tanácsadói szava lehet, az érsek nevezvén 
igazgatót és tanárokat, s ö szabandja meg a tantervet és 
használandó könyveket. — A szentszék nem nyerhetvén k i 
azt, hogy 1833 évben kelt ukázok erejénél fogva a katho-
likus családoktól elvett kegyúri jogok ezeknek visszaadas-
sanak, a 30-ik czikkben kimondatik, hogy az egykori kegy-
urak lelkészi állomásokra papokat többé nem ajánlhatván, 
ezen jog kizárólag a püspökökre száll, ezek nem leendvén 
többé korlátozva a lelkészek szabad kijelölésében, hanem 
csak a canoni szabályok által. Végre a 31-ik czikk templom 
és kápolna építési vagy javitási széles hatalmat ad, hogy az 
e tekintetbeni régi megszorítások mellett nehezített vallás-
gyakorlat békói megszűnjenek. 

Ezek voltak a szerződésben foglalt főpontok, hanem a 
szentszék ez ünnepélyes alkalommal más ügyekkel is fog-
lalkozott. A szentszékkeli szabad közlekedés, a vegyes há-
zasságoknáli eljárás, a szerzetesi tartományfőnökök jog-
köre, a lelkészek javadalmai, stb. más kérdések is igénybe 
vették az apostoli szék figyelmét, miután ezekre nézve is 
ellenséges szellemű rendszabályok hozattak a moszkovita 
kormány által, amiért is ezek eltörlését is szükség volt kö-
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vetelni, ha teljes sikert akart aratni. Ezért Larabruschini 
Bludov gróffali tárgyalásokban a czár követe figyelmét ide 
is terelte, fontosságukat kimutatva. Első és főügy volt a 
püspökök és hivek természetszerű joga a pápával közle-
kedni, hogy szükségeiket kitárják, tanácsát kérjék, intéz-
kedéseit fogadják. Az orosz követ azt válaszolá, hogy eme 
közlekedés nincsen akadályozva, hanem csak más kath. ál-
lamokban is divó szokások módjára van meghatározva, 
hogy t. i. a Romában székelő orosz követség utján történjék. 
Könnyii volt erre válaszolva megmutatni, miszerint eme 
mód által a közlekedés szabadsága és függetlensége, mely 
pedig isteni jogon alapszik, az egyház eredetleges és isteni 
szervezetén, megsértetik. Ha más államok e tekintetben 
gátlólag jár tak el, a szentszék nem szűnt meg soha tilta-
kozni ez ellen. Azonban Oroszország eljárása legsértöbb 
volt, amennyiben a hittani kérdéseket, lelkismereti dolgo-
kat sem akarta kivétetni, és megbünteti mindazokat, kik 
Romából más uton, mint követe által, levelet elfogadni me-
részelnek. Kifejtette L. mily igazságtalan az alaptalan gya-
núsítás, stb. Az orosz követ átlátta a felhozott érvek ala-
posságát és igazságát, válaszában azonban arra szorítkozott, 
hogy hiszen még Oroszországban is (Lengyelországban még 
inkább) a szentszékkeli közvetlen közlekedést tiltó törvény 
nem kezeltetik egész szigorúságában, hogy eljövend az idő, 
3, 10 esztendő múlván, midőn a politikai fondorkodó pártok 
kibékitve, megszüntetve leendnek, és akkor ama törvények 
meg lesznek szüntetve. (Folyt.) 

VEGYES-féle. 
Tek. Ballagi Mór ur lapjának 3-dik számában „kimu-

tatni Ígérkezett a veszélyt, kijelölni az örvényt, melybe a 
„Religio"-féle irány, ha érvényre vergődnék, a nemzetet ok-
vetlen belesodorná." Kíváncsiak voltunk, quid dignum feret 
hic tanto promissor hiatu ? Olvastuk a mult századok fölött 
irt meddő, s csak is százados oktalanságukban avas obscu-
ritásokat ; de mily veszélyt hoz a hazára a ,Religio' ? sehol 
nem találtuk. Beszélt tek. Ballagi Mór ur curialis s episco-
palis egyházi jogtani rendszerekről, melyek csak íróik agyá-
ban, s Tegfölebb az illető tanárok tanodáinak négy falai kö-
zött hangzottak visszhang nélkül az életben,— beszélt, hogy 
a zsinat a pápa fölött van, — beszélt, hogy némely császá-
rok a romai szentszékkel perpatvaroskodtak, amit zsarno • 
koskodó természetüknél fogva igen is megtehettek ; beszélt 
zöldről, sárgáról, de elfelejtkezett a jó B. Mór ur arról, amit 
igért, hogy miben hoz oly nagy veszélyt a hazára a „Reli-
gio"-féle irány ? Infelix operis summa, quia ponere totum — 
nesciet. Delphinum silvis appingit, fluctibus aprum. — Ki 
kételkedett arról, hogy a rőt szakállú Frigyes valaha a ro-
mai szentszékkel veszekedett ? De ki gondolhatta, hogy a 
szabadelvű Ballagi valaha a zsarnokoknak,az emberiség ször-
nyeinek érveit kikölcsönzi, hogy az ultramontán Religio el-
len felkeljen ? Mondtuk már, hogy az ultramontán a szabad-
ság, a szabadelvű a zsarnokság viadora : s ezt tek. Ballagi 
Mór ur magán mutatja. A szabadelvű soha nem tudott a 
szabadság barátja lenni, hanemha tévedésből, mikint a ha-
zudozó is mond igazat, ha magáról elfelejtkezik. — Nagy 
fába vágta a fejszét a Prot, lap szerkesztője, mikor a Reli-
gio-féle irány állami, társadalmi veszélyességét kimutatni 
Ígérkezett,—közbe jöttek az apostoli jogok adományozásáról 
a szentszék által a diplomatai okmányok elsorolása : tek. 
Ballagi, mint a vállalat nagyságához nem szokott vezér, za-
varba jön, Clumetzet fedezetlenül hagyja, támadó szerepét 
feladva, védő szerepet vállal, hogy bizony a sok szónak egy 
a vége, t. i. hogy közte és köztünk csak vélemény- csak 
nézetkülönbség uralkodik. Igen, különbség, de olyan, hogy 

ami az enyim, az nem a tied, és ami a tied, az nem az enyim ; 
amit az állam magától nem bir, azt csak az egyháztól, ado-
mányozásképen, kaphatja, mikint sz. István kapta a püs-
pökkinevezési jogot. Nézetkülönbség ez, azaz nem veresség a 
diplomatai okmányok által, hanem csak visszahúzódás a 
csatatérről. Csakhogy az ily visszavonulásra romani tollunt 
équités peditesque cachinnum A 3-dik számban kiáltani : 
fortunam Priami cantabo et nobile bellum : s a 9-dik szám-
ban saját bőrének védelmezésével végezni ; valóban desinet 
in piscem mulier formosa superne. — Mi többször mondtuk, 
hogy mindazt sértetlennek akarjuk, amire a magyar protes-
tánsoknak jogezimök van s mégis reánk azt tukmálni, mit 
Bocskai talpasai tettek a szebeni franciscanusokkal, vagy I. 
Rákóczy palotásai Kassán az esztergomi kanonokkal és egy 
jezsuitával ; ez annyi mint saját olvasóit tévedésbe hozni. 
Versibus exponi tragicis res comica non vult ; comicum pe-
dig a magyar protestánsokat a Religio részéről máglyával 
rémiteni, mert sem mi nem rémitünk senkit,sem a protestán-
sok, ha tennők is, meg nem rémülnek tőlünk. Jam die Post-
hume de tribus capellis : szóljon t. B. M. ur a bemutatott 
három kecskéről. — Panaszkodott,hogy szakadozott idézetek 
tétetnek a Prot, lapból a Religioban ; de amit a 9-ik szám-
ban idéz, nem teszi-e azt, ami ellen panaszkodik'? Idéz tő-
lünk : „az Isten országa vagy a megtértek sziveivel, vagy 
a megátalkodottak sírhantjain át terjeszkedik," ime megint 
autodafé ! megint máglya ! ! Miért megint ? Calvin, mint fő-
pap gyújtott máglyát, mikint t. Szilágyi Ferencz bebizo-
nyitá ; de melyik pápa gyújtott volna máglyát, azt mai na-
pig senki sem bizonyította be. Máglyákat csak olyan papok 
szoktak gyújtani, akik leiköket testöket az államnak átad-
ták ; például a franczia forradalom birt oly buzgó papot, aki 
egy hónap alatt 900 papot küldött a nyaktilóra. Tek. B. M. 
ur épen ilyen, a romai pápától elszakadott, s az államnak 
magát fejestől talpastól átadott kath. papot kívánna. Bizony 
u j okadat, hogy a szabadelvű a zsarnokságon kivül nem tud 
semmit, legfölebb tévedésből. Kiáltozni : a pápaság veszély, a 

Religio örvény, s mit sem hozni fel bizonyítékul, ride-
tur, chordâ qui semper oberrat eadem, t. B Mór ur pedig a 
pápák elnyomatásain kivül eddig nem tudott mást irni ; ahe-
lyett, hogy minket czáfolna, a kath. iskolákban eltemetett 
elméleteket emleget. Ne féljen, senki sem viszi önt máglyá-
ra ; jöjjön, s csak meleg kályhához vezetjük a téli időben ; 
megtér-e, vagy megátalkodik ? nem tudjuk, de az Isten or-
szága, vagy a megtért t. Ballaginak szivével, vagy a meg-
átalkodottnak sírhantján át terjeszkedik. Az egyház nem 
tegnapi, nem mai, ö századokra számit. Megállt I. Napoléon, 
megállt Cavournak életében ; megállt I. Napoléon, megállt 
Cavour sírhantján is, és terjeszkedik. A zsidók üldözték ; az 
egyház vagy a megtértek sziveivel, vagy a megátalkodottak 
sírhantjain át terjeszkedik, habár egyet sem ölt meg a zsi-
dók közöl. A romai császárok üldözték; az egyház v a g y a 
megtértek sziveivel, vagy a megátalkodottak sírhantjain át 
terjeszkedett, anélkül, hogy vagy egy romai császárt mág-
lyára küldött volna. Tek. B. Mór ur sem él örökké, vagy 
megtér, vagy megátalkodik ; tehát az Isten országa vagy a 
megtértnek szivével, vagy a megátalkodottnak sírhantján 
át fog terjeszkedni ; de terjeszkedni fog, s t. B. Mór u r n e 
féljen attól, hogy a Religio-féle irány őt máglyára küldi, ne 
ijedjen meg, mint a rosz lelkismeret, mihelyt sírhantról szól-
nak, mert mindnyájan oda ju tunk , s mi nyerünk, ha megté-
rünk, nem pedig az egyház. — Ad még egy pragmasist t. 
B. Mór ur az általunk idézett diplomatai okmányokról, hogy 
a fejedelmek ugy bántak a pápákkal, mint a makrancsos-
kodó gyermekkel, t. i. engedtek, hogy makranezosságát le-
csillapítsák : ez annyi,mint : carmine qui tragico vilem certavit 
ob hircum; amit ő neki hagyunk. 
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TARTALOM: A kath. egyház és a kényuralom. — A 
zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a tekintélyről. 
Ö szentsége apostoli válaszlevele az egri érsek ur ö excájá-
nak a szent-István-társulat hódolatát kifejező feliratára . — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Cum modestia et timoré conscientiam liaben-
tes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,con-
fundantur,qui calumniantur vestram bonam in 
Christo conversationem. (I. Petr. III. 16.) 

I. A politikai kényuralom lényegesen ellenkezik 
a kath. egyház tanával. Mert sz. Pálnak tanítása 
szerint, az egyház arra oktatja az uralkodókat, hogy 
minden hatalom az Istentől származik, (Rom. XIII . 
1.) hogy a fejedelem csak Isten szolgája az emberek 
javára, hogy mint Isten szolgája, bosszút álljon bün-
tetéssel azon, ki gonoszt cselekszik. (U. o. 4. v.) Az 
uralkodó tehát azt tanulja az egyháztól, hogy Isten 
az, ki őt hatalommal fölruházta. Szükséges tehát, 
hogy félelemmel és óvatossággal gyakorolja azon 
hatalmat, melylyel Isten ruházta fel őt, és melyet 
egykoron számon kérend tőle; — szükséges, hogy 
mindenkor rettegjen, midőn azon hatalmat gyako-
rolja, melylyel az Isten bizta meg őt, és hogy jól 
megfontolja, mily borzasztó szentségtörést kö-
vet el az Istentől származó hatalomnak rosz alkal-
mazása által.1) Isten helyezi az uralkodót a trónra 
és kezébe adja a fegyvert, nem avégből, hogy a né-
peket elnyomja, hanem hogy azokat oltalmazza, 
hogy a gonoszok ellen Isten ügyét megvédje, a ro-
szat büntesse, az erényt jutalmazza. Valójában ne-
mes feladat, melynek azonban csak az igazság által 
felelhetnek meg! J a j nekik, ha azon fegyvert, me-
lyet Isten adott kezökbe, csak arra használják fel, 

>) Ezt neheztelték az absolut fejedelmek a 17-ik szá-
zadban, azért díjazták (püspökségekkel) a febronistákat, 
josephinistákat ; ezt nem állhatják ki a parlementaris kor-
mányok, azért szakadnak el az egyháztól. Nem a parlemen-
taris kormánynak ellensége az egyház, de a parlementaris 
kormány eddig ellensége volt az egyháznak, mert zsarnok 
módra lépett ki. — Szerk. 

ho g y erőszakoskodjanak, és Isten gyermekeit öldö-
köljék. 

Az egyház figyelmezteti továbbá a fejedelmet, 
hogy inkább Istennek a nép iránti szeretete miatt, 
nem pedig egyéni jó tulajdonságai, vagy érdemei 
miatt helyeztetett a trónra, az Írásnak azon szavai 
szerint: quia dilexit Dominus populum suum, id-
circo te regnare fecit super eum, (II. Par. 11.11.) vagy 
azok szerint: posuit te super thronum Israel, eo 
quod dilexerit Dominus Israel in sempiternum, et 
constituit te regem, ut faceres indicium et iustitiam. 
(III. Reg. X. 9.) 

Az egyház szemében nem különbözik a fejede-
lem az ő alattvalójától, minél fogva tiltja is neki az 
egyház, nehogy talán állása miatt elbizakodjék és 
másokat megvessen, majd Mózessel szólva minden 
egyes királyhoz : nec elevetur cor eius in superbiam 
super fratres suos . . . . ut longo tempore regnet ipse 
et filii eius (V. Mos. XVII. 20), majd Jézus Sirák 
fiával intve : rectorem te posuerunt, nolli extolli, 
esto in illis, quasi unus ex ipsis. (XXXII. 2.) Mely 
okból a népszerűséget is ajánlja a királyoknak, mely 
által a királyi méltóság félelmetessége eltűnik, és az 
uralkodó atyának mutatja magát az övéinek köré-
ben. követvén az Írásnak azon tanácsát : noli esse 
sicut leo in domo tua, evertens domesticos tuos et 
opprimens subjectos tibi. (Eccli. IV. 35.) Só't ellen-
kezőleg Jóbnak, ki hozzájok hasonló hatalmas volt, 
példájára utalva, azt hagyja meg a királyoknak: 
hogy hallgassák meg a szegények esdeklését, sza-
baditsák fel a támasz nélküli árvát, legyenek a vak-
nak szeme, a sántának lába, a szerencsétlenek atyja, 
és elnyomottak védője. (Job. XXIX. 12.) 

A kath. egyház azt óhajtja továbbá, hogy az 
Isten törvénye szerint uralkodjanak a fejedelmek. 
Azért helyeztetnek a trónra, hogy mint elsők telje-
sítsék Isten törvényét, hogy az Isten törvénye ural-
kodjék velők. Az ó-szövetségben minekelőtte fölke-
nettetnék a király, Mózes törvényének könyve ada-
tott kezébe. Az egyház az evangéliumot teszi a ki-
rály kezébe, azt hagyván meg neki, hogy elmélked-
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jek fölötte ; hogy az evangelium szabályelvei hassák 
át egész lényegét; hogy az evangelium szavai ké-
pezzék minden Ítéleteinek és minden vállalkozásai-
nak vezéreszméit. Már pedig az evangelium törvé-
nye azt parancsolja : alázzátok meg magatokat az 
Isten hatalmas keze alatt, (I. Pet. V. 6.) és pedig 
annál sürgősbben, minthogy Jézus Sirák fia szavai 
szerint : radices gentium superbarum arefecit Deus, 
sedes ducum superborum destruxit Deus. (X. 17.) 
Mily borzasztó büntetéssel büntette a Mindenható a 
büszke Nabuchodonosor, Antiochus és Heródes ki-
rályokat ! 

Az alázatosságon kívül, az evaugelium minden 
uralkodóban az igazságot is sürgeti, melynek biztos 
elnyerésére az illetőknek egy nagy királynak kö-
vetkező imáját ajánlja: da mihi sedium tuarum as-
sistricem sapientiam. Mitte illam de coelis sanctis 
tuis et a Sede magnitudinis tuae, ut mecum sít, et 
mecum laborét . . . et disponam populum tuum iuste, 
et ero dignus sedium patris mei. (Sap. IX.) Az igaz-
ságon kívül irgalmasságot és kegyességet is követel 
az egyház a királyoktól, és pedig az uralkodók sa-
ját érdekében, annál is inkább, minthogy az írás 
szavai szerint : roboratur clementia thronus eius. 
(Péld. XX. 28.) Hogy a sok vérengző háborútól 
visszariasztassanak a fejedelmek, a kath egyház az 
írásnak következő szavait harsogtatja füleikbe : san-
guinem enim animarum vestrarum requiram de 
manu hominis ; de manu viri et fratris eius requi-
ram animam hominis. Quicumqueeffuderit humánum 
sanguinem, fundetur sanguis illius: ad imaginem 
quippe Dei factus est homo. (Gen. IX. 5 ) Hogy az 
uralkodókat meggátolja, nehogy talán magányzó 
alattvalóik vagyonára, becsületére, életére kezeiket 
szentségtelenül kiterjeszszék, szemök elébe állítja 
azon borzasztó büntetést, melynek Isten Achab ki-
rályt aláveté azért, hogy Naboth szőllejét elrabolta; 
mely nevezetes példából megtanulhassák azt, hogy 
midőn alattvalóik tulajdonát igazságtalanul érintik, 
magokra és családjokra Istennek átkát és bosszúját 
vonják. — Majd ismét azt tudatja a gonosz uralko-
dókkal, mint ezt Samuel Saullal tevé, hogy bűneik 
büntetésére az Isten elvetette őket : pro eo quod ab-
iecisti sermonem Domini, abiecit te Dominus, ne sis 
rex. (I. Kir. XV, 23.) Az egyház továbbá a legna-
gyobb áldozatkészségre is serkenti az uralkodókat, 
melynél fogva, ha a szükség ugy kívánná, véröket 
és életöket is feláldozzák, lia a népek boldogsága 
tőlök ezen áldozatot követeli; követve a Makabeu-
sok példáját, kik hasonló körülmények között föl-

kiáltának: pugnemus pro populo et sanctis nostris. 
(I. Mac. III. 43.) — Szóval az egyház azt sürgeti : 
hogy ugy éljenek a fejedelmek, hogy midőn haláluk 
órája közeledik, Sámuellel imigy szólhassanak né-
pökhöz: loquimini de me coram Domino et coram 
Christo eius, utrum bovem cuiusquam tulerim, si 
oppressi aliquem, si de manu cuiusquam munus ac-
cepi (I. Kir. XII . 3.) ; és Nehemiással igy kiálthas-
sanak föl az Úrhoz : „emlékezzél meg rólam Iste-
nem, az én javamra, mindazok szerint, miket e nép-
pel cselekedtem." (II. Esd. V. 19.) Hogy az istente-
lenségtől elrettentse az egyház az uralkodókat, élénk 
színekkel festi előttök Balthasar és Antiochus kirá-
lyok iszonyatos büntetéseit, figyelmezteti őket az 
írásnak azon hajmeresztő szavaira: Altissimus in-
teri'ogabit opera vestra, et cogitationes scrutabitur, 
quoniam cum essetis ministri regni illius, non recte 
iudicastis, nec custodistis legem iustitiae, neque se-
cundum voluntatem Dei ambulastis. Horrende et 
cito apparebit vobis: quoniam iudicium durissimum 
his qui praesunt fiet. Exiguo enim conceditur rnise-
ricordia, potentes autem potenter tormenta patien-
tur. Fortioribus autem fortior instat cruciatio. (Sap. 
VI. 2.) — Az egyház az evangéliumnak azon szavai 
által korlátozza a kényuralmat, melyeket az ural-
kodókhoz szintúgy, mint minden egyéb hívéhez 
szokott intézni, mondván: adjátok meg az Istennek, 
mi az Istené. Ezen szavakban rejlik a népek szabad-
ságának kezessége, a királyi tekintély elleni ellen-
súly és a kényuralomnak orvossága. Ezen szavak 
szabják meg a királyi hatalomnak határát, melyen 
annak szükségkép meg kell törni ; ez az amit Isten 
tartott fenn magának, értem a lelkismeretet és a 
vallást. Az ő országok ott végződik, ahol az Istené 
kezdődik, az ő jogaik megszűnnek, midőn arra ve-
temednek. hogy Isten jogait bitorolják. 

íme az egyháznak tanítása, az egyháznak po-
litikája. Igy érez az egyház a fejedelmekről, igy 
hatalmok eredetéről és korlátairól, igy kötelességeik 
terjedelméről, az uralkodók gondjai és kötelezteté-
seiről. és az alattvalók jogairól. Mit lehet mindezek-
ben találni, ami a kényuralomnak kedvezne? és 
mely politika nyújtott valaha a népeknek saját sza-
badságaikra nagyobb biztosítékot? — Igen, az egy-
ház kétségkívül a zsarnokságot pártolja akkor, mi-
dőn az uralkodóknak azt parancsolja: hogy az Isten 
törvénye szerint uralkodjanak, kinek törvényét ő 
nekik kellessék mindnyájok előtt megtartani; — 
midőn inti őket: hogy aláznák meg magokat Isten-
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nek hatalmas keze alatt, és ismernék el a Mindenhatónak 
fölségét és Tőle való függősöket ! 

Az egyháznak elvei szerint nem a nép a rabszolga, 
hanem a király, ki vérét, életét, szóval mindenét köteles 
feláldozni népe boldogságáért. Azért igen helyesen mondja 
Montesquieu azt : hogy ha a vallás nem is volna szükséges 
az alattvalók miatt, szükséges volna mégis a fejedelmek 
miatt, mint egyedüli fék, mely azokat fékezze, kik nem fél-
nek az emberi törvényektől. (Esprit des lois L. XXIV. ch. 
2.) Lehet-e mindezek után pirulás nélkül azt állítani, hogy 
a kath. egyház tana kedvez a zsarnokságnak ? 

De hogyan is tehetné ezt egyházunk, melynek tana 
nyiltan kárhoztatja a politikai kenyuralmat ? nemde az egy-
ház minden kivétel nélkül minden embereket testvéreknek 
tekint? az összes emberi-nem előtte csak egy család, és az 
uralkodó népének apja. A király tehát és az alattvaló test-
vérek, mivelhogy eredetök közös, és a királyok testvéreik 
köréből szemeitettek ki, hogy a trónra helyeztessenek ; és 
ha nem birnak testvéri szívvel, nem is érdemesek arra, hogy 
királyok legyenek, az ó-szövetségnek azon szavai szerint : 
non poteris alterius gentis hominem regem facere, qui non 
sit fráter tuus. (Dent. XVII. 15.) Az egyház az Írással azt 
mondja mindnyájunkhoz : omnes autem vos fratres estis, et 
patrem nolite vocare vobis super terram, unus est enim pa-
ter vester, qui in coelis est. (Math. XXIII . 8.) De hogy is 
helyeselhetné azon egyház a kényuralmat, mely szüntelen a 
szeretetet, testvériséget és egyenlőséget2) hirdeti, mely min-
den emberhez fordulva fölkiált : egy Atyát imádtok, (Mi 
atyánk) egy dicsőséget reményletek, és egy országban kei-
lend laknotok : (jöjjön el a te országod.) Nemo enim e regibus 
— ugy mond az egyház a bölcscsel — aliud habuit nativi-
tatis initium. Unus ergo introitus est omnibus ad vitám et 
similis exitus. — Nem az egyház vitte meg az evangelium-
mal együtt a világ minden részeibe a valódi függetlenséget ? 
0 hivta meg a népeket az Isten fiainak szabadságára, az ő 
morálja szeliditette meg az uralkodóknak erkölcseit, s 
ugyanaz változtatta a zsarnokokat apákká, ugyanaz men-
tette meg a népeket a szenvedélyek és kényurak kettős 
zsarnokságától, ugyanaz mérsékelte a pogány törvények 
szigorát és fölélesztő az emberiség jogait. 

A kath. egyház, mely a szabadság ellenségének mon-
datik, volt az, mely a rabszolgaságot mindenkorra eltörülte. 
0 vitte meg a világ mindnégy részének, és ő kiáltotta ki 
azokban azon ünnepélyes határozatot, hogy nincsen többé 
rabszolga, minthogy Krisztus által mindnyájan szabadokká 
lettünk. — Midőn nagy Sándor a hatalmába került Pórus 
királytól azt kérdezné ; hogy mint óhajtja, hogy vele bán-
j é k ? Pórus röviden azt feleié: ,ugy mint királylyal.' Ezen 
nemes és fenséges feleletet nem egyszer hallatá az egyház a 
zsarnokokkal, midőn azoktól kérdeztetnék, hogy váljon 
mint kivánná, hogy hatalmokba ejtett fiaival bánjanak ? ugy 
mint királyokkal, ugy mint szabad és független emberek-
kel, ezt felelte mindenkor az egyház. Midőn sz. Pál a romai 
tisztviselő által fogságra és ostoroztatásra elitélve kijelen-

l ) De nem ugy érti, hogy a szabadság az önkényben, az egyen-
lőség a nyomorban, a testvériség az elnyomásban legyen, mikint a szó-
vivők értették mindig. — Szerk. 

tette volna, hogy ö romai polgár, az irás tanúsága szerint 
„az ezredes is félt, miután megtudta, hogy romai polgár, és 
hogy megkötöztette őt meggondolván, hogy egy romainak 
szabadságát sértette meg. A szolgasággal fenyegetett fiai-
nak az egyház is csak a következő szavakat ajánlja hasz-
nálatul : „én katholikus vagyok", mely szavak szabadságok 
paizsául szolgáljanak. Az 1179-ik évben tartott 3-ik laterani 
közzsinatban, III-ik Sándor pápa betiltotta a rabszolgasá-
got. 1683-ban a bíbornoki testület panaszt emelt az angolai 
hitküldérek előtt a rabszolga-kereskedés miatt. Az egyház 
soha meg nem barátkozhatott azon gondolattal, hogy gyer-
mekeit rabszolgák gyanánt láthatta volna.3) Sőt a keresz-
ténységnek kezdetétől ö eszközli a püspökök közreműködé-
sével azok fölszabadítását ; ö nyújtott mindenkor az urak 
igazságtalansága és erőszakoskodása ellen templomaiban a 
rabszolgáknak menhelyet ; — ő sugallotta azon atyai szel-
lemű törvényeket, melyek a rabszolgát a barbárság és ke-
gyetlenség ellenében megvédeni igyekeztek. Hol létezik t.> 

1 hát a kath. egyház erkölcstanában az, ami a kényuralom-
nak kedvezne ? Helyeztetnék ám a kath. egyház morálja a 
trónokra, és biztosak lehetünk arról, hogy a kényuralom 
azonnal végét érendi. Ekkor a királyok népeik apái és a 
közboldogságnak nemes áldozatai leendenek, és a különféle 
országok mindannyi boldog családokat képezendnek, me-
lyek nyugalomban és békében töltik földi zarándokiások 
napjait, és nem leend többé bilincs, sem elnyomatás — ha-
nem kirekesztoleg a szabadság uralkodandik az egész vilá-
gon.*) (Folyt.) 

Tumori. 

i zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a 
tekintélyről. 

III. 
Regalis auctoritas. 

Christiana fides non tantum paternae familiarum au-
ctoritati et sacerdotio insignem indidit dignitatem et effica-
ciam; etiam regiae potestati sublimem impressit characterem, 
qui earn transformavit, ut omnino prosperitatem populorum 
possit operari. Vere christiana potestas regia, admirabili tem-
peramento sociat suavitatem paternam, et venerationem sa-
cerdotio debitam, cum totius nationis majestate. Sacrata per 
Ecclesiam, pro bono populorum, dignitas regia recipit a Jesu 
Christo unctionem sacerdotali unctioni similem,quae eamred-
dit venerabilem ; recipit genuini erga populum amoris instin-
ctum, qui principem paterno replet affectu ; recipit vim illám 
moralem, quae regem capacem reddit creandi, et conservandi 
ordinem in societate, omnimodaque ejus commoda promo-
vendi. 

Nimirum potestas regia christiana, très sibi a Jesu 
Christo impressos habet characíeres, qui earn humano generi 
reddunt salutarem. Primus horum characterum est, quod 
homo ad regendas nationis sortes adseitus, agnoscat, praeter 
se dari aliam, eamque divinam, regendis animabus praepo-

s) A rabszolga-kereskedők épen annyit gondoltak az egyházzal, 
mint, a mai liberálisok . . . . mesterségüket űzték. — Szerk. 

*) De ami a királyoknak mondatik, a ministerek azt nem veszik 
magokra, annál kevésbé a ministeri tanácsosok, vagy államtitkárok. — 

Szerk. 
21* 
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sitam auctoritatem. Alter character est, quod princeps chri-
stianus fronti suo impressum gerat stigma divinitatis. Tertius, 
quod per Jesum Christum, et magisterium infallibile Eccle-
siae discat se devovere populi sui prosperitati . De singu-
lis pauca. 

Quod vetustis j am temporibus mirum in modum subli-
mavit principum christianorum auctoritatem, et quod scioli, 
nec veras rerum rationes penetrantes homines, hodiedum ei 
maxime praejudiciosum esse depraedicant, est : quod agno-
verint , amaverint, et venerat i sint auctori tatam seipsis alti-
orem. Intelligo regnum spirituálé, per Jesum Christum ad 
gubernium animarum insti tutum. Gubernia infaustis atheismi 
ac scepticismi principiis infecta,regnum hoc spirituálé, religi 
onein quippe et Ecclesiam, nonnisi qua hypothesim considé-
ran t ; id est qua moralem potentiam, cujus ratio habenda sit 
propterea, quod ea adhucdum populorum fide ni tatur . Regi-
mini contra vere christiano, religio et Ecclesia sunt insti tuta 
divina, per Jesum Christum Stabilita. Reges ac principes 
christiani non raro quidem suas cum Ecclesia ejusque anti-
stitibus habebant differentias : rem tam en ipsam numquam ne-
garunt , immo dogmatis instar agnoverunt semper, hancque 
suam lidem palam etiam profitebantur. Agnoverunt obliga-
t ionem suam, Jesu Christi, et Ecclesiae auctoritati obediendi, 
ac, exceptis particularibus casibus, in quorum discussionem 
haud opus habeo hac occassione me immittere, reipsa etiam 
obediverunt . Principes christiani inclinando se in conspectu 
populi, potestati sua ampliori, proprio exemplo docebant, quo-
modo revereri oporteat omnem legitimam auctoritam ; divi-
nam imprimis, tum et ceteras ab ea, velut fonte suo proflu-
entes. Auetoritas, cui reges ipsi ac principes obediunt, sub-
limis prorsus ac veneranda apparere debuit ceteris ; idque 
religiosum populorum sensum mirum in modum roborabat ; 
nec sane cum detrimento, sed cum inmenso potius publicae 
nat ionum salutis incremento. Sed et, videntes populi princi-
pes suos obedire Jesu Christo : crevit in ipsis jucundus ae-
qualitatis christianae sensus. Laetantes se jungi regibus suis 
ad pedes Jesu Christi in obedientia et submissione, una suae 
dignitat is conscientia gratissime afficiebantur. Exempla hu-
jusmodi obedientiae, promicantia ex regio throno, acditica-
bant subditos, et, sensus paris a Deo dependeutiae,quae popu-
los quodammodo regibus suis aequales faciebat, ingentem in 
cul turam et prosperitatem nationum christ ianarum exerebat 
influxum ; quem quidem ignorât, aut plane inficiatur prae-
postera aevi nostri sapientia, sed quem quivis agnoscere de-
bet, cujus mentem necdnin excaecarunt prava principia, aut 
cor necdum corruperat aestus passionum. Principis christiani, 
hoc ex obtutu, pulcherrimum paradigma est Theodosius impe-
rá tor , qui post grandem regalis suae potestatis abusum, stitus 
in ecclesiae limine per generosum antistitem, Ambrosium, 
obedit sacerdotali ejus voci, et se humiliter subjicit publicae 
poenitentiae. Theodosius, tan tum abest, ut hoc facto macu-
lam inusserit gloriae suae, ut recte hoc suo christianae liu-
militatis exemplo, summam consecutus sit nominis celebrita-
tem. E t merito. Nam compescens iram et superbiam suam, 
monstravit se insignem de se ipso reportasse t r iumphum ; 
manifesto docens documento, se agnoscere, quod amplior ad-
huc sit honor submittere se Jesu Christo, regi nationum et 
regnant ium, quam imperare populis. 

Quod regibus christianis ampliorem etiam tribuit au-
ctoritatem et respectum, est princípium divinitatis, cujus 
indelebile Signum suis habebant frontibus impressum. Q.uo-
cumque modo nationes christ ianae suam nactae sint con-
sistentiam ; seu videlicet ea ex praestigio nominis magni 
alicujus viri, seu ex praecedentium temporum traditionibus 
seu popularibus discordiis et factionibus, seu demum ex 
armatorum aemulorum conflictibus promanaverit : ubi se-
mel coaluerat et firmas radices fixerat, per religionem 
christianam divinus quispiam, ut ita dicam, eam sensus 
permeavit ; descendit in dynasticam earum arborent ros qui-
dam coelestis, qui mirifice ejus solidavit radices, ramosque, id 
vero est procedentes ex regnante Stirpe principes, ita enutri-
vit, ut saluberrimos possent in adseranda nationis prosperi-
ta te f ruc tus operari. Quacumque via venit Jesus Cristus in 
constitutum semel impérium aut regnum christ ianum : venit, 
eique suae impressit divinitatis et auctoritatis sigillum. Quod 
populi jus divinum compellabant in principibus suis, non fuit 
aliud, quam resultatum saeculorum lapsu roboratae in men-
tibus hominum persuasionis, quod rex, in exercitio potesta-
tis suae, divinam repraesentet auctoritatem. Jesus Chri-
stus subingressus est regnum vei impérium ad se con-
versum ; dependebat illud a Jesu Christo, vivebat ex 
ipsius spiritu, qui suo in illo ju re dominabatur ; et po-
puli non morabantur agnoscere ejus auctoritatem, qui ex 
Jesu Christo hauriebat ju ra debitae sibi venerationis, amoris 
et obedientiae. Jur i s publici gentium professores possunt 
quaerere inter se et disputare : quid sibi velit jus divinum 
pr inc ipum? quid sibi velit compellatio regis divina gra t ia 
solium occupantis ? Populus christianus ignorabat quidem 
juris, et compellationis hujus definitionem ; sed non ignora-
bat frontibus regum suorum impressum altioris auctoritatis 
sigillum. Ecclesia etenim catholica legitimis principibus, sa-
crorum inter solemnia, unetionem ut coronationem solebat 
impertiri, ceu tesseram divinae adprobationis, quae populis 
vadem exhibebat uullis amplius temporibus obli terandum ; 
quaeve sicut venerationem in mentibus populorum augebat 
erga suos principes, sic horuin mirum in modum confirmabat 
auctori tatem Splendidissimum christiani regis, hoc ex obtutu 
exemplum habemus in Carolo magno, Romae unetionem sui 
et coronationem a summo pontifice exorante ; et majestatem 
imperatoriam, benedictione pontificis sublimatam, ad suos 
populos reportante. 

Tamdem potestas regia Christiana insignita est alio ad-
huc charactere, qui priscis jam temporibus ei singulari ter 
devicit populorum corda, bonisque omnibus erga principes 
suos sensum ineussit venerationis, amoris, obedientiae, ac 
hoc pacto validissimum auctoritatis ipsorum fuit praesidium. 
Nimirum christianus princeps, spiritu Jesu Christi penetra-
tus, agnoscit vocationem suam esse, devovendi semet populi 
sui prosperitati et finibus humanitatis . Nolim indagere, num 
omnes etiam coronati principes hujus jurament i religione 
obstrictam fidem suam, plena semper in mensura exsolverint ? 
Non datur tam sublimis, tam augusta vocatio, quae humanae 
quandoque non succumbat fragilitati , maxime dum ea sen-
sualitati et passionibus haud levia imponit repagula, magna-
que deposcit sacrificia. Quidquid tarnen sit de individualibus 
praevaricationibus principum, qui eo quod regale conscen-
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derint solium, non cessant esse homines : cum veritate asse-
verari potest, principes, instructos et penetratos religionis et 
Ecclesiae suae spiritu, credere debere, ac reapse etiam cre-
didisse semper : sublimem suam vocationem non aliam esse, 
quam ut suam a Deo acceptam potestatem adserendae liu-
manae consecrent prosperitati. Et haec fides, liaec persuasio 
fecit, quod exuerint passim illam asperitatem, feritatem, et 
ut ita dicam barbariem, quae gentilium, etiam meliorum im-
peratorum tyrannidem adeo reddidit execrabilem. Haec fides, 
haec persuasio fecit, quot tot tantique principes non tam re-
ges, quam tenerae dilectionis pleni populorum suorum patres 
fuerint. Innumeri sunt, quos ceu praeclara hoc sub obtutu 
paradigmata possem allegare. Très tantum memorabo. S. 
Ludovicum regem Galliarum, qui regio licet fulgens splcn-
dore, non dubitavit pedibus egestate morbisque pressorum 
inclinare majestatem suam,religiosa fide exuberantis sui cor-
dis teneritudine actus. Porro sanctum Stephanum regem 
Hungáriáé, cujus deliciae fuerunt, inter pauperum turbas re-
gales suos distribuere thesauros. Denique s. Elisabetham, 
quae regio licet sanguine orta, cunctis principalis status 
ornamentis et deliciis renunciando, se totam fundati suis 
pecuniis hospitalis alumnorum servitiis generöse sacravit. 

Hi semper fuerunt, hi et actu sunt vere christianorum 
principum characteres, qui non possunt non eorum auctori-
tati insignem indere splendorem,efficaciam, firmitatem, jucun-
dissimosque in promovenda mortalium prosperitate operari 
fructus Restât : auctoritas summi pontificis (Folyt.) 

Ő szentsége apostoli válaszlevele az egri érsek ur 
ő excjának a szent-István-társulat hódolatát kife-

jező feliratára. 
Pius. P. P. IX. Venerabilis fráter, salutem et apostoli-

cam benedictionem. Libenti quidern animo tuas accepimus 
litteras die 16 decembris anno proximo elapso scriptas, ac 
nuper ad Nos perlatas. Eisdem enim litteris venerabilis frá-
ter, cum protector existas istius catholicae Hungáriáé s. 
Stephani societatis, Nobis ejusdem societatis nomine signifi-
cas, nihil ipsius societatis sodalibus potius esse, quam singu-
lari Nos, et hanc sacram beatissimi Petri apostolorum prin-
cipis sedem pietate, observantia, ac devotione prosequi, ac 
ferventissimas Deo pro Ecclesiae suae sanctae triumpho, et 
pro Nostra incolumitate, ac prosperitate preces offerre. Non 
mediocri certe solatio Nobis fuerunt inter gravissimas No-
stras molestias hujusmodi egregii commemoratae societatis 
sodalium sensus, catholicae Ecclesiae filiis omnino digni. Ac 
pro certo habemus, eosdem sodales juxta Nostra desideria 
numquam intermissuros ardentiore usque studio Deum exo-
rare, ut Ecclesiam suam sanctam a tantis eripiat calamitati-
bus, quibus impiorum hominum opera ubique, et in misera 
praesertim Italia hisce asperrimis temporibus tam vehemen-
ter divexatur, utque Nos omnipotenti sua virtute adjuvet, 
roboret, et confirmet. Ne praetermittas eisdem sodalibus de-
nunciare, gratissimum Nobis fuisse hujusmodi eorum religio-
nis, ac filialis erga Nos, et hanc apostolicam Sedem pietatis 
et obsequii testimonium, eosque certiores facere de apostolica 
benedictione, quam ipsis amanter impertimur. Jam vero tibi, 
venerabilis frater, addimus etc. etc. etc. Datum Romae, apud 

s. Petrum die 17-a januarii anno 1867. Pontificatus Nostri 
anno vicesimoprimo PIUS P. IX. manu propria Venerabiii 
fratri Adalberto archiepiscopo Agriensi etc. (P. Hirnök.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége febr. 23-áról kelt legfelsőbb elhatározásával 

MoreauMátyás németmaroki plébánost a pécsi káptalanhoz czimzctes ka-
nonoknak legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

r r 

UNGVÁR, jan. 25.') Epen a zsinati vizsga üdvös voltáról 
és hatásairól gondolkodtunk, midőn a veszprémmegye palo-
tai egyházkerület részéről irt levelet olvastuk, melyben azon 
óhaj fedeztetik ki, vajha az úgynevezett „examen concur-
suale"miut annyira„terhes és nyomasztó"(?V)rendszabály,eltö-
rültetnék. Elolvastuk figyelmesen ; de nemcsak hogy nem 
ingattattunk meg hitünkben, sőt ellenkezőleg megerősöd-
tünk benne, hogy a synodale üdvös intézmény 

A trienti zsinat legüdvösebb intézményei között, — 
mi az egyes egyházak kormányzását illeti, — a püspöki 
körutazás — canonica visitatio — és megvizsgáltatása azok-
nak, kik valamely javadalom elnyerésére törekednek — 
examen concursuale — kétségenkivül legméltóbb helyet fog-
lal, bár ki-ki be fogja láthatni, hogy e két intézmény a 
trienti zsinatnak épen nem tulajdonitható, mint valami uj 
rendszabály, sőt inkább, hogy mindkettő magából a dolog 
természetéből folyik és az isteni jogon alapszik. 

Mindkettő kötelesség, és pedig a legüdvösebb gyümöl-
csöket termő kötelesség. Szóljunk mindkettőről külön-külön 
valamit. 

Ha figyelembe veszszük mindenekelőtt a főpásztor állá-
sát, belátandjuk, hogy e jog és kötelesség azzal szoros kap-
csolatban van. A főpásztor gondja és őrködése az egész 
megyére, egyháza vallási ügyeinek minden ágára, sőt bizo-
nyos tekintetben anyagi jólétének előmozdítására is kiter-
jeszkedik. 0 megyéjében a legfőbb tudor, főpap és kor-
mányzó, E hármas méltóságánál fogva tisztje : az igaz hitet 
mindenütt terjeszteni, a tévtanokat kiirtani, mindkettőre 
bölcsesége által módot mutatni és eszközt nyújtani; a szent-
ségek kiszolgáltatása és más egyházi szertartásokra vonat-
kozó törvények és rendeletek megtartása felett őrködni, a 
közjog intézményeit, ahol alkalmaztatnak, megerősíteni, 
ahol erőn kivül vannak, életbeléptetni, a kihágásokat fé-
kezni és üdvös, alkalmas rendszabályok által az egyházi 
fegyelmet teljes épségében és erejében fentartani. Hogyan 
fogja mindazt eszközölhetni, ha megyéjét, annak szükségeit, 
jó és rosz oldalait nem ismeri ? és hogy fog minderről alapo-
sabb és hitelesebb tudomást szerezhetni, mintha mindenről 
saját szemeivel győződik meg ? Ily alkalommal sok, körébe 
vágó tapasztalást szerez ; sokat könnyebben, hathatósabban 
rendelhet, javíthat, orvosolhat. 

De megerősít hitünkben továbbá azon viszony, mely-
ben a főpásztor nyájához áll. Mi a főpásztor legfőbb törek-
vése? népének mindennemű boldogságát megalapítani, min-
den módon előmozditani. Tudjuk, minő magasztos valami, 
különösen a nép, de minden hivő szemében a főpásztor mél-
tósága és székhelye. Mindnyájunk figyelme annak szemé-

') Biztosithatjuk, hogy az uj főpásztor szive szerint irta e sorokat. 
Szerk. 



166 

lyére van függesztve : onnan vá runk minden jót, oda irá-
nyulnak mindnyájunk óhajai, onnan vá r j uk teljesüléseiket; 
ott központosulnak ugy a lelkipásztorok, mint nyája ik re-
ményei. E forrásból eredtek az atyai oktatások, intések, 
tanácsok ; onnan vá r juk az igazság győzelmét, a bün bün-
tetését, az érdemek jutalmazását , a visszaélések orvoslását, 
a hiányok fedezését. Mindenki bizalommal tekint a legjobb 
a tyára ; a szegény, az özvegy és á rva ott keresi menedékét 
és nyomorának enyhítését ; onnan merit erőt a szenvedések 
békés elviselésére. Igaz, hogy mindezen kötelmeinek s népe 
várakozásának valamiképen székhelyéről is megfelelhet a 
főpásztor ; de valamint bővebb és hitelesebb tudomást szerez-
het magának a hely szinén, ugy biztosabb és hathatósabb 
orvosságot és segélyt nyú j tha t , az egyes esetek különféle 
kívánalmai szerint, ha a bajról közvetlen tudomása van. 
Ezenfelül hány és hány panasz nem ju tha t el egész a püs-
pök t rónjáig különböző okok miatt ; mennyi visszaélés pa-
lástoltathatik el, ha azok is, k iknek kötelességök volna, a 
főpásztort értesíteni, — hasonló kihágások vagy bűnnek 
részesei ; hány ár talmas szokás uralkodik a nép között, 
melyek kiir tására nem elegendő a lelkipásztori, hanem ma-
gasabb és magasztosabb tekintély kívánta t ik ? 

Ily módon nyilvánosul leginkább az apostolok utód-
j ának őrködése és gondolkodása a reábizott nyá j boldogsá-
gának előmozdítása iránt. T u d j u k , hogy az apostolok is 
nemcsak azon ta r tományokban hirdet ték az Isten igéjét, 
melyekben a pogányság és zsidóság szétoszlatva nem volt, 
hanem hitben élő és virágzó községek kebelében is, — 
világos bizonyságául annak, hogy ilyenkor körutazásaikat 
végezték, hogy meggyőződjenek, váljon az igaz hit ugy 
hirdettet ik-e az általok egyes községekben há t rahagyot t 
pásztorok által, amint azt ők taní tot ták, és ha igy — hogy 
megelégedésüket nyi lvání tsák, azt megerősítsék, ellenkező 
esetben pedig, a baj t elég korán orvosolhassák. Ily köruta-
zás volt sz. Pá l macedóniai és görögországi u t ja , midőn 
Miletben maga körébe gyüj té a lelkipásztorokat, azon kü-
lönbséggel, hogy az ő, mint apostolnak hata lma, a püspö-
kökre is k i ter jeszkedet t , milyenek voltak bizonyára azok, 
k ikhez felségesen szép szavait intézé : „At tendi te vobis et 
universo gregi, in quo vos spiritus s. posuit episcopos regere 
Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo."2) 

I g y j á r t a be sz. Pé te r is Judaea és Gali laea községeit 
„ tamquam imperátor" mint mondja a ranyszá jú sz. János, 
„suas copias recensens." 

Nem nyi la tkoztak az apostolok e tekintetben világo-
san, de aka ra t j uka t eléggé kifejezték példájuk által, melyet 
adtak azoknak , kiket utódjaikul rendel tek. Más részről so-
kat leikökre kötöt tek, miből önkényt folyik ezen rendsza-
bály szükségessége. Igy mi szépen ir önmagáról sz. Pál : 
, ,Vae mihi, si non evangelizavero. . . omnibus omnia factus 
sum,ut omnes facerem salvos ;"3) hívőkhöz, de akik még nem 
voltak elég erősek a hitben, irt sz. Pál a romaiakhoz kül-
dött levelében : „Desidero, — mondja — videre vos, ut ali-
quid impert iar vobis gra t iae spirituális ad confirmandos 
vos. Nolo autem vos ignorare fratres , quia saepe proposui 

2) Apóst. csel. 20, 28. 
3) 1. Cor. 9, 16. 

venire ad vos, ut prohibitus sum usque adhuc, ut aliquem 
fructum habeam et in vobis, sicut et in ceteris gentibus. 
Iudaeis ac barbaris, sapientibus et insipientius debitor sum. 
Non enim erubesco evangelium." Osszhangzólag ir sz. Ber-
nard : „Fueran t , qui se totos ovibus pascendis exponebant, 
pastoris opere et nomine gloriantes . . Impendere curam, 
impendere substantiam, impendere et seipsos. Unde unus illo-
rum : „ E t ego, ait, superimpendar pro animabus vestris." In 
contritione cordis et corporis, in labore et aerumna, in fame 
et siti, in frigore et nuditate satagcbant domino praeparare 
plebem perfectam. Non attondas, quid tibi sít utile, sed quid 
multis. Cadit asina, et est, qui sublevet eam. Per i t anima, et 
non sit, qui reputet ? Quid pretiosius et Deo carius anima ?" 4 ) 
Ti tusnak emlékébe idézi sz. Pál : „Hujus rei grat ia reliqui 
te Cretae, ut ea, quae desunt, corrigas !"5) Timotheust pedig 
figyelmezteti : „Praedica verbum,insta opportune, importune, 
argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina."0) Es 
mindent, mivel ők őrei a h íveknek „quasi rat ionem reddituri 
pro animabus eorum ."7) 

De k ivánja ezt a. főpásztor állása,— nyájáhozi viszonya, 
— és az apostolok példáján kívül különösen korunk vallási 
és erkölcsi állapota. Bizton ál l i that juk, hogy a főpásztor sze-
mélyes megjelenése és közbejötte sok esetben nagyobb ha-
tással bir a lelkipásztorok minden fáradozásánál, és ott is 
érvényt szerezhet a vallási parancsoknak és fegyelmi rend-
szabályoknak, hol minden törekvés haszta lannak mutatko-
zott. Csak a jó pásztorról vegyünk példát ; ha népet szereti 
és ez hozzá bizalommal viseltetik, egy pár szó nagyobb be-
nyomást fog előidézni, mint sok szónokilag kidolgozott és 
elmondott beszéd azok ajkairól , k ik népeik előtt kevés te-
kintélylyel birnak, és k ik i ránt ezek csekély bizalommal vi-
seltetnek. A rosz lelkipásztorok árulói egyszersmind a val-
lásnak és az egyháznak . Mert a nép nem képes a vallás 
tárgyilagos becséig felemelkedni és többnyire annak szolgái 
jelleme- és erkölcsi állapotáról szokott következtetést 
vonni a t annak minőségére is. Példabeszéd : ,qualis rex, 
talis g r e x / Es a püspök, mint megyéje pásztorainak pász-
tora, — bizonyára amennyivel magasabban áll a községek 
pásztorai felett, annyival nagyobb tekintélylyel léphet is fel, 
annyival erősebb bizalomra talál nyájánál , és igy sokkal 
üdvösebben és sikeresebben intézkedhet ik is. Példa rá Krisz-
tus és az apostolok, k i k n e k csak látása kimondhatlan tiszte-
letet, szeretetet és bizalmat keltet t . A hallgatók hittek, amit 
hihetlennek tar tot tak, csupán azért , mert azt Krisztus mondá, 

— Péter apostol példájára , ki jóllehet, keménynek látszott 
a beszéd, melyet Jézus testéről és véréről, mint ételről és 
italról tar tot t , — mégis, midőn látta, hogy Jézus nem tágít , 
hanem szavainak valósága mellett továbbra is megmarad, 
felkiáltott : Domine, verba vitae aeternae habes, ad quem 
ibimus ? Hasonlóan sokakat puszta látása bűnbánat ra indí-
tott — Mária példájára. Igy a főpásztornak is, mint az apo-
stolok u tódjának, megjelenése bizonyára leghathatósabb 
eszköz, mind a h i tnek a szivekben való megerősítésére, mind 
az erkölcstelen emberek megindítására. Különösen, mint 

*) L. 4. de consid. 4. 
s ) Tit. 1, 5. 
») 2. Tim. 4, 2. 
') Hebr. 13, 17. 
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mondók, korunk vallási és erkölcsi állapotját tekintve, — 
melyben az álpróféták naponkint szaporodnak és koránsem 
pihennek, hanem lesve lesik az alkalmat, hogy mérgöket a 
hi vek szivébe csepegtessék, Ígéreteikkel, uj eszméikkel el-
kápráztassák. A szegény nép, mi könnyen hagyja magát e 
csalétek által kelepczébe záratni, mi könnyen akad hurokra, 
melyet csak egy gyenge szál tart. Miért ne szakithatná el a 
főpásztor egyszerű megjelenése az erőtlen indát, melyen 
annyi szerencsétlen csüng '? A főpásztor érkezésének csak hí-
rére is a jó lelkek örömre buzdulnak, a gonoszok megfélem-
lenek, és vagy gyáva visszavonulással átkos cselszövényei-
ket elárulják, vagy a kíváncsiságtól űzetve és a külsőségek 
által — melyekre igen fogékonyak, — megindittatnak, a 
malaszt szivökbe löveli sugarát, és ők megbánva oktalan té-
vedéseiket az atya keblére sietendnek. Amint egykor st. 
Pál apostolt fogadták, amiről ő ily szavakban tesz bizonysá-
got. „Sicut angelum Dei excepistis me, sicut Christum Je-
surn. Ubi est ergo beatitudo vestra ? Testimonium enim per-
hibeo vobis, quia si fieri posset, oculos vestros eruissetis et 
dedissetis mihi.'8) A főpásztor méltósága oly magasztos va-
lami a nép szemében, — amint valóban az is, — hogy aka-
ratlanul is a tiszteletet, melylyel az érkezőt fogadja, a val-
lás dolgaira is átviszi, nagyobb buzgósággal és erélylyel ka-
rolandja fel az egyház ügyeit, szorgalmasabb lesz a hitczik-
kelyek megtanulásában, a templomba való járásban, a jó 
erkölcsök és példákban, — és mindezt egyedül látása a fő-
pásztornak képes eredményezni, mert a szegény nép lelké-
ben sokkal mélyebb gyökeret vert a vallásosság, minthogy 
azt egyes álpróféták kiirtani képesek volnának ; legfeljebb 
megingatják az ártatlanok hitét, és hogy ne birná egy apos-
toli utód személyisége magában is oktalan kételyeit szétosz-
latni, és ismét az egyedüli üdvözítő hit napját feltámasztani 
lelkük elhomályosult egén ? 

De a főpásztor szorgoskodása által a lelkipásztorok is 
nagyobb erélyre buzdulnak. 

Mindezen fontos okokat tekintetbe véve, igen bölcsen 
rendelte el a tridenti zsinat, hogy a főpásztorok minden év-
ben, vagy legalább két év leforgása alatt nyájaikat meglá-
togatni ne terheltessenek,9) mely canont 1611, — továbbá 
Lósy Imre alatt szintén Nagyszombatban tartott 1638 évi 
zsinat is határozmányai közé felvette ; legújabban pedig IX 
Pius ö szentsége igy ir Austria püspökeihez : „Nihil anti-
quius habere velitis, quam ex canonicis sanctionibus vestras 
dioeceses impensissimo studio invisere, et ea omnia accurate 
perficere, quae ad ipsam visitationem fructuose peragendam 
omnino pertinent."10) — (Vége köv.) Szemák. 

ROMA (a szentszék és a muszka kormány közötti ok-
iratok.) Egy másik pont, amely ellen a szentszék tiltakozott, 
a consistoriumok ama szerkezete volt, mely szerint a püs-
pöki consistoriumba a kormánytól kinevezett titkár, egy-
szersmind procuratori ügyvéd jogkörével alkalmaztatott, s 
ez világi, sokszor szakadár vallású egyéniség volt. Ezen 
intézmény folytán az egyházi törvényszék minden tényei a 
kormány felügyelete alá helyeztettek, és szabadsága, függet-
lensége csorbát szenvedett. Erre nézve a czár kép /iselője 
megengedhetőnek vélte, hogy a jövőben a titkári teendők a 

8) ad Galat. 4, 1 4 - 1 5 . 
») Sess. XXIV de réf. e. III. 
"») dd. 17. Mart. 1856. 

procuratoréitól el választathassanak, és a titkárt a püspök 
nevezze a kormány jóváhagyásával ; de nem találta szük-
ségesnek, hogy az katholikus, és egyházi személy legyen. A 
procurator jelenlétét pedig azzal indokolta, hogy meggátolni 
kell, nehogy a consistorium tagjai a világi törvények körébe 
lépjenek, túlterjeszkedvén saját körükön. De hogyan ne kelt 
volna ki a pápa képviselője ezen felfogás ellen ? Hogyan 
nem követelte volna, hogy a titkár katholikus és egyházi 
személy legyen, miután hivatala betölthetése igényli, hogy 
a canonjogban jártas legyen, és annál fogva is, mivel az 
egyházi törvényszékeknél tárgyaltatni szokott ügyek ter-
mészete sokszor a legmélyebb titkot követeli ? Erre támasz-
kodva a pápa teljhatalmú képviselője tiltakozott a consisto-
riumokban alkalmazandó procurator ellen, és kívánta, hogy 
a titkár kath. egyházi férfiú legyen. 

A pápa atyai gondoskodásának más fontos tárgyát a 
házasságok, különösen a vegyesek kényes kérdése képezte. 
A szentszék tudta, hogy az 1832. aug. 20-ai ukáz szerint oly 
vegyes házasság, mely kath. áldozár előtt köttetett, nem 
tekintetett érvényesnek, ha a szakadár-áldozár előtt újra nem 
köttetett. Ha házasságérvénytelenitési kereset esete fordult 
elé, annak folytán kizárólagosan az orosz consistoriumokban 
kellett tá^gyaltatni 1839-ben hozott törvény szerint vegyes 
házasságból származott gyermek, még ha a szülők akarták 
volna is, kath. templomban meg nem kereszteltethetett. 
Végre 1840. febr. 6-ki ukáz által kath. lelkészeknek forma-
szerint megtiltatott ily vegyes házasságok kötésétől valakit 
visszatartóztatni. Ezen rendeletek sértették az egyház tanát 
és tekintélyét, úgymint a papok és hi vek leik ismeretét. A 
czár követe azt hozta fel, hogy e pontra nézve a két egyház 
tana ugyanaz, a kath. egyház is követelvén, hogy a vegyes 
házasságokból származott gyermekek kath. vallásban nevel-
tessenek. De könnyű volt erre válaszolni, hogy a két egyház 
helyzete és eljárása különböző ; a kath. egyház kárhoztatja 
az ily házasságokat, az orosz egyház ellenben előmozdítja, 
eltiltván a kath. lelkészeket attól, hogy valakit visszatartsa-
nak, és igy azokat kínos alternatívába helyezi lelkismere-
tők, vagy az állam törvényei ellen véteni. 

A szentszék ohajtotta volna továbbá azon canonsze-
rütlen szokást eltörültetni, mely szerint az összes házassági 
ügyek I'étervárott, mint legfőbb fölebbezési helyen, egy 
egyházi bíróságnál döntettek el, kívánván, hogy a mohilevi 
és varsói érseki széknél felállítandó egyházi törvényszékek 
Ítéljenek. A szerzeteseket illető hasonlóan fontos ügy is tár-
gyaltatott eme conferenciákon. A szentszék képviselője 
előterjeszti Bludov grófnak, mennyire önkényszerü volt 
annyi zárda eltörlése, a fogadalmi idő meghatározása, a zár-
dai tanulmányok megszüntetése, és az 1842. dec. 16-iki 
ukáz a szerzetesek számára canonszerüleg megalapított bel 
kormányzatot mennyire sérti. Kész volt a pápa e tekintetben 
széles engedményeket adni a püspököknek a szerzetesekre 
nézve, még a tridenti zsinat, és más pápai határozatok által 
nyerteknél is tágasabbakat, csakhogy az ügyet rendezhesse ; 
de e tekintetben Bludov gr. mindig avval állott elő, hogy 
nincs utasítása. Csak annyit jelentett ki, hogy ezután kü-
lönbség nélkül a törvényes, és a számfelettiek között, a kor-
mány a szentszékkeli előleges tárgyalás előtt nem fog zár-
dákat megszüntetni. (Folyt.) 
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VEGYESEK 
Kaptuk, a kegyes megküldés következtében, az erdélyi 

püspöki körlevelek s rendeletek f.é. első iveit,melyekből a püs-
pöki megyében történteket t. olvasóinkkal is megismertet-
jük. Legelső helyen áll a nm. s főt. püspöknek böjti körle-
vele ,de perfectione sacerdotali" febr. 14-éről keltezve; ez-
után a legfelsőbb elhatározással az esztergomi primási székre 
történt kinevezésről tudósittatik a megye, hozzá csatoltatván 
azon üdvözlő levél is, melyet a püspök a legkegyelmesebben 
kinevezett herczeg-primás, Simor Jánoshoz irt, kijelentvén 
saját, és egész megyéje örömét ezen kineveztetés fölött. Fő-
pásztori örömének nyilatkozatait találjuk, midőn Horváth 
István udvari tanácsos jótékonyságát, hogy Magyar-Zsáko-
don egy diszes iskolát, tanitólakot saját költségén építtetett, 
s az évi szükségeket ö fedezi, megyei papságának megírja. 
„Non solum magistrum prolium honesta dotatione quotannis 
providet, irja a nm. s főt. püspök ur, sed etiam solertiores 
scholarium libris et scripturisticis donare consuevit, — ger-
manus fráter ejusdem magnif. D. Joannes Horváth singu-
lari cura prosequitur scholarium profectum, praelectiones 
crebro hospitare, et pueros ad discendum adhortatione et mu-
nusculis stimulare dignatur." Reinisch Lajos az elemi tano-
dák igazgatójának jelentéséből kitűnt, hogy 26,599 kath. is-
kolaköteles fiu és leányka közöl csak 17,860 jár az iskolába; 
tehát, amire a püspök atyai szive feljajdul, 8739 fiu és leány 
kimarad az iskolából ; s erre nézve parancsolja, hogy a szü-
lők buzdittassanak, minden kitelhető erővel, kötelességeik 
teljesítésére. Buzditandók mindig lesznek, mert rest, gondat-
lan, sőt lelkismeretlen szülő is lesz mindig, volt is; n é m a 
kényszer, hanem csak az erkölcsi kötelesség-érzetnek felger-
jesztése és ápolása az, ami egyedül segíthet, — segithet de 
a bajt nem fogja megszüntetni Az adakozások rovatos ki-
mutatása után találjuk ő nagyméltóságának oktató körleve-
lét a húsvéti gyónásról és főpásztori rendeleteit. E körlevél 
adatdús, tudományos, a rendeletek teljesitéséböl minden jót 
lehet reményleni. Végre a magyar alkotmány visszaállítása 
alkalmából mart. 3-ára hálaadó nagy mise, ,Te Deum,' mise 
után pedig kitett Oltáriszentség előtt imák a királyért, a 
békeért rendeltettek. 

Kaptuk a prémontrei kanonok-rend jászó-leleszi apát-
ság* s prépostságának ez évre kiadott névtárát. A rend 
püspöki-süveges főpapja, aki a rendet 12 éven át, nehéz idők-
ben,kormányozta, már meghalt ; van a rendnek 78 tagja, t. i. 
58 felszentelt pap, 12 fogadalmányos, és 8 ujoncza. Az isko-
lai pályán működik, (Kassán, Nagy-Váradon, Rozsnyón, Já-
szon) 37, lelkipásztorságban, és pedig 12 plébániában, 12, 
más hivatalban 17. A ft. rend Nestora Szarvas Adalbert, aki 
1783-ban születvén, most 84-ik évét tölti. 

Miskolczról tudósíttatunk, hogy ott az alsóvárosi tem-
plomban a lehető legnagyobb egyházi ünnepélységgel adtak 
hálát az Istennek az alkotmánynak ő Fölsége által tett 
helyreállításáért. És amidőn Pesten minden hivatalok, az e 
czélból tartott istenitiszteleten magyar diszöltönyben meg-
jelentek : Miskolczon, mikint tudósítónk irja, a megyei és 
városi hivatalok csak pongyolán, hétköznapi öltönyben men-
tek a templomba. Talán meg nem elégedtek a történtekkel ; 
pedig, ha nincs ante ruinam elatio, in cinere et cilicio kellett 
volna kérni az ég Urát, hogy a magyar kormány szerencsé-
sen vergődjék ki a nehézségekből. Vannak kik azonnal gon-
dolják : a szilvafáig mind az enyim . . . Adná az Isten, hogy 
mindnyájunké lehessen, és azután hálát adni az Istennek ! 

Főt. Hatala Péter és Zoványi „Egyházi lapok" czim 
alatt havi folyóiratot indítanak meg, úgyhogy az első füzet, 
mely rendesen 4 ívből, s egész éven át 48 ivböl fog állani, 
május elsején, havonkint tehát az első napon, fog meg-

jelenni. Tartalmok : hittani, erkölcstudományi, szertartás-
iam, lelkipásztorkodástani, bibliai tanulmányok, publico 
egyházi kérdések, egyháztörténeti (kor , élet-és jellemraj-
zok) egyházszónoklattani, ker. bölcsészettani, természettu-
dományi, egyházi, régészeti, nevelészeti, társadalmi é3 mű-
vészeti értekezések; bírálatok, ismertetések, könyvészet, 
lapszemle ; az egyház állása kint és bont ; társadalmi álla-
potok, intézetek, társulatok, a kath. hitélet a fővárosban, a 
hazában, s az egész kath. világon. Missiók az ő történeti le-
folyásuk és világpolgárositó hatásaikban; adakozások, sze-
mélyzetiek ; ezekhez rendes tárcza-rovatban fordított vagy 
eredeti versek, beszélyek, regények. Előfizetési ár egy évre 
4 fr. o. é., negyedévre 1 fr. 

II. Fridrik, a szineskedő atheus, 1775 aug. 13-án igy 
irt Voltaire legkedvesebb barátjához : ,,Ha a fanatismust (a 
kath. religiot) akarjuk megtörni, eleinte ne nyúljunk a piis-
pökükhez, hanem kisebb számra szorítsuk össze a szerzete-
seket, különösen a koldulókat, s a nép meg fog hidegedni ; 
ha a nép hideg lett, meg fogja engedni, hogy a püspökökkel 
azt tegyük, ami nekünk tetszik." — Jól vigyázz ! 

Egy leleményes amerikai polgár igy táviratozott An-
golországba : „N. N. London szám. S. Joan. ep. 3. ver-
sus 13, 14. N. N." — Az idézett vers ez : Multa habui tibi 
scribere, sed nolui per atramentum et calamum scribere tibi. 
Spero autem protinus te videre, et os ad os loquemur. Pax 
tibi. Salutant te amici. Saluta amicos nominatim." — Ha 
ezen verseket táviratoztatta volna, 20 font sterlinget fizet 
vala; a fent emiitett táviratért pedig csak 5 fontot fizetett, 
mégis czélt ért, mert közeli megérkezését tudatta az il-
letővel. 

Mart. 2 -án irtuk : „Itt a félelem,fog-e a magyar kormány 
ezen uj-jogi ösvényen haladni, vagy pedig, ami lehetséges, 
ami kívánatos, szelid, magyaros, hazafias módon fejleszteni 
fogja azt, ami külföldön csapással végződött ?" Egy nappal 
előtte a magyar királyi kath. egyetem rectora és a négy 
dékán tisztelkedett a ministerelnök grófnál, aki, ha jól va-
gyunk értesítve, különös hangnyomattal emlité az egyetemi 
senatus előtt, hogy hazánkban a külföldi eszméket kell 
meghonositani. — Nem tudjuk, melyek azok ? mert a kül-
földi eszmék között vannak jók, vannak hittanilag, államjo-
gilag, társadalmilag, bölcsészetileg rosz eszmék, vagyis nem 
eszmék, hanem torz gondolatok. Gondoljuk, hogy a minister-
elnök gróf ez utóisókat nem akarja meghonositani, miután 
ami rosz, ami hazug, az az emberiségben átalánosan soha 
meg nem honosítható, habár fájdalom, megkísérthető. De a 
tanárok előtt tanácsos határozottan beszélni. — Vasárnap, 
mártius 3-án, a senatus báró Eötvös Józsefnél tisztelkedett; 
ez is sok teendőt emiitett, ami az egyetemre várakozik. Mi 
is valljuk ; de ugy, hogy a herczegprimás tudta és beegye-
zése nélkül semmi se történjék. 

Febr. 25-én Newdegate lord, a rajongó anglikánus, 
kérdést tett a felsőházban Disraelihez, mi oknál fogva hivta 
meg a dublini főpolgármester az érseket és bibornokot az 
asztalhoz, s mi oknál fogva ültette öt az első helyre ? Disra-
eli válaszul aclá, hogy a főpolgármester szabadon választá 
meg vendégeit, s hogy a bibornoknak az első helyet adta, 
ez a bibornokot, mint romai herczeget méltán megillette. 
Inglis Robert, a kérdező lord szive szerinti protestáns is igy 
bánt Wiseman bibornokkal. — A kamara tapsolt a minis-
ternek. 

Szerkesztői tudósi tűs 
S—rs—u. R. R. Requiescat in pace. Megemlékszem róla, hogy ő 

emlékezzék meg rólam. — A két név közöl egyik sem, de a második, a 
hosszasabb névnek kezdó' és végző betűjét birja az, akjt keres. — A lap 
fog járni, de a czimszalagot újra nyomatni nem szükséges. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, márczius 16-án. 

Előfizethetni minden cs 
I k. postahivatalnál s Pes-

ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-

! ban, (haltér és aldunasor 
sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

TARTALOM : A kath. egyház és a kényuralom. 
— Egyházi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Ve-
gyesek. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Cum modestia et timore conscientiam haben-
tes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,con-
fundantur,qui calumniantur vestram bonam in 
Christo conversationem. (I. Petr. III. 16.) 

II. De a kényuralmat kitagadja továbbá a kath. 
egyháznak vallásgyakorlata, cultusa is. Ez minden 
embereket szintez, és megtöri az uralkodók büszke-
ségét ; ez az alázatosságnak gyakorlati iskolája, mely 
semmiségökre figyelmezteti őket szüntelen; mely 
bizonyos tekintetben megfosztja a trónt fényétől, 
hogy az azon ülőt arra oktassa, hogy ő is csak — 
ember. — A kath. egyház nem fogadja kebelébe még 
az újonnan született trónörököst sem anélkül, hogy 
ez arra kötelezné magát, hogy lemond a világnak 
minden fényéről és pompájáról, a földi nagyságról, 
és mind arról, ami Istent megbánthatná. Es midőn 
a keresztség szentségében az ártatlanság ruhája kéz-
besittetik neki, egyúttal nem oly trón mutattatik be 
neki, mely roskadozik és néha össze is dől, hanem 
egy rendithetlen trón, melyre azonban csak akkor 
tarthat igényt, ha érzelmei és szenvedélyei fölött 
uralkodott, ha ünnepélyes Ígéreteit beváltotta, és át-
vett szent kötelezettségeit hiven teljesitette. Trón-
örökösi tulajdonsága nem nyújt neki semmi előnyt, 
még az utólsó alattvalója előtt sem. A keresztviznél 
minden ember egyenlő; és a herczeg is arra figyel-
meztetik, hogy a kereszténynek neve, melyben a 
keresztség által részesittetik, sokkal magasztosabb 
azon czimnél, melyet eldődjeitői öröklött. —Lehet-e 
az emberek egyenlőségének dogmáját ünnepélye-
sebben kijelenteni, mint ez a katholikusok kereszt-
ségénél történik? — A világ polgárisodásának és 
szabadságának napja, Krisztus ezen szavaival kez-
dett virradni: „menjetek és tanitsátok a népeket, 
és kereszteljétek meg azokat." — Kövessük ugyan 

ezen trónörököst egy másik vallási cselekményhez, 
értem az első gyónást és áldozást. Az előbbiben az 
egyház a koronás gyermeknek bemutatja már a sok 
veszélylyel és tőrrel környezett királyi trónt, és 
életének ezen legszebb napján egy gondos anyakint 
inti őt, hogy az ezen valaha gyönge vállaira nehe-
zedő terhek elviselésére elkerülhetlenül szükség-es 
isteni kegyelemért forrón esedezzék. Az egyház ek-
kor arra kötelezi őt, hogy ezerszer mondja Isten 
előtt, hogy inkább szólitsa ki őt a világból, hogysem 
rosz uralkoclóva váljék, vagy jövendő alattvalóinak 
szerencsétlenségét okozza. Mily mély és maradandó 
benyomást gyakorol ezen lélekemelő szertartás, 
ezen szentély és oltár a gyengéd gyermeki szivre ! 
Isten maga adja át magát neki, hogy ez által egy-
szersmind arra is oktassa őt, hogy ha majd egyszer 
megkivántatnék, ő is hősies elszántsággal áldozza 
föl magát népeiért ! — Ez alkalommal először köte-
lezi magát ünnepélyesen arra: hogy tökéletesen Is-
tennek és alattvalóinak fog élni. 

r 

Es minekelőtte a „Fölséges í£-nek czimével ru-
háztatnék föl, az egyház ünnepélyes esküt követel 
tőle, melylyel az egyházi és világi méltóságok je-
lenlétében ugyanazon oltárnak lépcsőzetén, melyen 
fölkenetését várja, arra kötelezze magát: hogy Isten 
egyházának pártfogója leend, hogy az Istentől vett 
országát megvédendi, hogy ellenszegülend a gonosz-
ságnak, hogy Ítéleteiben igazságos, de egyszersmind 
könyörületes is leend. Mi végből az egyház a követ-
kező kérdéseket intézi hozzája: vis regnum tibi a 
Deo concessum secundum justitiam praedecessorum 
tuorum regere et efi'icaciter defendere? vis jura re-
gni et imperii, bona eiusdem iníuste dispersa conser-
vare et temperare, et fideliter in usus regni et impe-
rii dispensare ? — Vis pauperum et divitum, vidua-
rum, orphanorum aequus esse iudex et pius defen-
sor ? sat. — Az eskü letétele után az egyház Isten-
hez fordul imádságával, egy imádsággal, mely mi-
dőn egyrészt az egyháznak gyöngédségét bizonyít-
ja, ugy másrészt annak magasztos hivatását állítja 
elénkbe, kit királynak fölkenni készül, és azon szám-
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talan kötelmeket ismerteti meg velünk, melyeket 
neki kiszab, nemkülönben azon fényes szolgálato-
kat is, melyeket a királytól elvár. Midőn a fölkent 
királynak a kard nyujtatik kezébe, meghagyatik 
neki, hogy avval egyedül az egyház, özvegyek és 
árvák és Isten minden szolgái védelmére éljen, a kö-
vetkező intelem intéztetvén hozzája : accipe gladium 
de altari sumtum,. . . et memor esto eius, de quo 
psalmista prophetavit dicens : accinge me gladio tuo 
super femur tuum potentissime : ut in hoc per eum-
dem vim aequitatis exerceas, molem iniquitatis po-
tenter destruas, et sanctam Dei Ecclesiam eiusque 
fideles propugnes et protegas viduas ac pupillos 
clementer adiuves ac defendas, desolata restaures, 
restaurata conserves, ulciscaris iniusta, confirmes 
bene disposita, sat. 

A kath. egyháznak vallásgyakorlata oly ünne-
peket és ünnepélyeket foglal magában, melyek egy 
uralkodónak mindannyi emlékeztetésül szolgálnak, 
és őt mindannyiszor igen élénken kötelmeire figyel-
meztetik is. — A vallási titkok mélyéből, és az egy-
ház ünnepeiből merítette Massillon fönséges oktatá-
sait a királyok kötelességeiről; azon mély bölcse-
séget, melyet Petite Carêmjében mindenki bámul..— 
A karácson ünnepe arra oktatja az uralkodót, hogy 
szálljon le trónjáról, alázza meg magát, és igyekez-
zék alattvalójához egyenlőnek lenni. Az uj évnek 
ünnepe arra figyelmezteti őt, hogy oda kell neki tö-
rekednie, hogy a „Megváltónak" nevét kiérdemelje, 
hogy azon név nélkül, melyet Jézus az nap fölvesz, 
érdemetlen a kormányra. — A vízkereszt, vagy há-
romkirályok ünnepe azon hódolatra szólitja fel őt, 
melylyel a földi király a mennyeinek tartozik. — 
A gyertyaszentelő ünnepe arra kötelezi őt, hogy Is-
ten fia példájára mutassa be magát Isten szentegy-
házában, és ajánlja föl magát áldozatul népe boldog-
ságaért. — A virág vasár napja arra tanitja őt, hogy 
kerüljön minden tüntetést és fényűzést, az emberek-
nek dicséreteit és magasztalásait, melyeket jobba-
dán megvetés és gyűlölet szokott fölváltani. A nagy-
péntek avagy Jézus halála napja a legönzéstelenebb 
feláldozást állitja elébe — hogy ő is, ha a szükség 
ugy kivánná, kész legyen mindenkor népéért, meg-
halni, alattvalóiért vérét és életét feláldozni. — Hus-
vétvasárnapja Krisztusnak a halál és vétek fölötti 
győzelmeit mutatja be a királynak, hogy ő is győ-
zedelmeskedjék önmaga és szenvedélyei fölött. —-
Krisztus mennybemenetelének ünnepe az uralkodó-
nak azon egy diadalt ábrázolja, mely után minden-
kor egyedül törekednie kell. — Az emberi semmi-

ségnek goudolatját évenkint liamvazó-szerdán költi 
fel az egyház a királyban is, midőn korona-övezte 
homlokára a szentelt hamvat alkalmazza, és nyoma-
tékos hangsulylyal ezen szavakat intézi hozzája : 
„memento homo, quia pulvis es" melyek minden 
földi nagyságot villámcsapás gyanánt sújtanak. — 
Ezen perczben eltűnik a király, és csak a gyenge, 
reszkedő ember — kit már koporsójában is látunk 
— térdel előttünk. 

A kath. egyház az uralkodót szintúgy kötelezi 
a bűnbánat szentségének fölvételére, mint annak 
alattvalóját. A gyóntatószékben megszűnik az ural-
kodó, és csak a bűnöst látjuk Isten szolgája, mint 
birája előtt térdre borultan, hogy cselekedeteiről 
számoljon. Itt az egyház szolgája az ó-szövetségi 
próféták példájára minden félelem és részrehajlás 
nélkül minden rendbeli kötelmeinek mulasztásaért 
komolyan megfeddi őt. — De nemcsak a bűnbánat 
titokszerü itélőszékében, hanem az egyházi szószék 
magaslatáról is nem egyszer figyelmeztetik az ural-
kodó kötelmeinek lelkismeretes teljesítésére. Vagy 
van-e eszköz, mely ennél alkalmasabb és hatható-
sabb volna arra, hogy a királynak is hirdettessék ; 
és eszébe juttassék kötelessége Isten előtt, ki képvi-
selőjének szavait szentesíti'? Hányszor renditették 
meg már a földnek leghatalmasabb uralkodóit egy-
szerű egyházi szónoklatukkal szerény szerzetesek 
is ! Vegyük például Bourdaloue-t, ki elég bátorság-
gal bírt, hogy a legvastagabb igazságokat is minden 
tartózkodás nélkül oda mondogatta a hatalmas XIV. 
Lajosnak, ki azonban elég léleknagysággal birt, 
hogy udvari egyházi szónokának tanitásait a leg-
nagyobb tanulékonysággal és jóakarattal fogadta, 
ki nem is mutatkozott soha nagyobbnak, mint mi-
dőn hizelgó' udvaronczainak Bourdaloue fölötti pa-
naszaira azt válaszolta: il a fait son devoir, tâchons 
de faire le nôtre.1) Ugyan ő volt az is, ki Massillon-
hoz ezen szavakat intézte: „midőn önt hallgatom, 
önnel igen meg vagyok elégedve, de önmagammal 
igen elégedetlen vagyok." 

Az egyenlőségnek és testvériségnek tanát minő 
szépen terjeszti továbbá az egyház az uralkodónak 
szeme elé a vérnélküli áldozatban, mely az oltáron 
bemutattatik és a szent áldozásban. Mily szép lát-
vány az, midőn az uralkodó az együgyü földmivelő, 
a szegény pásztor és szerény iparos társaságában 
vesz részt a sz.-mise áldozatban ! Ilyenkor nincsen 
semmi különbség köztök, a király sem kap többet, 

') 0 kötelességét teljesítette, teljesítsük mi a miénket. 
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mint a szegény. Ilyenkor a gazdag és szegény, a gyönge és 
hatalmas, szóval minden különbség eltűnik. A keresztény 
vallásnak ezen előnyét maga Montesquieu is beismeri a kö-
vetkező szavakkal : la religion chrétienne par l'etablisse-
ment de la charité, par un culte public, par la participation 
aux mêmes sacraments, sembie demander que tout s'unisse, 
(Esprit des lois 1. XIX. ch. 18.)2) És a lábmosás szertartá-
sában nem tanitja-e az egyház az uralkodót nemcsak arra, 
hogy egyenlőnek tekintse magát alattvalóival, hanem, hogy 
még lábaik alá is helyezze magát ? Lehet-e valami alkalma-
sabb az emberi büszkeség megtörésére ? és emlékeztetheti-e 
valami inkább a királyt saját gyarlóságára ? 

Ime mily befolyást gyakorol a kath. egyháznak val-
lásgyakorlata az uralkodó szivére ! Hathatósan közreműkö-
dik, hogy megtörje annak büszkeségét, aki uralkodik, és a 
szeretet, és testvériség gyöngéd érzelmeit csöpögteti föl-
melegedett szivébe, folytonosan figyelmeztetvén őt saját 
gyarlóságára — semmiségére. (Folyt.) 

Tömöri. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége márt. 1-én kelt legfelsőbb elhatározásával 

R i m e 1 y Károly hittudort, Pázmány által alapított bécsi papneveldének 
aligazgatóját pozsonyi társaskáptalannál kanonoknak leggyelmesebbeu ki-
nevezni ; — S t e i n e r Márton magyaróvári plébánosnak 15. V. Mariae de 
Egres, — A s z t 1 Lajos tatai plébánosnak B. V. Mariae de Szászvár apát-
sági czimet mart. 2-án kelt legfelsőbb határozatával legkegyelmesebben 
adományozni méltóztatott. 

PEST, febr. 16. E levelemmel befejezni szándékozom 
a „Tempi-passati"-féle czikkekre a feleletet, azért csak keve-
set a sok mindenféléből. A Prot. egyh. és isk. lapnak 4. sz. 
101. lapján ez ál l : „A magyar király adja-e a püspöknek a 
palliumot?1) ő adja-e át ezeknek a püspökpálczát, a gyű-
rűt ? Megint mindenfelől csak az a felelet, hogy nem. Pedig 
ezek a dolgok tartoznak a kath egyház természetfölötti kö-
réhez." Hogy a pallium, piispökpálcza, a gyürü, mint müda-
rabok nem tartoznak az egyház a természetfölötti köréhez, 
de mégis az oda tartozókat jelentik, már onnan is megma-
gyarázhatná magának a Prot, lap, hogy ilyféléket a zsidók 
is á ru lnak; s talán csak fel nem teszi, hogy a kath. püspök a 
zsidóhoz megy, természetfölöttieket vásárolni. IIa a Prot, 
lap cor. jur. eccl. felnyitja, ott olvashatja : ,,Sane si postula-
tio (a püspökségre jutásnak egy neme) Troiani episcopi ad 
Panormitanam ecclesiam fuisset per nos etiam approbata, 
non tamen deberet se archiepiscopum appellare, priusquam 
a nobis pallium suscepisset, in quo pontificalis officii plenitudo 
cum archiepiscopalis nominis apellatione confertur." (cap. 
3. I. 8. De auct. et usu pal.) A püspöki pálczát illetőleg : 
a cap. unie. I. 15. de sacra, unct. §. „Licet." „Mysticam ra-
tionem" szavaihoz a glossa ezeket mondja : „Quia baculus 
habet in summitate recurvationem, quasi ad trahendum, 
quod non est necessarium Romano pontifici : quia nullus 

*) A kath. religio a szeretet, a közös isteni-tisztelet, az ugyanazon 
szentségekbeni résztvevés által követelni látszik, hogy mindnyájan egye-
süljünk. 

') Szeretnők, ha a Prot, lap megmutatná, melyik canonban van, 
hogy minden püspök palliumot kapjon ? Igy zavarnak össze mindent, 
akik mindent tudni akarnak. — Szerk. 

ab illo divertere potest finaliter : quia Ecclesia non potest 
esse nulla. (24. qu. 1. c. putenda in f.) Vel quia per bacu-
lum designatur correctio, sive castigatio : ideo alii pontifices 
recipiunt a suis superioribus baculos : quia ab homine pote-
statem recipiunt, Romanus pontifex non utitur baculo : quia 
potestatem a solo Deo recipit." Ami pedig a gyűrűt illeti, 
ennek jelentményét B. ur megtudhatja azon szavakból, me-
lyeket a felszentelő (Consecrator) a felszentelthez mond, 
midőn neki a gyürüt átadja : Accipe annulum, fidei scilicet 
signaculum : quatenus sponsam Dei, sanctam videlicet eccle-
siam, intemerata fide ornatus, illibate custodias." (Pont. Rom. 
pars. I. de consecr. elect, in eppum.) Ha tehát ily tárgyakról 
beszél, jól gondolja meg mit beszél ; mert nem azért nem ad 
gyürüt a király a kinevezett püspöknek, mert a kinevezési 
jog világi jog, hanem mert jurisdictiot nem ad, ami azon jel-
vények által jelentetik. Püspöki joghatóságon kivül pedig 
vannak még más egyházi, s a természetfölötti körhez tartozó 
tárgyak. A kinevezési jog, jus patronatus, egyházi szent 
tárgy, s azért az adás-vevésnek tárgya soha nem lehet, kü-
lönben simonia lesz ; a kinevezés is maga szent cselekvény, 
pénzért nem történhetik; nincs pedig világi jog, világi tárgy, 
melyet pénzért adni nem lehetne. Nem kevésbbé absurdum 
ez is, mit a fennebb idézett szavakhoz csatol : „s ha ő Fel-
sége mindezen tisztán egyházi jogokkal birt volna, s ha a 
48-iki törvényhozás a felelős ministeri ellenjegyzést az elso-
rolt tárgyakra akarná kiterjeszteni, akkor jogosan mond-
hatná a „R." szerkesztője, hogy a felelős minister az egyház 
természetfölötti körébe lépett." Épen, mivel ama jogok egy-
házi jogok, azokat csak az gyakorolhatja, akiknek adat-
tak.2) Gyönyörű absurdum, ha ezen szavakat: „akkor jogo-

Nehéz, s majdnem lehetetlen vitázni, mikor mindent abc-töl kell 
kezdeni. Ha az ellenfél kath. egyházi dolgokról beszél, ugy vegye azokat, 
amint a kath. egyházban vannak, nem pedig amint azokat, hogy lenné-
nek, akarná. Ha irókra hivatkozik, hivatkozzék olyanokra, akik a kath. 
tanodákban mint tekintélyek állanak, nem pedig, akik ogynapi pillék 
gyanánt feltűntek s elenyésztek. Jansenisták, febroniánusok, josephinis-
ták nem voltak mások, mint kath. név alatt a kath. tanodákban duló 
protestánsok, kiket az egyház azonnal kárhoztatott, s nincs erő, aki őket 
a mult idő sírjából életre hozná többé. Aki a sírba szállt tanokra hivat-
kozik, maga is sírban marad ; sírba szálltak pedig, mert tanaik nem ka-
tholikusok valának ; hogy egykor előadathattak, csak a kath. iskolák 
szabadságát, a kath. egyház anyai szeretetét, türelmét bizonyitják. Ami 
nem tekintély, kár arra hivatkozni ellenünk, mert hamis pénzt nem foga-
dunk el. Különben amit ezekből is felhoztak a Prot, lap t. irói, az apos-
toli jogok, vagyis a kinevezési jognak fenlétéről beszéltek a magyar ki-
rálynál, nem pedig e püspökkinevezési jog eredőiéről. A magyar corpus 
juris sem mond mást. Különben igen merész vállalat egy prot. iróra nézve, 
nekünk leczkét akarni adni afölött,mi természetfölötti a kath. egyházban, 
mi nem ? Szabad ugyan ezt megkísérteni, Hurter Fridrik is, mikor még 
prot. pastor, sőt archi-presbyter volt, sok kath. történetirónak leczkét 
adott ; ugy tett Voigt is ; csakhogy du sublime au ridicule il n'y a qu'un 
pas. Mikor a király püspököt nevez, nem főispánt, nem birtokost, nem 
méltóságost, hanem püspököt nevez, amint a szó mutatja. A püspökkine-
vezés nem főispán-, hanem püspökkinevezés. Püspök pedig talán a Prot, 
lap előtt is valami szellemi, egyházi személy. Miután püspököt nevezett 
a király, a többi, amit a Prot, lap annyira kiemel, mint járulék, magától 
jön, amint a jogelv mondja : accessorium sequitur suum principale. A 
Prot, lap a másodrendű dolgot veszi fődolognak, csakhogy állítását vala-
hogy védhesse. He itt is vapulat, mert a kinevezés jogot ad a püspöki ja-
vak jövedelmeinek élvezetére ; e jog pedig egyházi, természetfölötti, 
mert a püspökségből folyik. Emiatt, ha a püspöki javakat más használja, 
sacrilegam usurpationem facit. A kinevezés nem azt mondja, ki fogja 
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san mondhatná a „R." szerkesztője" stb. amit a Prot. egyh. 
és isk. lap 6. számának 163. hasábján előforduló szavak 
mellé állitjuk : „az egyház, qua egyház, tisztán szellemi in-
tézmény, s mint ilyennek nem az a feladata, hogy jogokat 
sürgessen" stb. Kár volt a protestánsoknak jogokért annyi 
zavart csinálni egykor a hazában, miután ők is községü-
ket, felekezetüket „szellemi intézménynek" nevezik, sőt 
crédójok szerint látatlan egyházat vallanak. Tehát egyszer 
„jogosan mondhatná," alább pedig, „nem az feladata, hogy 
jogokat sürgessen." Jó volna a Prot, lapnak egyszer Horst 
szavairól meg nem felejtkezni, aki mondá : „Wir Protestan-
ten thun dem Katholicismus oft unrecht, weil wir ihn nicht 
genug kennen." Planck pedig hozzáteszi : „vielmehr weil 
man ihn nicht kennen will." Ballagi ur az egyházat tisztán 
szellemi intézménynek mondja, a katekizmus pedig igy 
szól: „Az anyaszentegyház mindazon keresztények látható 
társasága, kik egy látható fő, a római pápa alatt ugyanazon 
egy hitet vallják és ugyanazon szentségekkel élnek." Bal-
lagi ur, ugy látszik — nem állítjuk, — uj históriát csinál. A 
Prot. egyh. és isk. lapok 4. sz. 103 hasábon igy ir : „ha rá-
olvassuk VII. Gergelynek Salamon, magyar királyhoz inté-
zett levelét (1. Fejér cod. dipl. I. 421. s köv. 1.), hol a pápa 
feddi a királyt, hogy amint hallja, a német király kezéből 
fogadta el a koronát, „holott, amint nagyjaitól megtudhatod, 
Magyarország a szent romai egyház tulajdona," ha a törté-
nelemből kimutatjuk, hogy a pápa császárokat és királyokat 
tett és buktatott vagy legalább akart tenni és buktatni, 
szóval politikai jogokat osztogatott, akkor P. ur kénytelen 
bevallani, hogy, mivel a pápa politikai jogokat nem adhat, 
és mégis adott, midőn ezt tette jogbitorlást követett el. Ily 
vallomásért pedig a középkorban máglyára ítéltek, az ujabb 
korban pedig kiközösitik a r. katholikus embert." VII. Ger-
gely pápának Salamon király hoz irt levele eredeti szöveg-
ben igy szól : „Gregorius episcopus, servus servorum Dei, 
Salamoni regi Hungarorum, salutem et apostolicam bene-
dictionem. Litterae tuae ad nos tarde propter moram nuntii 

szedni a püspökség jószágainak jövedelmeit, hanem ki lesz a püspök ? 
Nem azt mondja, ki lesz a főispán, lianem ki lesz az érsok ? A kinevezett 
püspök az egyház előtt jogot kap a kinevezésben, hogy ő legyen püspök 
vagy érsek és nem más, hacsak nem méltatlan, nem képtelen, vagyis a 
kinevezés dat jus ad rem. A pápa köteles az ily kinevezettet püspökké 
fölszentelni, püspöki joghatósággal felruházni, hacsak lelkismerete és a 
canonok, a személy mivolta miatt, ettől őt le nem tiltják. A kinevezés 
tehát a pápai felruházási hatalmat igen korlátozza, egy személyre szo-
ritja, ami semmiképen sem történhetnék, hacsak a pápa ezt teljhatalmá-
nál fogva, utódjaira nézve is kötelezöleg nem teszi, vagyis ha kinevezési 
jogot nem adományoz. Kié a jog, az korlátozhatja azt ; a pápáé a felruhá-
zási, a missiói jog, ezt csak a pápa korlátozhatja, csak ő módosíthatja. 
Ezt azért írjuk, mert a Prot, lapnak tetszett írni : „az a hatalom, melyet 
a püspök a király kinevezése által nyer, nem tartozik sem a dogmák,sem 
a természetfölöttiségek körébe ; mert hiszen egyebet sem nyer ezzel a ki-
nevezett főpap, minthogy beleülhet a nemzet által (melyik országgyűlé-
sen ?) adományozott vagyonba, és a felsőházba, s magát méltóságosnak 
czimezheti ; ezek pedig nagyon is földi, nagyon is anyagi dolgok ;" azaz, 
soha nem olvasott egy kinevezési okmányt sem, soha nem értette a kine-
vezés értelmét, különben tudná, hogy a kinevezési okmányban sem ,mél-
tóságos' czimről, tem felsőházról nincsen szó ; a püspöki javakról pedig 
csak azután van szó, mikor az okmány első részében a kinevezés bemu-
tattatott. Ahol főispánságról van szó, ez külön okmányban említtetik. Ily 
fogalmak ellenében igazán nem vitázni, hanem mosolyogni kötelosség. 

Szerk. 

tui allatae sunt : quas quidem multo benignius manus no-
stra suscepisset, si tua incauta conditio non adeo beatum 
Petrum ofïendisset. Nam, sicut a majoribus patriae tuae 
cognoscere potes, regnum Hungáriáé sanctae Romanae 
Ecclesiae proprium est, (ugy látszik, hogy B. ur csak eddig 
olvasta a levelet) a rege Stephano olim beato Petro cum 
omni jure et potestate sua oblatum et devote traditum. (Ta-
lán még sem volt jogbitorlás ?) Praeterea Henricus piae 
memoriae imperátor ad honorem sancti Petri regnum illud 
expugnans, victo rege, et facta victoria, ad corpus beati 
Petri lanceam coronamque transmisit, et pro gloria tri-
umphi sui illuc regni direxit insignia, quo principatum di-
gnitatis eius attinere cognovit. (Mikép írhatta B. ur : „ha a 
történelemből kimutatjuk, hogy a pápa császárokat és kirá-
lyokat tett és buktatott, vagy legalább akart tenni és buk-
tatni, szóval politikai jogokat osztogatott, akkor P. ur kény-
telen bevallani, hogy a pápa politikai jogokat nem adhat és 
mégis adott, midőn ezt tette, jogbitorlást követett el?") Quae 
cum ita sínt, tu tamen, in ceteris quoque a regia virtute et 
moribus longe discedens, ius et honorem sancti Petri, quan-
tum ad te, imminuisti et alienasti, dum eius regnum a rege 
Teutonicorum in benelicium, sicut audivimus, suscepisti 
Quod sí verum est, qualiter gratiam beati Petri, aut nostram 
benevolentiam sperare debeas, tu ipse, si justitiam vis atten-
dere, non ignoras, videlicet te non aliter eam habituram, 
nec sine apostolica animadversione diu regnaturum, nisi 
sceptrum regni, quod tenes, correcto errore tuo, apostolicae, 
non regiae, majestatis beneficium recognoscas ; neque enim 
nos timoré vel amore, aut aliqua personali acceptione, quan-
tum Deo adjuvante poterimus, debitum honorem eius, cuius 
servi sumus, irrequisitum relinquomus. Verum si haec emen-
dare, et vitam tuam, ut regem decet, instituere, et Deo mi-
serante, adornare volueris, procul dubio dilectionem sanctae 
Romanae Ecclesiae sicut matris dilectus tilius, et nostram 
in Christo amicitiam pleno habere poteris. Datum Romae V. 
kalendas Novembris, indictione décima tertia." Most pedig 
bátrak vagyunk kérdezni, ki hibázott, a pápa-e, hogy igy 
irt, vagy Ballagi ur, hogy e levelet idézte ? Sokat lehetne 
még irni a „Tempi passati" czikkek megörökösitésére, de 
talán elég is lesz, mert mindenki meggyőződhetett ebből is, 
hogy nagyon sokat, de egyszersmind nagyon keveset tar-
t a lmaznak . Avispa. 

UNGVÁR, jan. 25-én. Az ember élete e földön hasonló 
az árral szemben haladó hajóhoz ; egy helyen nem állhat ; 
szüntelen eveznie kell, mert amely perczben letette az eve-
zőt, azon perczben egy lépéssel hátrált. Qui non profiéit, de-
ficit. E földön nincs határa a tökéletesedésnek. „Cum 
consummaverit homo, tunc incipiet " mondja az Eccle-
siastes. Igy van ez a tudományosság göröngyös és az 
erény tövises ösvényén. Csak ernyedetlenül harczolva 
törhetünk előre. A czél hová törünk, nem kevesebb, mint 
elnyerni azon boldog hazát, melyet Isten az ő fiainak készí-
tett. És kit rendelt Isten vezetőnek, utmutatónak, példány-
képnek hivei számára e terhes harczban, zarándokiásunk 
akadályai és nehézségeivel szemben ? A lelkipásztort. En-
nek tehát, ha senki más nem ér oda, hova igyekeznie 
kell, mint aki mindig előre tör, és ha ő e nehéz munkában 
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példányképül és vezetőül adatott — igen természetesen 
szintén szüntelenül előre törnie, haladnia kell, — mind a 
tudományban, mind az erényben. „Labia sacerdotis custo-
dient scientiam et legem requirent ex ore ejus." Es sz. Pál 
apostol szerint. „Si quis ignorât, ignorabitur." A pásztor tu-
datlansága és erkölcstelensége sok rosznak szülője. A pap 
a tudomány és erény forrása. És ha ez kiszárad, ki fog be-
lőle akarni meríteni ? A pásztor, ha hanyag, ha aranyszájú 
sz. János szerint „velut ad quietem accedit a negotium," mig 
alszik „veniet inimicus et superseminabit zizania." A kalmár 
sohasem pihen, mindennap uj és uj nyeremény után törek-
szik. A festő képén mindennap javit. ..Ubi dixisti : sufficit 
— mondja sz. Bemard. — periisti" és Üdvözítőnk szerint : 
„perfectus est discipulus, si sit sicut magister ejus." És nem 
e világi hiúságok után kell kapkodni, nem földi gyönyörö-
ket hajhászni „quorum enim studia vana sunt, illi — bloisi 
Péter szerint — semper circumeunt montem Seir, nec um-
quam terrain promissionis introeunt." Kétségen kivüli 
tehát, hogy a pásztornak haladnia kell, mert ha nem halad, 
elmarad. 

De bizonyos továbbá, hogy a külső és anyagi buzdító 
eszközök,különösen azoknál,kiknél a vallásiak és erkölcsiek 
nem használnak, ritkán tévesztik el hatásukat. Hiába ! az 
anyagiság minden emberre hat. Ennek következtében azok, 
kik máskép tespednének, felbuzdulnak ; azok pedig, kik kü-
lönben is elég szorgalmat és erélyt tanúsítanak az Ur szőlő-
jében, megerősödnek a hitben, mivel már a földön is fárado-
zásukat némileg jutalmazva látják, és még nagyobb erélyre 
késztetnek a sz. tudományok müvelésében és az elöhaladás-
ban az erény utján. 

Végre, mivel mint mindenütt, ugy fájdalom a clerus 
keblében is vannak, kik ugy tűnnek fel az életben, mintha 
nem ismernék a közmondást, nem minden arany ami fény-
lik — van e hathatósabb eszköz az ilyenek megfékezésére 
és megszégyenítésére, mint a nyilvános vizsgálattétel ? — 
miáltal meggyőződhetnek, mily roszul ismerék magukat és 
mennyire igaz volt a világ az ő Ítéletében ! 

Ez előadottakban találjuk czélját a javadalomra pá-
lyázó pásztorok hittani megvizsgáltatásának. Czél, mely 
végső következményeiben oda vezet, hová mindennek kell 
irányulnia, Isten dicsőségére és a lelkek üdvére. Czél tehát, 
melynél magasztosabb nincs. Csak az oly pap méltó és al-
kalmas a hivek igazgatására, ki az egyház kívánalmainak 
tökéletesen eleget tesz. Ezért bölcsen, igen bölcsen rendelte 
el a tridenti zsinat. „Expedit maxime animarum saluti a 
dignis atque idoneis parochis gubernari. Id ut diligentius ac 
rectius perficiatur, statuit s. synodus, ut eum parochialis ec-
clesiae vocatio, etiamsi cura ecclesiae vei episcopo incumbere 
dicatur, et per unum vei plures administretur, etiam in eccle-
siis patrimonialibus seu receptivis nuncupatis, in quibus 
censuerit episcopus uni vei pluribus curam animarum dare, 
quot omnes ad infrascriptum examen teueri mandat". ') 
Ugyanezen parancs más helyen még erélyesebben fejeztetik 
ki : „Praesentati seu electi vei nominati a quibusvis ecclesi-
asticis personis, etiam sedis apostolicae, non instituantur, nec 
confirmentur neque admittantur, etiam praetextu cujusvis 

') Sess. XXIV de rof. c. 18. 

privilegii seu consuetudinis, etiam ab immemorabili tempore 
praescriptae, nisi fuerint prius a locorum ordínariis exami-
nati et idonei reperti. Et nullus appellationis remedio se tueri 
posset, quominus examen subire teneatur."*) A zsinat tehát 
igen szigorú e rendszabály életbeléptetésében és ellenében 
semmi kiváltságot vagy szokást nem ismer, melynek ürügye 
alatt a megyéket vagy egyeseket illetőleg kivétel történjék. 
Szigorának még nagyobb nyomatékot ad, midőn a canon 
végén mondja: „alias provisiones omnes seu institutiones, 
praeter supradictam formám factae, surreptitiae esse cense-
antur."3) A zsinat ezen hatályos szavaira látszik vonatkozn1 

az emiitett egyházkerület azon kérelme, hogy ha nm. püs-
pök ezen rendszabályt — a törvény eredetére |vonatkozó-
lag — megszüntetni, némi tekintetek tiltanák, hatalmas be-
folyását mérlegbe vetni kegyeskedjék, hogy az minél előbb 
megszüntessék. 

Azt pedig, hogy a javadalmat a jobb és érdemesebb 
lelkipásztor nyerje el, — felesleges mondanunk, — hogy az 
igazság kívánja. Ellenkező esetben, ha a javadalmak csak 
önkény szerint osztatnának ki, — az egyház önmaga met-
szené el tekintélyének és hatalmának legüdvösebb életerét. 
Ez esetben sok pásztor száműzné a tudományt, mert hisz 
müvelésére semmi által sem ösztönöztetnék. A hivatásra meg-
győzőleg itt nem hivatkozhatunk. A lelkipásztorok a világ-
ban működnek, — és pedig in medio pravae Jet perversae 
gentis. A rosz könnyen liarapódzik. A pásztorok szintén em-
berek. A roszra való hajlam,a helytelen vágyak nem szűnnek 
meg az emberben soha, a rosz példák mindig vonzanak. A 
tudományos clerus pedig egyik leghathatósabb eszköz a 
vallás és az egyház ügyének előmozdítására. Ezért bármily 
körülmények, bár nyomasztó politikai légkör hatása alatt is 
fejlődött e rendszabály, — szükségessége ma épen ugy, mint 
akkor, sőt még fenyegetőbb is, igy üdvössége mindenkorra 
meg van állapítva. 

Attól pedig, hogy e rendszabály megakadályozná az 
érdem jutalmazását, minthogy a lelkész, ki több éven át 
példás türelemmel és ernyedetlen buzgalommal működött, 
gyakran utána tétetnék egy fiatalnak csupán azért, mivel 
ez jobban tette le a vizsgálatot, — épen nincs mit tartani. 
Mert a megvizsgáltatás nemcsak a tudománybani előmene-
telre és készültségre, hanem a kor YEíy 3JZ erkölcsökre, a hosz-
szabb szolgálat következtében szerzett érdemekre is kiter-
jeszkedik, — amint a zsinat világosan mondja : „Peracto 
deinde examine renuntientur, quotcumque ab his idonei ju-
dicati fuerint aetate, moribus, doctrina, prudentia et aliis re-
bus ad vacantem ecclesiam gubernandam opportunis"4) és 
Benedek hozzá teszi : „Nisi examinatores haec omnia expen-
dant, muneri suo non satis faciunt."5) Miért is a pályázók 
nemcsak megvizsgáltatnak, hanem benyújtott folyamodvá-
nyaik is, melyekben érdemeik félsoroltatnak, tekintetbe 
veendők.r>) 

Nincs mit félni a szenvedélyektől és részrehajlás-
tól Jurentque omnes, mondja a szinat, ad sancta Dei evan-

*) Sess. VII de ref. c. 13. 
s) Sess. XXIV de rof. e, 18 in tine. 
«) Sess XXIV c- 18. 
5) Encycl. ad omnes eppis. dd. 18 dec. 1742. Cum illud § 10. 
B) XIV Bened. ugyanott § 15 és réf. SCC. in vip. 19 jan. 1788. 
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gelia, se quacumque humana affectioiie postposita, fideliter 
raunus exsecutoros. Caveantque, ne quidquam prorsus occa-
sione hujus examinis nec ante nec post accipiant." Es ezen 
eskü lényeges,7) ugy hogy az eskü előtt letett vizsgálat sem-
mis.8) Továbbá az examinatorok csak arról adnak értesítést, 
kik az alkalmasak ; megitélni, ki az alkalmasabb és mél-
tóbb, egyedül a püspök joga.9) 

Es ha mégis visszaélés történnék, és valaki mellőzve 
találná magát, van mód a sérelem orvoslására. Tiz nap alatt 
kinek-kinek jogában van fölebbezni ; söt még azon esetre is, 
ha az examinatorok netaláni személyességtől vezéreltetve, 
egynek nehezebb feladatot tűznének ki, mint a másiknak, 
ezen esetre is segitve van. Ugyanis a Sacra CC.10) tanácsolja, 
hogy a pályázóknak ugyanazon kérdések adassanak, ugyan-
azon idő engedtessék valami kis beszéd kidolgozására, — 
és helye van az uj vizsgálattételnek is. 

A kegyurak jogait sem korlátozza e rendszabály, — 
ugy hogy ellene alaposan panaszt emelhessenek. Mert va-
lamint minden társadalomnak, ugy az egyháznak is joga 
van, szolgái kellékeit meghatározni és azok képességéről 
magának meggyőződést szerezni. A kegyurak nagyon jól 
tudják, hogy az egyház igazságtalan nem lehet, és az érde-
mesebb mindig előbbre teendő a kevésbé érdemesnek. Es ha 
találkoznának, kik neheztelésöket éreztetnék azon lelki-
pásztorral, ki ellenökre nyerte el a javadalmat, — helye 
van a panasznak ; de egyes esetek, söt ha több volna is, nem 
elegendő ok valamely rendszabály eltörlésére, mely oly üd-
vösnek bizonyult be. E rendszabály eltörültetése seb volna 
az egész egyházon, mig egyes esetekben, ha csakugyan lé-
teznek, — csak egyes lelkipásztorok vagy községek szen-
vednek. A közjó előbbre teendő egyesek nyugalmának. 

Az egyház annyira ragaszkodik e rendszabályhoz, 
hogy a püspököknek kényszerítő hatalmat is enged azok 
irányában, kik vonakodnának, vizsga alá vetni magokat.1 ') 

Ezen felül külmegyei lelkipásztorok is pályázhatnak 
valamely üresedésben levő javadalomra,12) hogyan fogják 
a főpásztorok megismerhetni ezek képességét és készültsé-
gét vizsga nélkül ? 

Végre van helye a felmentvénynek, s igy ha valaki 
ifjabb korában dicséretesen tette le a vizsgát, ha élemedet-
tebb korában más, talán nyugalom tekintetéből kisebb java-
dalomra akar átmenni, a püspök által felmentethetik. 

Mennyire fontos és mily nagy horderejű e rendszabály, 
abból is kitűnik, hogy a concordatumha is felvétetett. Ugyan-
is 14-ik czikkelye igy hangzik : „Parochiis omnibus provi-
debitur publico indicto concursu et servatis concilii Trid. 
praescriptionibus az 1850-ki esztergomi conferentiák nem-
csak hogy elismerik és feltételezik ezen vizsgát, hanem 
némi részletes intézkedéseket is tesznek, melyeket később 
a polgári törvény is megerősített.14) Igaz ugyan, hogy az 
emiitett intézkedések némileg eltérnek a tridenti jogtól 

Ref. SCC. rip. 21 jun. 1788. 
8) SCC. in Alban, 2 dec. 1628. 
9) SCC. in Abul. 1 dec. 1Ö93. Casert. Conc. 17 dee. 1729. 
10) dd. 10 jan. 1771. 
*') SCC in Landen. 11 sept. 1672. 
" ) SCC apud Nicol. v. Concursus et in Benev 22. maji 1784. 
'*) L R B 1853 2. Abtheil. n. 24. 

(amire szintén czélozni látszik az emiitett egyházkerület b) 
alatt) ; de a lényeg megmaradt ; a rendszabály eltörültetése 
sehol sincs kimondva ; az uralkodó szokást pedig, mely sze-
rint kétszer évenkint tartassék az examen concursuale,S.CC 
negotiis extraordinariis proposita, 10 év folyamára, helyben-
és jóváhagyta, mindazonáltal oly feltétel alatt, hogy amiket 
XIV. Benedek1 5) rendelt, érvényben maradjanak, úgyhogy 
ezen oldalról a kérdésben forgó vizsga ellen semmit sem 
lehet ellenvetni. 

A törvény tehát világos, szigorú, többször megerősít-
tetett, eltörültetése sehol sincs kimondva, sem a pápa, sem a 
S.CC által. Ezért csak örülni lehet, ahol életben van ; óhaj-
tani, ahol nincs. A teher, mely egyesek vállaira nehezedik, 
nem egyensúlyozhatja a hasznot, mely e rendszabályból az 
egész egyházra és a megyékre háramlik. Mi részünkről,ugy 
vagyunk meggyőződve, hogy ez a legczélszerübb eszköz a 
papságot folytonos művelődés és haladás munkájában tar-
tani, legbiztosabb ut a javadalmak kiosztásában szükségelt 
részrehajlatlanság és igazság gyakorlatára ; — s ezért távol 
vagyunk attól, hogy kárhoztatnék e rendszabályt, sőt in-
kább uj jövőt kötünk behozatalához azon megyében, mely-
ben mai napig sincs életbeléptetve. 

Szemük-

ROMA (a szentszék és a muszka kormány közötti ok-
iratok.) A chersonesusi roppant megye, mely Krimiát, Sara-
tov tartományt, és Georgiát foglalja magában, egy rendes 
püspökön kivül csak Saratovban birt segédpüspököt, a pápa 
óhajtotta, hogy legalább is Tiflisben legyen még egy segéd-
püspök. — A pápa atyai gondoskodása kiterjedt a szeren-
csétlen egyesültekre is, kik az 1839-iki gyászos nagy hite-
hagyás után szétszórva voltak a birodalomban pásztorok 
nélkül, kivéve a chelmi egy megyét. — Bludov gr. azt 
akarta volna elhitetni, hogy egyesültek már alig léteznek, 
mivel vagy az államvallásra, vagy a latin-szertartásra tér-
tek át, akik pedig maradtak, oly csekély számúak, hogy 
nem érdemes azoknak külön lelkészi állomásokat, vagy me-
gyéket szervezni. Helyesen jegyeztetett meg erre, hogy alig 
hihető, miszerint a még 1839 előtt is milliókra menő katho-
likusok erőszak használata nélkül váltak volna meg hitük-
től, ha pedig most kevesebb számmal vannak ily egyesül-
tek, ezeknek lelki gondját az illető latin-szertartásu püspö-
kökre bizni lehet, elhanyagolni pedig nem lehet. 

Mélyen szomoritották a szentatyát, az orosz biroda-
lomban a kath. hitre térök ellen fenálló büntető-törvények. 
Ezek végrehajtásáról köztudomásra jutott dolgok nem en-
gedték meg, hogy a pápa képviselői megnyugodjanak az 
orosz követek ama magyarázatán, hogy ama büntetések 
csak az orosz egyház által a hitehagyókra szabott canoni 
büntetések, és ama törvények bizonyos túlbuzgó proselytás-
kodás ellen, mint elövigyázati rendszabályok, hozattak. 

Végre a fejedelemnek és törvényeinek absolut enge-
delmességet igérö eskü, melyre a muszka kormány a kath. 
papokat ép ugy, mint egyéb hivatalnokokat, kötelezte, szük-
ségkép a szentszék ellenmondását szülte. Az egyház ugyanis 
nem helyeselhet ily esküt, ha Isten és törvényei iránti en-
gedelmesség nincs kikötve, vagy a fejedelem által nyilváno-

,5) In encyel. Cum illud et 1. 4. synod, dioec. c. 7. 
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san kimondva. All ez különösen Oroszországról, hol annyi 
törvény volt, mely a lelkészek, a papok lelkismeretébe üt-
közék. — A czár képviselői kijelenték, hogy nincs arra uta-
sítások, hogy az apostoli szék e tekintetbeni kívánalmainak 
eleget tegyenek, vagy azokat akár csak „ad referendum" 
elfogadják. 

A szentszék azon feltevésből indult ki, hogy nem eléggé 
fogták fel az általa kifejtett indokok jelentőségét, reményié, 
hogy a czár képviselői által Pétervárott teendő jelentés után 
mégis sikerülni fog az igazságos követelményeknek érvényt 
szerezni. E reményben a szentszék követelései egy külön 
jegyzőkönyvben kifejtettek. (4-ik okm.) 

Miután Bludov gróf Romából távozott, a pápa 1847 
aug. 10-én kelt levélben újra az orosz czár nagylelkűségé-
hez fordult, kérvén öt, háritaná el az akadályokat, melyek 
az államaibani kath. vallási ügyek tökéletes rendezését gá-
tolják. (5. okm.) Hogy a még tisztába nem hozott kérdések 
megfejtése siettessék, és a kölcsönös megegyezést kinyert 
ügyek végrehajtása ne hátráltassék, a szentatya kívánta, 
hogy Buténeff gróf értesíttessék arról, miszerint az utóbbiak 
végrehajtását kész azonnal eszközölni, lia a ratificatio Pé-
tervárott akadályokra nem talál. (6-ik okm.) 

Ugyanazon év nov. 15-én jött meg a czári válasz a 
pápa levelére. Ebben a czár biztositja a pápát, hogy a benne 
helyezett bizalomban nem fog csalatkozni, hogy kath. alatt-
valói békében fogják élvezhetni vallásuk áldásait. Jelenté 
egyúttal, hogy a közös megegyezéssel hozott szabályoknak a 
megerősítését megadta,és a ratiiicált példányok kicserélésére 
a rendeléseket megtette. (7-ik okm.) Es valóban Buteneff gróf 
1847 dec. 21-én kelt jegyzék által hivatalosan jelentette a 
ratiticatiot, egyúttal néhány megjegyzést tevén a concorda-
tum 25 ik czikke értelmében a neveidékben kinevezendő ta-
nárokra nézve. (8 és 9 okm.) Eme előzékenységben a pápai 
kormány bizonyságát vélte fellelhetni annak, miszerint a 
czár a pápa egyéb kívánalmait is teljesíteni fogja, és azon 
pontokra nézve is egyezkedés fog létesülni, melyekre nézve 
eddig meg nem egyezhettek, ebbeli reménységének kifeje-
zést adott, egy válaszképen Buteneffhez intézett jegyzékben 
1848 jan. 28-án. (10 okm.) 

Az orosz kormányba helyezett jó remény némi való-
sulást nyert az ugyanazon év jul. 5-én Nesselrode gróf által 
az orosz követhez intézett jegyzékben, melyben az a föntar-
tott pontok közöl kettőre, a 6-ikra és 8-ikra nézve ajánl 
megoldást, t. i. a házassági és egyéb egyházi ügyek birói el-
intézése, és az ujon felállított chersonesusi megyében egy 
második suft'raganeus kinevezésének engedélyezésére vonat-
kozólag. (11—12 okm.) Ezért a szentszék sietett kijelenteni, 
hogy mind a második suft'raganeus engedélyezését, mind ama 
birósági eljárást helybenhagyja. Ez utóbbi szerint az érseki 
székeknél másodbiróságilag elintézett ügyek a pápához fö-
lebbezendők, amelyek pedig az érseki széknél mint első 
fokú bíróságnál döntettek el, afölött a két legközelebbi püs-
pök, apostoli delegatioval felruháztatván, fog ítélni. (13 
okm.) 

A dolgok idáig érlelődvén, a pápa a juliusi consistori-
umban a kath. világgal a kötött concordatumot megismer-
tette, és elszámlálván a pontokat, melyekre nézve még egyes-
ség nem jött létre, reményét fejezte ki, hogy az orosz biro-

dalom sorsát kezében tartó czár igazságszeretetétől ezekre 
nézve is megoldást vár. A concordatum mennél hamarábbi 
keresztülvitelét óhajtván a pápa, a mohilevi érsek, a lucki, 
zytomiri és vilnai püspökök kinevezésére szükséges okmá-
nyokat megszerezvén, a canoni eljárást elrendelni kegyeske-
dett ; kiadta az „Universalis" bullát, „melybon a püspöki 
megyék uj határ kijelöléseit (circumscriptio) megtette, egy-
úttal a birodalom latin szertartású püspökeihez két apos-
toli iratot intézett, az államtitkár bibornok utasítását mellé-
kelvén, melyekben meghagyja nekik, hogy a 4-ik laterani 
zsinat rendelete értelmében a megyékben elszórt, más 
szertartású katholikusoknak lelki gondját hiven viseljék. 
(14., 15. okm.) Mindezeket megtevén a szentszék, reményl-
liette, hogy az orosz kormány is végrehajtandja lelkismere-
tesen a concordatumot. Ezt követelte a természeti, ugy 
mint a nemzetközi jog, hogy t.. i. a szerződések megtar-
tassanak. 

Azonban fájdalommal kell mondani, ezen szerződés 
hosszas tárgyalások eredménye, melyet a kath. világ és 
Europa követelt, mely egy részben adta csak vissza a Len-
gyelország felosztásakor ennek számára biztosított szabad-
ságokat, majdnem holt betű maradt, és folyton ellenséges 
indulatu törvények és erőszakos tények által csonkittatott, 
mely utóbbi tények elösorolásából kiderülend, ha váljon 
igaz-e, mit a szentatya mult oct. 29-ki allocutiojában mon-
dott, hogy az orosz kormány hosszú idő óta szünetnélküli 
harczot indított szent hitünk ellen, hogy azt Lengyelország-
ból és egész birodalmából kiirtsa V (Folyt.) 

Szentszéki határozat. 
MALACITANA seu HISPALEN. beatificationis et cano-

nizations ven. servi Dei fr. DIDACI JOSEPHI a GADIBUS 
sacerdotis professi ordinis minorum sancti Francisci Capuc-
cinorum. 

Instante Kmo P. D. Josepho a Llerena sacerdote pro-
fesse ordinis Minorum sancti Francisci Capuccinorum po-
stulatore causae von. servi Dei Didaci Josephi a Gadibus 
praefati, Emus et Rmus D. Cardinalis Carolus Augustus do 
Reisach hujus causae poncns, sequens proposuit dubium in 
ordinariis comitiis sacrorum rituum Congregationis hodierna 
die ad Vaticanum habitis : an sententia judicis ab episcopo 
Malacitano subdelegati, super cultu praefato ven. servo Dei 
nullatenus exhibito, seu super obedientia decretis sa. me. Ur-
bani VIII sit contirmanda in casu, et ad effectum de quo 
agitur ? Emi porro ac Rmi patres sacris tuendis ritibus prae-
positi, omnibus accurate perpensis, auditoque voce et scripto 
R. P. D. Petro Minetti sanctae fidei promotore, rescribere 
censuerunt : affirmative. Die 9 februarii 1867. 

De praemissis autem facta per subscriptum secretarium 
Sanctissimo Domino Nostro PIO PAPAE IX relatione, San-
ctitas Sua sentcntiam sacrae Congregationis ratam habere, 
et contirmare dignata est. 

Die 14 iisdem mense et anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinac Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco t Sigui 
D. Bartolini S. R. C. secretarius. 
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VEGYESEK 
Mielőtt bővebben ismertethetnénk, kegyes olvasóinkat 

egy munkára figyelmeztetjük, melyet m. s főt, Roskovány 
Ágoston, nyitrai püspök ur kiadott e czim alatt : „Romanus 
Pontifex tamquam primas Ecclesiae et princeps civilis e mo-
numentis omnium saeculorum demonstratus, additâ amplis-
sima literatura." A munka öt kötetből áll, mindenik kötet 
44—72 ivből ; s mikint a méltóságos szerzőnek neve, már 
az előbbi munkákból is, bizonyítja, mindazok előtt, kik a 
kútfőket keresik, belőlök dolgozni szeretnek, egyes, teljesen 
kimerített tárgyak s tárgyalások becsét ismerik, ezen öt kö-
tet is soha eléggé meg nem hálálható, eléggé meg nem be-
csülhető értékkel bir. Ezt azon czélból hozzuk köztudomás-
ra, hogy akik e munkát birni óhajtanák, a nyitrai püspöki 
irodához forduljanak, és pedig minél előbb, mert, külföldi 
kereskedőnek bizományba adandó levén a nagy munka, itt-
hon csak kevés példány, ez is igen rövid ideig lesz a föntne-
vezett irodából megkapható. Ára példátlanul olcsó, a 200 
ivet meghaladó munkának ára csak 10 ft. o. é., tehát 20 
ivre esik egy forint, ami mindenütt szokatlan. 

A ,Hon' szerkesztősége mart. 3-iki számában tiltakozik 
a P. Hirnök által tett azon betudás ellen, mintha ö a kath. 
egyház javait elkobozandóknak javasolná. „Többször ki-
mondottuk és újra kimondjuk, igy ir a ,Hon', hogy semmi-
féle egyházi vagyonnak más felekezet javára (a Prot, lap az 
alapítványokról, és a Hon, a Napló is mondott ilyeseket, s 
Gellért megczáfolta mindnyájokat) vagy politikai czélokra 
való confiscatioját, abban megosztozást se nem ajánlunk, se 
meg nem engedünk, amennyire hatáskörünk engedi." Lud-
vighnak ide vágó czikkeit kár volt tehát közölni, aki már a 
temetők elkobozását is pengette. A szabadelvű igyekezzék, 
hogy igazságos tudjon lenni. „De igen is követeljük, itt jön 
a ,Hon' egyéni nézete, és ezzel tartozunk a hazának, és a 
korszellemnek, (mi mindkettőt az igazság hatalma alá haj-
tanok,) hogy a kath. egyházi vagyon, a kath. status vagyo-
na, és ne egy néhány kitüntetett ember beneficiuma gya-
nánt tekintessék ; hogy annak jövedelmei a kegyes alapitók 
által kitűzött czélokra fordíttassanak ; hogy a kath. népne-
velésre szánt alapítványok ezen rendeltetésüktől el ne vo-
nattassanak, és a legtöbb érdemmel, mert legtöbb fáradság-
gal járó néplelkészi, lelkészsegédi és tanítói állomások más 
országokkal hasonló méltányossággal dijaztassanak. Mindig 
azt fogjuk sürgetni, hogy az állam ügyeljen fel reá, hogy a 
kath. egyházi javak a kath, vallási és népnevelési czélokra 
fordittassauak " — Röviden sok van mondva, sok téveszme, 
határozatlanság felhalmozva : amire hasonlólag röviden és 
határozottan válaszolva, mi is mondjuk : hogy az egyházi 
javak saját czélokra fordíttassanak, amint ezt az egyházi 
canonok és hazánk régi törvényei követelték; de ezen czé-
lokra fordíttatva, mindig egyes egyházi személyek igazga-
tására bízatnak, kik beneficiatusoknak hivattatnak, akik-
nek a canon megadja a tisztességes ellátást, a többit, ami 
fönmarad szent czélokra fordítani parancsolja; úgyhogy eb-
ben a canon a jó ,Hon'-nak gondosságát már megelőzte, s ez 
nem teend jobbat, mintha a canonok végrehajtását fogja kí-
vánni. Gazdagabb beneficium csak nagyobb kötelesség, terhe-
sebb felelősség szent czélokra, melyek a hazát gazdagítják, 
többet fordítani. A kath. status vagyona a kath. egyház 
bir toka; magas, erkölcsi szempontból, mikint Roma az egész 
kereszténység tulajdona, de nem szoros jogi értelemben. Kö-
vetelheti a kath. status, hogy azon javak kath czélokra for-
díttassanak, s ebben a püspökség lesz a legbuzgóbb köve-
telő, parancsoló ; de nem, hogy a kath. status azon egyházi 
birtokot, mint sajátját, maga között feloszthassa, vagy más 
czélokra fordíthassa. A püspökök és az egész papság köve-
teli, hogy az alapítványok a kegyes alapitók szándéka sze-

rint rendeltetésükre fordíttassanak ; ebben a pápa, az apos-
toli király, és a püspökség a biró, ítélő, végrehajtó. Főérdem 
a plébánosoké, de nem minden érdem ; más papi működés is 
szükséges, érdemteljes, s terhes, például lelkipásztorokat ne-
velni; s hogy ezen lelkipásztorokról a ,Hon< a püspökség el-
len akar gondoskodni, észrevételünk az, hogy a püspök fő-
lelkipásztor ; s akik a püspök ellenében ajánlottak pártolást 
a plébánosoknak, azok a plébánosokat később száműzték. 
Plébános nincs püspök nélkül, püspök ellen, s aki a megyei 
püspökség 10,0U0 hold földjét sérthetetlennek nem tart ja , 
nem lesz az előtt sérthetlen a plébános 50 hold földje sem. 

A franczia hivatalos lap tudósít, hogy a szentsir kúp-
jának kiigazítása, Mauss franczia építész vezetése alatt, már 
az első emeletet meghaladta, úgyhogy az isteni szolgálat 
veszedelem nélkül végeztethetik. A kúp boltíve, amint 
várni lehet, májusig ki lesz igazítva. — Chinából pedig tu-
dósít, hogy Li-hong-chaug, nankini nagymandarin, aki a 
keresztényeknek oly makacs ellensége volt, a császár által 
hivatalából letétetett, helyébe Tsen koo-fuu, az európaiak 
barátja neveztetett ki. 

Az anglikán püspökök és főesperestek, szokás szerint 
gyűlésbe ültek, hogy az államegyház ügye'röl bölcsen ta-
nácskozzanak ? E gyűlés hivatalos nyelven ,convocatio'-nak 
neveztetik, s két kamarából áll, felsőből, hol az érsekek s 
püspökök, és alsóból, hol a főesperestek ülnek. Az egész con-
vocatio kettőt határozott, első, hogy a ritualistákat kárhoz-
tatta, — majd ezek a püspökök és dékánok fejére a szent-
atyákat fogják olvasni ; második, hogy juniusig elhalasztotta 
a gyülésezést. 

A magára hagyatott, vagy inkább mivel az Isten és 
az egyház senkit sem hágy magára, tehát a kath. egyház 
vezérletét az igazságban megvető ész, lenne bár legjelesebb, 
az ö természeti magasságából a természetelleni nevetséges-
ségbe esik. Példa legyen. Mirandolo gróf Luccában 1825-ben 
egész birtokának örököséül azon potykát nevezte ki, melyet 
ő 20 év óta táplált. Az egyháztól elpártolt ész, hogy potyka-
ész lehessen, csak ily példában láthatjuk. Potyka-ész ! ol-
vasd a szentírást, és keress,vagy inkább csinálj magadnak val-
lást. — 1781-ben egy toulousei molnár az ő veres szőrű Papil-
lon nevű szamarát tette örökösül. Ez is vizsgálhatta a csillago-
kat.— Dupuis Adam roquemonti polgár,az ő 32 macskáját ne-
vezte ki átalános örökösül. Bokkey, angol lord az ő négy 
kutyájának hagyta mindenét, azon kikötéssel, hogy a négy 
kutya, kőből faragva, diszitse Bokkey ö lordsága síremlékét. 
Cuffart Henriette az ő majmának 100,000 font sterlinget, Tib 
kandúrjának évenkint 5,000 fontot hagyományozott.—Chris-
tian, bécsi egyetemi tanár, Cyrus vizslájának 6000 ftot és 
könyvtárát hagyományozta. A hagyományozottak-e, vagy 
pedig a hagyományozok voltak állatok ? — Ezek szabadel-
vűek valának,mert az okosság ellen is szabadon cselekednek. 

Egy pór belép az ügyvédhez, panaszolva, hogy ő 100 
frtal adós, s hitelezője őt perrel s birtokának kótyavetyén 
leendő eladásával fenyegeti. Az ügyvéd előkéri a kötelez-
vényt. A pór mondja, hogy nem mutathat fel semmit, 
mert az egész kölcsön négy szem között történt. „Ugy hát, 
mondja az ügyvéd, becsületességedtől függ, akarod-e a 100 
frtot fizetni, hiteleződ lármázhat mennyit akar, ne félj sem-
mit." „Köszönöm alásan, ajánlom magamat." — „Nem ugy, 
de fizess öt forintot az ügyvédi tanácsért." „Mutassa elő a 
kötelezvényt, ügyvéd ur." „Minek kötelezvény V most beszél-
tünk." „Kötelezvény nélkül fizetni, becsületességtől függ ; Is-
ten önnel ügyvéd ur."—Elvette diját. A jólelkű plébános más 
tanácsot adott volna.—Ez évben történt, hogy egy olasz pap 
30,000 frankot fizetett az adó-pénztárnál, melyet egy gyónó, 
aki az adópénztárt Itáliában meglopta, visszatérített. E 
gyóntató nem mondta, hogy becsülettől függ a vasszafizetés^ 
hanem „fizess." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érk.ivy, Galg-óezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. 
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I. Félév. 1867. 

A kath. egyház Magyarországban ismét egyik főpásztorának halálát siratja. LONOVICS JÓ-
ZSEF, egykoron csanádi püspök, most kalocsai érsek, makacs torokbajban több évek óta, de 
különösen az utólsó évben súlyosan szenvedvén, márt. 13-án, délután az Urban elhunyt. Az or-
vosi tudomány nem segített a bajon, a sebészeti ügyesség, a műtétei nem már az életet, hanem 
inkább az élethalálos küzdelmet hosszabbította meg. Jézus Krisztus, a főpásztorok mennyei pász-
tora az érseket, mielőtt megyéjét láthatta volna, megyéje három hónapos kormányzásától ma-
gához hivta. Az érseki palást, Romából küldetve, már csak a halott testre tétethetett fel. Aki a 
megholtnak elmenagyságát ismerte, mindig bámulta ; a szélesre terjedő, néha két óráig nyúló, 
mégis végre mindent, ami mondatott, összefoglaló társalkodási előadásai felejthetetlenek lesznek. 
Ezen ismeretgazdagság, előadási tökéletesség őt a legjelesebb szónokok közé emelte, alig hagy-
ván előtte valakit, sokat helyezvén utána. Mint törvényhozó, mint bíró, mint tudós, mint iró, 
mindig jeles, mindig kitűnő volt. A vegyesházasságok ügyeit, mint az apostoli király és a ma-
gyar püspökség megbízottja, Romában végezte. A mindent felfogó elméje, hü emlékezete, a se-
gédeszközökben feltaláló ügyessége miatt a tanácsadásban a legfőbb méltóságok és államárok 
előtt keresetté lett. Előre haladt korával elmeéle semmit sem fogyatkozott. Nagy volt elmema-
gasságában, nagyobb volt tiz éves balsorsában, mely őt nemcsak meg nem törte, de meg sem 
hajlitotta, amint az akkor irt és kiadott jeles irodalmi müvei bizonyítják. Mindenütt kitűnő tisz-
telet környezte őt. Az egyháznak, a szentszéknek engedelmes hű fia, jámbor, példás papja, az 
Istennek ajtatos szolgája, a ker. kath. hivek vigasztaló, erősítő példája volt. Papi köteles ajtatos-
ságait mindennap, más keresztényi ajtatosságait havonkint végezte. A rosariumot, kivált a szent-
szék, a szentatya, az egyházért, a hazáért szerette végezni. Betegsége sulyosodván, megértette, 
hogy Jézus, az örök biró, közel van, — a haldoklók szentségeit felvette. A contritio gyakorlata ugy 
is szokása volt. Személyes erényeiben soká kipótolhatatlan marad. Plenus dierum et meritorum 
in osculo Domini migravit ex palestra dolorum. Emléke áldásban lesz. Az örök világosság fé-

nyeskedjék neki ! ! 

TARTALOM : Gyászhir. — A kath. egyház és a kény-
uralom. — A zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele 
a tekintélyről. — Egyházi tudósítások. — Szentszéki hatá-
rozat. — Vegyesek. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Cum modestia et timoré conscientiam haben-
tes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,con-
fundantur,qui calumniantur vestram bonam in 
Christo conversationem. (I. Petr. III. 16.) 

III. De elleneinknek azon állítása, hogy a kath. 
egyház a kényuralmat támogatja, igen fényesen 
megczáfoltatik az egyházi hagyomány által is. Mit 
bebizonyitandók — hogy hosszasak ne legyünk — 

csak néhány sz.-atya és egyházi irónak ide vonat-
kozó szavait szándékunk idézni ; p. o. Tertullian igy 
szól: hoc impérium cuius ministri estis civiles — 
non tyrannica — dominatio est. (Apol. adv. gent, 
nr. 2.) Synesius pedig: regem a tyranno distarecen-
seo — at qui per luxum potestate abutitur, et im-
périum voluptate ac deliciis conterit, suas omnes cu-
piditates explendas sibi esse ducens, unde subjecti 
sibi gravissimis damnis afficiantur, idque ex multo-
rum imperio lucrum députât, si quam plurimi suis 
libidinibus ac cupiditatibus serviant, eum inter pe-
cora coquum appello, eum tyrannum esse censeo. 

23 
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— Nazianzi sz. Gergely következőleg inti az ural-
kodókat: „imperatores purpuram revereamini. Cog-
noscite quantum id sit, quod vestrae fidei commis-
sum est Supera solius Dei sunt, infera autem 
vestra etiam sunt. Subditis vestris Deos vos prae-
bete." 

Sz. Ambrus a többi között azt állítja, hogy a 
királyok rendeltettek a népek végett, nem pedig a 
népek a királyok végett, és Istennek terve szerint 
inkább a királyok a népeké, mintsem a népek a ki-
rályoké. Ezen igazság, úgymond, elmésen a sz.-atya, 
nemcsak hogy semmit le nem von az uralkodók 
nagyságából, hanem inkább még növeli azt, és na-
gyobb fényt kölcsönöz neki ; mert mi által közelit-
hető meg inkább az Isten, mint midőn valaki a köz-
boldogság és egy egész birodalom jóléte végett ren-
deltetik ? 

Sz. Athanáz igy ir a császárhoz: „tibi Deus 
impérium commisit, nobis, quae sunt Ecclesiae, tra-
didit ita et tu cave, ne quae sunt Ecclesiae ad te 
trahens, magno crimini obnoxius sis. Date, scriptum 
est, quae sunt caesaris caesari, quae sunt Dei Deo-
— Haec ob curam tuae salutis scribo." 

Aranyszájú sz. János idézi egy remetének The-
odosius császár biztosaihoz intézett ezen erélyes sza-
vait : „gravia quidem patrata sunt . . sed imperatoris 
humanitatem non excedit gestorum iniquitas. Sta-
tuae quidem dejectae iterum erectae sunt et pro-
priam receperunt formám et facinus cito emendatum. 
Si autem vos Dei imaginem interfeceritis, (Antiochia 
lakóit) quomodo rursum poteritis rem male commis-
sam revocare ? quomodo exstinctos suscitare et ani-
mas corporibus reddere?" (Horn. XVI. ad pop. An-
tioch.) 

Sz. Ágoston pedig ezeket irja: „sed felices eos 
dicimus, si juste imperant . . . si Deum timent, dili-
gunt, colunt; si plus amarint illud regnum, ubi non 
timent habere consortes, si tardius vindicant, faci-
lius ignoscunt; si eamdem vindictam pro necessitate 
regendae tuendaeque reipublicae, non jn'O saturan-
dis inimicitiarum odiis exserunt; si eamdem veniam 
non ad impunitatem iniquitatis, sed ad spem corre-
ctionis indulgent . . . si maiunt cupiditatibus pra-
vis, quam quibuslibet gentibus imperare. Etsi haec 
omnia faciant, non propter ardorem inanis gloriae, 
sed propter caritatem felicitatis aeternae, tales chri-
stianos imperatores dicimus esse felices." (De civit. 
Dei L. VII.) 

Sz. Bernát 274-ik levelében pedig igy nyilat-
kozik: „ad hoc constituit principem super terrain 

princeps regum terrae, ut sub eo et pro eo bonos 
foveas, malos coerceas, pauperes defendas, facias ju-
dicium injuriam patientibus." 

De nem szükséges ott hosszasan a sz.-atyákra 
és azok tanára hivatkoznunk, a nyilvános és fényes 
tények tanúskodnak állitásunk mellett, hogy a kath. 
egyház minden időben tiltakozott a kényuralom és 
tisztfeledő uralkodók ellen ; és erőszakoskodásaik és 
igazságtalanságaik ellenében legyőzhetlen erélyt 
fejtett ki. 

Az egyház a pogány császárok kényuralmának 
megtörésére kezdetben az apostolokat küldi ki, 
akiktől azok, midőn az Isten igéje hirdetését zsar-
nokilag betiltani igyekeztek, azon bátor szavakat 
kénytelenittettek hallani : „si justum est in conspe-
ctu Dei vos potius audire quam Deum." (Act. IV.) 
Hiába verették az apostolokat lánczra, hiába hur-
czoltatták őket fogságra ; tántorithatlan bátorság-
gal ekkor azt jelentik ki a kényurnak: „verbum 
Dei non est alligatum." (II. Tim. XI.) Az apostolok 
és utódaik, nemkülönben a keresztény hiveknek is 
három század folytán a zsarnokság ellenében min-
denkor tanusitott állhatatossága, végre arra birta a 
császárokat, hogy vad és véres törvényeiket meg-
szüntessék, vagy mint sz. Ágoston mondja: leges 
erubescere mutareque fecerunt. 

Nem változott az egyháznak ezen szelleme ak-
kor sem, midőn a császárokat már saját fiai közé 
kezdé számitani. Igy midőn Constantin, az arianis-
musnak kedvezve, az egyház szabadságát támadta 
meg, az egyház készebb volt minden kegyeiről és 
pártfogásáról lemondani, és visszautasítani azon ba-
rátságot, melyet csak saját előjogainak feláldozásá-
val kellett volna megváltania. — Valens császár el-
lenébe, ki a katholikusokat arra akarta birni, hogy 
a nicei hitről lemondjanak, a rendületlen sz. Vazult 
állítja. Theodor császár athesalonikaiak lemészárol-
tatása által fertőzteti meg kezeit, hétezer ember esett 
nemtelen haragjának áldozatául. De csak egy Am-
brus egy kath. püspök találkozott, ki a lábbal tapo-
sott emberiség nevében szót mert emelni, magát a 
templomot rekesztvén el előle és igy irva a császár-
hoz : „oíferre non audeo sacrificium, si volueris as-
sistere. An quod in unius innocentis sanguine non 
licet, in multorum licet? non puto;" és Dávid pél-
dájára utalva a császárt azt mondja: „quem secu-
tus errantem, sequere poenitentem." 

Ugyanezen Ambrus Il-ik Valentinian és Ju-
stina császárnénak ellenszegült akkor is, midőn ezek 
Ambrustól az arianusok számára egy templomot 
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követeltek, mely alkalommal megtagadva a követelt tem-
plom kiszolgáltatását, önmagát ajánlotta föl áldozatul. Mely 
cselekedet önkénytelenül is emlékeztet az egyházi vértanuk 
azon szavaira : „Sacerdos Dei evangelium tenens et Christi 
praecepta custodiens occidi potest, non potest — vinci." 

Aranyszájú sz. János Eudoxia császárné dühének is-
meretes ékesszólásával és szilárdságával válaszol. És midőn 
Arcád császár azt hagyta meg neki, hogy hagyná oda egy-
házát, apostolhoz méltó bátorsággal ezeket felelte : Isten-
től vettem ezen egyházat, avégből, hogy a reám bizott nép-
nek üdvét eszközöljem ; ennekokáért azt el nem hagyha-
tom ; a város azonban a tied, ha tehát igazán akarod, hogy 
egyházamat és nyájamat elhagyjam, űzzél ki abból erőszak-
kal, hogy törvényszerű mentségem legyen. 

Poitiersi sz. Hilár az orthodox hitnek paizsa, és az 
egyházi szabadságnak dicső védelmezője, egyháza ügyében 
három folyamodványt intézett Constantius császárhoz, me-
lyek harmadika nem egyéb, mint a kényuralom ellen inté-
zett ékes dorgáló prédikáczió. Midőn a chalcedoni zsinat-
ban Marcián császár oly törvényeket indítványoz, melyek 
az egyház canonjaiba ütköznek, az egybegyűlt atyák egy-
hangúlag azt nyilatkoztatják ki a császárnak, hogy a cano-
noknak fognak engedelmeskedni és nem a császárnak, és a 
kényuralomnak még árnyékát is borzadalommal utasítják 
vissza. — Az egyház a zsarnokokat, a népek elnyomóit 
egész a sírig üldözte mindenkor; ez bizonyittatik hódító 
Vilmos példája által. A kath. egyház tartotta csak fel a min-
den időben annyira magasztalt egyptusi szokást, mely a 
haldokló királyt utolsó lehelete után még egyszer megidézte 
ítélőszéke elé, a sírpartján ő várta öt, és ha élete meg nem 
ütötte az egyház mértékét, megtagadta töle az egyházi te-
metést, megtagadta a zsarnoktól imáját. 

Canterburyi Tamásnak a zsarnokság elleni ismeretes 
szilárdságát nem lesz szükség, hogy bővebben ecseteljem. 
— Hincmár, a rheimsi érsek, Prancziaország püspökei ne-
vében német Lajoshoz ezen nevezetes szavakat irja : arról 
értesüllünk, hogy azon egyházi megyékben, melyeken ke-
resztül vonulsz, szemed láttára oly bűntények és gyaláza-
tosságok követtetnek el, melyek még a pogányokét is fölül-
múlják . . . jóllehet te azt állítod, hogy azért jösz, hogy a 
visszaéléseket megszüntessed, és köztünk a békét helyre ál-
lítsad . . . minthogy tehát a közbotrányokat akarod orvo-
solni, kezd meg müvedet avval, hogy önmagadat javitsad ! 

Hogy mennyire ellenkezett az egyház mindenkor a 
szabadság hóhérjaival, nem leend szükséges, hogy a XVIII . 
századbeli korszakra utaljak, melyben a legszerencsétlenebb 
kényuralom és legborzasztóbb zsarnokság dühöngött Fran-
cziaországban. Az kívántatott akkor az egyháziaktól, hogy 
oly uton jár janak, melyek lelkismeretökkel és az egyház 
szellemével ellenkeznek ; s a papság számkivetéssel, foszto-
gatással és halállal fenyegettetik. A dicső franczia papság 
azonban lelkismereti szabadságát megóvandó, kifosztatja, 
számkivetteti, megöleti magát, de — nem hódol. — És hogy 
a franczia papság azelőtt sem hódolt a zsarnokságnak, ennek 
bebizonyítására elégséges lesz, ha azon ország három halha-
tatlan püspökére, és azok munkáira hivatkozom ; értem Bos-
suetet és lángeszének remekmüvét : Discours sur l'histoire 
universelle ; továbbá Fénélont Telemaque-jával, végre Mas-

sillont, kiről egy franczia író igen helyesen azt jegyzi meg : 
le ,,Petit Carême sera le manuel des princes. Les peuples 
opprimés le présenteront aux mauvais rois comme le plus 
éloquent plaidoyer pour la défense de leurs droits.1) — És 
a caesarismus korában ki volt az egyedül, ki Europa zsar-
noka előtt soha meg nem hajolt ? egy gyenge aggastyán, a 
kath. egyháznak látható feje VI. és Vll-ik Pius. — És a 
vitéz lengyel nemzetnek embertelen letiprását szemlélve, ki 
merte legújabb időben is az elnyomottak érdekében szavát 
fölemelni, az éjszak colossusa, a zsarnokok zsarnoka ellen ? 
senki más, mint ami méltán bámulandó, és a legmélyebb 
tiszteletre méltó Piusunk ! 2) 

De nehogy talán csak idegen tollakkal látszassunk 
kérkedni, helyén lesz a magyar történelemből is néhány ada-
tokat ide csatolni, melyekből kitűnjék, hogy a kath. magyar 
egyház, sem az egyházi, sem a világi fejedelemnek sem szo-
kott soha vakon hódolni ; sem pedig részéről a kényuralmat 
pártolni. Igy például, midőn András egri püspök 1281-ben, 
anélkül, hogy megérdemelte volna, Kun-László által püspök-
ségétől megfosztatnék, Lodomér esztergomi érsek minden 
töle kitelő erélylyel annak visszahelyeztetését sürgeti és ki-
eszközli. Ugyanezen király erkölcsi feslettsége miatt, mely-
ből sehogy sem akart kiócsudni, ugyan csak Lodomér által 
1287-ben az egyház közösségéből kirekesztetett. Így midőn 
III-ik Andrásnak mellőzésével Mária, Kun-László testvéré-
nek fiát Carolus Martellust óhajtaná IV-ik Miklós pápa a 
trónra emeltetni, és követe által csakugyan meg is koronáz-
tatta volna, a pápa kívánságának ugyanezen esztergomi ér-
sek szegül ellen, Andrásnak és saját védelmére, saját pápai 
kiváltságára hivatkozva, melynél fogva az esztergomi érse-
kek ruháztattak fel a magyar király koronázási jogával, azt 
tevén hozzá, hogy ő sem Nápolyban nem volt, sem senkit 
föl nem hatalmazott, hogy Károlyt magyar királynak koro-
názza. — Dömötör bibornok és esztergomi érsek bírta rá 
Mária Magyarország királyát, hogy a magyar nemességnek 
Il-ik Endre és egyéb királyoktól nyert kiváltságait megerő-
sítette. 

1231-ben a pápának és Robert esztergomi érsek sür-
getései által indíttatott Il-ik Endre király arra, hogy az 
arany bullát néhány toldalékkal ujabban kiadja, és ennek 
szigorúbb megtartására megesküdjék. — Ugyanezen Róbert 
érsek, midőn a királynak javulását hasztalanul várná, nem 
ugyan a király, de annak főtanácsosai a nádor és fő tárnok-
mester ellen kimondta egyházi ítéletét és a nyilvános isteni-
tiszteletet az egész országban betiltotta. 

Kanizsay János esztergomi érsek 1403-ban Zsigmond 
király által esztergomi várából, Verebélyböl és érsekségi 
többi jószágaiból, ugy szólván, minden vagyonából kiforgat-
tatik ; de a szilárd jellemű érsek nem tágít, és anélkül, hogy 

') A „Petit-carême" könyv a fejedelmek kézi könyve lesz. — Az 
elnyomott népek a rosz királyoknak fogják azt, mint a nép jogainak leg-
ékesebken szóló szónokát, bemutatni. 

l ) Erre t. i. IX. Piusnak, a sigmaringeni Fidelis templomában 
mondott beszédére 1864-ben ezélzott Coppino olasz képviselő 1864. nov. 
11-én a kamarában : „Részemről megvallom, hogy nem lehet nem csudál-
nom azt a látványt, melyet nekem Romának fejedelme nyújt. Egy öreg 
pápa, kinek nincsen hadi ereje, mégis semmi hatalmasságtól som fél, egy 
pápa ily helyzetben, mindig fönséges látvány. (Unità catt. 316. sz. 12 • 
nov. 1864.) 
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jogainak megsértői ellen az apostoli széktől nyert fegyve-
rekkel élt volna, Urának bizodalmát ismét teljes mértékben 
visszanyerte. 

Lépes György esztergomi érsek 1428-ban arról ér-
tesülvén, hogy érseki jobbágyai kereskedelmi üzleteikben 
uj és törvénytelen adókkal zsaroltatnak, kieszközlé, hogy 
régi kiváltságaik alapján jövőre minden ilynemű követelé-
sektől mentek legyenek. 

Széchi Dénes primás és Vitéz János váradi püspökök 
voltak azok, kik Ciliéi Ulrik, Gara és Újlaki cselszövényei 
ellenében a tévútra vezetett királyt, Hunyadi János hűségét 
illetőleg, jobb meggyőződésre vezették, és a hős hazafi éle-
tét a hazának és királynak megmentették. — Ugyanezen 
Széchi Dénes volt az, ki az 1455-ki budai országgyűlésen 
elragadó szónoklatával és meleg férfias szavaival a magyar 
jellemben rejlő lovagiasságot és igazságszeretetet fölébresz-
tette, és Hunyadinak a kivánt védlevelet kieszközlötte. — 
Széchi Dénes mentette meg a vérszomjazó Gara ellenében a 
királynál Mátyásnak életét. — Vitéz János primás, ki Má-
tyásért és családjáért mindenét koczkáztatta, még sem he-
lyeselte soha Mátyás királynak Podiébrad és Csehország 
irányábani politikáját, sőt daczára a pápa és császár bizta-
tásainak, nyiltan kárhoztatta. 

Figyelemre méltók e tekintetben Bakáts Tamás pri-
másnak azon szavai is, melyekkel a királyt buzditá, mond-
ván : uralkodása és országa vezérlete körül mindenkinek 
megadván a magáét és védvén a gyengék szabadságát a ha-
talmaskodó olygarchia ellen ; — ennek biztos elérhetésére, 
azon két hatalmas fegyverrel, melyet a Gondviselés a kirá-
lyok kezébe adott, a törvényt szolgáltató, és az engedetlen-
séget visszatorló joggal szigorúan élni. 

Midőn a magyar czimzetes püspökök-kinevezési jogát 
a romai curia igényelné az apostoli király ellenében, akkor 
Pázmány Péter, királyát védve, igy nyilatkozik : „Debitus 
honor bullis Clementis VII. ac Julii III. habeatur, ubi rece-
ptae et contrario usu abrogatae non sunt. Certum tamen est 
a Sede apostolica in regno Hungáriáé contrariam consuetu-
dinem usu continuo probatam esse. Et nominationes a rege 
Ilungariae factas pro episcopatibus ad Hungáriáé coronam 
pertinentibus admissas et approbatas fuisse. Quo ipso conti-
nuo usu, apertoque et manifesto sedis apostolicae consensu 
approbatum ac declaratum est, quod bullae illae non praeju-
dicent regi apostolico vel pactis cum Sede apostolica initis 
tempore reductionis gentis Hungaricae ad fidem catholicam 
Nam si hodie rex Angliae vel Scotiae pactum iniret cum 
Sede apostolica, ut si ad catholicam fidem reducet errantes, 
ipse solus nominare episcopos possit (salva electione ad con-
secrationem, quae soli Sedi apostolicae compotit) servare hoc 
pactum teneretur sancta Sedes, n'si juridice ob graves cau-
sas successor aliquis hoc jure privaretur." (Folyt.) 

Tömöri. 

{ zágrábi érsek s b ibornok böjti pásztori levele a 
tekintélyről. 

IV. 
Auctoritas summi pontificatus. 

Summus Ecclesiae catholicae pontificatus est complexus 
omnium, de quibus hucdum nobis sermo fuit, auctoritatum : 
est summa auctoritas paterna, summa auctoritas sacerdo-

talis, summa auctoritas regalis. Si nobis omnera, quae pater-
nae auctoritati inest, suavitatem ; omnem quae sacerdoti 
debetur venerationem, omne demum, quod maxime augusti 
regalis troni exornat majestatem, imaginati sumus, haec-
que cuncta unius hominis fronti imposita cogitavimus : ideám 
nobis efformavimus summi pontificatus. Auctoritas summi in 
Ecclesia catholica pontificis est auctoritas, quae quidem va-
riat in formis, sed juncta est majestati, nullás mutationum 
phases admittenti. Est quodammodo imago divinae in his ter-
ris providentiae. Est auctoritas, quae una ex parte imas 
pénétrât rerum humanarum profunditates, parte ab altera di-
vinorum mysteriorum adtingit sublimitatem. Est auctoritas, 
cujus theatrum universus terrarum constituit orbis; quae 
indefinitas numerát series saeculorum ; habens quippe post 
se duo paene annorum millia, ante se temporum spatia, quae 
de saeculo in saeculum se protendere debent in finem usque 
saeculorum ; quae innumeras jam vidit revolutionum phases 
et potentissimorum tronorum eversiones, ipsa autem perdurat ; 
quia aedificata est supra firmám petram, quam spumautis 
maris fiuctus nonnisi impetere po3sunt, evertere non possunt. 
Est auctoritas, quae sceptro suo regit feras aeque nationes, 
ac ad summum culturae gradum evectas ; cui in rebus ad 
fidem et mores pertinentibus, inclinant frontem imperatores 
aeque, ac pecudum pastores ; cui omnis intellectus, lumine 
fidei illustratus, suum praestat homagium, doctrinis praece-
ptisque ipsius assentiendo ; cui omne cor, divina gratia emol-
litum, amoris venerationisque exhibet obsequium. Denique 
est, ut ita dicam, corona omnium ceterarum auctoritatum ; 
quia qui ea instruotus est, est sensu maxime proprio vicarius 
et repraesentans ejus, cui data est omnis potestas in coelo et 
in terra. 

Hujus tam sublimis auctoritatis nil potest perfectiorem 
homini ideam ingenerare, quam paschalis festivitas Romana. 
In urbe totius orbis celeberrima, quae non inapposite urbs 
aeterna compellatur ; in foro, quo nullum datur in mundo 
augustius, nullum nobilius ; festo paschatis, quo cunctorum 
ceteroruin festorum christianorum solemnitas consecratur, 
undulat immensahominum multitudo,maris instar fluctuum,sed 
fluetuum pacificorum, quos initis religionis spiritus agitat. Ad-
sunt illic repraesentantes cunctarum fere nationum terrae, et 
crederes videre te populos,ad ventantes ex omni partemundi,ad 
considerandum incomparabile quoddam,ac quod nullibi secus 
terrarum produci potest, spectaculum. Congregata haec mul-
titudo avide, sed dignitoso cum respectu, et in mysterioso 
silentio operitur insolitum eventum. Repente in magnifico 
frontispicio primae in orbe basilicae adparet Sacerdos, pater 
et rex, tripplicata redimitus corona, quae non inconvenien 
ter hunc ejus triplicem adumbrat characterem ; adparet 
nobilissima comitiva stipatus, venerandus aetate, religione, 
pietate,ipsa sua fronte referens omnem quam Deus humano 
capiti ingenerare possit majestatem. Idem sustollit in coelum 
oculos ; cor ejus amore et teneritudine plenum, amplectitur 
hanc multitudinem, cujus singula membra filii ejus sunt in 
Chsisto Jesu. Protendit manum suam urbi et orbi benedi-
cturus. Ed, dum centum hominum millia ad genua provoluta, 
jacent, dum ex Castro s. angeli tormenta suum edunt fragorem 
dum insonataes campanarum cunctarum urbis ecclesiarum, 
quarum Roma adhuedum ultra tercentas numerát : audis vo-
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cem communis christianorum patris, regis, summique sacer-
dotis intonantem: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et 
Filius, et Spiritus Sanctus. Potest cum veritate dici, quicum-
que vidit e propinguo incomparabile hoc spectaculum, et non 
fuit in intimo cordis sui recessu commotus ; quicumque audi-
vit hanc vocem communis orbis catholici patris, et non re-
portavit in anima sua sublimem tantae auctoritatis imagi-
nem ; nec persensit in pectore suo religiosissimi respectus 
impressionem ; quicumque inquam ad tam sublime spectacu-
lum frigidus mansit et ferreus : is, ut levissima utar expres-
sione,haud umquam habuit,aut si aliquando habuit,oppido per-
didit sensum,qui est proprius teneriorum animarum character, 
nimirum sensum amplitudinis, sublimitatis, religiosae pietatis. 

Quod tam ampla etsublimis auetoritas, decursu novem-
deeim saeculorum, ingentem in moralem humani generis pro-
tectum exserere debuerit influxum, etiamsi taceret história, 
sana humana ratio certa divinatione assequeretur. Influxum 
porro hune salutarem fuisse relate ad fidei christianae incre-
mentum morumque probitatem, et quae his inseparabiliter 
juneta est, veri nominis nationum culturam, ac prosperitatem 
jam exinde conjicere licet, quod tot saeculorum lapsu decur-
rens eventuum series non fuerit aliud, quam perpetua pugna 
inter fidei et morum christianorum p'lacita parte ab una, ru-
ditatem, corruptelam ac impietatem saeculi parte ab altera. 
Sunt, nec pauci, qui vix aliud de suminis pontifieibus sciunt 
memorare, quam aberrationes quorumdam a virtutis tramite, 
variosque variis imputatos potestatis spirituális abusus. At 
vero, concesso etiam, intervenisse quandoque, quod humanae 
naturae fragilitati connatum est, talia, quae nequeunt pro-
bari : tarnen absque veritatis et aequitatis laesione, negari 
non potest, auctoritatem summi pontificatus humano generi 
incomparabiliter plura praestitisse bénéficia, quam sint, quae 
illis tribuuntur mala, etiamsi haec cuncta probari possent ; 
quae tarnen longe maxima sui parte ad calumnias et fig-
menta referenda esse impartialis, ac ad genium divei'sorum 
temporum reflectens critica, satis demonstrat. Ipsi nonnulli, 
veritatis et aequitatis sensu haud expertes protestantes, ag-
noverunt, auctoritatem summi pontificatus medio aerae chri-
stianae aevo, non modo summe utilem, sed omnino necessa-
riam fuisse humano generi. Et reapse, qui expenderit, quanta 
fuerit primis cumprimis saeculis, persecutionum christinae 
fidei et Ecclesiae illatarum, acerbitas V quanta, et quam pe-
riculosa fuerint per innumeras haereses et schismata ei in-
flicta vulnera ? quam horrendae per ineursiones barbararum 
gentium toti Europae illatae strages V quanta ex his, aliis-
que calamitatibus magis in dies invaloscens ignorantia, mo-
rumque ruditas ? quanta majoris paene partis potentium, 
ipsorum etiam regnantium principum, ad violentias omnis 
generis, rapinas et tyrannidem exercendam promptitudo? 
non potest vei momento ambigere, summi pontificatus, uti-
que salutiferae fidei christianae spiritu penetrati, immo ejus 
quodairmodo complexum repraesentantis, auctoritatem, veri 
nominis fuisse rorem coelestem, qui salubriter temperabat 
perniciosam istam, in quam humana societas conjecta geme-
bat, mentium ac cordium ariditatem. Certe absque divini 
hujus temperamenti antidoto, populi se invicem, tygridum 
instar, dilaniassent et Europa in priscorum temporum reci-
disset barbariem. 

Sed et hac temporis nostri calamitate, sedem pontifi-
ciam,adversus inundantem uudique prineipiorum, morumque 
corruptelam praeclarum esse praesidium, omnis, qui apertae 
veritati nolit repugnare, agnoscat est necesse. Vel, au infi-
ciari quis audeat, earn esse, quae sublimi sua auctoritate, 
catholicae fidei, per totum terrarum orbem diffusae, conser-
vât unitatem et puritatem, hoc incomparabile humanae pro-
speritatis palladium ? An non eidem sedis pontificiae au-
ctoritati imprimis in aeeeptis est referendum, materialismi, 
pantheismi,scepticismi et atheismi, aliorumque paris impieta-
tis systematum dogmata nondum mentes cordaque mortalium 
penitus corrupisse, et mortiferis suis toxicis mundurn praeci-
pitasse ? An non virtus et innocentia, veritas et justitia, ipsa 
sana juris naturae et gentium prineipia, in hac paene uni-
versali idearum morumque perversitate, unicum fere adhuc 
suum refugium sub alis auctoritatis pontificiae reperiunt ? 
An non solus est summus pontifex noster, qui etsi omnibus 
paene sustentandae dignitatis suae subsidiis iniquissime spo-
liatus, in conspectu potentissimorum regum, principum, et 
imperatorum,apostolicam suam, adver sus iniquitates, oppres-
s ions insontium, omnisque generis injurias, quibus légitima 
quaeque jura, etiam saeculorum usu roborata unico praepo-
tentiae titulo evertuntur, suam in altum extollit apostolicam 
vocem ; nec seu adulationibus, sou minis intentatis, seu pro-
missionibus, seu demum aliis quibuscumque vellicationibus, 
et praesumptuosis impetitionibus, a tramite, quem dignitatis 
suae, summaeque a Jesu Christo sibi collatae auctoritatis 
conscius, forti animo, securoque terit passu, vel latum un-
guem se patitur dimoveri '? Vere tali auctoritate et hodie indi-
get humánum genus ; immo tanto indiget amplius, quanto 
est indubitatius, nullum fuisse temporis momentum, quo ma-
litia humana, indomitarum passionum furor, omnesque in-
ferni potentiae acrius, ac pertinacius divinum in terris re-
gnum impetiissent, quam impetant hoc recte,quo vivimus, tem-
poris momonto. 

Ex hactenus dictis, convincimini, credo, venerabiles 
fratres, et filii carissimi, inter innumera, quae fides Chr i -

stiana humano generi tribuit bénéficia, haud postremum de-
bere reputari, quod paternam, sacerdotalem, ac regiam au-
ctoritatem a suis, quibus ante obnoxia fuit, mendis repurga-
verit, perfecerit, sublimaverit ; ac insuper summum pontifi-
catum, qui omnium trium illarum quodammodo imaginem in 
sublimiori gradu praebet, his in terris stabiliverit. 

Sed eheu ! temporibus successivis, ac his cumprimis 
nostris, incredibile quantum cunctae hae auetoritates ex ea, 
quam ipsis Salvator noster, indidit, puritate, robore et di-
gnitate, amiserint, quamve varias ac acerbas sint phases 
perpessae ! (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
SOPRON-MEGYÉBŐL, mart. 12-én. Talán szabad 

becses lapjában egy kérdést hoznom szőnyegre, mely 
amily gyakorlati ép oly sürgetős. Mindnyájan hiszszük és 
valljuk, hogy egyesek ugy, mint nemzetek valódi boldogsá-
gának legbiztosabb alapja a népnevelés ; ennek pedig főfö-
eleme, meggyőződésünk s a tapasztalás szerint, nem egyéb, 
mint a vallástanitás, melynek ismét alphabetuma a katekiz-
mus — a nép millióinak eme theologiája, bölcsészeti- és 
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élettana, melyből hi tet , felvilágosodást s életbölcseséget 
merit. Innen van, hogy az egyház nem szűnt meg soha, a 
vallás tanítást leggyengédebb gonddal kezelni, s ebben főkép 
a kátéügyet szorgos rendben tartani ; amint ezt szentatyánk 
többszöri allocutioi s kivált 1855-ben birodalmunk főpapjai-
hoz menesztett brevéje is bizonyítják, melyekben a káté-
iigyet nyomatékkal ismételve szivükre köti. Nem is mulasz-
tották el az egyház és hon üdveért buzgó főpásztoraink 
ebbeli gondosságuknak a legutóbbi esztergomi zsinatban 
fényes tanújelét adni, midőn ott a jeles rendszerű Deharbe-
féle katekizmust elfogadták s annak általános és pontos 
használatát sürgetve rendelték. 

Nem csupán a béltartalom pedig az, mire az egyház a 
kátéknál figyelmét fordítja ; hisz ennek különben is egyedül 
az ö szentesítő tekintélye adhat értéket ; hanem a külalak 
is, mint a tartalomnak és tudásának közvetítője. Grondos és 
féltékeny ő a katekizmus minden tételére és szavára ; s mig 
egyrészt annak tárgyilagos berendezését kizárólag magának 
tartá fenn, addig annak minden alaki változtatását szigorú 
ellenőrzésnek veté alá. Főleg kettő kívántatik ugyanis ala-
kilag arra, hogy a káté az ő magasztos czéljának megfeleljen. 

Először : egyöntetűség. Semper, ubique et ab omnibus ! 
ez a catholicismus életelve; ehhez ragaszkodik szigorú kö-
vetkezetességgel az egyház még tanának alaki kifejezésében 
is, pontosan meghatározván sokban magát az elvszót is, s 
gondosan kerülvén mindazt, mi a hiu változandóság árnyé-
kát hordja magán. Tanegység a kátéra nézve is csupán 
alakegységben s állandóságban leli méltó kifejezését és 
támaszát ! Azon egy fogalomra azonegy kifejezés, azon egy 
szóra egy értemény, ezon egy feleletre egy kérdés és vi-
szont állandósítandó. — Ez egyöntetűség nem csekély hát-
rányára szemléljük iskoláinkban az ujabb káték egymást 
érő változtatott kiadásait. Nem szándékunk a t. rendező 
urak jó szándékát soraink által kétségbe vonni ; csak azon 
zavart és nehézséget akarjuk kiemelni, mely ezáltal isko-
láinkban elöidéztetik.*.) Így, hogy tapasztalásból beszéljek, 
a gondunkra bizott három iskolában mindkét felosztás szá-
mára saját kezdő- és kiskatekizmus van rendezve : ámde e 
káték mindegyikének két, sőt három egymástól nagyban 
eltérő német és magyar kiadása forog 1863 óta az ugyan-
egy osztályú gyermekek kezén. Mit tevő legyen ezzel szem-
ben a meglepett hittanitó ? A családapák szegénységén két-
szeres erőszakot nem tehet, sem alapjából egész osztályok-
nak uj könyvet nem szerezhet : tehát megküzd az amúgy 
is bajosan fölvilágositható gyermekek öröklődő könyvzava-
rával, magyarázván az egyiknek olyast, ami könyvében 
nincs, és kérdezvén a másikat olykép, amiszerint könyvében 
nem talál egyenes feleletre. Avagy tán nélkülözheti a gyer-
mek utbaigazitó könyvét s tanulhat csupán szabad előadás-
ból ? ! Valóban e különféleség az elemi iskolában oly aka-
dály a hittanitásban, mely mind a tanár magyarázatát 
felforgatja s fáradságát megkettőzteti, mind pedig a gyer-
mekek haladását nagyon lassítja s hanyagságnak mentsé-
gül szolgálhat. Azért szivünk mélyéből üdvözöltük a szent-
István-társulat egyik tavalyi gyűlésén tett lelkes felszólalást 

*) Amint tudjuk, e bajon segíteni akarnak ; az előkészületi lépések 
megtörténtek, de mennyire haladott e munka, nem tudjuk. — Szerk. 

a kátéban való megállapodást illetőleg, forrón óhajtva, bár 
ezen fontos ügy mielőbb diadalmaskodnék ! 

Másodszor : egyszerűség, mely a tisztaság- és világos-
ságnak főtényezője. A katekizmus az egész egyház tan-
könyve : azért annak tudós- és tudatlantól egyformán 
értetnie és tudatnia kell ; ami csak ugy lehető, ha annak 
minden kérdése, minden szava egyszerű leszen. Velős rövid-
ség, közismeretü szók használata, az abstract fogalmak 
lehetőleg correct kifejezése, a kötszó-kihagyás és névmáso-
zás helyett inkább némi ismétlés, valamint a kérdések 
osztályokra különzések egyszerűsítése, azon szükséges tu-
lajdonok, melyek a kátéban ama nagybecsű egyszerűséget 
létesitik. Ami ezt illeti, nem kévéssé nehezitik a hitoktatást 
azon hosszú vagy igenis abstract kérdések, melyek már a 
kiskátéban bőven előfordulnak. Azonkívül nálunk eddigelé 
minden, még a legalsó osztály számára is, külön fokozatos 
kiadás rendeztetett, s amellett megtörtént, hogy a kérdések 
a kisebb kátéból a nagyobbra átvitetvén, nem ugyan bőség-
ben, hanem a szavakban már változást szenvedtek. E tekin-
tetben a tapasztalás sokkal czélszerübbnek bizonyítja azon 
módot, miszerint az alsóbb, közép és felsőbb osztályok szá-
mára csak egy-egy káté rendeztetik be ; az egyes felekeze-
tekre szánt fokozatos kérdések pedig elétett csillagok- és 
keresztekkel különittetnek el — úgyhogy a következő osz-
tály az előbbiben már betanult kérdésekhez egyszerűen 
hozzátanulja közben-közben a neki szánt csillagos vagy 
keresztes kérdéseket. Ezáltal nemcsak a kiadások egyszerü-
sittetnek, hanem az egyöntetűség, localis memoria és taka-
rékosság is sokat nyer. Eszerint ugyanis a gyermek ismé-
tel és tanul egyszersmint azon egy könyvből, ami ugyszól-
szólván két szárny a dicső czélhoz : a tudáshoz ! 

Mindezt egyedül azon forró óhajunk igazolására kí-
vántuk felhozni, miszerint bár mielőbb egyszerűsítésre és 
megállapodásra jutnánk katekizmusunkban ! Tudjuk, sza-
bad és kell hitoktatásunkat a szükségesekkez alkalmaz-
nunk ; de hogy emellett a tanulók java háttérbe szoruljon, 
tiltja az oktatás czélja : t. i. a vallás tudása, melyből sugár-
zik a keresztény fölvilágosodás és életbölcseség — a hit és 
hittan, tanár és tanuló közös főczélja ! Keresztúri. 

ROMA (a szentszék és a muszka kormány közötti ok-
iratok.) A concordatum csak a püspököknek és consistoriu-
moknak magán alakban közöltetett a birodalomban, ugy 
hogy a hivek milliói, kik lelki békét voltak belőle menten-
dők, nem is tudtak róla. Lengyelországban csak 9 év múlván 
és előszava nélkül közöltetett a varsói újságban. A szerző-
déssel meg nem egyeztethető törvények el nem törültettek, 
nem módositattak, és a kormány magatartása semmiben 
sem mutatkozott jóakarónak. 

A püspöki megyék u j határvonalozása sokáig megaka 
dályoztatott, s midőn végre a pápai bulla végrehajtója által 
a lépések erre megtétettek, az apostoli helybenhagyást meg 
nem nyerhette, mivel az orosz kormány az okmányok ere-
deti példányait átküldeni vonakodott, — és pedig azért, 
mivel azokban fenemlitve valának ez alkalommal elkövetett 
erőszakoskodások, melyek tudomását meg akarta a szent-
széktől vonni. Ugyanis a történt egyesség szerint a nevezett 
okmányokban elősorolni kellett volna a megyékben létező 
minden szerzetesházakat; továbbá az orosz kormány meg-
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igérte volt, hogy az úgynevezett számfeletti zárdákból is 
egyet sem fog a pápa tudta nélkül eltörülni, és mégis az 
orosz kormány 1850-ben a kovnoi bernardinusok zárdáját 
államgymnasiummá erőszakkal átváltoztatta, (16-ik okm.) 
és még ugyanazon évben '21 más zárdát eltörült. (17-ik 
okm ) Ez eljárást folytatván, 1851-ben mindazon zárdákat 
feloszlatta, melyekben 8 egyénnél több nem volt. A megyék 
roppant terjedelménél fogva oly annyira szükséges segéd-
püspökök megerősítésre fel nem terjesztettek, ki nem nevez-
tettek a concordatum 3 pontja értelmében, úgyhogy majd 
mindenütt hiányoztak, s a hivek roppant területen lelki 
vigasz nélkül maradtak. Semmi sem történt a chersoni 
megye szervezésére, noha a concordatum 4. és 7. czikke-
lyei szerint ott székesegyházat, káptalant és neveidét kellett 
volna állítani. Kahn ugyan hosszas akadályok után eme 
megye püspökévé szenteltetett, de egyúttal a pétervári 
collegium tagjává neveztetvén, itt visszatartatott és megyéje 
kormányát át nem vehette. A chersoni és kameniei megyék-
ben szétszórt örmény katholikusok lelki gondja, a 8. és 9. 
czikkelyek határozata folytán, e megyék latin szertartású 
püspökeire bízatott, s egyúttal kikötve lön, hogy bizonyos 
számú örmény növendékek, ama megyék papneveldéiben 
fognak képeztetni ; de ezen kötelezettségekből egy sem tel-
jesíttetett. Söt az örmény szakadároknak a belügyminister 
által titkos utasítás adatott, hogy katholikus nemzetbelieket 
hitehagyásra birván, saját joghatóságuk alá vegyék. 

A püspöki joghatóság gyakorlata, amint az a concor-
datum több czikkelye által elismerve lön, nem becsültetett. 
A consistoriumokban a kormány által procuratori tulajdon-
sággal ellátott t i tkár a tanácskozási szabadságot akadályozta, 
sőt nem ritkán maga mert határozókig fellépni. Az egyházi 
hivatalok betöltése, mely a concordatum 17. és 22. cz. sze-
rint a püspököt illette, meghiusittatott, mivel a kormány a 
jóváhagyási jogot absolut módon gyakorolván, egészen ön-
kényszeriíleg jár t el, jóváhagyását vagy megtagadását 
világi hivatalnokai, sőt szakadár papok jelentései folytán 
tevén. így történt, hogy a legbuzgóbb, a legszentebb életű 
papok, épen mivel az utóbbiaknak nem tetszettek, nem 
juthattak egyházi javadalomra. Sőt a kormány jogot tulaj-
donított magának a papokat hivatalaiktól elmozdítani. Akik 
tanították, hogy a kath. egyház az egyedül üdvözitö, hogy 
a vegyes házasságok kárhoztatandók, hogy a katholikusok-
nak szakadár templomba menni nem szabad, — tehát, akik 
az egyház tanait hirdették, nem ritkán elmozditattak állo-
másaikról. Végre a papneveidei tanításra nézve a concorda-
tum 19. és 25. cz. által a püspöknek adott hatalom semmibe 
sem vétetett. 1851. apr. 3. kelt ukáz rendeli, hogy az orosz 
nyelvtan és történelem csak oroszok által tanítandó a pap-
neveldékben is, és e tanszékekre szakadárok alkalmaztat-
tak. Hasonlólag megsértettek a concordatumnak a pétervári 
kath. akadémiára vonatkozó határozatai, hová a felsőbb 
tanszékekre szintén szakadárok alkalmaztattak, és az aka-
démia rendszabályait is Romába küldeni vonakodtak, mivel 
a mohilevi érsek által bölcsen ajánlott módosítások figye-
lembe nem vétettek. Végre a kath. templomok építéséről 
vagy kijavításáról szóló utolsó czikk sem tartatott meg, 
minek folytán több kápolna, templom romba diilt mások 
pedig erőszakosan lezárattak. Daczára a Romávaló közle-

kedési tilalmának, és az arra szabott büntetéseknek, a mohi-
levi érsek, kire a pápai bulla végrehajtása bizva volt, mind 
ezen erőszakoskodásokról tudósította a szentszéket. (18-ik 
okm. Holovinski érsek levele.) A szentaya tehát fájdalom-
mal tapasztalta reményei meghiúsulását, de fájdalma nem 
feledteté el vele apostoli kötelmeit. Válaszolt a mohilevi ér-
seknek, és az orosz-lengyel kath. püspökökhöz bátorító sza-
vakat intézett, hogy a megpróbáltatás közepette is buzgók 
és kitartók legyenek kötelmeik teljesítésében. Intette őket, 
hogy örködjenek a szakadárok cseleire, és tartsák meg hí-
veiket hitükben, és az apostoli székhezi engedelmességben, 
neveljék a fiatal növendékeket papneveldeikben ájtatos,hithű 
áldozárokká. (19-ik okm. ) Meghagyta egyúttal a pápa állam-
titkárának, hogy figyelmeztesse az orosz kormányt ama 
lelki károkra, melyek Kahn chersoncsusi püspöknek rnegye-
jétöli távollétből a terjedelmes megye katholikusaira hároni-
lanak, és hárítsa el az akadályokat, melyek őt eddig távol 
maradni kényszeritették. (20-ik okm.) Értesülvén arról, hogy 
a paillai sz. Vineze szüzei működését gátló akadályok mind-
inkább szaporodnak, a vegyes házasságokra vonatkozó 
1832-iki ukáz ismét közzététetett, és hogy legtöbb püspöki 
szék pásztorokat nélkülöz, 1852 apr. 14 jegyzéket intézett 
az orosz ministerhez e bajok orvoslása végett. (21-ik okm.) 

Ha meggondoljuk, mily felelősség van a pápára nézve 
Isten és az egyház előtt a püspökök választására vonatko-
zólag, könnyen felfoghatni, mily kinos helyzetben volt a 
pápa, midőn az orosz kormány a püspöki székre vagy oly 
férfiakat terjesztett fel, kiknél a szükséges tulajdonok hiá-
nyoztak, vagy akik agg koruk vagy betegség folytán nehéz 
tisztük teljesítésére képtelenek valának. Fájdalmas megle-
petést szült tehát az orosz minister válasza, mely szerint a 
hosszas üresedés oka a pápa lenne, mert a felterjesztetteket 
megerősíteni vonakodik. (22-ik okm.) Nem volt ismeretlen 
a szentszék előtt, hogy a mohilevi és minski megye több he-
lyein, nevezetesen Czazniki ben a szakadár papoktól a plé-
bániák gyászos jegyzékének revisióját követelték oly czél-
ból, hogy az egyháztól ismét több lelket elragadjanak ; (23. 
okm.) — hogy a possini pleb. híveit akadályozzák főtemplo-
muk kijavításában, (24, 25. okm.) -— hogy a kath. és szaka-
dár templomok rajzát vétette fel (26-ik okm.) oly czélból, 
hogy az előbbiek az utóbbiaknak jussanak lassankint. A 
minski megyében 1852 jun. 20 án rendelet által 12 kápolna 
és 1 templom adatott át a szakadároknak. (27-ik okm.) Egy 
más rendelet azt határozta, hogy azon helyeken, hol a sza-
kadárok templomai kisebbek vagy roszabbak a katholiku-
sokéinál, amazok ez utóbbiak költségén javítandók. Ezen 
igazságtalan elsajátítások ellen 1852 julius 20-án kelt jegy-
zékben tiltakozott a pápa, kérvén ő fölségét, hogy kath. 
alattvalóit vallásgyakorlatukban háborítani, és templomaik-
tól megfosztani ne engedje. (28. okm.) Hogy a pápa a cher-
sonesusi püspök hosszas távollétének megyéjétől véget ves-
sen, belenyugodott, hogy a székhely Chersonból Tiraspolba 
tétessék át. (29. 30. okm.) Ugyanazon időben a mohilevi 
érsek alespereseihez körlevelet intézvén a concordatum 31. 
cz. értelmében, felhívta a plébániai és más templomok kija-
vítására, mely köriratért a belügyminister öt kérdőre vonta. 
Ez utóbbinak köriratából kitűnik, miszerint ö a concordatum 
által az elöbbeni helyzeten semmiben sem akar változtatni. 



(31. 32. okm.) Ha az érsek által a fejedelemhez intézett 
reclamationak (33. okm.) volt is azon eredménye, hogy a 
plébániai főtemplomok kijavíttathattak (34. okm.), kérése 
nem hallgattathatott meg egyéb templomokra, és az e vidé-
keken az elszórt híveknek oly szükséges kápolnákra nézve. 
Az Isten igéje hirdetésének szabadsága is megsértetett. Már 
1852. mart. 28-án kelt belügyministeri körözvény minden 
egyházaknak meghagyta, más beszédeket nem mondani, 
mint amelyek a kormány által jóváhagyandó könyvből 
merittetnek. (35. 36. okm.) Jövő év mart. 22-én ugyanazon 
minister rendelete szerint minden sz. beszédnek a consisto-
rium a tartományi polg. hatóság által kellett censuráltatnia, 
azután átküldetett a püspöknek, ki személyesen tétetett 
felelőssé a beszédnek ilyképeni elmondásáról a lelkészek 
által. (37. okm.) Ily módon senki sem hirdethette Isten 
igéjét Annak ihletése szerint „qui spirat, ubi vult" s püspö-
kök és papok egyik főkötelességök szabad gyakorlatától 
eltiltattak. Nem volt továbbá szabad felelni, az egyház és 
tana ellen szórt rágalmakra, nem szólani azon tanokról, 
melyek a kath. vallást az államvallástól megkülönböztetik, 
nem hirdetni az egyház egyedül üdvözítő voltát. I gyah ivek 
vastag tudatlanságban maradásra voltak kárhoztatva lénye-
ges tanokra nézve, és nem ritkán észrevétlenül a schisma 
hálóiba kerültenek. Anélkül is minden ide terelte őket, u. m. 
a katonai rendszer, a kormány befolyása, a hivatalok oszto-
gatása. A katholikusok hadi szolgálatra kényszerülve egé-
szen szakadár vidékekre küldettek, hol a mulatságok, rosz 
példák stb. közepette, mikhez csalogatások is járultak, meg-
fosztva minden vallási segélytől, csakhamar elvesztették a 
vett jó kath. nevelés áldását, és lassankint áttértek. A szent-
atya ezek hallatára 1863. sept. 3. az orosz ministerhez újra 
emlékiratot nyújtatott át, melyben kéretett a kormány, 
miszerint a pásztorokat nélkülöző, vagy suffraganeusokban 
szűkölködő egyházi megyék illő betöltésére fordítaná gond-
ját, hogy még meg nem oldott kérdésekre nézve a tárgya-
lásokat venné fel, figyelmeztetés tétetett a szentszékkeli 
közlekedésnek még folyton tartó akadályaira, és a kor-
mánynak egyéb az egyházakban hozott, a canonokkal meg 
nem egyeztethető rendeletekre. A válasz ezen emlékiratra 
kielégítő, megnyugtató nem volt. (38. okm.) 

Mindemellett is a szentszék soha sem akart lemondani 
a reményről, hogy az orosz kormány majd a jövőben hivebb 
leend a szerződések betűje- és szelleméhez, hallgatni fog a 
becsület és igazság szavára. Szabályul tűzte azért ki magá-
nak e hatalommali viszonyban a legkényesebb módot hasz-
nálni. Rendesen csak szóval, vagy úgynevezett bizalmas 
(confidentionell) jegyzékekben terjeszté eléje panaszait, s 
kivánatait ahol csak lehetett, teljesítette. 

Eközben meghalt Miklós czár, és fia Sándor lépett a 
czárok trónjára, mely esemény ujabb reményeket költött a 
pápában, melyeknek kifejezést is adott válaszában a czár 
trónraléptét jelentő iratra. (39 okm.) Hogy a concordatum 
végrehajtása uj lendületet nyerjen ezen körülmények 
között, a pápa 1856. jan. 30. úgynevezett szóbeli jegyzéket 
menesztett az orosz kormányhoz, figyelmeztetvén ebben az 
eddig nem teljesített pontokra. (40. okm.) — (Folyt.) 

VEGYESEK 
A magyar ministerek mart. 14-én ünnepélyesen tették 

le ő Fölségének kezébe a hűségi esküt. Az eskü, mint val-
lásos cselekedet, a közbizodalomnak utólsó, s legerősebb tá-
masza, mely jogot ad annak, aki az esküt leteszi, hogy hű-
ségébe, becsületességébe többé senki se kételkedjék, azért 
nevezi azt a latin jusjurandum, vagy is jus jurando acquisi-
tum. Ahol a vallásos érzet hanyatlott, az eskü szentsége is 
elveszett. A liberalismus, midőn a vallásosságot vagus senti-
mentalismusba helyezi, az elmét a vallásos positiv igazság-
tól, az akaratot a vallásos hit positiv erkölcsi törvényétől 
felmenti, a nemzet közbizalmának alapjait aláássa. Ezt az 
országok Európában tapasztalták, úgyhogy az eskü pro et 
contra megtétetett, ahányszor követeltetett, anélkül, hogy 
az esküvő kötelezettnek érezte volna magát az eskü által, 
melyet letett. A magyar lapok, mikor az olasz esküszegőket 
mint hazafiakat dicsérték, közbotrányt követtek el, s hazai 
életünkre veszedelmes példát állítottak fel. Elvesztünk, ha 
magyar kormányférfiaink ugy játszanának esküjökkel, mint 
azok, kiket Magyarországban dicséretekkel elhalmoztak, 
anélkül, hogy botrányos, nemzeti erkölcsrontó szentségtő-
résüket megróvták volna. 

A Magyarország herczegprimásánál a pestbudai ke-
rületi papság, mint saját főpásztoránál mart. 9-én megjelen-
vén, fiúi ragaszkodását, örömét, tiszteletét, a kerületi alespe-
res ft. Brunner János által üdvözlő szónoklatban, s papi 
engedelmességet jelvényező alázatos kézcsókban tolmácsolta. 
0 herczegsége megyei papságának e kitűnő testületét, 
melynek e főmegyében az Ur szőlőjének legnehezebb 
része jutott osztályrészül a mivelésre, legkegyesebben 
fogadta, atyai főpásztori figyelméről biztosította. Az or-
szág minden méltóságai között tisztelgett a bölcsőde és a 
gazdasszonyok egylete is, áldásos munkásságának legtöbb 
gyümölcsét akkor remélvén, ha a nemes lelkű úrhölgyek tár-
sadalmi tevékenységét ö herczegsége nemcsak megáldja, 
hanem, mint az Urnák fölkentje, és a hivek főpásztora, 
irányadó tanácsaival vezérlendi is. Mart. 14-én a pestbudai 
elemi tanodák tanítói tették kézcsókukat a herczegprimásnál, 
nagys. s főt Kriegler József apát s igazgató ur által tol-
mácsolván legmélyebb tiszteletüket. — Martius 15-kén 
ö herczegsége a meghalt Lonovics József kalocsai ér-
sekért tartotta a nagy requiemet a ferencziek templomában, 
melyre az ország méltóságai, a rendek e's a képviselő ház, 
ugyszinte a hétszemélyes, és kir. tábla, nem különben az 
akadémia tagjai, más vallásuakat is ide értve, megjelentek. 
— Azon nap délután 4 órakor a herczegprimás a halott tes-
tet beszentelte, a boldogultnak saját lakásában. — Amint a 
tisztelgők nagy számából, és vallomásaiból kitűnik, ő her-
czegségét a köztisztelet, közbizalom, s minden jóra szegzett 
reménynek közvárakozása üdvözli magas főpapi méltóságá-
nak küszöbén. Confirmet hoc Deus, quod ope^-atus est in 
nobis ! 

Afrikában, Tetuan városban nov. 19-én szenteltetett 
be O'Donnell, tetuani herczeg által épitett kápolna. Ezt a 
herczeg a három év előtt diadalmasan vezetett hadjáratának 
emlékére alapitotta. Szent-ferencziek fogják benne az iste-
nitiszteletet végezni. A kápolnának kúpja oly magas, hogy 
minden városi minaretet fölülhalad. A vidék keresztényei 
részt vettek a beszentelésben ; másnap kenyér és pénz osz-
tatott ki, nemcsak a keresztények, hanem a mórok és indu-
sok között is. 

Mult év aug. 2-án Brestben, Lafayette hajón Ameri-
kába utazott nyolz apácza, és pedig a sayannahi megyébe; 
aug. 19-én pedig Marseilleben hajóra szállt. Maupoint Péter, 
Cottin Ödön, hogy nyugoti Su-Tshuenben, hirdessék az Is-
ten igéjét. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 

Nyomatott, Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A kath. egyház és a kényuralom. — A 
zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a tekintélyről. 
— Egyházi tucióeitások. — Vegyesek. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Cum modestia et timoré conseientiam haben-
tes bonam, ut in eo, quod detrahunt vobis,con-
fundantur,qui calumniantur vestram bonam in 
Christo conversationem. (I. Petr. III. 16.) 

Mennyire szerette légyen nemcsak saját övéi-
nek is szabadságát és boldogságát Széchenyi György 
kalocsai érsek, kitűnik azon áldozatkészségből, mely-
lyel Lyublo várát és a 13 szepesi várost saját rop-
pant költségén visszaváltani ajánlkozott, mely ne-
mes ajánlatot a magyar törvényhozás is megöröki-
tett. Örökre emlékezetes maradand ugyanezen Szé-
chenyi Györgynek 165l-ki april 12-ről I-ső Lipót 
császárhoz azon alkalommal intézett levele, midőn 
Lipót király törvényellenesen a fogyasztási adót 
határozta Magyarországban behozandónak, mely adó 
alá minden kivétel nélkül az országnak minden la-
kosa vettetnék. Ekkor igy ir Széchenyi . . . „oro at-
que obtestor, nuperum de tributis edictum dignetur 
suspendere: dum in augustam domum fide praestan-
tium consiliariorum sententias audiat et aliorum de-, 
precationes, nequam vim obtineat. Alioquin in deso-
lato hocce regno certo certius insonabunt gemitus, 
tollentur ad astra manus, et voces innumerorum or-
phanorum, viduarum ceterorumque cum lacrimis 
vindictam flagitantium de auctoribus tam funesto-
rum mandatorum, quae satis norunt a Majestate ve-
stra haud proficisci liaeret lingua dum loquor, 
tremunt manus, perpluo lacrimis, quum de his scribo :  

provideo namque, quorum malorum illa de se vecti-
galibus hoc genus secuturae sint." 

Zrinyi, Frangepán és Nádasdy elitéltetéséről 
szólva, ezeket irja Cserei Mihály az imént emiitett 
Széchenyi Györgyről mint esztergomi érsekről: „kü-
lönben is kemény és reális ember levén . . . minden 
audientia nélkül bemegyen a császárhoz és nagy 
haraggal azt mondja : miért kell felségednek ártat-
lan vért ontani ? nem fél-e az Istentől ? A császár 

azt feleié : apám uram ne szóljon kgd többet, mert 
nincsen haszna. Az érsek annál jobban felgerjedvén 
kezeit égre felemeli és nagy felszóval kiáltja: „szá-
radtanak volna meg ezek az én kezeim akkor, mikor 
a magyar koronát felséged fejében tették vala ! va-
lóban szép hire, neve leszen felségednek az egész 
keresztény világ előtt." És el sem búcsúzván a csá-
szártól, az ajtón nagy furiával kimegyen; Lobko-
vicz fejedelem a kezében levő pálczáját utána ha-
jitja az érseknek, az érsek megfordul és nagy se-
bességgel a pálczát felvevén, visszahajítja épen a, 
császár lába eleiben, s azzal lemegyen a szállására 
nagy szomorúsággal."*) 

Midőn I-ső Lipót a magyar alkotmány mellő-
zésével kivánta Magyarországot kormányozni és 
Ambringen Gáspárt az ország kormányzójának ne-
vezte ki ; a királynak ezen alkotmányellenes eljárá-
sát Szelepchényi György Magyarország primása 
sehogy sem tudta megemészteni, sőt jogaiban sértve 
érezvén magát, panaszt emelt a király előtt, azt szor-
galmazván, hogy azon esetre, ha a nádori méltóság 
be nem töltetnék, senki más a királyi helytartónak 
tisztével meg ne bizassék kivíile, hivatkozva tiszti 
eldődeire, Várdai, Oláh, Verancz, Fejérkövi, Kutassi 
és Forgách érsekekre, kik előtte ezen tisztet hason-
lólag viselték. 

De soha senki nagyobb szolgálatot nem tett a 
magyar alkotmánynak és szabadságnak, mint Szé-
chenyi Györgynek a kalocsai érseki széken méltó 
utódja Széchenyi Pál, kiről nem rég Magyarország-
nak jelenleg élő legnagyobb fia is azt jegyezte meg : 
hogy még csak egy magyar él, Széchenyi Pálnak 
emlékezete mindig áldott leend. Az ide tartozó ese-
ményt egy résztvevő szemtanú imigy irja le: „Flos 
regni tunc extra regnum fuit evocatus Viennam, ubi 
graves res ad deliberandum propositae sunt. Fateor 

*J Közöltük ez adomát, mert ellenségtől származva, az 
ellenségnek nem lehet ellene kifogása; — és hogy kitűnjék, 
hogy a túlsó részen mily roppant tudományossággal és hű-
séggel készül a történelem. 
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ad res propositas plerique cohorruimus, veriti, ne 
hic agendi loquendique libertate sublata, penitus 
supprimamur." Ezen gyülekezetben t. i. nem volt 
egyébről a szó, hanem, hogy a magyar alkotmány 
megszüntettessék, és Magyarország is az austriai 
törvény szerint kormányoztassák. — Midőn az osz-
trák ministerek ezen előterjesztésére Magyarország-
nak főurai nagyot hallgatnának, akkor fölkel Szé-
chényi Pál, és egy perezig sem habozva, következő-
leg nyilatkozott a király előtt: „modum hunc ad id, 
quod a statibus Hungáriáé postulabatur, obtinen-
dum minime servire; convocationem hanc procerum 
illegitimam fuisse, non solum quod esset contra le-
ges, extra regnum de rebus tanti momenti delibe-
rare; sed etiam quod ad comitia dumtaxat pertineat, 
constitutiones firmas et perpetuo duraturas sancire . . . 
ablegatos in id, quod his legibus adversetur, ulla ra-
tione nomine comitatuum posse vei consentire, vei 
novas leges condere, nobilitatem suis praerogativis 
exuere, vel liberam gentem in servitutem redigere, 
conatum esse perniciosissimum," sat. 

Végül legyen szabad még az 1687-ki pozsonyi 
gyűlésnek egy jelenetére is figyelmeztetnünk és azon 
párbeszédre, mely ez alkalommal a gyűlésnek el-
nöke Hocher János és Pálífy Tamás nyitrai püspök 
között folyt. Minekutána az egybegyűlt honatyák 
a kedélyek lecsillapítására az alkotmánynak helyre-
állítását, és sértetlen fentartását ajánlották, Hocher 
a magyarokat árulóknak nyilvánítja. Az idegennek 
ezen nemtelen kifakadására elrémülve, mindnyájan 
elnémulnak, és csak a nyitrai püspök szólal fel, 
mondván : „tehát már föl sem szabad sóhajtanunk, 
midőn egy részről az elégedetlenek sanyargatnak, 
másfelől pedig az idegenek nyúznak? Hocher uram 
követeléseivel mit sem törődnek a magyarok, kik ki-
rályuknak nemes szándékát ismerik." Igen, viszonzá 
Hocher, szerencsésnek érezhetné magát a király, ha 
tiz magyar között egyetlenegy hive is volna. Erre a 
felingerült püspök-cancellár ezeket feleli: „Leopol-
don kivül nem parancsol német a magyarnak. Ho-
cher és a magyarok ugyan egy urnák szolgálnak, 
de azon különbséggel, hogy a magyarok között 
nincsen egy oly gaz — nebuló — semmint Hocher !" 
— Mire mindnyájan odahagyák a termet. 

Es hogy ne gondolja senki, hogy a bátor és 
kötelességhii egy háznagyok nemzedéke a 17 ik szá-
zaddal kihalt, felemiitjük itt még gróf Althan bibor-
nokot és váczi püspököt, ki midőn vallás dolgában 
ns. Pest vármegyéhez igen erélyes tiltakozást inté-
zett volna, a kormány a tiltakozást megsemmisít-

tetni, és a bibornokot ad audiendum verbum regium 
Bécsbe megidéztetni rendelte ; mire midőn a neve-
zett bibornok hajolni vonakodnék, püspöksége jöve-
delmétől megfosztatott, — melyet azonban később 
ismét visszanyert. — Ide soroljuk még a tántorit-
hatlan jellemű rosnyói püspököt, báró Andrássy An-
talt, ki midőn, egy bizonyos házassági ügyben a 
követelt fölmentést megtagadta volna, I l - ik József 
császárnak kormánya által föl lőn szólítva, hogy 
vagy adja meg a kért fölmentést, vagy mondjon le 
a püspökségéről ; de ő sem az előbbit meg nem adta, 
sem az utóbbiról le nem mondott, hanem később, 
midőn a pápai nuncius által értesíttetett, hogy a sz.-
atya a fölmentés megadásába bele nyugszik, a kért 
fölmentést végre megadta, de 500 darab aranyban 
marasztaltatott el, melyeket a legnagyobb készség-
gel le is fizetett. — De sokkal ismeretesb azon eset, 
midőn Grömörrnegye alispánja házasságát, ki mint 
katholikus egy protestánstól elvált személyt vett, 
mindenféle mesterfogások mellett nőül — ágyas-
ságnak jelentette ki, betiltván megyebeli papságát, 
nehogy az illető alispánt mint ágyasságban élőt a 
gyónásban feloldani merje. Az alispán mellett a 
kormány a királylyal együtt érdekelték magokat, 
b. Andrássy Bécsbe idéztetik ad audiendum verbum 
regium, melyet midőn hódolatteljesen meghallgatott 
volna, arra ezen emlékezetes szavakkal válaszolt : 
„testis mihi est Deus et ante cuius tribunal stabimus, 
nihil mihi in votis post Deum esse magis, quam ut 
Majestati Vestrae non jussis sed nutibus respondeam, 
facturus itaque certissime eram, quidquid in hac 
causa etiam a me exigebatur — si per Deum licuis-
set !" — A szilárd hitű püspök sehogy sem akarván 
ez ügyben ezután sem tágitani, a magyar kir. hely-
tartótanácsnak többsége által nem helyesen értesi-
tett király a püspököt jószágaitól megfosztatni ren-
deli; ekkor egy utólsó feliratban a m к. helytar-
tótanácshoz igy nyilatkozik: „Hoc enim veritati ca-
tholicae debeo, ut non docendo tantum agendoque, 
sed patiendo etiam testimonium iIli perhibeam ;" fel-
iratának végén igy esedezvén: „instantissimis preci-
bus obtestor . . . pro eo apud Majestatem sacratissi-
mam intervenire: ne illic sese catholica religio de-
stitutam lugeat auxilio, ubi praecipuum praesidium, 
opemque sperabat, neve inde référât detrimenta, 
unde capienda erant remedia ;" — és a kir. biztosnak 
megérkezését be sem várva, nem közelfekvő családi 
jószágaira, hanem a rosnyói ferencziek zárdájának 
egy szerény cellájába vonult vissza, melyben három 
évi kormányzat után ugyanazon perczben mult ki, 
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midőn székesegyházában az anyaszentegyháznak egy na-
gyobb kiszenvedett foglyáért, Vl-ik Pius pápáért a gyász-
isteni-tisztelet tartatott . 

Szóljak-e még a legközelebbi lefolyt szomorú időkről 
is ? de szólnom kell, mert a pokolbeli gonoszság épen ezen 
korszak miatt szeretné kath. egyházunkat és annak érdem-
teljes papságát megbélyegezni. — Nézze tehát és bámulja 
az alacsonylelkiiség a tudós Hajnald Lajos érseket, ki csak 
is alkotmányos szilárdságának esett áldozatául, és erdélyi 
püspökségét vesztve, önkénytes számkivetésben messze 
drága hazájától tölti élte napjait. Hallják dicskoszoruzta 
Scitovszkynkat, ki országunk elveszett jogainak visszaszer-
zésében lankadni nem tudó kitartással és szívóssággal fára-
dozott ugyan mindenkor, de hazafiúi érzületének és herczeg-
primási öntudatának talán soha erélyesebb kifejezést nem 
adott, mint azon fölterjesztésben, melyet 1861-ki oct. 24-röl 
a magyar udvari cancelláriához az ujonczozás és adó ügyé-
ben menesztett, amelyben a többi között igy szól : „Helyze-
tünk r endk ivü l i . . . mert most, midőn nem kivételes eset fo-
rog kérdésben, hanem az ujoncz és adó megajánlásra fenn-
álló számtalan törvény és fejedelmi eskü által biztositott 
nemzeti jog nemcsak kétségbe vonatik, hanem egyenest 
megtagadtatik Azért tanácsom, mely tőlem, mint az or-
szág prímásától és közvetitő főpásztorától e két nagy hord-
erejű kérdés tárgyalásakor nem kéretett, most midőn a 
végrehajtásról van szó, következőkben összpontosul. . . Mel-
lözhetlen kötelességemül ismerem mindezeket előterjeszteni, 
nehogy egykor hallgatással vádol tassam. . . . késznek nyi-
latkozva magamat ezúttal arra is, hogy az orsiág zászlósai, 
főispányai és tekintélyeivel ő Fölsége szine elé járulva, eb-
beli előterjesztésemnek élő szavakat adjak." 

Ezen s hasonló kiáltó tények mellett, mondhatja-e em-
ber, kiben csak egy szikra igazságszeretet és becsületérzet 
lakik, pirulás nélkül azt, mit nem rég egy honi folyóirat, 
mely magát egyházinak is nevezi, határtalan önhittséggel 
vélt állithatni, hogy a kath. egyház, jelesen a magyar kath . 
ultramontán papság, a nemzet szabadságát irigyli ? vagy 
nem tud az érintett lap már pirulni ? A kath. egyház a kény-
uralomnak soha sem volt bűntársa, de igen is gyakran volt 
annak áldozatja. Mely állításunk a nem-kath. birodalmak 
története által legfényesebben igazoltatik. 

Tömöri. 

4 zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a 
tekintélyről. 

Phases perpessae. 
Has phases, quod ad primas duas, paternam quippe ас 

sacerdotalem adtinet, jam altius, quoad necessarium mihi 
videbatur, exposui. 

Quam id verum aeque sit relate ad auctoritatem rega-
lem, nihil opus est multis demonstrare. Sufficit oculos aperu-
isse, et, quae passim apud populos, nationesque Europae 
aguntur, vel obiter considerare. Pauca solum indigitabo. Sci-
mus versus finem saeculi praecedentis, in uno, eoque amplis-
simo catholico regno, principem vere probum, pium, ac inno-
cuum, horrendo regicidii crimine, et quidem insigni votorum 
per nationis repraesentantes, publice depromtorum, majori-
tate, e medio fuisse sublatum ; scimus conthoralem ejus, im-

periali Stirpe genitam, paris cum marito innocentiae, impiis 
lictorum manibus, inspectante et applaudante ingenti homi-
num multitudine, propudiosa pariter morte fuisse peremptam. 
Quando tam abominandum patrari potest scelus : attune 
auctoritatem regiam, tristem in modum concussam, immo, 
funditus eversam fuisse, suapte intelligitur. Quid porro aliud 
demonstrant hae tantae tronorum, legitimitate non minus, 
ac vetustate sua venerabilium, convulsiones, quarum oculati 
sumus testes ; et quae, quidquid malitia et vafritia humana 
alleget ad excusandas excusationes in peccatis, unice ambi-
tioni et habendi cupidini, rapacitati, ac perversis abjectorum 
hominum studiis ac passionibus sunt adscribendae. Quid 
porro indicat impudicum illud in non paucis jam nationali-
bus conventibus adoptatum axioma : rex regnet, sed non 
gubernet ? Quid ille paene jam universalis apud populäres 
idgenus repraesentationes nisus, regiam auctoritatem, quo 
fieri potest, angustioribus constringendilimitibus ? Quasi vero 
familiae aut communitatis cujuscumque prosperitás in eo esset 
sita, ut commune caput in stramineum, ut dici solet, simula-
crum convertatur. Quasi vero ordo, et quae ei intime et ne-
cessario conjuncta est, communitatis félicitas, consistere pos-
sit, si acephala sit, vel habeat quidem caput, hoc compellati-
onis honore insignitum, sed vera dignitate, quam nonnisi 
congrua rem domesticam dirigendi facultas tribuere potest, 
destitutum ; si filiifamilias ampliore polleant agendorum 
sphaera, quam principale familiae membrum. Quid haec his-
que similia, indigitant aliud, quam quod christiani de regia 
auetoritate conceptus ingentem temporibus nostris subierint 
metamorphosim ; quodve clara religionis edicta, ipsaque na-
turae judicia, superbiae, arrogantiae, et infrunitae libertatis 
aut potius licentiae impulsibus locum plerumque cesserint ? 

Sed nullum est auetoritatis genus, quod cumprimis his 
recentioribus temporibus acrius fuisset impetitum, quam sit 
summi pontificatus auetoritas. Nolim disserere de infinitis 
illis calumniis, illis jurium Sedis apostolicae vellicationibus, 
immo apertis, diabolica quandoque cum malitia, livoreque et 
odio vere satanico, adversus eam in libris et ephemeridibus 
undique vibrari solitis sannis, et sophismatibus, quibus jura 
pontificia, sua, ut ita dicam, serie, haud raro ipsae tam salub-
ris, tam venerandi instituti bases impetuntur, oppugnantur. 
Suffecerit memorasse illud paene universale, nec minus acre 
quam pertinax bellum, quod hoc recte infelici tempore nostro 
geritur adversus temporale Sedis *pontificiae dominium. Sci-
unt videlicet perbene religionis inimici aperti non minus, ac 
larvati, caput Ecclesiae, in praesentibus temporum, ac rerum 
adjunetis, nisi independens sit a cujuscumque alteriusprinci-
pis jurisdictione et dominatu, non posse ea cum libertate et 
dignitate regere Ecclesiam, quam deposcit summi pontifica-
tus natura, ipsumque bonum religionis. Pro suo itaque, erga 
fidem et Ecclesiam indomito odio et livore, omnern movent 
lapidem, ut ejus caput, hac, quam divina providentia vere 
admirabili sua disposition e ei adtribuit, conditione privetur, 
exuatur. Quidquid enim dicant quibuscumque impietatem 
suam coloribus celare contendant : indubium est, radicem 
nisus eorum esse odium fidei et Ecclesiae catholicae ; cete • 
ra non sunt nisi praetextus, quibus malitiam sui cor-
dis, et indignas passiones suas, velari роззе existimant. Ipsi 
illi in altis subseliis positi fortunae fiiii, qui pro grandi sua 
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potentiâ, uno serio verbo conservare poterant, possentque et 
hoc momento, Ecclesiae catholicae caput in dignitate ac in-
dependentia sua, proprii sui commodi studiis ad terendum, 
quem igressi sunt. Sedi pontificiae infestum tramitem se passi 
sunt determinari. Certe fides catholica, quidquid profiteantur 
verbis aut etiam actionibus extrinsecus, numquam profundas 
solidasque in pectoribus ipsorum fixit radices. Si enim s. Lu-
dovici, aut Caroli magni fide et erga Ecclesiam catholicam 
amore essent animati, nec metu sicariorum ab implemento 
sacrosancti sibi incumbentis officii se sivissent deterreri, nec 
suam toti catholico orbi tam perniciosam agendi rationem, a 
verő alienis, et futilibus praetextibus exculpare niterentur. 
Nec quisquam sanae mentis homo umquam credere poterit, 
hujus tam crudelis cum Ecclesiae capite agendi modi, culpam 
in piissimum pontificem recidere ; utpote, quem nihil pensi 
ducunt inimici nisus contra progredientem aevi culturam, 
aut obstinationis, intuitu depostarumin civili status regimine 
reformationum, arguere ; quamquam boni omnes, sanique 
judicii homines clare perspiciant, eum nonnisi aeterna veri-
tatis, justitiae, veraeque humanitatis et culturae axiomata, 
adversus impia novatorum dogmata, et perniciosa, ipsa na-
turalis justitiae postulata convellentia, principia defendere ; 
nec in tales status publici mutationes condescendere posse, 
quae ecclesiastici regiminis répugnât indoli, quaeve tranquil-
litati et prosperitati publicae periculosa esse tot regnorum, 
ipsius etiam status pontificii exemplum affatim monstravit. 
Horum et similium allegationem, prout et adoptata prover-
bialia dicta, ut est exempli causa illud persaepe usitatum : 
eventuum logicam cunctis aliis fortiorem esse argumentis, 
non sunt, nisi male celata supterfugia, quae nonnisi levis ju-
dicii hominibus possunt palpum obtrudere ; graves, et qui 
veras rerum rationes aestimare sciunt, viros movere non pos-
sunt. Sane religionis christiano-catholicae, quae verae cul-
turae lucem accendit in mundo, quamve ducenti milliones 
mortalium profitentur, venerabile caput dignum est, ut me-
dico, quod optimo acquisi vit jure, quodve tot saeculorum lapsu 
tenuit, et quo sine ingenti rerum convulsione privari non 
potest, possessorio porro perfrui sinatur. E t bene nuperdie-
rum unus antistitum ecclesiae gallicanae observavit in suis 
pastoralibus Uteris : exuere caput Ecclesiae possessorio suo 
i n praesenti rerum statu regendae cum dignitate et libertate 
universae Ecclesiae plane necessario, esse speciem parricidii, 
esse crimen, quo gravius vix possit cogitari. 

Et tarnen haec crudelis Sedis pontificiae persecutio 
adeo non cessât, vei mitescit hodiedum, ut paene supremum 
suum gradum videatur adtigisse. Humanitus enim loquendo 
non aliud possumus exspectare, quam ut vere sanctus vere-
que benignus pontifex noster, cujus cuncta vitae momenta 
totidem sunt pietatis, tenerrimique erga homines amoris pa-
radigmata, crudis violentiae ausibus ita constringatur, ut 
sedem suam deserere, et quâ illic, impio scelere, exui inten-
ditur, libertatem et dignitatem, alibi terrarum quaerere co-
gatur. Quae res non potest non summa amaritudine replere 
pectora nostra. Duo tamen sunt, quae leniunt hanc doloris 
nostri acerbitatem. Alterum quippe, benigna Salvatoris nostri 
promissio, qua se cum Ecclesia sua futurum recepit in fines 
usque saeculorum ; qui proinde, quemadmodum semper adus-
que, in gravissimis etiam naviculam Petri exercentibus pro-

cellis fecit, optatam, hac quoque vice, malaciam revehere 
potest, immo et facere potest cum tentatione proventum. Al-
terum, quod ubicumque sedem suam fixerit summus pontifex 
noster, mansurus sit Ecclesiae caput. Petrus et in carcere 
fuit Petrus. E t ubi papa, ibi Roma. Certe Ecclesia catholica 
in quamcumque abstrusum se receperit terrae augulum Pius 
nonus, ei filialis suae pietatis et obedientiae exhibebit ho-
magium, tantoque profundiore eum prosequetur veneratione; 
tanto teneriore amore filiali : quanto majore generosi sui pe • 
ctoris firmitate, confessoris gloriae sublimem martyrii palmam 
scivit copulare. 

Quaeritur jam quae sint : causae hujus stragis ? 
(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
D E B R E C Z E N vidékéről, martius 8. — Debreczen-

ben prot. uri ember ajkairól hallottam, hogy egykor, — mi-
kor, mikor nem ? nem tudá megmondani — a debreczeni 
prot. nagytemplomot a jezsuiták aláaknázták azon szándék-
kal, hogy egyszer, midőn majd legjobban telve lesz néppel, 
a levegőbe röpitsék. Ezeket fölfelé akar ták küldeni a jezsui-
ták. Mikor pedig a kis templom építtetett, ugyancsak a 
jezsuiták megvesztegetése folytán az építőmester ugy épí-
tette azt, hogy ha majd az ünnepélyes felolvasásra a sok 
nép belétódul, az erős éneklés által megrázkódtatva össze 
ömöljék s a benne levőket romjai alá temesse. Ezeket meg 
lefelé akar ták sújtani a jezsuiták. De szándékuk világos-
ságra jővén,» meghiusult. A torony aJatt vagy hol egy tám-
oszlopot emeltek, mely az épületet mai napig is tar t ja s 
mely emlékoszlopa egyszersmind a jezsuiták gonosz szán-
dékának. És ama prot. uri ember s vele talán többen ily 
képtelenségeket is komolyan el tudnak hinni. Hiába ! a 
jezsuitáktól minden kitelik, rólok minden roszat el lehet 
hinni ! 

Az adatok, melyeket közlök, épen nem ily természe-
tűek, s ha a helyek s személyek neveit néha elhallgatom, ez 
is csak türelemből s nem irántok való, bár meg nem érdem-
lett — kíméletből történik. De ha netán a Prot, egy h. és 
isk. lap szerkesztőjének, vagy bárki másnak, az adatok 
hitelességéről biztos és bővebb tudomást szerezni kedve 
volna, a „Religio" szerkesztőjénél minden érintett hely- és 
személyre nézve utasítást nyerhet. 

A „Religio" f. évi 17-ik számában közölt levelem ki-
egészítéséül megemlítem, hogy az abban emlegetett prot. 
városi tanács s nemes birtokos közönség nem épen oly szűk-
keblű, mint ama levélből látszik ; mert igaz ugyan, hogy a 
rom. katholikusoknak temetőhelyért beadott kér vény ökre 
tagadó választ adott ; de felebaráti szeretete eléggé kitűnik 
abból, hogy a zsidók számára saját sírkertjéből szakított ki 
egy darabot.1) Hja, a zsidók szegény emberek,a) rajtok kö-
nyörülni emberbaráti kötelesség ;3) de gazdag az egri káp-
talan, — mint egyik uri ember a kérvény tárgyalásakor a 
tanácsban mondá — adjon el pár holdat a margitai pusztá-

') Dicséretes, testvéri osztakodás. — Szerk. 
г) Gróf Andrássy Manó mondá, hogy a gazdagság az ö kezökben 

van. — Szerk. 
Igaz. — Szerk. 
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ból s az árán vegyen temetőhelyet a város melletti luczer-
násoktól a r. k. hivek számára.4) Hanem azért maga a ne-
mes tanács is röstellette hozott végzésének nemes szellemét ; 
legalább azt látszik bizonyitani azon körülmény, hogy a 
végzést annak hozatala harmadszori, részint szó-, részint 
Írásbeli megkérésre 2 hónap múlva birta a plébános töle 
kicsikarni. 

Párszor emliték e levelemben ,uri ember'-t. Szándék-
ka! tevém. Az uri, a tanult emberektől méltán várhat juk, 
hogy elfogulatlanabb, türelmesebb, emelkedettebb szelle-
műek legyenek, mint a tanulatlan pórnép, s ha nem olyanok, 
joggal fölróhatjuk, betudhatjuk nekik. Midőn pl. a b—nyi 
hajdú arról panaszkodik a szekéren ülő urnák, hogy rosz 
világot értünk, mert már В—ben is van pápista templom ; 
pedig a hajdúkerületben nem szabad volna lenni, — nem 
veszem tőle rosz néven, mert hiszen Bocskay lia, apja vére 
duzzadozik még benne Midőn egyik prot. vidék nemzetőrei 
1849-ben a tisza-örsi kath. temető keresztjei ellen inditának 
irtóháborút,azt sem veszem még oly nagyra ; 5 ) mert hiszem, 
hogy ama vitézek mind tanulatlan parasztok s nem uri 
emberek voltak ; de midőn prot. felsőbb iskolákból kikerült 
uri embereknél találunk elfogultságot, türelmetlenséget, 
mondhatjuk üldözést, azt a prot. iskola rovására bátran 
registrálhatjuk. Illustratioul most pár vegyes házasságot. 

Bizonyos .) i prot. ügyvéd mult évben egy, gyer-
mekekkel túlterhelt szegény kath. család egyik fölserdült 
leányát azon hitegetéssel, hogy nőül veszi, még egybekelés 
előtt elcsábított. Három nappal a szülés előtt sürgetik a 
plébánost, hogy rögtön dispensatiot eszközöljön, az azonnali 
egybekelésre A plébános kijelentvén, hogy passiva assisten-
tia mellett lehetetlen a dispensatio. A fiatal ügyvéd ekkor 
gondolkodóba esik : mit mond majd családja és mit monda-
nak ismerősei, ha ő pápista nőt vesz feleségül V Kapja magát, 
és szorultságában a nőt, kinek az apai házhoz belépni meg-
tiltatott, e szorult helyzetben arra birja, hogy legyen pro-
testánssá, ez akkor elveszi. Helyzetében a fiatal nő megtette 
ezt is, s igy egybekeltek. Egybekelés után nem sokáig késett 
a gyöngéd férj ama nyilatkozattal, miszerint azért is vona 
kodott vele, mint katholikával házasságra lépni, mert ott a 
házasság felbonthatatlan. 

A ni honoratior osztály egyik protestáns tagja 
néhány év előtt a fővárosból®) hozott magának kath. nőt 
feleségül passiva assistentia mellett. A helybeli plébánosnak 
aligha volt tudomása a nő kath. volta felől ; afelől, pedig 
bizonyosan nem volt, hogy a kath. nőnek leánygyermeke 
született és prot. lelkész által kereszteltetett meg. A kath. 
nőnek leánygyermeke protestánsnak vagyon szánva. Hozzá 
még az anya, kiben a kath. lelkismeret egykor talán feléb-
redhetett volna, elhalt ; a férj prot. nőt vett második fele-
ségül ' ) s gyermekeinek anyjául. Ki fog most a leányka 
kath. neveléséről gondoskodni?8) s ha majd a dolog nap-
fényre jő, nem lesz-e belőle egy Mortaraeset ? 

*) A helység1 teljesítse kötelességét, mikint az egri káptalan telje-
siti a magáét. — Szerk. 

5 ) A sok nagyobb között ; de a kath. temetőben р. о. a keresz-
teket összetördelni, mindig vérlázító barbárság. — Szerk. 

») Budáról ? — Szerk. 
Ez is talán előbb katholikus volt ? — Szerk. 

') A leányka most 4 éves lesz, talán paprokona, ha az Isten 
felsegéli, fog róla gondoskodni. — Szerk. 

A hires Lavottának szinte hires tanítványa P. I., 
kiről L. életirója azt jegyzi meg, hogy „leginkább elsajátitá 
müvészmesterének egyszerű, nemzeties és szívhez szóló 
zenejátékát," T. I. község egyik leggazdagabb prot. közbir-
tokosa, ha nem csalódom, a M. családból birt kath. nőt fele-
ségül. E fönkelt szellemű prot. uri ember minden leánygyer-
mekei, mihelyt a 18-ik évet elérték, azonnal apostatáltak. 
Ez különben nem valami feltűnő, mert mindennapi dolog a 
vegyes házasságoknál. Azonban mit kelle kiállania a kath. 
nőnek ? Csak utólsó betegségét említem A nő halálos ágyán 
kath. papot kívánt hivatni. A prot. uri fér j megtiltja cseléd-
jeinek ily vakmerő lépésre vetemedni. Imádságos könyvet 
kér a beteg nő, a beteg nő ezt sem nyerhette meg férjétől. A 
szomszéd faluban lakó plébánosnak tudtára esik a dolog, s ez 
valahogy Kempis Tamás könyvét a beteg nőhöz juttatja, 
melyből néha férje távollétébén olvasgathat a beteg. A gon-
dos férj azonban ezt is megsejté s vánkosa alól kihúzza az 
elrejtett könyvet. A fér j egyszer hazulról távozni készülvén, 
a beteg nő izen a plébánosnak, hogy jőjön el ekkor öt pro-
videálni. A gyöngéd fér j ezt is észreveszi, s midőn a plébá-
nos megérkezik, őt maga a házi ur fogadja, ildomosán ugyan, 
de a beteg nőhöz semmi szin alatt, még látogatóképen sem 
ereszti be. 

íme, az elfogulatlan, türelmes, felvilágosult uri ember ! 
De e historiáuak itt még nincs vége. A nő meghal. Temetése 
fényes egyházi segédlettel tartatott . A kath. papok a teme-
tési szertartást bevégezvén, előáll a sírnál a prot. lelkész s 
elkezdi : „Vége az ü r e s szertartásoknak," és a kath. rítust 
sértő beszédet tar t egy darabig, több kath. papnak jelen-
létében. 

íme az elfogulatlan, türelmes, fölvilágosult prot. lel-
kész is ! És a türelmetlen kath. papok erre mit csináltak ? 
Az egészet elnyelik, elhallgatják ; tudtomra legalább semmi 
nyilvános felszólalásban sem nyilatkozott méltó indignatio-
juk, s alkalmasint most vau ez először fölemiitve a nyilvá-
nosság terén ; pedig egy évtized előtt történt. Igen, kedves 
prot. atyafiak, az inkább a hibánk, hogy mi akkor is türel-
mesek vagyunk, midőn egyetmást nem is volna szabad el-
tűrnünk 

Meg kell még említenem azt is, hogy ama gyöngéd 
gondos prot. férj, daczára fönebb leirt viseletének, minden 
évben, mig élt, neje halálának évfordulati napján requiemet 
tartatott érette : mert elfogulatlannak, türelmesnek és talán 
még kegyeletesnek is akart látszani az emberek előtt. Né-
melyek ugyan azt mondják, hogy — ugyanakkor saját név-
napja is lévén, — csak titulus conveniendi et bibendi volt 
az egész. — (Folyt, köv.)9) Д 

a) Az ily és hasonló esetek hitelességeért a szerkesztőség, mi-
után a hely szinén nincsen, jót nem állhat ; de a tudósítóról épen 
semmi oka sincs kételkedni. A Prot. egyh. és isk. lap többször emelt 
panaszt a kath. plébánosok ellen a vegyes házasságokra, s az ezekből 
született gyermekekre nézve ; az ily egyes, hitelesen, minden nagyítás 
nélkül, szárazon előadott esetek kétségtelenné teszik, ki az, aki több 
panaszt emelhet ? Hivatkoznak ellenünk a törvényre, ha a törvény ne-
kik kedvez ; amiben pedig ez rájok kellemetlen, a törvényt ugy tekin-
tik, mintha nem volna, s a lelkismereti vagus szabadságra hivatkoznak, 
mintha som a kath. egyház, sem a prot. felekezet nem volna külső, 
látható társadalom, melyeknek positiv törvényre van sztikségök, hogy 
az önkényből született zavaroknak eleje vétessék. Kérünk hiteles, rö-
vid, minél több eseteket. — Szerk. 
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ROMA (a szentszék és a muszka kormány közötti ok-
iratok.) Ezen jegyzékre válaszkép memorandum érkezett az 
orosz kormánytól 1856 jul. 23-áról, melyben kijelenti, hogy 
őszinte, békülékeny szellemben vizsgálta meg ama pontokat, 
hogy teljesíthesse a pápá kivánatait . E nyilatkozat igazsá-
gának bizonyságául irá, hogy a kormány nem tesz akadá-
lyokat a püspököknek a szentszékkeli közlekedésre nézve, 
igérte, hogy a megyék u j határvonalozási eredeti okmányait 
be fogja küldeni, hogy az üresedésben levő püspökségekre 
felterjesztendő jelöltekkel komolyan foglalkozik, hogy szi-
vén fekszik a chersonesusi püspök végleges beiktatása, 
hogy küldeni fog örmény kath. növendékeket a papnevel-
dékbe, hogy amint a mohilevi érsek beiktatva leend, azon-
nal megküldendik Romába a pétervári kath. akadémia sza-
bályzatát, hogy az egyházak kijavitására vonatkozó rende-
letek törvénykönyvbe iktattatni fognak és hogy végre a 
kormány 50 zárdát fog fentartani a birodalomban, a többire 
pedig a kinevezett teljhatalmú követ Kisselef fog értekezni. 
(41-ik okm.) 

Es valóban ezen követ a pápánáli első kihallgatása al-
kalmával kérte ő szentségét fejedelme nevében a múltra 
fátyolt borítani, biztosítván a pápát fejedelme jóakaratáról, 
s hogy nemcsak teljesitendi a concordatumot, hanem a még 
függő kérdéseket is megoldandja. A biztositások oly világo-
sak valának és oly határozottak, hogy a pápa u j követe 
Chigi Flavius mirai érsek által küldött levélben, melyben 
üdvözli a czárt, örömének efelett kifejezést adott. (42. okm.) 
Ez érzelmeknek kijelentésére sietett a nuncius a czárnáli 
első kihallgatásán. (43. okm.) Azon kérelme azonban a pápá-
nak, hogy Pétervárott állandó nunciatura legyen, nem te-
lyesittetett. (44. okm.) S váljon mily indokokból tagadtatott 
meg a szentatya ebbeli kérelmének teljesítése ? Könnyen 
felismerhetők valának ama jelentésből, melyet a császárnak 
tön a concordatum, s a függő kérdések pontjai megvizsgá-
lására s jelentéstételre kiküldött bizottmány (45. okm.) Ezen 
fontos okmány, melyet a lapok később közöltek, mutat ja 
egy részről, miként a szentszék mindent megtőn a szerző-
dés végrehajtásának eszközlésére, és constatálja másrészről, 
hogy az orosz kormány részéről majd semmi részben végre 
nem hajtatott. Az okmány a szentszék követeléseit három 
részre osztályozza, olyanokra, melyeknek végrehajtását a 
bizottmány maga is véleményezi ; olyanokra, melyeket jogo-
saknak és alaposoknak ismer el, de amelyek teljesítését el-
halasztani véleményezi, mig ujabb panaszok és követelések 
érkeznek; végre olyanokra, melyeknek engedni nem kell, 
mivel a bizottmány véleménye szerint, a korona méltóságá-
val és a birodalom alaptörvényeivel meg nem egyeztethetők. 
Ezen munkálat Kisseleff orosz követnek zsinor-mértékül 
szabatott a szentszékkeli tárgyalásokban, melyet ha komo-
lyan megvizsgált valaki, előre láthatta, hogy az egyházra a 
birodalomban csak elnyomatás várakozott, minek fájdalmas 
bizonyságai csakhamar bekövetkeztek. 

Kilencz évi halogatás után, mint említők, 1856 nov. ha-
vában a concordatum a varsói újságban megjelent, de jelenté-
keny kihagyásával az előszónak, s ama szándékra mutatott, 
hogy a tárgyalásokat a még meg nem oldott kérdésekre nézve 
tovább folytatni nem fogja. A chelmi megyében, mely a hajdan 
hatalmas egyesült ruthén egyház maradványakint volt tekint-

hető, mindenféle mesterséget felhasználtak,hogy az egyesülte-
ket szakadárságra birják. A neveldék számára a concordatum-
mal meg nem egyeztethető szabályzatot hoztak, növendékpa-
pokat görög-orosz egyetemekre küldöttek, hogy majdan mint 
tanárok alkalmaztassanak, a basilitáknak még meglevő 5 zár-
dáikba ujonczok felvételét megtiltották. Az egyház, mely 
máris több ezer ruthén elszakadását siratta, nem nézhette 
ezt egykedvűen, azért a pápa fájdalmas panaszokat emelt 
efölött az orosz követ előtt, és államtitkára által sürgősen 
íratott a varsói érsekhez (46. okm.), hogy adjon tudósitást a 
chelmi megye állapotáról és kormányzójáról, és buzdítsa, 
hogy ama törekvések még több lelket elragadni az egyház-
tól, (47. okm.) sikeretlenek legyenek. De ezen rendelések 
nem nyugtathatták meg a pápát, nyugtalansága fokozódott 
inkább, hallván a szerencsétlen Dzenkowicze lakosai mint 
kényszerittettek a schismára és távolittattak el tőlök ama lel-
készeik, kikről gondolták, hogy népüket apáik hitében meg-
tar tandják ; a latin szertartású papok pedig névaláírással 
köteleztettek fogadni, hogy a ruthén egyesülteknek szent-
ségeket kiosztani nem fognak. (48. okm,) Mig tehát a pápa 
mindjárt a concordatum kötése után a latin szt. püspökök és 
pásztorok gondjaiba ajánlotta a szétszórt szerencsétlen egye-
sülteket (49. okm.), az orosz kormány mint bűntényt til-
totta, hogy a plébánosok azoknak lelki vigaszt nyújtsanak. 

Ugyanazon időben a szentatya a kath. világban jubi-
leumot hirdetett, és részesíteni akarván az orosz birodalmi 
hiveit is áldásáiban, az illető okmányokat, hogy annál biz-
tosabban jussanak kézhez, az orosz követséghez küldötte. 
(50. okm.) Mily nagy volt azonban bámulata, midőn várván 
a püspök jelentését a jubileum eredményéről, megtudta, 
hogy levelei a püspököknek el sem küldettek, és fiai a jubi-
leum áldásaiban nem is részesülhettek. Az orosz követség 
tehát — amint állíttatott — épen nem bizonyult be biztos 
útnak a közlekedésre. Fájdalmát növelte a pápának annak 
tudata, hogy mig lelkismeret dolgában a világ minden ré-
szeiről Romában kéretnek tanácsok, ilyesmi az orosz-len-
gyelországi kath. egyház részéről csak igen ritkán történik, 
hogy mig a világ közel 900 püspökei jelentéseiket teszik 
egyházaik állapotáról, ily jelentések Oroszországból nem 
érkeznek ; s mig a közlekedési eszközök könnyűsége folytán 
az apostolok sírjainál a világ minden országaiból jelennek 
püspökök, Oroszországból soha senki sem érkezik Tudta ő 
szentsége azt is, mint akadályozzák Lengyelországban a 
kath. áldozárokat, nehogy híveikben ker. erényeket, jelesen 
a mértékletességet buzgón terjeszszék, olyannyira, hogy a 
városi igazgatója a belügyekre rendelt osztálynak a ploczki 
megyében több papot megfenyíttetett, csak azért mivel plé-
bániáikon mértékletességi egyleteket megalapítani merész-
kedtek. (51. okm.) Hasonló tények sokkal inkább voltak 
ellentétben a czár nemes lelkii jellemével, hogy sem nem 
kellett volna azokat a czár szándékait félreismerő ellen-
ségeinek tulajdonítani. Ezen feltevésből indult ki a szentatya, 
midőn 1859. jan. 30-án egy ujabb gyengéd érzelmekkel 
telt levélben fordult az oroszok czárjához,(52. okm.) melyben, 
miután a concordatum több czikkei végre nem hajtatása fö-
lötti fájdalmát fejezte volna ki, kéri azok végrehajtását, a 
függő kérdések fölötti tárgyalások folytatását, az üresedés-
ben levő egyházak, nevezetesen a chelmi megye betöltését 
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és állandó nunciusnak elfogadását. Végre kéri fiainak a bi-
rodalombeli katholikusoknak védelmét. A nemes hangon ki-
fejezett és annyiszor ismételt kérelmekre a czár felelt 1859 
mart. 31-én biztositván az egyház fejét kath. alatvalóiróli 
gondoskodásról, és jelentvén, miszerint romai követét meg-
bízta a pápai iratban foglalt különféle pontokra nézve ma-
gyarázatot adni. (53. okm.) De hiába várták eme magyará-
zatokat, a pápa kérelmei teljesületlenek maradtak, még az 
államtitkár ama kérelmére sem válaszoltak, hogy a concor-
datum 8 pontja értelmében az örmény katholikusok számára 
püspökség alapittassék. (54. okm.) (Folyt.) 

IRODALOM. 
A „der Papst und die modernen Ideen" czimü nagy-

becsű gyűjtemény V-ik füzete is megjelent Sartorinál Bécs-
ben. Tartalmát ismét egy nagy fontosságú értekezés képezi. 
A buzgó kiadó feladatul tüzé ki magának ezen munka által, 
az előbbeni füzetekben kimutatott — s a szentszék által 
kárhoztatott tévtanok ellenében a keresztény politika józan 
elveit kiíejteűi, s egyszersmind bizonyitani, hogy a szent-
szék által követett elvek az igazi természetjog alaptételei-
vel, s a polgári társadalom valódi jólétét s szabadságát emelő 
politikával összhangzásban vannak. Ezen munkának a 
nagytudományu Gerdil bibornok jeles értekezése — („a 
souverainitás és az alattvalók") — szolgál alapul, s 
maga a tárgymutató is eléggé bizonyítja, mily fontos s nagy-
mérvű kérdésekről van itt szó. Ugyanis megismerteti velünk 
a souverainitás igaz fogalmát, megmutatja az államhatalom 
tulajdonait s ismérvéit ; kifejti alaposan a souverainitás al-
katrészeit s a leglényegesebb jogokat — melyeket az magá-
ban foglal, valamint a különféle kormányalakokat is ; ki-
mutat ja a különféle módokat, mik által az uralkodáshoz el-
juthatni, nevezetesen a monarchiában. Szól azután az alatt-
valók kötelességeiről átaljában, mely fejezetben ama keresz-
tény vallási nézetekkel találkozunk, melyek az 1864. dec. 
8. encyclica által kárhoztatott naturalisticus politikával el-
lentétben állanak. Azután következnek az uralkodók kötel-
meiről, mulatságairól, a vallásról s az uralkodás mesterségé-
ről szóló fejezetek ; továbbá a nevelésről, a családról, a csa-
ládfőről, az atyai hatalomról, s a censuráról való jeles érte-
kezések. Ezeket fölváltják az államok hanyatlásáról, annak 
okai- s óvszereiről szóló fejezetek ; végre az utolsó fejezet a 
tespedést adja elő ; az egészet pedig a lelkes kiadó ezen sza-
vai zárják be : „a tudós bibornok föntebbi tételeihez mi 
egyebet nem adhatunk részünkről hozzája, ama forró óhaj-
tásunknál : vajha mindnyájan, akiket azok illetnek, jól meg-
szívlelnék s komoly megfontolásuk tárgyává tennék azokat. 
Különösen óhajtjuk, hogy amig nem késő — ideje korán 
győződjenek meg ama experimentatio veszedelmes és kár-
hozatos voltáról, mely szerint a forradalmat a forradalom-
mali szövetkezés által vélik legyőzhetni, s az államot a ka-
tholikus elvek megtagadása által megmenthetni." 

Mindjárt az előszó folyama alatt találkozunk egyszers-
mind a híres Gerdil bibornok rövid életrajzával is. 

A bevezetésből, mely a munka irányát és czélját adja 
elő, álljanak itt a buzgó kiadó néhány szavai : „a liberalis-
mus — úgymond borzasztó betegsége korunknak, mely sor-
vasztó lázként dúl a társadalom organismusában — s végre 

az egész socialis rendet romjai alá temetni készül. Ezen sze-
rencsétlen veszedelmes rendszer ellen tehát, minden megen-
gedett eszközzel küzdeni, szent kötelesség. Ezen rendszer 
győzelme- vagy bukásától függ a társadalom léte vagy bu-
kása. Ama jótétemények, me lyeke ta kereszténység hozott 
az emberiségre, ama magas javak, melyeket számára szer-
zett, ma már nagyobbrészt veszendőbe mentek a liberalis-
mus által. Innét van, hogy a szentszék — mint a keresz-
ténység jótéteményeinek az emberiségre való átruházója, az 
emberi társadalom ezen borzasztó ellensége ellen küzdők 
első sorában áll. — Létezik liberalismus politikai és vallási 
téren. Itt csak az elsőről lesz szó. Az 1864. dec. 8-i hires 
körlevél, kevés de velős vonásokkal festi le ezen rendszer-
nek ijesztő való képét, midőn mondja : ,,Etenim probe no-
scitis, vânerabiles fratres, hoc tempore non paucos reperiri, 
qui civili consortio impium absurdumque naturalismi — uti 
vocant — princípium applicantes, audent docere „optimam 
societatis publicae rationem civilemque progressum omnino 
requirere, ut humana societas constituatur et gubernetur 
nullo habito ad religionem respectu, ac sí ea non existeret, 
vei saltem nullo facto veras inter falsasque religiones discri-
mine." Atque contra sacrarum litterarum, Ecclesiae, sancto-
rumque patrum doctrinam asserere non dubitant, „optimam 
esse conditionem societatis, in qua imperio non agnoscitur 
officium coercendi sancitis poenis violatores catholicae reli-
gionis, nisi quatenus pax publica postulet." Ex qua omnino 
falsa socialis regiminis idea haud timent erroneam illám fo-
vere opinionem, catholicae Ecclesiae animarumque saluti ma-
xime exitialem a rec. mem. Grregorio XVI. praedecessore 
Nostro deliramentum appellatum, nimirum „libertatem con-
scientiae et cultuum esse proprium euiuscumque hominis ius, 
quod lege proclamari et asseri debet in omni recte constituta 
societate, et ius civibus inesse ad omnimodam libertatem 
nulla vei ecclesiastica vei civili auctoritate coarctandam, quo 
suos conceptus quoscumque sive voce, sive typis, sive alia 
ratione palam publiceque manifestare ac declarare valeant." 
Dum vero id temere affirmant, haud cogitant et considérant, 
quod libertatem perditionis praedicant, et quod „si huinanis 
persuasionibus semper disceptare sit liberum, numquam de-
esse poterunt, qui veritati audeant resistere, et de humanae 
sapientiae loquacitate confidere, cum hanc nocentissimam 
vanitatem quantum debeat fides et sapientia Christiana vi-
tare, ex ipsa Domini nostri Jesu Christi institutione cogno-
scat." — Et quoniam ubi a civili societate fuit amota religio, 
ас repudiata divinae revelationis doctrina et auctoritas, vel 
ipsa germana justitiae humanique iuris notio tenebris ob-
scuratur et amittitur, atque in verae justitiae legitimique iu-
ris locum materialis substituitur vis ; inde liquet cur non-
nulli, certissimis sanae rationis principiis penitus neglectis 
posthabitisque, audeant conclamare „voluntatem populi, pu-
blica, quam dicunt, opinione vel alia ratione manifestatam 
constituere supremam legem ab omni divino humanoque jure 
solutam, et in ordine politico facta consummata, eo ipso, quod 
consummata sunt, vim iuris habere." Verum ecquis non vi-
det planeque sentit, hominum societatem —- religionis ac 
verae iustitiae vinculis solutam nullum aliud profecto propo-
situm habere posse, nisi scopum comparandi cumulandique 
opes, nullamque aliam legem in suis actionibus sequi, nisi in-
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domitam animi cupiditatem in serviendi propriis voluptati-
bus et commodis ?" 

A pápai encyclica ezen nagy horderejű szavait itt re-
producálni annál inkább helyén lát juk most, minthogy a 
„Vezér-eszmék" irója, kinek e lapok szerkesztője, mély ala-
possággal párosult ügyességgel már j anua r 2-ki számban 
megfelelt, épen ezen veszedelmes s kárhoztatot t tévtanokra 
fektet te vezéreszméit. Ajánl juk neki — testvéri szeretettel 
— a fentebb ismertetett munka, de különösen a legújabb 
„Havi szemle" elolvasását, vajha ne zárná el szivét a capa-
citatio előtt, ut cognoscat veritatem ! Gyurikovics Mátyás. 

VEGYESEK 
Tek. Ballagi M. ur, lapjának 7-ik számában irja : ,nem 

a catholicismus ellen szólok én, mikor a ,Religio' ellen szó-
lok, hanem az ultramontanismus ellen. A catholicismus és az 
ultramontanismus két különböző dolog.' T. Baráth Ferencz 
a Prot . egyh. és isk. lap I l dik számában : „Ez az egyetlen 
(?) pont, ahol a ,Religio' e lapok szerkesztője ellen sikeresen 
és diadallal csatározhat, (mert) a catholicismus azut ramonta-
nismussal egy és ugyanaz." Ez t B-th bebizonyitja : a) mert a 
trienti zsinat határozatai ma is érvényesek ; b) mert a ka th . 
egyháznak — a tant, a szellemet, az i rányt illetőleg — a 
legtökéletesebb kifejezője a p á p a ; c) mert az ultramonta-
nismus ma is csak azt védi,ami volt az egyház a középkorban ; 
azért „teljes joggal nevezheti magát a ,Religio' valódi ka-
tholikusnak, midőn azon elvekért küzd, melyeket az ency-
clica vallott magáéinak." — E t non erant testimonia eorum 
convenientia felőlünk. Egy ik mondja : a ,Religio' ultramon-
tán, nem katholikus ; a másik mondja : a ,Religio' egyedül 
katholikus. — Mit mond erre tek. В. M. ur ? „Ha a symbo-
lumok örök időre szolgáló mértékei lehetnének a kegyes 
életnek,akkor P — у u rnák állítása tökéletesen igaz volna,mert 
tételeit a trienti zsinat határozmányaiból meriti. Aki tehát a 
kath. világ fejlődését kizárólag (hát IX . Pius ?) a trienti 
zsinat határozmányaihoz méri, akkor P. ur jajveszéklése 
tökéletesen igazolva volna." — Ismét : et non erant testimo-
nia eorum convenientia; de azért mint B. Ferencz feltétlen, 
mint t. В. M. u rnák feltétes állitásait felőlünk elfogadjuk, 
aláirjuk,mert a kath. világ előtt a trienti zsinat épen oly érvé-
nyű, mintha ma hozatott volna ; de mivel az egyház ma is 
oly csalhatlan és élő egyház, mint a 16-ik században ; azért 
IX . Pius encyclicája és syllabusa is örök érvényű, nem 
ugyan az eltorzitásban, melyet ra j ta a hitetlenek tesznek, 
hanem oly értelemben, mint azoknak a szentszék tulajdoní-
tott. — E g y hibája van t. B. F.-nek, hogy minket keresz-
tes-vitézeknek nevez, miután az élet keresztjén kivül, me-
lyet az Isten mért reánk, semmi más keresztet nem vise-
lünk, sőt még iróink sem. — „Ákozódó" gyűlésnek nevezi 
a trienti zsinatot. Váljon a trienti zsinat anathemája több-e 
mint „discedite a me maledicti in ignem aeternum ?" vagy 
pedig : „qui non crediderit, j am condemnatus est ?" Ezt pe-
dig az egyház jogosan teheti, mert Krisztus Jézus mondá : 
data est mihiomnis potestas in coelo et in terra,és sicut misit 
me pater, minden hatalommal felruházva, ita et ego mitto 
vos. Az egyház kiközösiti kebeléből, aki nem ugy hiszen, 
nem ugy él, mint az egyház tanit ; az egyház a rosz irányá-
ban igazán „türelmetlen." De ha ez nem jól van, nem kel-
lene feledni, sőt tudni kellene a jó prot. Íróknak saját fele-
kezetük törvényeit, hogy nálok is az excommunicatio zsina-
tilag meg van határozva. Nyissuk fel az 1848-ban Pesten 
kiadott „Corpus synodorum evangelicorum aug. confess, in 
Hungar ia" 19-ik lapját. Az 1610. mart. 28—30-án tartott 
zsolnai prot. zsinat XII . czikke igy szól : „contumaces, si 

post unam aut alteram admonitionem obedire pertinaciter 
noluerint , excommunicet, et si in gradu aliquo honoris 
fuerint , deponat ."Az 1617. j anuarban Szepesváralján tartott 
prot. zsinat XH.cz ikke : „contumaces excommunicet,deponat". 
Az 1707 mart iusban tartott hires rosenbergi prot. zsinat pót-
czikke igy szól. „Synodus augustanam confessionem invaria-
tam approbat, omnesque haereses et sectas ibi damnatas da-
mnat et ex ecclesiis evangelicis in Hungar ia proscribit in ae-
ternum,in specie vero pietismum cum omnibus partibus ejus." 
Sőt az 1791 sept, s octoberben Pesten tartott prot. zsinat 
nro. X I I canon 75. „universus coetus publice monendus est, 
ut incorrigibilem reum pro non membro ecclesiae habeat, 
ab omnique ejus ecclesiastico consortio diligenter abstineat." 
Olvassák csak saját felekezetük határozata i t ; és csak azu-
tán nevezzék a trienti zsinatot átokszóró zsinatnak. In quo 
alium judicas, teipsum condemnas. Igaz, t. B. Mór ur előtt 
az invariata confessionis formula nein szabály, „a mai (prot.) 
nemzedék vallásosságának nem a felekezeti symbolum 
irányadó," és saját prot. alapján igaza van ; de nincs igaza, 
mikor a kath. egyházban is ilyfélét tételez fel, t. i. symboli-
kusokat , és rationalistákat. A kath. egyházban van tanitó, 
van hallgató, van hierarchia, van nép. A prot. felekezetnél 
sem tanitó, sem tanított nincs, mindenki keresi az igaz-
ságot. Ha keresi, tehát nem birja, vagy amint Baráth ir ja : 
„A protestantismus nem vallásos felekezet, hanem életelv, az 
u j kor életelve." (Prot . lap. 11 sz. 324 hasáb.) Őszinte vallo-
más, mely annyit jelent, hogy a mai protestánsok Luther t 
és Calvint excommunicálják. Tűr ik az embereket, sőt több, 
tűrnek minden véleményt, s mikor ezt teszik, félve, rettegve 
az excommuuicatiotól, excommunicálják az emberiségből 
magát az igazságot. A kath. egyház csak a tévelyt excom 
municál ja; Luther és Calvin is csak azt excommunicálta, 
amit tévelynek tartott ; ma a Prot , lap azt excommunicálja, 
aki meri mondani : én nem keresem, hanem birom az igaz-
ságot. Keresni szabad, meglelni, elfogadni, birni nem szabad 
az igazságot, mert ez türelmetlenség ; ez sokaknak prote-
stantismusa mai nap. Excommunicátió van elég a világon, s 
a türelmes protestánsoknál legtöbb, csakhogy az ő excom-
municátiójok égő ellenmondás, éles következetlenség, a tü-
relmetlenségnek megtürése, amit a józan ész mindig kárhoz-
tatni fog ; excommunicálva az ily excommunicátiot, a kath. 
igazságot a tévelygők excommunicátioja által megsértett be-
csületébe visszahelyezzük. — Katholikusok vagyunk tehát 
a Prot, lap egyik irója szerint, nem vagyunk katholikusok 
azon lapnak másik irója szerint. Már kath . h i tünk fölött is 
ítéletet t a r tanak a Prot , lap türelmesei. Tegyék ; Baráth 
nyilt levelének fu lánk ja az, hogy ami igazságtalanságot fel-
hord tek. Ballagi M. az ul t ramontán Palásthy ellen, mindazt 
mondja el ezután Ballagi a ka th . egyházról. 

Az esztergomi fömegyében begyült kegyes adományok 
jegyzéke l866 évről : 

A jeruzsálemi szent sírra . 451 fr t . 16 kr. 
A keleti ka th . missióra 215 >7 88 
Amerikai missióra . . . . 213 V 41 Jí 
Közép-afrikai missióra 186 » 73 » 
Chinai gyermekeknek 625 » 90 }> 
Bonifácz-egyletre . . . . 210 ) ) 82 )> 
Oltár-egyletre . . . . . 120 » 66 !> 
Bukovinai magyaroknak 38 » 10 
Lipótvárosi templomra 26 » 49 » 
Székelyek számára . . . . 12 V 50 » 
Admonti kolostorra . . . . 8 !> 5 
A sz-László-társulatnak 1065 » 22 » 

Összesen . 3174 fr t . 92 kr . 
Esztergom 1867 évi mart. 12-én 

közli Markus Gyula a főmegy. helynöki hivatal titoknoka. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ко с a i Sándor által (Érkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A kath. egyház és a kényuralom. — A 
zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a tekintélyről. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 
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A kath. egyház és a kényuralom. 
Qui doctrinam Christi adversam dicunt esse 
reipublicae,dent taies parentes,tales filios, tales 
dominos, tales servos, tales reges, tales indi-
ces, quales esse praecipit doctrina Christiana, 
et andeant earn dicere adversam esse rei pu-
blicae. (S. Augustin.) 

De nemcsak a politikai, hanem az egyházi 
kényuralom is ellenkezik a kath. egyháznak termé-
szetével. Az egyházi méltóságok sokkal szentebbek, 
sokkal magasztosabbak a királyi méltóságnál; kö-
telességeik nemcsak számosabbak, de szigoruabbak 
is egyszersmind, terheik sokkal nyomasztóbbak, fe-
lelősségük sokkal terhesebb. — Szent borzalom futja 
át keblünket, midőn meggondoljuk azon bilincseket, 
melyekkel az egyházazőfőpásztorait lelánczolja,és at-
tól tartunk, hogy netalán vakmerőknek is fogunk 
tekintetni, midőn kötelmeik terjedelmének, hivatá-
sok magasztosságának, és azon elutasithatlan jogok-
nak, melyekkel a hivek birnak fölöttük, nemkülön-
ben azon megalázó szolgálatoknak, melyeket a hi-
vek tőlök jogosan követelhetnek, ecsetelését megkí-
sértjük. — De bátorít ebbeli eljárásunknál azon 
fontos körülmény, hogy nem mi fogunk a magunk-
éból szólani, hanem csak a sz.-irás és hagyomány 
szavait fogjuk hallatni. És az egyház főpásztorai 
meg fogják engedni, hogy bemutathassuk egyhá-
zunk elleneinek a püspöki méltóságnak minden kö-
telmeit, avégből, hogy a rágalmazókat megszégye-
nitsük, és bebizonyítsuk azt, hogy a lelkipásztori 
hivatal mennyi kezességet nyúj t a hivek szabadsá-
gára, függetlenségére. 

I. Az egyházi kényuralom össze nem egyeztet-
hető az egyháznak tanával. Mert az egyház Meg-
váltónknak azon ismeretes szavait intézi a pápákhoz 
és püspökökhez: tudjátok, hogy a népek fejedelmei 
uralkodnak rajtok, és akik nagyobbak, hatalmat 
gyakorolnak azokon; nem ugy leszen köztetek; ha-

nem aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a ti 
cselédetek, és aki köztetek első akar lenni, legyen a 
ti szolgátok. (Mát. XX, 25.) Mit jelentenek ezen sza-
vak ? nemde azt, hogy távol legyen tőlök mindaz, 
amit a világi uralkodóknál tapasztalnak? távol 
mindaz, ami félelmet szülhetne ; és mindnyájok kö-
telességévé tétetik, hogy mondjanak le az uralom-
vágyról avégből — hogy testvéreiknek szolgálhas-
sanak. Mennél előkelőbb az egyházi méltóság, annál 
nagyobb mindenkor a szolgaság, és mennél maga-
sabbra emeltetik valaki testvérei fölött, annál inkább 
válik azoknak szolgájává. Mert ki nagyobb — ugy 
mond Krisztus — aki letelepedik, vagy aki szolgál ? 
nemde aki letelepedik? én pedig közöttetek ugy 
vagyok, mint aki szolgál. (Luk. XXII , 27.) Nem 
szégyen tehát az egyház főpásztoraira nézve, hogy 
szolgálnak, mert ime a szolgaságot saját személyé-
ben megszentesitette Krisztus, ő ki minden pászto-
rok feje ! Mely egyházi főpásztor lehetne alázató- * 
sabb és megalázottabb az Isten fiánál ? — Ám tudja 
tehát minden főpásztor és soha meg ne felejtkezzék 
arról, hogy az ember fia nem jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és váltságul so-
kakért életét adja, (Mát. XX, 28) mert nincsen és 
nem is lehet a nagy egyházi méltóságokban nagyobb 
megtiszteltetés, mint Jézus Krisztussal szolgálhatni, 
és folytathatni szeretetének és alázatosságának fen-
séges tisztét ! Erre vonatkozólag mondja sz. Bernát 
elmélkedéseiben: quis se titulo hoc inglorium putet, 
quo se prior Dominus gloriae praeinsignivit ? (Lib. 
II. c. 6.) 

Ugyanezen szent elveket ismételteti az egyház 
a püspököknek sz. Péter által is, ő általa, ki az egy-
háznak főméltóságával lőn megtisztelve; ki is eze-
ket mondja: legeltessétek az Istennek rátok bizott 
nyáját, gondot viselvén nem kényszerűségből, ha-
nem szabad akaratból, Isten szerint, sem a rút nye-
reség kedveért, hanem jó szándékból ; sem ugy mint 
uralkodók (az Ur) örökségén, hanem példája levén 
a nyájnak szivből. (I. Pét. V. 2.) E szavakkal az 
egyház a főpásztorokat a rájok bizott nyá jnak leg-
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gyengédebb gondviselésére, a legéberebb tevékeny-
ségre és nyájok irányában a legőszintébb érzelmekre 
kötelezi, kárhoztatván bennök a nyereség keresését 
és az uralkodói szellemet; csak egyet óhajtván, hogy 
tökéletes példái legyenek nyájaiknak. — És mily 
czimeket tulajdonit magának sz. Pál apostol az álta-
la megtéritett nyájak irányában? A korintusiakhoz 
ezt i r ja: nem magunkat hirdetjük, ha'nem a mi Urunk 
J. Krisztust, magunkat pedig mint szolgáitokat Jé-
zusért (II. kor. IV, 5) ; és másutt : nem mintha ural-
kodni akarnánk a ti biteteken, hanem hogy előmoz-
ditói legyünk örömeteknek, (ib. I, 23.) A tessaloni-
kaiakhoz pedig igy szól: ugy voltunk köztetek, 
mint a kisdedek, mint a dajka, ki fiait táplálja (I. 
Thes. II. 7); és tovább: amint tudjátok, hogy uiin-
deniteket (mint atya az ő fiait) intvén és vigasztal-
ván kértünk, hogy Istenhez méltólag járjatok. (U. 
o. 11. v.) íme minden tekintély, melyet az egyház a 
püspököknek tulajdonit, abban áll : hogy hiveiket 
intsék, vigasztalják, kérjék, de nem az Urnák büsz-
keségével, hanem a jó atyának nyájas szívességével. 
— Az Efezusba egybegyűlt anyaszentegyház vénei-
nek pedig sz. Pál ezeket mondja: ti tudjátok, mint 
voltam veletek minden időben, szolgálván az Urnák 
minden alázatossággal és könyhullatásokkal és kí-
sértetekkel, melyek rajtam történtek. (Ap. csel. XX, 
18.) Hol van mindezekben csak legcsekélyebb nyoma 
is a kényuralomnak ? a hivek és presbyterek elnyo-
matásának ? 

De halljuk továbbá, mikint rajzolja az egyház 
a terhes püspöki kötelességeket? A püspöknek — 
úgymond sz. Pállal — feddhetlennek kell lennie, 
józannak, okosnak, tisztesnek, szeméx*metesnek, ven-
dégszeretőnek, a tanításra alkalmasnak; nem része-
gesnek, nem verekedőnek, hanem szerénynek, nem 
vetekedőnek, nem fösvénynek, hanem hogy házának 
jól gondját viselje (I. Tim. III, 2.); ne legyen uj 
megtért, nehogy kevélységgel fölfuvalkodván, az 
ördög Ítéletébe essék. Szükség pedig jó bizonyságá-
nak lenni a kivülvalóktól is, hogy ne essék gyalá-
zatba és az ördög tőrébe. (U. o. 67. v.) Ezekről el-
mélkedjél — igy szól tovább sz. Pál — ezekben 
légy, hogy a te előmeneteled nyilván legyen minde-
neknél. (U. o. 15. v.) Az egyházi szolga ellen vádat 
ne fogadj el, hanem csak két vagy három tanúbi-
zonyság mellett. (I. Tim. V, 19.) Eledele levén és 
ruházata, ezekkel elégedjék meg, (I. Tim. VI, 8.) ; a 
nála letett kincset őrizze meg, (u. o. 20. v.) munkál-
kodjék mint Krisztus Jézus jó harczosa, hogy an-
nak tessék, akihez szegődött, ne elegyedjék világi 

dolgokba (II. Tim. II, 3); szorgalmas gondja legyen, 
hogy magát Isten előtt megpróbálja, munkásnak 
mutassa magát, ki meg nem szégyenül és az igaz-
ság igéjét helyesen fejtegeti. (U. o. 15. v.) Mint az 
Ur szolgájának pedig nem szabad versengenie, ha-
nem mindenkihez szelidnek, fogékonynak, béketű-
rőnek kell lennie, és hogy szelídséggel feddje meg 
azokat, kik az igazságnak ellenszegülnek, (u. o. 24, 
25. v.) kövesse az igazságot, hitet, szeretetet és bé-
kességet azokkal, kik segítségül hívják az Ura t 
tiszta szivből. Mert a püspöknek vétek nélkül kell 
lennie, mint Isten sáfárának, nem kevélynek, nem 
haragosnak, nem részegesnek, nem verekedőnek, 
nem rút nyereség-vadászónak, hanem vendégszere-
tőnek, kegyesnek, józannak, igaznak, szentnek, ön-
megtartózkodónak, a tanítás szerint való hiteles be-
széd szorgalmas megtartójának (Tit. I, 7.), és min-
denre nézve legyen maga a jó cselekedetek példája, 
a tanításban, feddhetetlenségben, méltóságban. (Tit. 
II. 7.) 

íme mily magasztos az egyháznak Ítélete sze-
rint a püspöki hivatal ! de egyszersmind mily rette-
netes és visszariasztó is ? Váljon képes-e az emberi 
gyarlóság a festett alakot minden részeiben elérni ? 
és oly magas tökélyre fölemelkedni ? íme azon tan, 
melyet az egyház szüntelenül minden püspök elé 
terjeszt. Van-e ebben valami, ami — habár csak tá-
volról is — a zsarnokságra és elnyomásra emlékez-
tetne? Sőt ellenkezőleg az egyház mindenkor az 
alázatosságot, és a szolgálatra való készséget ajánlja 
a püspököknek, figyelmeztetvén őket, hogy épen ez 
képezi czimök dicsőségét. Péter és Pál apostolok 
nem tudtak más czimet, melylyel magokat a népek-
kel megkedveltessék a szolga cziménél: innét van, 
hogy következőleg irnak különféle leveleikben: Pál 
Istennek szolgája, J . Krisztusnak pedig apostola. 
(Tit. I.) Simon Péter J . Krisztus szolgája (II. Pét. 
I); mert midőn mindenkitől független valék, min-
denki szolgájává tettem magamat (I. kor. IX. 19) ; 
mi nem magunkat hirdetjük, hanem ami Urunk J 
Krisztust, magunkat pedig mint szolgáitokat Jézus-
ért. (II. kor. IV. 5 ) 

Nem a kényuralmat hirdeti tehát az egyház, 
midőn azt parancsolja püspökeinek, hogy kerüljék 
a büszkeséget, felfuvalkodottságot, az uralkodást; 
nem hizeleg hiuságuknak, midőn mindnyájok szol-
gáinak rendeli őket, az egyházi főméltóságokhoz 
kötve a szolgaságnak eszméjét is; és kijelentvén 
előttök, hogy nem azért magasztaltattak föl, hogy 
szolgáltassanak, hanem hogy isteni Mesterök példá-
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j á r a szolgáljanak. Nem a kényuralomnak kedvez az egyház, 
midőn ar ra figyelmezteti főpásztorait, hogy ők a rájok bí-
zott nyájoknak nem urai — hanem csak őrei ; hogy nem sa-
j á t dicsöségöket kellessék keresniök, hanem J . Krisztusét. 
Vagy a kényuralmat tanitja-e akkor a kath. egyház, midőn 
eltávolítja mindazt,ami a zsarnokságra vezethetne; midőn tiltja 
a büszkeséget, a fényűzést, a nagyravágyást , az uralkodási 
vágyót ; ellenben pedig az alázatosságot, a szolgálatra való 
készséget, a minden földi javakróli lemondást, a kitünteté-
seknek megvetését, és a magasb polczok elöli félelmet igyek-
szik szolgáinak szivébe oltani ? — Ezen állítás épen annyit 
jelentene, mintha a törvényhozót vádolnék azon bűntények-
ért, melyeket kárhoztat és legszigorúbban büntet ! — Vagy 
a zsarnokságot istápolja az egyház, midőn Isten nevében 
átkot mond mindazon pásztorokra, k ik nem legeltetvén ju-
haikat, csak önmagokat hizlalják, k ik fölemésztvén a sze-
gények örökségét, fölemésztik juha iknak vagyoná t? — Jé-
zas azon szavaira utalva : amint engem küldött az atya én 
is küldelek titeket (Ján . X X . 21.), az egyház figyelmezteti 
főpásztorait, hogy ugyanazon czélból küldettek, amely czél-
ból Krisztus küldetett mennyei atyjától ; már pedig Krisztus 
nem avégből küldetett e világba, hogy a népeket rabigába 
hajtsa, hanem inkább, hogy azokat a rabszolgaság alól fel 
szabadítsa ; figyelmezteti őket továbbá azon feleletre is, me-
lyet Krisztus azon alkalommal adott, midőn tani tványai azt 
kérdék tőle : akarod-e, hogy mondjuk : szálljon le a tüz az 
égből és emészsze meg őket ? mely alkalommal ugyanis meg-
feddvén tanítványait , ezeket mondá : nem tudjátok minő 
lelkűek vagytok ! az emberfia nem jöt t lelkeket veszteni, 
hanem iidvöziteni. (Luk. IX, 55.) Az egyház azt parancsolja 
püspökeinek, hogy sz. Pál példájára, az erőtlenek erőtle-
nekké legyenek, hogy az erőtleneket megnyerjék (I. kor. 
IX, 22.) ; hogy ugyanazon apostollal mondhassák : kicsoda 
szenved, hogy én ne szenvednék ? kicsoda botránkozik, hogy 
én ne égnék ? (II. kor. XI , 29) hogy készek legyenek min-
dig az apostolnak azon nyilatkozatára : én pedig örömest 
áldozok és azonföliil magamat is föláldozom a ti leikeitekért 
(II . kor. XII , 15,) és a r ra : de ha én feláldoztatom is a ti hi-
tetek áldozatán és szolgálatán fölül, örülök és örvendek 
mindnyájatokkal . (Fil. II , 17.) (Vége köv.) 

Tömöri. 

k zágráb i érsek s b i b o r n o k böj t i pász tor i levele a 
tek in té lyről . 

Causae gravis hujus, quam temporibus nostris omnia aucto-
ritatis genera pat iuntur stragis : 

Varii varias assignant. Ego nolim, hac vice me in dis-
cussionem disparatarum hac in re opinionum sed nequidem 
in enumerationem earum immittere. Boni omnes et sapientes 
viri, satis perspiciunt, praecipuam mali scaturiginem esse 
crescentem in dies fidei christianae diminutionem in menti-
bus cordibusque hominum. Infaustam hanc fidei diminu-
tionem , quoad intensionem non minus, ac extensionem 
suam, omnes in quascumquue oculos conjicimus, pri-
vatae aeque, ac publicae apparitiones, affatim demonstrant. 
Quid etenim aliud arguit ista operum, libel lórum, ephemeri-
dum, impiis materialismi ut aiunt, rationalismi et scepticismi 

principiis refertorum, inundatio ? quid ista tarn acris, et ut 
ita dicam, furiosa fundamentalium etiam fidei dogmatum iui-
pugnatio ? Quid aliud arguit irreligiosus ille spiritus, qui 
bene multa, etiam catholica gubernia, regit ac animat ; quive 
eum jam adtigit gradum, ut paene pudeat viros, regendis 
publicis rebus praepositos, declarare, se catholicae adhaerere 
fidei ; immo bene multi palam profiteantur, statum publicum 
indifferentem esse oportere in materia religionis, nec magno-
pere curare debere, quam subditi sui fidem sectentur; aut 
num aliquam vel nullam profiteantur ? Ut adeo impium de 
statu, Deo destituto, principium, non amplius in sola consi-
stât theoria, sed magis in dies magisque in realem vitam de-
ductum appareat . Quod quidem sapientium, et bene humano 
generi cupientium judicio, idem est, ac siquis laetos ex arbore, 
cujus radices praesciderat, fructus exspectaret. Non minus 
aperte hanc fidei christianae labascentiam probant istae quae 
fungorum instar, aevo nostro, undique enascuntur popula-
rium repraesentationum congregationes. Raro in hisnationa-
libus, aut provincialibus conventibus, auditur pronunciari 
nomen Dei, rarissime, ac paene numquam nomen Salvatoris 
Jesu Christi ; nisi forte petulantis joci, aut plane impiae ca-
villationis causa. Contra frequentissime resonant, intra no-
stram cumprimis monarchiam, querelae adversus initam cum 
Sede apostolica conventionem, quam vulgo concordatum 
appellant. Non datur sophismatis genus, quamcumque debile 
aut ridiculum videatur, quo non impugnetur hoc, tanta cum 
moderatione, prudentia, et aequitate initae coalitionis instru-
mentum ; quo nullum cujuscumque mortalis jus, nullius per-
sona laeditur aut proprietas ; cujusve unicus scopus fuit, jure 
divino competentem Ecclesiae restituere libertatem, quae 
sat longo tempore, vere indignis ac iniquis constricta fuit 
indaginibus. An non porro ingentem fidei christianae dimi-
nutionem demonstrat ille legislationum, et eorum etiam, qui 
civitatum, aliarumque communitatum sortes moderantur, 
universalis paene nisus, religionis in literaria cujusvis gene-
ris instituta infiuxum abolendi, vel saltern quoad licet re-
stringendi. Vocant id scholae ab Ecclesiae jugo emantipatio-
nem, Sed non attendunt hi liberales, quo nomine semetipsi 
se compellare amant reformatores, suave hoc esse jugum, cui 
humánum genus suam ex barbara morum ac ignorantiae 
corruptione liberationem in acceptis habet referendam. Non 
advertunt, talem ab hoc jugo emancipationem, qualem ipsi 
desiderant, et individuis et integris nationibus deplorandum 
inferre consuevisse mancipatum. Principium sapientiae est 
timor Domini. E t qui sine Deo adgressus est educare juven-
tutem, aedificat domum super arenam, quam primus validi-
ons procellae impetus quassabit, aut plane evertet. Magnam 
pariter fidei christianae deminutionem demonstrat iste, qui 
se undique manifestat, inimicus erga sacerdotium, potissimum 
erga religiosos ordines nisus, non raro in apertum degene-
rans odium. Ridiculus sane foret, si ob infensum religioni 
spiritum, qui ei subest, non esset deplorandus, pannicus ille 
metus, quem apparitio unius alteriusve societatis Jesu indi-
vidui, tam generosis secus horum hominum animis solet incu-
tere ; apparitio inquam praeclare de religione, et juventutis 
educatione meritorum individuorum, quae violentia revolu-
tionÍ8, aut guberniorum, fidei et Ecclesiae infestorum, iniqui-
tate, e sedibus suis depulsa, in exteris oris asylum quaerere 
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coguntur; quod exsulibus, innoceutis praesertim vitae homini-
bus, denegare, ipsa humanitatis, nedum liberalitatis, quam 
in ore semper habent revolutionis fautores, ratio aper-
te prohibet. Ad conspectum paucorum, passim exempla-
ris, ac insontis vitae idmodi religiosorum, contremiscunt hi 
lieroës, sed Serena fronte adspiciunt millia diversi generis 
hominum dissolutae passim vitae, semperque paratorum ad 
perniciosa socialismi et communismi principia in practicam 
vitam deducenda, ac ad ciendas publicae tranquillitati per-
quam perniciosas conspirationes ! 

Multa adhuc in confirmationem thesis meae possem 
adducere, sed vel ex allegatis plus quam satis impatescit : si 
non solam, certo praecipuam tantae labefactationis cuncta-
rum, de quibus hucdum nobis sermo fuit, auctoritatum, cau-
sam in tristi, quam temporibus nostris experimur, fidei chri-
stianae imminutione esse requirendam. Quippe refrigescente, 
aut plane eradicata e mentibus cordibusque mortalium sa-
luberrima, quam divinus Salvator noster mundo intulit, fide, 
non possunt non cuncta quoque auctoritatum genera vapu-
lare, suumque sensim characterem ac efficaciam suam exuere. 
Et, si haec incredulitatis pestis ampliores adhuc fecerit pro-
gressas : evitare non poterit, ne gentilis morum corruptela 
plane reviviscat apud plerosque christianos populos; immo 
metuendum vehementer, ne quam sapientes et sani judicii 
viri jam modo prospectant, universalis, multarum Europae 
nationum confiagratio subsequatur. 

Quale jam ex his omnibus pro nostra vitae et agendi 
ratione deducemus corollarium ? (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , mártius 8 án. „Malim equidem indisertam pru-

dentiam, — mond Cicero — quam stultitiam loquacem." (De 
orat. III. 21.) Ha valakinek más vágya van, sajnálandó, de 
segiteni rajta bajos. 

A lapok olvasóinak nagy száma legelőször is a tele-
grammokat szokta nézni, miután én is ezen szokást követem, 
lehetetlen volt, hogy a febr. 19-ről szóló firenzei távirat 
figyelmemet kikerülje, természetes ilyfélét mint amit ott 
olvastam, meg szokták jelelni, ennélfogva behajtám a lap 
felső végét, mintha fület csinálnék belőle ; azon hir pedig, 
mely annyira magára vonta figyelmemet az, hogy a firen-
zei ministerium szándékától semmi sincsen távolabb, mint az 
alsó papságot a felsőbb papság hatalmába átszolgáltatni. 
Ennél ujabb dolog ugyan nem kell — s ha igaz e hir, amin 
kételkedünk — s ha sikerülne, lenne uj corpus juris eccl. 
vagy inkább uj haeresis. 

Tizenhat század előtt sz. Cyprian Cornelius pápához 
igy irt : „Neque enim solas gentilium vel judaeorum minas 
cogitare et spectare debemus ; cum videamus, ipsum Domi-
num nostrum a fratribus esse detentum, et ab eo, quem inter 
apostolos ipse delegerat, proditum ; inter initia quoque mundi 
Abel justum nonnisi frater occiderit ; et Jacob fugientem 
persecutus sit frater infestus ; et Joseph venumdatus sit a fra-
tribus ; in evangelio etiam legamus esse praedictum, magis 
domesticos inimicos futuros et qui prius copulati sacramento 
unanimitatis fuerint, ipsos invicem tradituros. Nihil interest, 
quis tradat aut saeviat, cum Deus tradi permittit et coronari. 
Neque nobis ignomiuia est pati a fratribus, quod passus est 

Christus, nec illis gloria est facere, quod fecit Judas." (ep. 55. 
p. 175. ed. Ven. 1728. XII.) Ilyféle ellenséggel tehát, mint 
most bir Olaszhonban az egyház, már régen birt, hogy 
gyermekei harczolnak ellene, előtte nem uj, s hogy mit akar 
az ellenfél, azt is tudja, mert már 1862-ben kárhoztatá ezen 
tételt : „Reipublicae status, utpote omnium iurium origo et 
fons, jure quodam pollet nullis circumscripto limitibus ;" és 
1850 es 1862-ben : „Civilis auctoritas potest se immiscere 
rebus, quae ad religionem, mores et regimen spirituálé per-
tinent. Hiuc potest de instructionibus iudicare, quas Eccle-
siae pastores ad conscientiarum normám pro suo munere 
edunt, quin etiam potest de divinorum sacramentorum admi-
nistratione et dispositionibus ad ea suscipienda necessarii8 
decernere." (Syll. 39. 40.) A telegramm tehát ujat nem 
mond, s minden higgadtan gondolkozó ember absurditásnak 
fogja azt tartani, annál is inkább, mert can. 6. dist. 23. igy 
szól : „Quamquam omnes, qui sacris mancipantur ordinibus, 
canonicis regulis teneantur adstricti ; expedibile tamen est, 
ut promissionis suae vota sub cautione spondeant, quos ad 
promotionis gradus ecclesiastica probat disciplina. Sólet 
enim plus timeri, quod singulariter pollicetur, quam quod 
generali sponsione concluditur. Et ideo piacúit huic sancto 
concilio (t. i. 2. toledoi) ut unusquisque, qui ad ecclesiasticos 
gradus est ascensurus, non ante honoris consecrationem 
accipiat, quam placiti sui adnotatione promittat, ut fidem ca-
tholicam sincera cordis dovotione custodiens, iuste et pie 
vivere de beat, et in nullis operibus suis canonicis regulis 
contradicat, atque ut debitum per omnia honorem, atque 
obsequii reverentiam praeeminenti sibi unusquisque dependat, 
iuxta illud beati Leonis Papae edictum. (Qui se seit aliqui-
bus esse praepositum, non moleste ferat aliquem sibi esse 
praelatum : sed obedientiam, quam exiget, etiam ipse depen-
dat.) Poena etiam iuxta ecclesiasticae consuetudinis morem, 
et placitis talium inferenda, et ab iis qui transgressores fue-
rint persolvenda est." A cap. 10. caus. 18. qu. 2-ban a többi 
között ezeket olvassuk : „Clerici in parochiis et in monaste-
riis, aut martyriis constituti sub potestate sint eius, qui in 
ea est civitate episcopus, secundum traditionem sanctorum 
patrum ; nec per praesumtionem recedant a suo episcopo. 
Eos vero, qui ausi fuerint rescindere huiusmodi institutionem 
quoeumque modo, vel si noluerint subjacere proprio episcopo: 
siquidem fuerint clerici, pro personarum ordinatione subja-
cent condemnationibus canonum" etc. hasonlólag szól can. 
18. caus. 11. qu. 1. „Si quis sacerdotum vel reliquorum cle-
ricorum suo episcopo inobediens fuerit, aut insidias ei para-
verit, aut contumeliam, aut calumniam, aut convicia intule-
rit et convinci potuerit, mox depositus curiae tradatur, et 
recipiat quod inique gessit." Hogy ezek, s más ehez hasonló 
canonok az életbe átmentek, azt minden fölszentelt pap 
tudja, mert az ordinatio utáu a hitet, melyet hirdetni fog, az 
apostoli hitvallás elmondása által bevallja, továbbá a püspök 
eme szavaira : „Promittis mihi, et successoribus meis reve-
rentiam,et obedientiam V" A felszentelt igy felel : „Promitto." 
Ezeket előre bocsájtva, ugy látszik, a firenzei ministerium 
szalmát fog csépelni ezen ügyben legalább, mert az, hogy 
az alsó papságot a felsőbb papság hatalma alól már kivonta 
volna, tagadjuk. S a liberális uraknak — t. i. ott a félszige-
ten — kik előtt a canonok kevesebb tekintélylyel birnának, 
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mint egy genialis ész, azoknak bá t rak volnánk — felteven, 
hogyha meg nem sért jük — egy genialis költő Owen János 
,,liberális" szó feletti eme epigrammját idézni : 

„Vir justus dat cuique suum, sed te dare oportet 
Divitibusque suum, pauperibusque tuum." 

lib. I II . ep. 184. 
De az egyház mikép védi magát ezen hatalmasak 

ellen ? „Dixit enim nobis Dominus noster — mond sz. 
Ágost, (enarratio in Ps. 98. 5 ) — qui sedet in nobis, ipse 
nobis mandavit, ut oremus pro inimicis noatris, oremus pro 
persequentibus nos : et cum hoc facit Ecclesia, prope finiti 
sunt persecutores." Avispa. 

ROMA. (A szentszék és a muszka kormány között ok-
iratok.) Eközben Lengyelországra még szomoruabb napok 
tűntek fel. Mélyen izgattatván fel a hosszas szenvedések ál-
tal, a lengyel nemzet komoly nyi látkozványoknak adta át 
magát , melytől a vallás hatalmas eleme nem volt egészen 
idegen. E tények folytán a szentatya Istenhez fohászkodott 
hogy mentse meg eme szerencsétlen népet különösen ama 
veszélytől, hogy igaz hitét elveszítse. Tudomására jöt t az is 
a szentatyának, hogy az egyház ellenségei azon hazug hirt 
terjesztik a lengyelek között, miszerint a szentatya keve-
set foglalkozik lelki szükségeikkel, és szomorú sorsukkal 
hanem, hogy az egyház magasztos ügyét alsóbb rendű te-
kinte teknek áldozza fel. Hogy a szentatya a hazugokat rö-
vid uton elnémítsa, és megütközésre okot ne szolgáltasson, 
kötelezve érezte magát 1861 jun. 6-án a varsói érsekhez le-
velet intézni, és ebben a rágalommal az igaz tényeket szembe 
állítani, k imutatván pápasága kezdetétől mennyit tön, ha-
bár eredménytelenül nyá ja e drága részeért, a lengyel egy-
házért . 

A szentatya e lépése gyűlöletes színben tüntet tetet t 
fel az orosz kormány által, mintha e komoly körülmények 
között szavával a lengyelek politikai vágyainak akar t vol-
na támaszt nyújtani. Megsiratván az izgalmakat, melyek a 
népet nyugtaianiták, kárhoztatván azokat , kik a forradalmat 
a vallás védelmének örve alatt szít ják, a szentszék, nem fe-
ledkezhetett más kötelme teljesítéséről is, az egyház joga-
inak védelméről, és a hivek tanításáról, hogy az ellenség 
cseleit kikerülhessék Az orosz kormány több izben tapasz-
talhatta, és világosan láthatta, mennyire érdekében van a 
szentszéknek, hogy a népeknek engedelmességet hirdessen a 
világi hatalom irányában, amennyiben Isten és az egyház 
törvényeivel ellenkezőt nem követelnek, és annak ujabb 
tanúbizonyságát találta volna a pápai levélben is, ha ezt 
pár ta t lan szellemben olvassa. 

Hallgatva föpásztoruk szavára, a királyság püspökei 
Varsóban ez időben összejöttek, s meggyőződve arról, hogy 
a népnek a vallás szabadsága megadatik, elégületlenségök 
egy föoka fog megszűnni, sept. 25-én a királyi helytar tónak 
Lambertnek, a császárnak benyújtandó feliratot adtak át, 
melyben kérik a szabad vallás gyakorlat akadályainak meg-
szüntetését és egyúttal igazságosabb eljárást a papság irá-
nyában. (56. okra.) A felirat a tábornok által el nem fogad-
tatott, és a császár elé nem került , ki nagylelkűségében bi-
zonyosan vissza nem utasította volna azt. 

A lengyel püspökök alig teljesiték e kötelmet, a dicső 

varsói érsek meghalt, megyéjét gyázba borítván. Templo-
mok megszent8égtelenitése a dühös katonaság által ; Varsó 
összes templomainak becsukása, hogy hasonló profanatiótól 
megóvassanak ; Bialobrzeski kápt.helyettes bebörtönöztetéso. 
a kormány törvényellenes befolyása a kápt . helynök válasz-
tásának eröszakolására ; megakadályozása annak, hogy a 
káptalan a pápához forduljon utasításért, (57, 58, 59, 60, 61. 
okm.) siirün követ ték most egymást. Azonban nerc sokára 
reá az orosz kormány ismét jobb érzelmeket látszott mu-
tatni a lengyel egyház irányában ; ugyanis az orosz követ 
fejedelme nevében a varsói székreFelinski Zsigmondot ajánlá, 
és tudatta, hogy hajlandó nunciust elfogadni udvaránál . 
Felesleges említeni, mily megelégedéssel fogadta a szent-
atya eme jelentést. Ismervén a kormány által felterjesztett 
egyének r i tka erenyeit és tehetségeit, siettette a praeconi-
satiora szükséges okmányok elkészítését, és j an . 6. vízke-
reszt ünnepen rendkívüli időben gyűjtötte egybe a consisto-
riumot, hogy az ünnep egyéb örömeihez ez is járul jon. Hogy 
az u j varsói érseket, ki oly nehéz időben hivatott főmegyéje 
kormányzására, jó tanácsokkal erösitse, 1862 febr. 20. ke-
gyes iratot intézett hozzá, melyben szivére kötötte az egy-
ház szabadságait, a papság példás viseletét, a nyá j kölcsö-
nös szeretetét, Bialobrzeski kiszabadítását, a száműzött pa-
pok védelmét, és az utolsó zavarok alatt büntetett Szeren-
csétleneket,végre örömét fejezte ki,hogy valahára nunciust fog 
küldhetni Pétervárra . (62. okm.) 

Telve örömmel afölött, mennyi jót fog a vallásra esz-
közölhetni a nuncius küldése, ezen állomásra egy kitűnő fő-
papot jelelt ki, és a szükséges utasításokkal ellátta ; ismer-
vén azonban a birodalomban még fönálló törvényeket, me-
lyek a püspökök és papok szabad közlekedését a szentszék-
kel gátolják, megbízta államtitkárát , hogy tigyelmeztesse a 
ministert e törvényekre, melyek a nunciust gátolni fognák 
hivatása teljesítésében. De ugyanakkor az orosz követ Grort-
csakofF herczeg egy jegyzékét közölt — 1862 mart. 27 — 
melyben az kijelentette, hogy a nunciatura felállítása eseté-
ben a nevezett törvények még inkább szükségesek, mivel a 
szabad közlekedés magas politikai érdekeket compromittál-
hatna. Könnyű belátni, e közlés mily fájdalmas meglepetést 
okozott a pápának. Mindamellett az akadályok elhárítására 
az államtitkár maj. 2-ikán az orosz ministerhez jegyzékot 
intézett (63 okm.), melyben kifejtvén, mennyire szükséges 
a nuncius szabad működése, és mily különbség van egy vi-
lági fejedelem politikai, s a pápai nuncius vallási követének 
hivatása között, kimutatta, hogy e különbség mellett nem 
lehet felfogni, mint követelnék a politikai érdekek a szent-
székkeli szabad közlekedés megszorítását, és ha nevezett 
törvények el nem törültetnének, a nuncius méltóságával 
meg nem egyeztethető tétlenségre volna kényszerítve. E r r e 
az orosz követ röviden szóval kijelenté, hogy ama törvények 
meg nem szüntethetők, sem fel nem függeszthetők ; mire a 
szentszék ez irányban minden további lépéstől tartózkodott. 

Ugyanazon időben az orosz kormány 1862 jan . 8 ukáz t 
hirdetett ki, melynek czélja volt Lengyelországban egy val-
lás- és közoktatási bizottmányt szervezni (64 okm.), mely 
az egyház alkotmányával és a concordatummal ellenkezett, 
miről nagy fájdalmára értesült a pápa néhány hónap múlva, 
és azért az ál lamtitkár ama rendelet végre nem hajtását sür-
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gette. (65, 66 okm.) Szemben e tényekkel a szentatya meg-
kettőztette gondoskodását az oro3z-lengyel kath. egyház ér-
dekében, melynek szükségei kifejezést nyertek egy felirat-
ban, melyet a mohilewi érseki tartomány püspökei terjesz-
tettek a czárhoz a belügyministerium utján. (67. okm.) Em-
iitett apostoli gondoskodás bizonyságai gyanánt idézhető : a 
levél, melyet 1862 maj. 22. irt az államtitkár a mohilevi ér-
seknek, ajánlván a Zabialy plébánia hiveit, kiket a schis-
mára különösen akar tak birni ; (68. okm.) a chelmi megye 
betöltésére irányzott törekvés, és e megye káptalani helyet-
teséhez intézett apostoli irat legközelebb várandó praeconi-
satioja alkalmából; (69. okm.) végre a varsói és chelmi suf-
fraganeusok praeconisatioja, mely 1863 mart. 14. consisto-
riumban tartott allocutio által jelentetett ki az apostoli ta-
nácsban. (70. okm.) 

Épen az általunk emiitett időben történt, hogy a len-
gyelhoni események komolyakká, valóban szerencsétlenekké 
fejlődtek. Mialatt a kormány szigorú rendeleteket tétetett 
közzé, a liarcz félemletes kiterjedést vett. Meghatva a 
politikai, és a vallást romlással fenyegető események által, 
a pápa kötelmének hitte még egyszer fordulni a czár-
hoz, és az igazság szavát hallatni, emlékébe idézvén, hogy 
a mozgalmak föoka a vallási elnyomatás, mely alatt 
közel 90 éve nyög Lengyelország. Kérte azért a czárt, 
adná vissza az egyháznak tekintélyét, és a hiveknek 
szabad vallásgyakorlatukat, és ez által háritsa el a moz-
galom főokát. (71-ik okmány.) Adta volna Isten, hogy az 
orosz kormány igazságos tudott volna lenni vallási tekin-
tetben, és megtartani az 1773. és 1793-ki szerződéseket! a 
szentszék nem volna kényszerítve, emlékbe idézni egész 
sorát az ujabb sérelmeknek és sebeknek, melyet a kormány 
a meggondolatlan felkelés örve alatt az egyházon ejtett. Az 
egész világ ismeri az erőszak vérjeleneteit, melyek követ-
keztek. A varsói érsek elszakittatott híveitől és Jaroslavba 
száműzetett, honnét híveivel csak az orosz korlátnokság 
u t ján közlekedhetett, mintha ettől függött volna az érseki 
megye kormánya. (72. okm.) A véres mozgalmak alatt pa-
pok száműzettek, bebörtönöztettek, megölettek egyedül 
azért, mert a harcztéren a sebesültektől, haldoklóktól nem 
tagadták meg a vallás vigaszait, a zárdák megszentségtele-
nittettek, laktanyákká változtattak át, a templomi eszközök 
raboltattak, a püspökségek s káptalanok csekély javadal • 
maira terhes adók, bírságok vettettek. (73, 74. okm.) Sok 
plébánián az isteni-tisztelet tartása letiltatott, a szentségek 
kiszolgáltatása megszűnt, a papok tömeges deportatioja 
folytán, kik Siberiába vitettek, minek czélja volt egész 
tartományokat a szakadárságra vinni. MurawieíF, a vérbiró, 
Lithvania kormányzójává neveztetvén ki, a legerőszakosabb 
eszközökhöz nyúlt e czél elérésére, és hogy eloroszitsa a 
lithván tartományokat. Egyetér tvén a lithván szakadár 
érsekkel, a tábornok egy hittani akadémiát alapított Vilná-
ban, hogy a schisma terjedését előmozdítsa (75. okm.), je-
lenti a kalongai szakadár püspöknek, mint fogja a vidéki 
közigazgatást és elemi tanügyet szervezni, hogy minden 
kath. és lengyel elemet elfojtson ; (76. okm.) bizalmas kör-
iratot küldött szét, hogy a pórok taníttatását gátolja, a len-
gyel nyelvet a tanodákból kiküszöbölje, s hogy szakadár 
papok által az orosz vallás és nemzetiség érdekében tanodá-

kat szervezzen. (77. okm.) Ugyanazon czélból a tuinski 
szakadár püspök felhívta papjait a lengyel nyelv tökéletes 
elhagyására, (78. okm.) és Vilnában diadallal ünnepelték az 
egyesültek hitehagyásának 21-ik évnapját. (79. okm.) Mig 
tehát egy részről minden megtétetett, hogy Lithvaniában a 
schisma terjedjen, a kath. egyház ellenében erőszakkal jár -
tak el, és a vilnai püspök, mivel nem akar t eszköz lenni a 
kormányzó kezeiben, számkivetésbe küldetett ismeretlen 
helyre. Ugy látszott, már tovább nem lehet menni, de egy a 
történetben hallatlan tény mást mutatott. Egy kormányren-
delet szerint a varsói püspök minden egyházi joghatóságától 
megfosztatott, megtiltatott minden hiveinek vele közlekedni, 
s hogy helyette Rzewuski segédpüspök és püspöki helynök 
fogja kormányozni a megyét. (80. okm.) 

Ezek első hírére a szentatya fenhangon panaszt emelt. 
1864. apr. 24-én a hitterjesztő egyesület collegiumában 
sigmaríngeni sz. Fidel ereklyéi tiszteletére jővén, később a 
királyság püspökeihez 1864. jul. 30-án intézett levélbeu 
adott kifejezést e merény fölötti fájdalmának. (81. okm.) — 
Mi volt eredménye a t i l takozásoknak? Nem elégedvén meg 
a történtekkel, az orosz kormány még nagyobb csapást 
mért az egyházra 1864. nov. 8. ukázzal, melylyel a biroda-
lomban levő legtöbb zárda eltörültetett, javaik lefoglaltat-
tak. Azok, melyek ideiglenesen megtartattak, a közigazgatás 
befolyása alá helyeztettek, s államköltségen tartatván állam-
zárdákul tekintettek. (82, 83, 84, 85. okm.) A kormány 
tudta, hogy e vidékeken a vallás bástyái, erődök valának a 
schisma ellen. Ismervén az erőt, melyet a catholicismus a 
kolostorokban bír, ezen intézetek ellen intézte csapásait a 
legyőzött forradalom után.Kiválogatta eltörlésre a legrégibb, 
legvirágzóbb zárdákat , melyek templomai leglátogatottab-
bak valának; a tartományokban azokat, hol szentek erek-
lyéi, csudatévő képek voltak. Ezen erőszakoskodások ellené-
ben 1865 jan. 30-án erélyes jegyzékben tiltakozott a szent-
szék. (86. ok.) Az eltörült nagy számú zárdák között voltak 
a basiliták lubliui, chelmi, bialai, és zamosci kolostorai, me-
lyeket lefoglaltak, hogy ujabb csapást mérjenek a sokat 
zaklatott chelmi egyházra. Csak a varsóit hagyták meg. (87. 
okm.) Hogy megakadályozzák Kalinski püspök felszentelé-
sét, megtiltották neki az országból kimenni, meg azt is, hogy 
szertartásabeli püspököt meghívjon. (88. okm.) A javadal-
mak betöltésében, és papneveldéje igazgatásaiban gátolták, 
mintha egyháza nem lett volna a concordatum kikötéseinek 
védelme alá helyezve. (88 okm.) A kegyurakat megfosztat-
ták a praesenták adhatásától, és a kormány maga terjesz-
tett egyéneket a püspök elé. Szakadár eszméket terjeszteni 
pedig a nép között minden uton megkísértették. E szomorú 
hírekről értesülvén az államtitkár, 1865 febr. 10-én az orosz 
kormánynál ismételten sürgette ama egyház javára czélzó 
kérelmei teljesitését, hogy Kalinski felszentelését gátló tilal-
mak visszavétessenek, a kegyurak jogaikban meghagyassa-
nak szintúgy, mint a hivek uniójukban. (90. okm.) De mind 
e törekvések meghiúsultak, terve levén a kormánynak, az 
egyház tekintélyét lassankint megdönteni. Egy körirat által 
1865 febr. 10-én Tserkaskoi herczeg igaztalan feltételekhez 
kötötte a püspöki rendeletek kihirdetését. (91. okm.) Varsó-
ban Rzewuski vicariust folyton keseriteni meg nem szűntek, 
végre 1865 octoberben száműzték a kaspi tenger mellé bűn-



tetősül, mivel a pápa rendeleteit közölni merte a többi püs-
pökökkel. (92. okm.) Ugyancsak Varsóban Rzevuski szám-
űzetése után azok, kiket még Felinski előrelátásában helyet-
teseinek rendelt, nem kormányozhattak, hanem a kormány 
erről tudomása levén, kivánta a káptalantól, hogy haladék 
nélkül helyettnököt válaszszon, kit a kormány megerősíthet. 
Mindezekről értesülvén a pápa 1865 dec. 21-ikén Sczigi-
elski kanonoknak irt, ki elseje volt a Felinski érsek által a 
helyettnökségrc esetleg kijelölendőknek, felszólítván őt,hogy 
a megye kormányát, a bár nehéz körülmények között, Is-
tenben vetet bizalommal elvállalja. (93. okm.) Az előbb em-
iitett ei'öszakoskodások elég indokot szolgáltattak arra, hogy 
a pápa dec. 27-én az orosz követ előtt személyesen is kije-
lentse fájdalmait, midőn az a karácsonyi ünnepek alkalmá-
val általa kihallgattatásban fogadtatott. Panaszkodott ö szent 
sége különösen afölött, hogy a chelmi püspök még mindig 
fel nem szenteltethetett, Felinski érsek megyéjétől távol-
lenni kényszerül, helyettnöke börtönben ül, a varsói kápta-
lanra a kormány erőszakos befolyást gyakorol, és azt meg-
félemliteni törekszik,kívánván káptalani vicarius választását, 
miután pedig a törvényes érsek még él, ugyszinte helyettnökei 
kik általa kijelöltettek. E tényeket, noha köztudomásúak vol-
t a k ^ követ nem egész kiterjedésben akar ta valóknak elismer 
ni,és némely illetlen czclzások után azt jegyzé meg,hogy mind-
ez nem történt volna, ha a katholikusok a protestánsokat kö-
vették volna, kik a forradalom alatt a kormány részén levén, 
több kedvezményeket biztositottak magoknak. Végre odáig 
ment vakmerősége,hogy jelentené,miszerint nem kell csudálni 
a katholikusok ezen eljárását, „mivel a catholicismus és a 
forradalom ugyanazon egy dolog," (giacchè il cattolicismo, 
vale lo stesso, che la rivoluzione.) E feleletre a szentatya 
méltó boszonkodásra gerjedvén, és mélyen érezvén a hivek 
azon testületére szórt gyalázást, melynek ö feje, az orosz kö-
vetnek azt mondá — öt elutasítván — „hogy ö tiszteli az 
orosz czárt, de képviselőjéről azt nem mondhatja, ki öt bizo-
nyosan fejedelme akarata ellenére saját palotájába jött sér-
teni." Ezen esemény alkalmat szolgáltatott a diplomatikai 
viszony megszakítására. A pápa megütközése és fájdalma 
nagy volt azon, hogy a czári kormány követe ki nem ment-
hető és nem jellemezhető eljárását semmi módon nem roszal-
ta. Nem sokára ezek után a chelmi püspök hivei köréből 
száműzetett, és nem sokára reá meghalt. A varsói érsek ál-
tal kijelelt vicariusoknak nemcsak meg nem engedték a me-
gyei kormányt, hanem mindkettőt a fellegvárba zárták. Ez 
sem volt még elég, 1865 dec. 14 ukázt tettek közé, a kath. 
papság szervezésére, és az egyházi javakra nézve Ezen tör-
vény czikkei gyökerestől felforgatják a káptalanok, colle-
giat egyházak, javadalmak, plébániák stb. szervezetét. (94, 
95. okm.) Tényleg az egyház javai a kormány kezelése alá 
vonattak, és a papok az államtól kapják a fizetést, Collegia-
lis egyházak és más javadalmak megszüntettettek, a plébá-
niák canouellenes módon osztályoztattak, s a püspökök lel-
készeket nem rendelhetnek a vallásügyi bizottmány meg-
egyezése nélkül. A folyó év elején kormányrendelet a tem-
plomon kívüli körmeneteket betiltja (96. o.), lelkigyakorla-
tokat csak a főhelyeken s csak a kormány engedelmével le-
het tartani, (97. okm.) nem szabad a polgári hatóság enge-
delme nélkül egy papnak még a szomszéd plébániára sem 

menni segédkezés végett (98. okm ), az egyházi javadalmak 
betöltése ugy van rendezve, hogy minden a kormánytól 
függ. (99. okm.) Végre a kamenieci megyét, mely régi volta, 
püspökeinek jeles sora, templomainak száma, és népe ajta-
tossága által kitűnt, eltörülvén, a lutzi és zitomiri megyékbe 
bekebelezte, még élő püspöktől joghatóságát elvevén, mely 
merény fölötti jogos megütközését az utolsó allocutioban a 
szentatya különösen kiemelte, megmutatván, az orosz kor-
mány mennyire ment az egyház isteni tekintélye, szerve-
zése, és kormánya iránti megvetésében. 

íme végére jutottunk ama tények siralmas kifejtésé-
nek, melyeket a szentatyának napvilágra kellett hozni hite-
les okmányok közzétételével, melyekből a pápa tiltakozásai-
nak igazságossága kiderülend. A szentatya concordatumot 
kötött, s végrehajtását nem birta kieszközölni ; többször 
emelte szavát a consistoriumban, de az erőszakos eszközök 
használata meg nem szűnt ; egyenesen a czár nagylelkűsé-
géhez fordult, de hiában várt vigasztaló választ. Nem ma-
radt tehát más ut, mint közzétenni ez okmányokat, me-
lyek Jézus nyája ezen része körüli gondoskodását bi-
zonyítják. A kép, melyet mutatnak, szomorú, elég reá 
tekinteni, hogy megértsük a lengyel egyház keserves ál-
lapotát, Látunk ott nyájuktól elragadott, tekintélyfosztott 
pásztorokat, száműzött vagy lelki működésűkben gátolt 
áldozárokat, elűzött s véginségre jutott szerzetesekot, egye" 
sületeket,melyek erővel vonzanak a schismára, latin sz. katho-
likusokat a vallás vigaszaitól megfosztottan, isteni szolgála-
tot felfüggesztve, templomokat megszentségtelenítve, az 
egyház javait lefoglalva, a hierarchiát felforgatva, a tanítást 
elvilágositva, beszennyezve, a schismát terjesztve, végre 
lehetetlenitve minden módot, mely által a legfőbb pásztor 
üldözött fiainak segélyt, vigaszt nyújthatna. 

E végszomoruságban anélkül, hogy minden reménytől 
a minden oroszok hatalmas és nagyelkii czárjába lemondana,a 
hivek közös atya szive keserűségében nem ismer más segélyt, 
mint imáit az irgalom Atyjához intézni, miszerint igazságosb 
gondolatokat adjon azoknak, kik a czári akarat szolgái, 
hogy kettőztesse meg az üldözött püspökök állhatatosságát, 
az elnyomott,bebörtönzött oltárszolgáinak adjon erőt,a számű-
zöttek fájdalmait enyhítse, és tartsa meg a hitben e kitűnő 
nemzet, mely közel 90 év óta siratja szent vallásának elvesz-
tett szabadságát. 

Roma, államtitkárság nov. 15-én 1866. 

VEGYESEK 
A nm, hétszemélyes tábla márt. 20 án nagy ünnepély-

lyel fogadta uj elnökét, Majláth György országbiráját ; mely 
alkalommal az ország herczegprimása is, mint közbiró, 
elfoglalta bírói székét. A nm. hétszemélyes tábla elnökét 
üdvözölte m. s főt. Lévay Sándor cz. püspök és nm. Melczer 
István személynök. Primás ö herczegsége rövid, de velős 
beszéddel köszöntvén be, az uralkodásra törekvő mai állami 
s társadalmi elvekre nézve, beszédje zárszavainál leghelye-
sebben használta Verbőczynek nyilatkozatát az emberi tör-
vények érvényességéről : „humanae leges eatenus valent 
solum, quatenus non discrepant a divinis, prout et sapiens 
testatur, inquiens : per me reges regnant et legum condito-
res justa decernunt." Még eddig ő herczegségének válaszai-
ban mindig egy elvet, mintegy programmot találtunk : eme 
beköszöntő beszédben is a nm. kir. kétszemélyes tábláuál, 
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mint az ország első főpapja, méltán és szükségesen hangoz-
tatta, hogy az emberi törvények csak ugy érvényesek, ha 
az Isten törvényeivel megegyeznek. 

A folyó évre szóló győri püspöki megyei névtár hozza 
a győri püspökök időszerinti sorozatát, rövid történelmi 
adatokkal. Az uj püspök, m. s főt. Zalka János a sorban 77-ik 
püspök. A székesegyház, a székesegyházi és Mária Terézia 
által 17 altariából alapitott soproni káptalannak rövid ismer-
tetése és a főt. tagok névsora után jön a plébániák és fiók-
egyházak névsora, mindenütt megjelezve levén a városok 
vagy helységek német neve és a postaállomás. Van a püs-
pöki megyének 233 anyaegyháza, 215 plébánosa, 18 plebá-
noshelyettese, 40 segédlelkésze, 12 elaggott papja, 73 pap-
növendéke, két (kisebb és nagyobb) papneveldéje, 20 szer-
zetes háza, melyekben 146 férfi, 98 nőszerzetes van. A pap-
ság 326 egyénből áll, kik közöl 282 a lelkipásztorságban 
működik. A hivek száma 337,341, kik mellett vannak 51,700 
ágostai, 10,733 helvétvallásuak, 21, 210 zsidó, 50 nemegye-
sült, a tanonczok száma 47,668. — A megye főpásztora főm. 
Simor János legkegy. kinevezett esztergomi érsek és Ma-
gyarország herczegprimása, — a megye jövőbeli főpásztora 
mélt. s főt. Zalka János, hittudor, apát s esztergomi ka-
nonok ur. 

Mart. 6-án, szerdán estve Deák-clubb értekezést tar-
tott, minden tag, becsületszó alatt hallgatásra kötelezte magát,-

• de még azon estve nyomatott lapok másnap reggel már meg-
hozzák, hogy a többi javaslatok között, t. Horváth Károly 
pest-ferenczvárosi képviselő indítványozta volna a zsidók 
képesittetését a választásra és a megválasztatásra minden 
hivatalra, ki nem véve még ő Fölsége személye mellett mű-
ködő ministert sem, aki a herczegprimás, érsekek és püspö-
kök nem alkotmányos tanácsai ellenében alkotmányos ta-
nácsokat adjon ő Fölségének, ki alkalmas, ki méltó, ki 
érdemes, a primási, érseki, püspöki magas egyházi hiva-
talra ; nem véve ki a cultusministert sem, aki a kath. 
egyetemet, a szerzetesek által ellátott gymnasiumokat s 
elemi tanodákat fogja igazgatni, s a kath. ifjú nemzedéket 
neveltetni. Deák-clubb ezen cosmopolitás humanitási javas-
latra csak azt határozta, hogy a ministerium eziránt adjon 
be javaslatot a kamarának. Gróf Andrássy Gyula elnöknél 
vasárnap, mart. 3-án tisztelgett a zsidó cultusközség ; a gróf 
azt felelte, hogy a zsidóság csatlakozzék a nemzethez. — 
Volt félreértés, különféle értelmezés, és hogy a válasz impro-
visált volt, „1848" által adott mentegetés. 

A olaszok által jun. 29-én a szentatyának felajánlandó 
album 7-dik lapon álló fölirata ez: „Venetiae ad Pium IX. 
P. M. — Qui Marcum evangelistam Petri ap. discipulum no-
bis patronum adscivimus — Alexandro III. P. M. in rebus 
adversis perfugium solatium auxilium praebuimus — divina 
veluti virgula ex Georgiana insula excitatum successorem 
salutavimus Pii VI. — quem falso impii extremum maximo-
rum pontificum ferebant — an. MDCCC. postquam princeps 
apost. martyrii honores adeptus est — Veneti flexis ad ejus 
sepulcrum genibus — sollicitas preces funditnus pro Pio IX. 
Pont. max. — profunda impulsi persuasione humana omnia 
mutari dilabi — clarum aeternumque Petri regnum stare — 
Italicae pietatis monumenta ad perpetuam posteritatis me-
móriám propagari." 

Fridrik hesseni herczeg, I. Lajos uralkodó herczegnek 
öcscse 1813 ban kath. hitre tért. Emiatt Fridrik herczeg 
Hessen fejedelemségből száműzetett, s minden örökösödési 
jogtól a család-birtokra, vagy a fejedelmi méltóságra nézve 
megfosztatott. Fridrik herczeg a lemondási okmányt mind-
erről aláirta. Parisban élt, egészen elvonultan ; a napokban 
meghalván 200,000 frtot hagyott hátra, melynek felét a 
darmstadti kath. templom, felét pedig udvari papja kapta. 

Irlandban a fénián lázadók merénye mindenütt cse-

kély vérontással elnyomatott. A lázadás sikeretlensége kü-
lönösen az irlandi kath. püspökök erélyes félszólásának róv-
ható fel, kik e merényt, mint istentelen bűnt, kárhoztatták, 
s a népet, hogy a féniánoktól tartózkodjék, intették. Az 
Amerikából belopódzott fénián lázadók visszhangra nem ta-
lálván az irlandi népben, mindenütt kudarczot vallottak. Nem 
igy szabadítják meg a hazát. Lázadás soha nem szül felsza-
badulást, hanem mindig kegyetlenebb elnyomást, bárki le-
gyen, aki a kormányra jut. Az irlandi kath. nép el van 
nyomva az angoloktól, pénzétől, kincsétől, földjétől, tűzhe-
lyétől meg van fosztva ; ez méltó, igazságos, jogos panasza 
az irlandi kath. népnek a zsarnok anglicán prot. kormány, 
s a lelketlen, vallástalan, istentelen lordok ellen, kik hogy ju-
haikat legeltethessék, a falvakat lerombolják, az éhező né-
pet kegyetlenül, irgalmatlanul elűzik ; de ily uton soha nem 
szokott segítség jönni a bajra. Két kormány van a világon, 
melyet lelketlennek lehet nevezni, s egyike az anglicán prot. 
kormány; sed non sunt facienda mala, ut eveniant bona, 
tart ja a kath. egyház. 

A két Rossi testvér, hires az egyházi régészetben, mult 
év február hónapján felfedezték szent Balbina catacombjait, 
sz. Calixtus catatombjái mellett. A felfedezést zápor esső 
tette, mely via Appia és via Ardeatina között régen fele-
désbe ment catacombák nyílását részint kimosta, részint be-
sülyeztette, s a földalatti nyílásokhoz rést csinált. Szent Bal-
bina catacombái a keresztények temetkező helyei között a 
legutólsó, mert mikint az okmányok bizonyítják, Nagy-Con-
stantin ajándékozott sz. Márk pápának a városon kivül egy 
terjedelmes rózsakertet, melyen a nevezett pápa sz. Balbi-
nának templomot, alul pedig a föld alatt catacombát építte-
tett. E rózsakert pedig nem más volt, mint a pogány apothe-
osisokra használt virágok kertje, melyet valamely kertész 
üzletül használt volt. E catacomba most fog kitisztittatni, s 
a ker. kor első catacombáinak sorát bezárva, a hagyomány-
nak megbecsülhetetlen hitbizonyitó kincseket fog nap-
fényre hozni. Valóban mosolyogni lehet, mikor a protestán-
sok mondják, hogy a hitet megtisztították : a néma catacom-
bák bebizonyítják ezen állittás oktalanságát. 

Garibaldival már sok szent tárgyat profanáltak, midőn 
megváltónak, Istennek, sőt ennél is többnek nevezték : most 
,Garibaldi kátéja ' czim alatt a szentháromságot, az isteni 
tízparancsolatot, a Miatyánkot, Udvözlégyet, Hiszekegyet 
szentségtelenitik, midőn a bűnös embert, escam vermium, 
saccum stercorum atyának, megtestesült fiúnak, szentlélek-
nek nevezik. Mindennek, ami szent, profanáltatni kell ; az 
ördög, midőn győztes lesz egy pillanatra, mindent befertőz-
tet. Például : „Kérdés. Vess keresztet. Fel. A haza atyjának, 
a nép fiának, a szabadság szent-leikének nevében. Amen. 
K. Hány G—i van ? F. Csak egy. — K. Hány személy van 
benne ? F. Három : a haza atyja, a nép fia, a szabadság 
szent-lelke," stb. — A tízparancsolatot igy profanálja : „5) 
ne ölj, hanem csak Italia ellenségeit. 6) Ne paráználkodjál, 
hanemha Italia ellenségeinek kárára. 7) Ne lopj, hanemha 
péterfillért," stb. — Despumant confusiones suas. 

Francziaországban Lemann testvérek, egykoron zsi-
dók, most felszentelt papok, fölszólítást intéztek zsidó test-
véreikhez, hogy a romai szentszék szent ügyét ők is védel-
mezzék, pénzzel, szóval, imával, miután a mostani forrada-
lom az Isten mindazon munkáját és intézményeit tagadja, 
melyeket ő a világ megváltására tett. Tagadja, hogy az Is-
ten megváltotta az emberiséget, de tagadja azt is, hogy meg-
váltani akarja, vagy fogja : azért a zsidó vallást is ugy tá-
madja meg, mint a szentszéket. 

Kegyes adakozás. 
Egy káplán a szombathelyi megyéből péterfillért . . . . 75 kr. o. é. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 
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TARTALOM : A kath. egyház és a kényuralom. — A 
zágrábi érsek s bibornok böjti pásztori levele a tekintélyről. 
— Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

A kath. egyház és a kényuralom. 
Qui doetrinam Christi adversam dicunt esse 
reipublicae,dent taies parentes,tales filios, talos 
dominos, tales servos, tales reges, tales iudi -
ces, quales esse praecipit doetrina Christiana, 
et audeant earn dicere adversam esse reipu-
blicae. (S. Augustin.) 

Az egyház püspökeinél különösen sürgeti a 
keresztény szeretetet, azon szeretetet, mely tűrő, 
kegyes, nem cselekszik-roszul, nem fuvalkodik fel, 
nem nagyravágyó, nem örül a hamisságon, hanem 
az igazságon örvend, mindent elvisel, mindent el-
szenved. Az ezen csudaszerü szeretettel felruházott 
püspöki méltóság valójában szép és nagy! és ki 
volna az, aki egy ily püspököt ne szerethetne ? Az 
ily püspök mindenkor a tisztelet és szeretet tárgya 
leend hiveinek ! A kath. egyháznak vázoltam tana, 
melyet főpásztorainak szüntelen hirdet, tökéletesen 
biztositja a hiyek és presbyterek szabadságát. Ezen 
tan visszautasítja a kényuralmat, széttöri a bilincse-
ket, és kikiáltja mindnyájok függetlenségét ! Az 
egyház tana nem zsarnokokat, hanem a szeretetnek 
martirjait, nem elnyomókat, hanem melegen szerető 
atyákat képez. Az emiitettem egyházi tannak töké-
letes alkalmazása által az egyháznak egész testében, 
a pásztorok és nyájok között a legmélyebb béke és 
teljes szabadság uralkodnék, és a kényuralom és 
zsarnokság mindenkorra számüzettetnék. 

II . De az egyházi kény ural mat kárhoztatja 
egyházunk hagyománya is. Ezen állitásunk bebizo-
nyitására szükséges leend, hogy minden századbeli 
sz.-atyára vagy egyházi iróra hivatkozzunk. Ám le-
gyen meg! Origenes sz. Máté XX-ik fejezetét fej-
tegetve, ezeket ir ja: „quod si quis primas etiam 
apud me tenere partes cupit, se nemini praelatum 
iri sciat, cui cum servire potuerit, minime tamen 
servient servitutem in modestia et laudabili humili-
tate positam Deterrens, qui inter fratres maior 

esse voluerif, quominus regiam potestatem vel palpi 
cupiditatem principibus insitam imitetur." — Naz. 
sz. Gergely pedig ez ügyre vonatkozólag ismételve 
következőleg nyilatkozik: „honorificabitis ministe-
rium vestrum, ministerium inquam — non domi-
nium; (orat, 32) máskor: neque hoc solum requiri-
tur, ut malus non fiat, verum etiam ut virtute prae-
stet, ita ut magis virtute antecellat, quam honore et 
dignitate superet ;" és később : „hic spirituális omni s 
imperii finis est, ubique privata utilitate neglecta, 
commodis omnium considéré." (Orat. 1.) Sz. Ágoston 
különféle munkáiban ezeket mondja: „episcopatus 
nomen est operis, non honoris, ut intelligat non se 
esse episcopum, qui praeesse dilexerit, nonprodesse." 
(L. XIX. de civ. Dei) „Pasee oves meas — úgymond 
másutt — sicut meas pasce, non sicut tuas, glóriám 
mearn in iis quaerens, non tuam, dominium meum, 
non tuum, lucra mea, non tua." (Tract, in Joan.) És 
a hypponiekhez intézett pásztori levelét igy kezdi 
meg: „Dilectissimis fratribus, clero, senioribus et 
universae plebi ecclesiae Hypponensis, cui servio in 
dilectione Christi." — Sz. Jeromos igy ir Nepotián-
hoz: „episcopi sacerdotes se,esse noverint, non do-
minos Scitum est illud oratoris Domitii: cur 
ego, inquit, te habeam ut prineipem, cum tu me non 
habeas ut senatorem?" Es egy másik levelében igy 
nyilatkozik: „si quis episcopatum.. . bonum opus 
desiderat, opus, non dignitatem, laborem, non deli-
cias, opus per quod humilitate decrescat, non intu-
mescat officio." (ad Ocean ) Az afrikai püspökök Mar-
cellinhoz intézett levelökben igy nyilatkoznak : „et 
nos, ne ipsa eius (Christi) membra crudeli divisione 
lanientur, de cathedris descendere formidabimus?. . . 
episcopi autem propter christianos populos ordina-
mur; quod ergo christianis populis ad christianam 
pacem prodest, hoc de nostro episcopatu faciamus." 
— Sz. Leo pápánál pedig ezeket olvassuk: „con-
stanter tenenda est justitia, et benigne praestanda 
est dement ia , . . . . et quod in peccatis severius casti-
gari necesse est, non saevientis plectatur animo, sed 
medentis." (Ep. 2. ad Rust. Narb.) Nagy Gergely 
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pápa keményen megfeddi a világi szellemű püspö-
köket. kik a püspökséget csak világi tisztnek, világi 
parancsnokságnak tekintik, „mundi lucrum quaeri-
tur — úgymond — sub honoris eius specie, quo 
mundi destruere lucra debuerunt; cumque mens hu-
militatis culmen arripere ad elationem cogitat, quod 
foris appétit, intus immutat;" minek aztán szerinte 
az a következménye : „numquam clementer admo-
nent, sed pastoralis mansuetudinis obliti, iure domi-
nationis terrent." (Lib. past. c. 8.) Jegyeztessék meg, 
hogy a sz.-atya a püspökséget „culmen humilita-
tis"-nak nevezi. —Máskor ismét azt mondja: „sum-
mus itaque locus bene regitur, cum is, qui praeest, 
vitiis potius, quam fratribus dominatur." (ib.) Sz. 
Izidor egy levelében pedig ezek találtatnak: „epi-
scopatus paucis quibusdam convenit, hoc est iis, qui 
paternam curam, non autem tyrannicam vitae licen-
tiam hanc dignitatem esse existimant;" (Ep. 126) és 
egy másikban : „sacerdotii dignitatem minime agno-
scentes, illudque existimantes, sacerdotium impé-
rium quoddam esse ab omni censura immune, non 
autem provinciám reddendis rationibus obnoxiam." 
(Ep. 127 ) Sz. Bernát pedig a következőket követeli 
a püspököktől: „qui praeter Dominum ti meant ni-
hil, nihil sperent nisi in D e o . . . . qui sint in iudicio 
recti, in consilio providi, in iubendo discreti, in dis-
ponendo industrii, in agendo strenui, in loquendo 
modesti, in zelo sobrii, in misericordia non remissi 
stb." (L. III . de consid.) „Tu praesis, ut provideas, 
ut consulas, ut procures, ut serves; praesis, ut pro-
sis, hoc est, ut dispenses, non ut — imperes." (L. 
III . de Cons.) „Numquid ut de subditis crescas? ne-
quaquam, sed ut ipsi de te. Principem te constitue-
runt, sed sibi. non tibi." (L. IV. de Cons.) „Considé-
rés ante omnia ecclesiam Romanam, ecclesiam, cui 
Domino auctore praees, ecclesiarum matrem esse, non 
dominam, te vero non dominum episcoporum, sed 
unum ex ipsis, fratrem diligentium Deum et parti-
cipem timentium eum." (ib.) „Nobis senserimus mi-
nisterinm impositum — non dominium datum. Do-
mabis lupos, sed ovibus non dominaberis: pascen-
das. non premendas suscepisti." (L. II. de Cons.) 
„Nullum tibi venenum, nullum gladium plus for-
mido. quam libidinem dominandi." (L. I I I ) Ugyan 
ő azt állitja. hogy az apostoloknak és utódjaiknak 
nem szabad uralkodniok: „planum est — úgymond 
— apostolis interdicitur dominatus." Ha püspök 
akarsz lenni, le kell mondanod az uralkodási vágy-
ról, mert ha ezen össze nem férő dolgot mindkettőt 
akarod számodra megmenteni, mindkettőt elveszí-

ted: si utrumque simul habere voles, perdes utruui-
que. (L. II.) „Audiant hoc praelati — ugy szól más 
helyütt — qui sibi commissis semper volunt esse 
formidini, utilitati raro. Erudimini, qui iudicatis ter-" 
ram. Discite subditorum matres vos esse debere, non 
dominos. Studete magis amari, quam metui, et si in-
terdum severitate opus est, paterna sit et non tyrau-
nica. . . quid jugum vestrum aggravatis super eos, 
quorum potius onera portare debetis ?" (Serm. XXIII . 
in Cant.) — De talán már elég is a sok idézet. Any-
nyi legalább kiviláglik az idézettekből : hogy a kath. 
egyháznak hagyománya tagadhatatlan bizonyságot 
nyújtott és nyujtand mindenkor amellett: hogy 
mennyire idegenkedik az egyház az egyházi kény-
uralomtól is; mi által az egyház egyszersmind azon 
vád ellenében meg vagyon védve, mintha főpászto-
rainak kényuralmát elősegitené. 

III. De nincs is a kath. egyházban egyetlen egy 
egyházi méltóság sem. legyen az bármi ly magas is. 
mely korlátlan és független hatalommal birna, ha-
nem minden egyházi hatalom a caiioni törvények 
által szabályoztatik, mi által ismét a hivek szabad-
sága biztosítva vagyon és a szolgaság lehetetlenné 
válik. — A kath. egyház igen nagy bölcseséget bi-
zonyit és rendkívüli buzgalmat fejt ki hivei érde-
kében, midőn főpásztorainak hatalmát korlátozza. 
Nincsen egyházi hatalom, mely a canonoknak nem 
volna alárendelve. Hi veinek szabadságát biztosítandó 
és a főpásztorokat fékezve, ezeknek zsarnokságát 
meghiúsítandó, oly szabályokat hozott az egyház, 
melyeket teljességgel senkinek sem szabad meg-
szegni. Mert az egyház nem annyira a püspökök és 
pápák, mintsem a canonok által óhajtja híveit kor-
mányoztatni; és ezen szent szabályok rendeltetnek 
mintegy a püspökök fölé. — Íme egy hatalom, mely 
nem emberektől származik, hanem közvetlen Isten-
től, ki maga sugallotta az egyháznak azon canono-
kot, melyekhez az egyház főpásztorainak szükség-
kép kell alkalmazkodniok. A keresztény hív tehát 
csak a sz.-Léleknek van alávetve ! Dicsőséges alá-
rendeltetés ! tiszteletteljes szolgaság ! mely az Isten 
fiainak szabadságára vezet. A főpásztorok közveti-
tése által maga a sz.-Lélek kormányozza a liiveket, 
kik mindenkor nagy bünt követnek el, midőn az 
egyház szabályait mellőzik, és a canonokot át-
hágják. 

A kath. egyház tana szerint a romai pápáknak 
legfőbb kiváltsága abban áll, hogy ők, a kath. egy-
háznak közmegegyezése folytán, elfogadott cano-
noknak megtartása fölött őrködnek, mindenek előtt 
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ők tartván meg azokat. Halljuk, mint nyilatkoznak e tárgy-
ról mindenkor magok a romai pápák. Gelasius XIII-ik leve-
lében ezeket olvassuk : „uniuscuiusque synodi constitutum, 
quod universalis Ecclesiae probavit assensus, non aliquam 
magis exsequi sedem praecaeteris opportere, quam primam." 
Zosimus VII-ik levelében pedig : „quod contra statuta pa-
t r u m . . . . concedere vel mutare ne huius quidem sedis possit 
auctoritas, apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiqui-
tas, cui statuta patrum sanxere reverentiam." Sz. Leo LXXX-
levelében ezeket irja : „nimis improba sunt, nimis prava, 
quae sanctissimis canonibus probantur adversa." És ugyan-
ezen levélben : „ut omni penitus auctoritate sit vacuum, 
quidquid ab illorurn canonum (Nicaenorum) fuerit constitu-
tione diversum : inlirmum atque irritum erit, quidquid a prae-
dictorum patrum canonibus discrepat." — I-sö Márton IX. 
levelében igy nyilatkozik : „canones ecclesiasticos solvere 
non possumus, quia defensores et custodes canonum sumus, 
non transgressores ;" — sz. Gergely következőleg : „Si ca-
nones non custoditis, et maiorum vultis statuta convellere. 
non agno3co qui estis és máskor : „absit hoc a me, ut sta -
tuta maiorum consacerdotibus meis in qualibet ecclesia in-
fringam ; quia mihi injuriam facio, si fratrum meorum iura 
perturbo." — Igy Gratian is (caus. XXV. quaest. I. ,Si 
ergo' cap. 16.) ezt jegyzi meg : „suminae sedis pontifices ca-
nonibus sive a se, sive ab aliis sua auctoritate conditis reve-
rentiam exhibent, et iis se humiliando, ipsos custodiunt, ut 
aliis observandos exhibeant." — Az ephesusi közzsinat 
ügyünkre vonatkozólag VII-ik ülésében ezeket határozta : 
„ne patrum canones proterantur, neve sub sacerdotii prae-
textu mundanae potestatis fastus irrepat ; ne clam paulatim 
libertás amittatur, quam nobis donavit sanguine suo Domi-
nus J . Christus, omnium hominum liberator." — A chalce-
doni zsinat pedig XXV. ülésében azt rendelte: „regulás a 
sanctis patribus in unaquaque synodo usque nunc prolatas 
teneri statuimus." 

Ezekután már mindenki igen könnyen fogja megítél-
hetni azt, hogy váljon lehetséges-e, hogy a püspökök és a 
hivek a romai pápa által lenyügöztessenek ? A pápa nem 
rendelhet olyasmit, ami ellenkeznék a canonokkal ; ő ugyan 
fejedelme az egyháznak, de hatalma nem korlátlan, hanem 
szabályokhoz vagyon kötve. — De hogyha az egyház jónak 
látta még a pápának hatalmát is korlátozni, mennél inkább 
fogja azt követelni, hogy a püspökök hatalma is korlátozott 
és a canonok által szabályozott legyen ? És íme, mit talá-
lunk e szempontból az anyaszentegyháznak évkönyveiben 
följegyezve? A püspökökről olvassuk, kik bevádoltattak, 
kiknek ügyeik megvizsgáltattak, kik majd a pápák, majd 
nemzeti, majd tartományi, majd ismét közzsinatok által el-
itéltettek, kik püspöki hatalmoktól és székeiktől megfosz-
tattak, számkivetésbe küldettek, vagy éltök fogytáig vezek-
lés alá vettettek. — Fussuk át, habár csak felületesen is, az 
egyháznak minden zsinatait, és talán egyre sem fogunk 
akadni, mely a hivek szabadságát megvédve, némely püs-
pökök büszkeségét és uralkodási vágyát vissza nem utasí-
totta volna. — És az egyházi bírói eljárásokban követendő 
módot az egyháznak utolsó zsinata is, azaz : a trienti köz-
zsinat, VI XIII . XXIV. és XXV. üléseiben tüzetesen meg-
szabta. — íme tehát azon püspökök is, kikről az egyház el-

lenségei, avégből, hogy őket tökéletesen gyűlöletesekké te-
gyék, azt állítják, hogy törvény nélkül élnek, hogy egyhá-
zilag mindenben függetlenek, hogy kényök kedvök szerint 
garázdálkodhatnak, — határozott szabályokhoz, canonok-
hoz kötvék, melyeket büntetlenül áthágniok nem lehet, ezek 
megszegéseért, a metropolitának vagy tartományi zsinatnak 
és bűnvádi ügyekben a szentszéknek maradváu felelősek. 

Bebizonyítottuk tehát, hogy az egyháznak főpásztorai 
nem birnak független és korlátlan hatalommal, hogy mind-
nyájan — minden kivétel nélkül — a törvénynek alávet-
vék, hogy a pápák szintúgy mint a püspökök, mindnyájan 
a canonok és egyházi törvények felügyelete alá lielyTezvék. 
— Azon kötelékek, melyekkel leköttetnek, igen számosak 
és egyszersmind igen terhesek is, hogy ezek által uralko-
dási vágyok mindenkor kellően fékeztessék. — Nincs tehát 
feláldozva az egyházban — mint ezt roszlelkü emberek a 
világgal elhitetni szeretnék — sem a hivek, sem az alsóbb-
rendű papság szabadsaga. — A kényui'alom a kath. egyház-
ban soha lábra nem kaphat, az egyháznak fokozatos hierar-
chiája lehetetlenné teszi azt mindenkor. A presbyterek a 
püspököknek,a püspök az érseknek, az érsek a pápának, és 
a pápa mindnyájokkal együtt az Istennek tartozik száma-
dással. 

Azért ne mondja senki, hogy a presbyterek a kath. 
egyházban rabszolgák. És miért is volnának azok ? talán 
azért, mert a püspököknek engedelmeskedni tartoznak ? De 
ez oly engedelmesség, melyre fölszentelésök napján kötelez-
ték magokat ; — ezen engedelmesség csak az önkénytes és 
szabad választásnak következménye; mert mindegyiknek 
szabadságában állt, minekelőtte az egyházi rendet fölvette, 
hogy visszalépjen, kerülje az igát és megőrizze függetlensé-
gét. De a presbyter elsőbbséget adott ezen dicsőséges szol-
gaságnak, ö az egyháznak szentelte föl mindenét, szellemét, 
szivét, érzelmeit, a világnak örömeit és gyönyöreit, és a ja-
vak legbecsesbjét — egyéni szabadságát. Nem lehet tehát 
őt rabszolgának nevezni, valamint a vitéz harczost sem, ki 
midőn a hűségnek és engedelmességnek esküjével köti le 
magát parancsnokoló vezérének, követi öt a csatákban, ve-
szélyekben, merényletekben, rendelkezésére bizva szabad-
ságát, vérét, életét. — A presbyternek alárendeltségén a 
szolgaságnak még legcsekélyebb nyoma sem ismerhető fel, 
minthogy az csak egy szabad és dicső választásnak eredmé-
nye. O tartozik ezen engedelmességgel — azon Ígéretek 
folytán, melyeket az oltár lépcsőin ünnepélyesen tett ; tar-
tozik főpásztorának ezen engedelmességgel, ki csak ezen 
föltétel alatt tevé rá kezeit; tartozik ezzel az egyháznak, 
kinek igáját önkénytesen vevé vállaira; tartozik ezzel végre 
az Istennek is, ki ezen szerződésnek tanuja volt, és ki annak 
kezese és megboszulója leend. Szorosan véve tehát az Isten-
nek engedelmeskedik a presbyter, az Istennek szolgál, ki-
nek midőn szolgálunk, soha sem vagyunk rabszolgák, ha-
nem mindenkor — királyok ! Cui servire regnare est. — A 
presbyter igen jól tudja, hogy püspöke iránti engedelmessé-
gének észszerűnek kell lenni, az apostolnak szavai szerint : 
rationabile obsequium ; az ö engedelmessége megfelel annak, 
melyet a sz.-irás, a hagyomány, a canonok és az egyház sza-
bályai követelnek; ezen határoknál állapodik meg engedel-
messége és ezeken tiíl nem terjeszkedik. — Azért jaj azon 
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hatalomnak, mely nem tiszteli azon határokat, melyeken a 
presbyternek engedelmessége nyugszik ! 

De daczára mind ezeknek, mégis az mondatik, hogy a 
presbyterek rabszolgák, ép azért, mert püspökeiknek alá-
vetvék, kik nem ritkán visszaélve hatalmukkal, igazságta-
lanok szoktak lenni. — De az ily visszaélések a tapasztalás 
tanúsága szerint csak igen ritkák. És azt kérdjük, hol va-
gyon azon közigazgatás, melynél visszaélések nem történ-
nének ? Talán az igazság és méltányosság mindenkor és 
mindenütt uralkodik, csak az egyházban nem ? Honnét va-
gyon, hogy ellenfeleink nem hallják a polgári életben a 
számtalan elégedetlenek folytonos panaszát és dörmögését? 
hogy nagyot hallgatnak azon nyomorgatások és zsarolások-
ról, melyeket polgári tisztviselők visznek véghez ? mig az-
alatt teli torokkal kürtöltetnek egyes püspökök rendszabá-
lyai, melyeknek még ahoz indokait sem ismeri senki ! Ime 
szeretnének a püspököktől egy oly jogot megtagadni, me-
lyet minden iroda-főnöknek minden nehézség nélkül meg-
adnak ! — Mindezen vészkiáltásokban csak igen álnok in-
dok és az egyház iránti kiengesztelhetetlen gyűlölet rejlik. 
— Tegyük fel azt az esetet, hogy valamelyik püspök a ca-
nonok és minden egyházi szabályok mellőzésével a presby-
teren igazságtalanságot kövessen el ; még egy ily esetben 
sincs okunk, hogy kétségbe essünk az érdekelt presbyternek 
sorsa fölött ; mert az igazságot jogosan követelőnek nyitva 
áll a fölebbezés az érsekhez, és végre a pápához is. És az 
egyházi történelemben nemcsak egyes, igen erélyes és ke-
mény dorjálással telt pápai levelekre akadunk, melyek a 
pápák által egyes, igazságtalan püspökökhez intéztettek, sőt 
van példa arra is, hogy az ily igazságtalan püspökök a szent-
szék által székeiktől megfosztattak. — Mondhatni-e ezek-
után, hogy az egyház alsóbbrendű szolgáit bilincsekben en-
gedi sinyleni ? azon egyház, mely az ő szabadságokat szám-
talan és félelmetes védgátokkal sánczolta körül, melyeken a 
zsarnokság soha keresztül nem törhet. 

Hallottuk immost, tisztelt paptársaim, az egyház fő-
pásztorainak kötelességeit, és ezekből megértettük egyszers-
mind azon jogokat is, melyekkel irányokban birunk. Hanem 
ugyanazon egyház, mely szabadságunk érdekében oly eré-
lyesen szól főpásztorainkhoz, ugyanazon egyház minket vi-
szont arra kötelez : hogy szeressük őket, hogy tiszteljük 
mint atyáinkat, hogy engedelmeskedjünk nekik. Mi az Ur 
szellőjében segédjeik vagyunk ; igyekezzünk tehát a félel-
metes püspöki hivatal terhe elviselésében őket istápolni. Le-
gyünk hivataloskodásuk vigasztalása és öröme. Egy ügyért 
harczolunk mindnyájan, t. i. az egyháznak boldogsága és di-
csőségeért ; ők mint a szent seregnek vezérei, mi mint an-
nak közvitézei. 

Sorakozzunk püspökeink körül, és ne ámitassuk ma-
gunkat a csalfa világnak hiu kifakadásai által, melyek kü-
lönben is csak oda irányozvák, hogy az egyház testében 
meghasonlást idézzenek elő ; — ne higyjünk azon szabad-
ságnak, melyet hirdetnek, mely azonban valójában nem 
volna egyéb a zabolátlan szabadosságnál, és ne bizzunk azon 
függetlenségben, melylyel biztatnak, mely ugy sem volna 
egyéb a tökéletes anarchiánál ; és utasitsuk vissza álnok 
sajnálkozásukat, melyet csak az egyház iránti gyűlölet sugalt. 
De legyen szabad fiúi hódoló tisztelettel és bizodalommal 

egyházunk főpapjaihoz is felkiáltanom : sorakozzunk, egye-
süljünk ! legyetek kegyes jó atyáink, legyetek bölcs vezé-
reink ! Emlékezzetek meg arról, hogy Krisztus szolgáit ve-
zényelitek. Viseljétek az ur hadait ! és a legszebb összhang-
zás, a legtökéletesb egyetértés uralkodjék mindnyájunk kö-
zött, mert csak ekkor fogjuk modhatni : mely szépek hajlé-
kaid Jákob és sátoraid Izrael ! (Num. XXIV. 5.) és ekkor 
leend csak az egyház egyszersmind rettenetes is, mint egy 
csatakész hadsereg : terribilis ut castrorum acie3 ordinata. 
És az egyházra szegezvén szemeinket, mondjuk mindnyájan, 
a zsoltáros után Bossuettel: Adhaoreat lingua faucibus meis, si 
non meminero tui, si non proposuero Jerusalem in principio 
laetitiae meae. (Sermo de unit. Eccl.) 

Tömöri. 

A zágrábi érsek s bibornok böjt i pásztori levele a 
tekintélyről. 
.Corollarium. 

Si Ecclesiae, patriae, totique humanitati bene 
cupimus, sane non aliud, quam eo nobis diurnis ac noc-
turnis curis omnique virium contentione esse elaboran-
dum, ut sacro-sanctum fidei christiano-catholicae deposi-
tum, in quantum nondum evanuit pectoribus humanis, 
con8ervetur ; in quantum vero evanuit, aut debilitatum est 
et attenuatum, restabiliatur, uberioraque rursus capiat incre 
menta. Quivis certe, cui humanae societatis salus cordi est, 
etiam laicus, si perspexerit fidem christianam primum ac 
summum esse verae prosperitatis mortalium requisitum, nihil 
abs se desiderari patietur eorum, per quae ejus emolumenta 
promoveri posse censuerit. Quauto magis id curae esse debet 
nobis, venerabiles fratres, filii dilectissimi ! quorum manibus 
immediate per Salvatorem commissus est hic coelestis thesau-
rus ; qui sumus excubitores constituti pro muris sanctis Je-
rusalem ? qui successores sumus apostolorum, quos, ut pul-
chre ait s. Leo Papa, igne Spiritus sancti, quasi vivae lucis 
fonte Christus perfudit, ut ipsi postmodum universum mun-
dum, tamquam duodecim sobs radii, ac totidem lampades 
veritatis, illuminarent, et inebriati novo vino, repleant atque 
irrigent scientia corda omnium populorum ? Nostra inquam, 
si nolumus indigni videri, tam sublimi vocatione, qua vocati 
sumus, praecipua haec esse debet cura, immo unica, in quam 
cuncta nostra studia, omnes cogitationes, omnia desideria, 
tota denique virium nostraruni coutentio dirigatur,est necesse. 

Siquis vero quaerat, quibus viis modisque idpotissimum 
effici possit ? prompta et facilis est responsio : fideli, adcu-
rata, ac indefessa sacerdotalis ac pastoralis muneris nostri 
executione. Quae porro praecipuae sint hujus muneris par-
tes, quove modo in eis obeundis nos versari oporteat ? satis 
vobis constat ; ipse quoque, innumeris propemodum jam vi-
cibus, de iis verba ad vos faciebam, ac quoad pro mea tenui-
tate potui, singulas enucleatius etiam vobis proponebam. 
Hac itaque vice nil eatenus determinatius memorabo. Unum 
tantum dico, quod nemo prudens potest inficiari, eo nos in 
communi, ac singulum nostrum, in divino hoc assorendae, 
constabiliendae, ampliandaeque in mentibus et cordibus ho-
minum fidei christianae opere, felicius, efficatiusque operatu-
ros : quo magis fuerimus orationi dediti ; quo teneriori cura 
custodierimus puritatem conscientiae nostrae; quo sollicitius 



^ 205 

eaverinius, ne e sermonibus, actionibus, intermissionibus, toto 
denique vitae nostrae tenore, vel umbra alicujus scandali 
posait emergere ; quo indefessiores fuerimus in populo verbo 
Dei pascendo, ac juventu te doctrinae salutaris lacté nutri-
enda ; quo major fueri t nost ra in sacro poenitentiae tribunali 
patientia, mansuetudo, prudentia , Caritas, sitisque salutis 
animarum, ab omni secundario fine libera ; quo evidentius, 
dum sacramenta administranius, ac imprimis dum sacrO' 
sanctam ad al tare Altissimi hostiam immolamus, in nobis 
eluxerit viva fides, devotio, ac intemerata pietas ; quo deni-
que solertiore studio nobis necessarias ac utiles ad fructuose 
exercendum difficile munus nostrum, nobis comparare adnisi 
fuerimus rerum notitias. Vere tempóra mala sunt, f ra t res filii-
que dilectissimi ! E t si salvare volumus, quae necdum decoxit 
malignus saeculi spiritus : abjecto omni mundanarum, cadu-
carumque re rum studio, excussa omni somnolentia, omni in-
ter Christum et Belial titubatione, ea unice, quae Dei sunt 
et Jesu Chi'isti, sanctaeque vocationis nostrae cogitemus; ao 
remotis", fortique animo superatis cunctis, quae sensuum leno-
cinia aut eoinmoditatis Studium nohis objicere soient, obsta-
culis, totos nos, provehendis sublimis destinationis nostrae 
finibus impendamus, cum ipsius etiam, si necesse fueri t , vi tae 
nostrae dispendio. Sic, divina ad juvante gra t iâ fiet for-
tasse , ut sedentur fluctus mar i s , tantopere hoc infelici 
tempore nostro saevientes, ac redeat optata malacia. Quid-
quid autem visum fuer i t divinae voluntati decernere : in ma-
ximis etiam tempestatibus, praestit i pa r te ex nostra officii, 
et rect i tu tae constientiae per f ruemur testimonio; quo nul-
lum est dulcius in adversis solamen. Sic denique aeternae 
retributionis, in quo omnium desideriorum nostrorum summa 
consistere debet, repor tabimus bravium, quod promisit ve rax 
et misericors Dominus fidelibus servis, ac forti ter depugnan-
tibus militibus suis. 

Ceterum, dudum perspectum est, piis, vero religionis 
sensu penetrat is sacerdotibus : ad custodiendum, roboran-
dum, inflammandumque in nobis vocationis zelum, nedum 
utile, sed omnino necessarium esse, ut statis temporibus ad 
aliquot saltern dies, in piam nos re t rahamus solitudinem, 
spiritualibus exercitiis vacatur i . Indubium pari ter est, salu-
tar i idgenus occupationi nullum esse tempus accommodatius, 
quam sit tempus sacrae quadragesimae. In jejunio, nos mo-
net Ecclesia in praescripto pro prima quadragesimae domi-
nica officio, et fletu orabunt sacerdotes, dicentes : parce Do-
mine, parce populo tuo, et ne des haereditatem tuam in per-
ditionem. E t s. Leo Papa, in suo de quadragesima sermone ait : 
P raed ica turus vobis, dilectissimi, sacratissimum, maximum-
que je junium, quo aptius utar exordio, quam ut verbis apo-
stoli, in quo Christus loquebatar, incipiam, dicamque quod 
lectum es t : ecce nunc tempus acceptabile, ecce nunc dies sa-
lutis ? Quamvis enim nulla sint tempóra, quae divinis non 
sint plena muneribus, et semper nobis ad misericordiam Dei 
per ipsius grat iam praeste'tur accessus : nunc tamen omnium 
mentes major i studio ad spirituales profectus moveri, et am-
pliori fiducia oportet animari, quando ad universa pietatis 
officia illius nos diei, in quo redempti sumus, recursus invi 
ta t ; ut excellens super omnia passionis Dominicae sacra-
mentum, purificatis et corporibus et animis celebremus. 
Quamobrem qua senior f ra te r suadeo vobis quo possum im-

pensuis dilectissimi, immo qua praesul vester, vobis injungo 
in vir tute sanctae et salutaris obedientiae, ut singuli vest rum 
per decursum ingruentis quadregesimae, tempore, quod quis-
que suis adjunctis maxime congruum judicaveri t , ad vicinum 
aliquem religiosum conventum, pro tr iduo adminus secedant, 
vel si id majoribus esset obnoxium difficultatibus, domi suae 
in sacram se solitudinem re t rahan t , ac sepositis cunctis aliis 
curis et occupationibus, (unice demptis inevitabilibus pa-
storalis officii functionibus) in pia meditatione sérias cum Deo, 
conscientiaque sua ineat rationes ; quosvis, abditissimos etiam 
pectoris sui recessus excutiant ; aberrat iones suas a virtutis 
tramite, et quos in exsecutione sacerdotalis, pastoralisque sui 
muneris adreperer int naevos, penitius expendan t ; quomodo 
eos in posterum felicius evitare possint ? recogitent ; media 
frustuosius dehinc operandi, ac s ignanter fidem, spem et ca-
r i tatem in cordibus suae praesert im curae commissorum fide-
lium confirmandi, incendendi, enutriendi inquirant, ac per 
sinceram subin, et adcura tam humilemque confessionem, 
conscientiam suam a quibusvis levioribus etiam mendis ex-
purgare a d n i t a n t u r ; factisque seriis in posterum ea evitandi 
propositis communiant ; quo sic cum gloriose résurgente 
Salvatore, et ipsi ad novam spirituálém vitam, adspirante 
divina grat ia , valeant resurgere. Salutare idgenus exercit ium 
multum sane conducet ad incendendam, in fidelibus etiam, 
vivam fidem, et imminuenda, quae ex hujus labascentia, in 
humánum genus d imanare vidimus, mala, s ignanter ad re-
stabiliendam,adeo necessariam pro humano genere, legitima-
rum auctori tatum, de quibus nobis sermo fuit, consistentiam. 

Quoad conditiones dispensationis in lege jejunii ac ab-
stinentiae, prioribus annis stabilitas, nec hac vice quidquam 
censui immutandum. Non possum tamen vos non iterum 
enixius hortari, f ra t res ac filiii dilectissimi, ut nihil intermit-
tatis in publicis aeque, ac privatis, quas fidelibus vestris im-
perti turi estis, institutionibus vestris, quod ad salvandas ad-
minus, sanctae ac salutaris hujus disciplinae reliquias, qua-
qua rat ione conducere posse existimaveritis. E t sana ratio 
et experientia docet, unum e fidissimis vigentis in populo 
christianae fidei horoscopiis, esse jejunii et abstinentiae ec-
clesiasticae observantiam. Seimus quam rigorose, quantaque 
cum conscientiae teneri tudine fuerint observata praescripta 
je junia et abstinentiae priscis illis temporibus, quibus fides 
in pleno suo floruit vigore, Scimus hodiedum apud rurales 
populos, e quorum pectoribus sensum fidei necdum potuit 
excutere impia corrupti saeculi frivolitas, non obstante eorum 
saepe gravi omnino pauper ta te , hoc morum innocentiae tam 
praec lare inserviens disciplinae genus passim adhuc rigorose 
custodiri ; ubi contra in civitatibus, ac majoribus oppidis, et 
apud homines falsae illuminationis, ac cum hac numquam 
non junc tae incredulitatis labe infectos, paene in totum, et 
vere tristem in modum evanuit ; quod novo certe, quamvis 
deplorabili in confirmationem eorum deservit argumente, quae 
in contextu harum literarum, de ingenti nostris his tempori-
bus fidei deminutione memoravi. 

Concludo verbis s. Joannis Apostoli : vos autem, ca-
rissimi ! superaedificantes vosmetipsos sanctissimae vestrae 
fidei, in Spiri tu sancto orantes, vosmetipsos in dilectione Dei 
servate ; exspectantes misericordiam Domini nostri Jesu 
Christi in vitam aeternam. Amen. Da tum Zagrabie in resi-
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dentia nostra archi-episcopali, Dominica septuagesimae, in 
diem 17. mensis februarii incidente, anno reparatae salutis 
1867. episcopatus nostri trigesimo. 

Georgius, Cardinalis archi-episcopus in. p. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
COREA. Ridel apostoli hitküldér Coreából, Hong-Csin 

kerület Posengi városából, a külföldi missiok általános gond-
nokához következő, a legújabb coreai vértanuk történetére 
vonatkozó, s 1866. april 26-án kelt levelet intézte : „Uram 
és szeretett atyám ! Nem válasz az önnek kedves levelére, 
amit én most irok, hanem utóbbi megpróbáltatásunk halvány 
ecsetelése és talán utolsó „Isten hozzád." Véres üldözés in-
díttatott ugyanis ellenünk, híveink elfogatva, ütlegeztetve, 
halálra Ítéltettek. Főtisztelendő Berneux és Daveluy hét 
más küldértársaimmal együtt elvették a vértanúság pálma-
ágát. Mi történt Férőn és Calais atyákkal ? nem tudom. Mi 
engem illet, három hónap óta halálra kerestetve, egy keresz-
ténynek házában rejtőzködöm. Személyem leirása minden 
helységben kihirdettetett, s minden órán várom, hogy a 
hatalom szolgáinak kezeibe kerüljek. Ugy emlékszem, hogy 
megírtam utolsó levelemben, miszerint az udvarnál hatalmas 
ellenségeink vannak. Minduntalan, de eddig eredmény nél-
kül kívánták halálunkat, mig végre az alkalom kedvezvén, 
ök győzedelmeskedhettek. Éjszakról ugyanis orosz hajók 
jöttek, s kereskedésre alkalmas állomási helyet követeltek, 
ami nagy aggodalmat keltett. Az uralkodó herczeg, ki a 
kiskorú király nevében viszi a kormányt , főpapjainkat 
hivatta, kiknek az országban létéről értesült, hogy tanácsu-
kat kikérje az oroszok ellenében követendő rendszabá-
lyokra nézve. Főt. Berneux ő nagysága az éjszaki tartomá-
nyokban tartózkodott, hol néhány hónap alatt nyolczszáz 
embert keresztelt meg. Hivattatván, noha fájdalommal, 
indult a fővárosba (Hang-Vaug vagy Seul). Egy coreai 
küldöttség még a mult év vége felé Pekingbe ment, s ugy 
látszik, ettől érkezett levélben azon jelentés volt, hogy a 
chinaiak gyilkolják az európaiakat. A levél épen azon idő-
ben érkezett Corea fővárosába, midőn oda missiónk feje is 
eljött. Ez jó alkalom volt. A ministerek nem helyeselvén a 
kormányzó el járását , halált kiáltottak az európaiakra. 
,Semmi szövetség velők — mondák — különben vége van 
királyságunknak. ' Eközben az orosz hajók is elvonultak. 
;De — mondá a kormányzó az üldözést kivánó ministerek-
nek, — európai hajók eljövenduek a legyilkolt kereszténye-
ket megboszulandók.' ,En mindenért felelek, — válaszolá az 
első minister. — Nem ölettünk-e meg már több európait, s 
váljon ki kért számot mindezekért ?' Evvel alkalmasint az 
1839-ben vérpadra hurczoltakat értette. A fejedelem erre 
aláirta a halálos Ítéleteket. Januar vége felé Berneux még 
háborítatlanul volt lakásán ; de két héttel később elfogatott 
és tömlöczbe vettetett. A király elé idéztetvén, viselete nyu-
godt, méltóságteljes vala. Tiltakozott az árulás ellen, s hogy 
őt, ki az ország java érdekében a király parancsára jött, 
mint gonosztevőt bántalmazzák. De a kormányzó, ki nem 
félt többé, kegyetlen lön. Később megtudtam, hogy Berneux, 
Bretenières, Dorie és Beaulieu mart. 8-án lefejeztettek. Mily 
megható látványt nyújthatott e szent püspök, ki 26 évi 
apostolkodás után lön vértanúvá fiatal kiildértársainkkal, 

kik csak azért látszottak ide jönni, hogy hősiesen meghall-
janak ! Három nappal később Petit-Nicolas és Pourthié kül-
dérek hasonló szerencsében részesültek. Mart. 11. vasárnap 
ütettek le fejeik. A keresztények boldogok voltak ereklyé-
iket elvihetni. Ezek tények, rmket egyszerűen csak jelez-
hetek; mert nem láttam azóta fővárosunkbeli keresztényt, 
és a coreai egyházra nézve fontos eme eseményekről még 
részletekkel nem szolgálhatok. Menekülésemben, és most 
rejtőzködve, csak két személylyel közlekedem; de ha Isten 
jobb időket küldend, nem fogok késni, drága ereklyéinket 
felkeresni, és szenvedésök részleteit kutatni. 

Keresztényeink mind menekülnek elhagyni házaikat, 
földeiket, birtokaikat. Sokan meghaltak, más szerencsétle-
nek hitöket megtagadták. Néhány mandarin eközben talál-
kozott, kik emberségesebb módon bántak hiveinkkel. Azon 
tartománynak — melyb en én lakom — főnöke, eddig még 
senkit sem fogatott el ; mások a botoztatásnál tovább nem 
mentek. Sokan vannak, kik a zsarolásai miatt úgyis gyűlölt 
kormány eljárását átalában nem helyeslik, és a vélemény 
általános, miszerint hajókon jövendő európaiak meg fogják 
bőszülni vértanúinkat. Húsvét napján csakugyan mutatko-
zott két hajó, de csakhamar ismét eltűnt. 

Még szólanom kell Develuy ö nagyságáról. Az apos-
toli helynök elfogatása hirére nyugtalan lett ugyan, de ko-
rántsem gyanította a bekövetkezendőket. Kesuban, a Hang-
Csui kerületben fogatott el később Daveluy Hűin társunk-
kal, kikkel együtt, miután előbb a fővárosba vitettek volna, 
nemsokára, mart. 30-án a tenger partja mellett Aumaitre is 
kivégeztetett. Epen tehát nagypénteken, Üdvözítőnk halá-
lának nagy napján voltak szerencsések Jézusunkért vére-
ket onthatni. Meghagytam híveimnek, hogy gondját visel jék 
a három szent testnek, és mihelyt lehetséges, biztos helyre 
tegyék. Mily irigylésre méltó halál ! Nekem is van még 
reménységem, én is készülök elvonultságomban, és poeni-
tentiát tartok bűneimért, melyek kétségen kivül okozták, 
hogy testvéreim boldog sorsában nem osztozkodhattam A 
missio mindent elvesztett. Házaink kiraboltattak, préda gya-
nánt a kormányzó magának mindent eltulajdonított; köny-
veink megégettettek. A hír azt mondja, hogy mint egykor 
Japaniában, mindent elkövetendnek szent hitünk tökéletes 
kiirtására. Nem tudhattam meg eddig, mi lett növendé-
keinkből, azt hallottam, hogy hárman közölök hajóra száll-
tak Chinába menendök. Ha igaz, akkor legjobb volna őket 
a pinangi neveidébe fogadni, hogy tanulmányaikat befejez-
hessék. Jelen körülmények között kivánhatom-e, hogy uj 
munkásokat küldjenek? Ez évben őket küldeni annyi volna, 
mint biztos halálra küldeni. Ha Isten békét adand, azonnal 
megizenendem. Nem irok párisi igazgatóinknak, mivel már 
csak két levélre való papírral birok, miután én is összes 
holmimat elvesztettem. Kérem azonban jelen soraim tartal-
mát tudomásukra juttatni ." 

Következő sorok rövidségök daczára — mert, napló-
alakban Írattak Ridel családja számára — az előbbeniek 
kiegészítéséül szolgálhatnak. ,,Máj. 3. Epen semmi újság. Mi 
a kereszt tövénél vagyunk, iparkodom állhatatos lenni. 
Megbocsátok ellenségeimnek, és imádkozom mindannyijok-
ért. Legyen az Isten akarata. Egyedül ezen gondolat, mely 
minden egyebet háttérbe szőrit. Megtaláltam: .Roma i l la t ja ' 
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— ,Parfum de Rome' — czimü könyvemet. Hosszú óráimban 
o könyvből olvasva, meglepő hasonlatosságokat lelek jelen 
helyzetünkre. Coreában most a catacombák korát éljük, 
Máj. 8. Tudósítást kaptam Férőn felöl, ki nem távol innen 
tartózkodik. Keresünk alkalmat találkozhatni. Az üldözés 
folytattatik. — Máj. 18-án. Végre találkoztam Féronnal. 
Ketten vigasztaljuk most egymást, és különösen biztatjuk. 
Ez nagy jótétemézy helyzetünkben. Egyébként semmi új-
ság; még folyton keresnek bennünket, — Jan. 15. Helyze-
tünkben semmi sem változott. Hiveink nem üldöztetnek 
többé; de az európaiak még folyton kerestetnek. Calais 
testvérünkről kaptunk tudósítást. Mily hosszúak napjaink ! 
Egész nap bezárva csak este mehetünk ki. Ellátásunk épen 
csak annyi, hogy éhen meg ne haljunk, és mily étel ! Néha 
nyomorunkban is mosolygunk azon gondolaton: ily ebéd-
hez mily képet csinálnának Francziaországban. Jelenleg 
négy kunyhóból álló magányban vagyunk szegény özvegy 
asszonynál, kinek hat gyermeke van. Roppantul szegénye-
sen vagyuuk, de látjuk a jó akaratot. Elég biztos helyen szí-
vélyes fogadtatásra találtunk, ahol a gondviselés további ha-
tározatait bevárjuk." 

A legújabb tudositások jelentik, miszerint Ridel két 
társának kívánságára, egy bárkán, melyen 11 coreai keresz-
tény evezett, Cse-Tu-ba (China) ment, hová julius 7-éu jutott 
7 napi hajózás után. Azonnal elment Tien-Csing-be, hogy 
Róse ellenadmirált értesítse a történtekről. Ezen tenge-
részi tiszt azonnal is kész volt a hátramaradt 2 franczia 
küldér segélyére menni, midőn alsó-Cochinchinában kitört 
lázadás híre őt más irányban megindulni kényszeritette. 
Visszatérvén Cse-Tu-ba Ridel, neki 11 coreai emberével 
Hong-Kongba kellett volna sietni a külföldi missiók itteni 
gondnokához, azonban jobbnak találta Cse-Tu-ban maradni, 

, hogy közelebbről szemlélhesse a történendőket. A 12 coreai 
hitküldérekből tehát az országban most már csak ketten : 
Férőn és Calais vannak, kik a hegyekben bolyongnak, ha 
eddig már talán ők is vértanúságot nem szenvedtek. Igy 
tehát alig szűnt meg Cochinchinában az üldözés, újra kitört 
Thibetben, Coreában. Mintha a pokol minden erejét össze-
szedné reményeink meghiúsítására, Azonban a szeretet erö-
sebb a halálnál. Ujabb küldérek fognak menni a vértanuk 
helyére, és ezek is a vértanúi halál kívánságával. Igy fog 
ez tartani mindaddig, mig az egész világ meg nem fog térni. 
Ma is épen ugy, mint Tertullián korában, igaz, hogy sanguis 
martyrum semen christianorum. 

Az olvasók szívesen veendik,ha a következőkben a 9 vér-
tanúságot szenvedettek életéből némely részleteket közlünk. 

Beaulieu Bernát Lajos, az áldozatok legifjabbika élete 
26-ik évét még be nem töltötte volt, 1862-ben lépett a kül-
földi missiók intézetébe, és 1864 ben szenteltetett áldozárrá 

Just Renfer Breténières Simon-Maria-Antal, ki született 
1838 febr. 28-án a Saona melletti Chalonban, a dijoni egy-
házmegyéből volt. Julius 25-én 1861 lépett a külföldi missi-
óba, Áldozárrá lőn 1864-ben. 

Dorie Péter Henrik szül. 1839 sept 22 Saint-Hilaine-
de-Talmontban a lugoní megyében. Mint kisebb rendű a kül-
földi missiók neveidéjébe 1862 aug. 13-án lépett. Áldozárrá 
az előbbivel ugyanazon napon szenteltetett. 

Hűin Márton Lukács Guyonvilleben a langrèsi megyé-

ben szül. 1863 aug 20-án. Mint két éves áldozár 1836 aug. 
26-án lépett a küldéri papneveldébe. Enégyfiatalapostol l864. 
jul. 19-én hagyta el Francziaországot. Chang-Haiba érkez-
vén, innét Mandzsúriába küldettek, hogy itt a telet Vérolle 
püspök mellett töltsék imádságban, és a szükséges nyelvek 
tanulásában. Sok viszontagságokon keresztül menve, rendel-
tetésök helyére 1865. juniusban érkeztek. Coreában tehát 
még csak néhány hónapot töltöttek. Elegendökép beszélték 
a coreai nyelvet, hogy müködésöket megkezdhessék. Breté-
nèires,elfogatása napján még 27 felnőttet részesített a kereszt-
ség malasztjaiban. A coreai missio különszerü nehézségekkel 
jár, és a missiói nevelde, midőn e négy fiatal áldozárt küldötte, 
azokra tekintettel volt, és nagy reményeket kötött hozzájok. 

Aumaitre Péter született Aizeeg ben az angoulêmi 
megyében 1837. apr. 8 án, a missioi papneveldébe 1859-ben 
került, és itt három évet töltött a hittaui tanulmányok be-
végzésére. Alig szenteltetett fel áldozárnak, (1862.) azonnal 
indult Coreába. Jövő évi febr. hóban hajósai roszul járván, 
Mandzsúriába jött, és csak 1863. juniusban került Coreába. 
Az üldözés öt hivataloskodásban találta. Menekülni óhajt-
ván, csolnakba ült, de ellenkező szél a partra hajtotta 
vissza. Isten akaratát imádván, visszatért Daveluyhez, kivel 
együtt ki is végeztetett. 

Petit-Nicolas Sándor, született Coinchèsben a saint-
didiei megyében, 1829. aug. 21-én. Egészségi gyenge álla-
pota egy ízben a nevelde elhagyására kényszerité, de hiva-
tásához liiin oda 1853-ban visszatért, és ugyanezen évben 
még elindult Pondichéry-be. Két év múlva egészségi állapota 
miatt Hong-Kongba jővén, néhány hóval Coreába küldetett. 

Pourthié Károly Autal, apostoli alhelynök 1830. dec. 
20-án született az abbiai megye egy pusztáján. Mint néhány 
napos áldozár 1854 felvétetett a missiói neveidébe, és jövő 
évben Coreába jött. Azon 10 év alatt, melyeket itt töltött, 
sok érdemeket szerzett magának. Az apostolkodás tettleges 
müvei nagy vonzerőt gyakoroltak reá, de főnöke kívánatára 
egy perczig sem habozott e tért elhagyni, és a missiói veze-
tését átvenni. Belföldi papok nevelését vállalván magára, 
roppant szolgálatot tett az ügynek. Már két év óta egészsége 
meg volt támadva, mellbeteg levén, vért hányt. A missio 
talán közelebb elvesztendő volt öt, midőn Isten hü szolgáját 
megjutalmazta a vértanúság koronájával. 

Martius 1-én (irta nem rég Calais) reggeli 10 órakor 
9 poroszló lépett be a sz. Józsefről czimzett neveidébe, meg-
fogták Pourthiet, s kezeit megkötözték, azután Petit-Nico-
las-t keresték, ki az ajtónál várta őket. Ennek is megkö-
tözték kezeit, és este mindkettőt a fővárosba vitték. Mart. 
25-én egy mértföldnyire Hang- Yangtól fejeik vétettek, mely 
alkalommal ördögi zaj és kardcsörgetés volt katonák között. 

Daveluy Maria Miklós-Antal, Berneux a conesi püspök 
in part, püspöksegéde, Amiensben született 1818. mart. 
16-án. Áldozárrá szenteltetvén (1841), előbb káplán volt, 
azután Roye városkában az orsolyaszüzek lelkiatyja. 1843. 
lépett a missio papneveldéjébe és jövő évben már Macao-ban 
volt, mely időben ide érkezett Ferréol coreai ap. vicarius. 
„E percztöl fogva rendeltetésem változott, és én — irja D.— 
egész a főpap haláláig hü kisérője valék utainak és mű-
ködéseinek." Viszontagságteljes utazás után Ferréol és Da-
veluy 1844. oct. 12-én érkeztek meg. „Azonnal irá Ferréol — 



208 

öt (Daveluyt) elküldtem egy kis községünkbe, hogy tanulja 
meg a nyelvet. Tele vau buzgalommal, ajtatos, és az igazi 
hitküldér minden tulajdonával bir, óhajtom, hogy Isten öt 
soká tartsa coreaiak üdvére." 

12 évvel később Ferréol utódja Berneux Daveluyt 
választotta segédjének, és őt püspökké szentelte. Ez 1857. 
mart. havában történt Huisclos-ban éjnek idején, és Coreá-
ban ez első püspökszentelés volt. Daveluy Corea vértanúinak 
történetét készült megirni. A lyoni hitterjesztő egyesület 
évkönyvei két izben hoztak töredéket. A vértanuk törté-
nésze maga lön vértanúvá, mielőtt munkáját befejezte. Mint 
mondottuk, nagypéntek napján halt meg. Különszerü körül-
mény haláltusáját meghosszabitotta. Ugyanis a hóhér, miután 
az első csapást intézte volna áldozata nyakára, megállolt. 
Ez számitásból történt, mert dija nem volt megállapítva. Az 
első csapás után, mig D. vérében fetrengett, alkudozások 
kezdettek meg, mignem az alku megköttetvén, két ujabb 
vágás a vértanút dicsőségének birtokába helyező. A vérta-
nuk testei három napig temetetlenül hevertek. A szent 
ereklyéket a ragadozó állatok megkímélték, mig végre a 
keresztények a homokban eltemették. Két hónap múlván e 
drága ereklyék a hivek által megvizsgáltatván, az enyészet-
nek semmi nyomait nem mutatták. 

Berneux Simon Ferencz, capsei püspök, Corea apostoli 
vicariusa 1814. maj. 13 án született a mansi megye Chateau 
du Loir helyén. A megyei papneveldében bölcsészetet taní-
tott, midőn 1839-ben a keleti missiók társulatába lépett. 
Jövő év elejéu Tong-Kingba ment. B. azon szerencsében 
részesült, hogy az apostoli életbe Retord püspök által vezet-
tetett be, és működése kezdetén azonnal hitvallói érdemeket 
szerezhetett. Tong-Kingba Retord, Galy és a dömés Rivas 
társaságában érkezvén 1841. jan. 16-án, Minh Menh halála 
előtt négy nappal, egyike volt az első áldozatoknak Tien-
Tri által megindított üldözésnek. Húsvét napján elfogatván 
Galy-val Nam Dinh ban bebörtönöztetett. Szent Pál példá-
jára a kíváncsiságból egybegyűlt népnek az evangéliumot 
hirdette. 23 hónapig szenvedett egy szük ketreczben, vár-
ván mindennap a halált, mig végre a „Heroin" hajó kapi-
tányának Levèque urnák közbenjárására, kiszabadittatott. 
Most vissza kellett volna térnie Francziaországba, de Bour-
bon szigetén hosszas kérelmeire B. engedélyt nyert Macaoba 
visszatérni, hogy a chinai missiónak szentelje életét. 1843 
aug. 23-án jött Liboishoz a missiók procurátorához. „Szere-
tett atyám — mondá ennek a vértanuságra czélozva — én 
egy szerencsés alkalmat elszalasztottam, küldjön engem 
oly missióba, hol azt ismét feltalálhassam." Oct. 28-án Man-
dzsúriába küldetett, mint provicarius. „Mandzsúria — mondá 
neki a procurator — határos Coreával, ki tudja, ha át nem 
hatolhat-e a határon, hogy megtalálja Coreában azt, mit 
Tong-Kingban elvesztett." Yérolles, provicariusának ritka 
tulajdonait felismervén, őt segédének nevezte ki. A püspök-
szentelés dec. 27-én történt, miután B. már három nappal 
előbb kapta ő szentsége levelét, melyben Corea apostoli vi-
cicariusává neveztetik ki. 1856. mart. 27-én jött lopva be 
Hang-Yangba. „Gyászöltöny segélyével, mely tetőtől talpig 
elborit — irá B. — és képemet is elfödő, fényes nappal jöt-
tem be a fővárosba, hol annyi halálos itélet hozatott már a 
küldérek ellen, és ahol annyiszor győzettek le már az üldö-
zők vértanúink állhatatossága által." Berneux-t kisérték 
Petit-Nicolas és Pourthie. Férőn ur egy levele folyó év máj. 
22-ről tudósít arról, hogy B., mielőtt lefejeztetett, roppant 
sokat szenvedett, teste telve volt sebekkel. A 9 vértanú ál-
dozáron kivül, szomorúan a hivek között is szenvedtek Fé-
rőn szerint llong-Csinban 17, és az éjszakon még többen. 
Hanem jelen helyzetben bővebb részleteket nem közölhetett. 
Befejezésül e dicsőséges véráldozat történetéhez adjuk, mi-
szerint a lyoni hitterjesztő papnevelde tagjai, amint hírét 
vették ezen eseménynek, azonnal kivilágítást rögtönöztek. 

VEGYESEK 
Tudjuk, hogy minden kir. udvarnak megvannak sa-

ját illemszabályai, melyekhez mindenkinek alkalmazkodni 
kell, hacsak nem akarja azon fejedelmet megsérteni, aki-
hez közeledik. Romában legkevesebb illemszabály van, s 
ezektől is a legkönnyebben adatik felmentés, s ha valaki el-
lenök vét, csak megvetésből ne történjék, nem veszik neki 
rosz néven, mert a tudatlanság könyörületet érdemel, amit a 
pápa azonnal megtesz, nem pedig büntetést. A Vaticanban 
az a csendőri szabály, hogy egylovas bérkocsinak nem 
szabad a pápai udvarba behajtani. Ez csak azért van, hogy 
a kocsikat némileg gyéritsék, s aki 10 krajczár olcsóság mi-
att kétlovas bérkocsi helyett egylovas kocsit választ, arról 
fel lehet tenni, hogy a piaczról felgyalogol a hosszú folyo 
són. Mart. 21-én gróf Arnim porosz követ egylovas bérko-
csin akart behajtatni a Yaticanba, de az őr nem eresztette 
be, mert a szabály tiltotta. Ebből diplomatai fiakkerló-kér-
dés támadt. Arnim gróf a franczia nagy követet saját ré-
szére megnyerte, s panaszt tett a fiakkerló-kérdésben, kö-
vetelvén, hogy neki szabad legyen egylovas bérkocsin is a 
Vaticanba behajtatni. Ezen diplomaták, miután minden na-
gyobb kérdésben kudarczot vallanak, legalább a fiakkerló -
kérdésben győzelmet keresnek, hogy szabad legyen egy ba-
romnak is bemenni, hova más két barom bemegy. A kérdés 
megtétetvén, Antonelli azt a választ adta, hogy gróf Ar-
nim egy lovon is bemehet a Yaticanba. — Ezek a di-
plomaták engedik, hogy királyi családok elűzessenek, s nem 
szólnak semmit; de mikor egy fiakkerló visszautasittatik a 
Vatican udvaráról, azonnal tollfegyvereikhez ragadnak, s 
viszik a baromkérdést egy fiakkerló ügyében. Mikor az 
emberiség legszentebb jogai megsértetnek, a diplomaták 
hallgatnak, de egy fiakker-gebének nem szabad szégyent 
vallani. — A porosz király királyokat, fejedelmeket kerge-
tett el országaikból, ez szabad ; de a gebét, mely az ő követ 
grófját vonszolja, nem engedi visszautasittatni. — Arnim 
mehet tehát egy gebével ; megtörténhetik, hogy a gróf nem 
sokára tehenet fog Választani, melyen felnyargaljon a Vati-
canba, s csinál uj baromkérdést. 

Vuicsics Pascal, aki eddig a latin szertartásuak apos-
toli helyettese volt Egyiptomban,mint apostoli helyettes Bos-
niába tétetett át ; utódja Egyiptomban Curcia, scutarii püs-
pök. — Canova András, orojai püspök, székhelylyel Philip-
popolisben, 1866. aug. 10-én meghalt. Egy székesegyházat, 
8 templomot, két tanodát épitett a hitküldérségben. Teme-
tése a köztiszteletnek tanúsága volt. — Popov Raphael, a 
bolgárok püspöki székhelyét Adrianopolisban birja, Galla-
bert, mint apostoli helyettes működik mellette. Popov püspök 
mindig megyelátogatáson van, hogy hiveit erősítse, s az egy-
házat terjeszsze. 

Veuillot Lajos, ki oly sokszor szorgalmazta, de a csá-
szári franczia kormánytól soha meg nem kapta a lapkiadási 
engedelmet, most élvén a szabadsággal, mely mellett bár ki 
is a kormány előleges engedelme nélkül indíthat lapot, 
„L'Univers" czim alatt lapot fog indítani, melynek 1-sö száma 
april 15-én fog megjelenni. Midőn 1862 ben ,L'Universt ' el-
nyomta a kormány, a dolgozók és az előfizetők a ,Monde'-
hoz mentek át, mely ezelőtt „Voix de la vérité" (az igaz-
ság szava) volt. Nehogy azonban a két nagy kath. lap a 
felosztott előfizetők miatt gyengén álljon, a két tulajdonos 
egyesülésen dolgozik, melyet a közös elvek igen ajánlanak ; 
de az egyesülés ugy leend, hogy a ,Monde' fog az u j „L'Uni-
vers"-be beolvadni, fentartatván a ,Monde' tulajdonosának 
tulajdonjoga, hogy ha netalán a L'Univers ismét megölet-
nék, a Monde azonnal feltünhessék. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
Vegyesek. 

Havi szemle. 
Különös fordulatok lepnek meg minket. Az el-

lenmondások az állami életet rendes ösvényre jutni 
nem engedik, pedig ami magának ellenmond, az ma-
gát öli meg. Az ész veszti az ő erkölcsösségét, ellen-
mondásaiért már el sem pirul, sőt kezdi fel sem ven-
ni; és ha te ellenmondásait kiemeled, ha kerülni 
akarod, a szenvedély „civicae caritatis oblita, in 
acerba odia causas amoris inflectit." — Az egyház-
nak készitett, az erkölcsi rendtől elszakitott állapo-
tokat értjük, a politikaiakat másoknak hagyva át. 
Általunk már tárgyalt, vagy közösen ismert esemé-
nyeket tartunk szem előtt, midőn az átalános tant 
ez alkalommal fejtegetjük. — 

Akik a kath. intézményeket rombolták, akik a 
kath. tant, mintha már nem is volna, tekintették, 
vagy épen a kath. egyházat az állami és társadalmi 
életből kitagadták, sőt, hogy már kitagadva van, 
diadalittasan kiáltozták, — ma erősen kivánják, hogy 
a kath. egyház béküljön ki velők, sürgetik, hogy 
mi, katholikusok, fogadjuk el az általok ellenünk 
előidézett állami s társadalmi állapotokat minden 
feltétel nélkül. Nem hiányoznak katholikusok is, 
akik ezt tanácsolják. 

Zaklatott minket az üldözés, zaklat ma a kö-
vetelt kibékülés. Kitagadtak minket, — akarják, 
hogy még mi tagadjuk ki magunkat. Ha vonako-
dunk, a rendnek ellenségei leszünk; pedig amit 
rendnek neveznek, az kath. életünk kitagadása. Fo-
gadjuk el e rendnek nevezett rendetlenséget, kita-
gadtuk magunkat. Akkor igazán meghaltunk. Ta-
naink szerint a felforgatott rendet rendetlenségnek 
mondani, tartani tilos, — ami rosz, azt föltételesen sem 
szabad jónak mondani. Vidi iniquitatem et contradi-
ctionem in civitate. In acerba odia causam amoris 
inflectit, — quia non defecit ex plateis ejus usura 
et dolus. 

Elszakadtak tőlünk, harczoltak ellenünk, tör-
vénykönyveikben számkivetésnél nem volt számunk-
ra más: most felénk fordulnak, közreműködésünket 
követelik, tartsuk fel velők azt a roszat, amit elle-
nünk tettek: mondjunk le az egyház rehabilitatioi 
erejéről örökre. Szenvedély vezette őket a rombolás-
ban, izgatott szenvedélylyel kiáltják felénk : legyen 
békesség, legyen egyetértés. Kérdeznők: miről 
mondtak le tanaikban, mit változtattak meg törek-
véseikben'? ,Nincs alku, felelik; kezet kell adni, az 
állapotokat elfogadni.' Tegyük meg tehát mi azt, 
amit ők tettek, ne javul janak ők meg, hanem mi ka-
tholikusok romoljunk meg. Nekik szabad volt a 
kath. társadalom ellen izgatni, azt felforgatni : ne-
künk ne legyen szabad az általok előidézett állapo-
tok ellen, amennyiben feladhatatlan jogokat sérte-
nek, szót emelni, sőt ne legyen szabad tétlenül be-
verni, meddig tartják fel ezek magokat. In acerba 
odia causam amoris inflectit. Semmi ne legyen vál-
tozhatlan, csak ami nekünk szolgaságot nyúj t , ami 
erkölcsi halált készit. 

Országról országra ment a rombolás, országról 
országra hangzik a követelés: béküljön ki a kath. 
egyház az uj állapotokkal, csatlakozzanak a katho-
likusok az u j rendhez, az uj rendszerekhez. Csatla-
kozzanak ? csak ? nem elég, hanem ami ellenök 
hozatott létre, azt igazságosnak, jogosnak vallva, 
tartsák fön minden erővel, hogy mindebben csak 
valami részecske is rosz volna, azt szóval se em-
litsék. 

A sok vesztés után itt már az észt akarják le-
tétetni velünk. A kath. állam kormányzott polgáro-
kat, kiknek szabad volt Ítélni, mi jó, mi rosz van az 
állapotokban: ők csak észnélküli lényeket akarnak, 
melyeknek egyetlen szabadságuk maradt fel, az 
akolba bemenni, mikor parancsoltatik. 

Gondoltuk, hogy a szabadelvüség nemesebb 
fogalmat táplál az állam tagjairól. 

Indok van elég, ebben szükséget nem szenved-
nek. Nemzetiség, nemzeti egység, hazafiság, béke, 
türelem, uj-kor, emberiség, stb. Kétségkívül nagy ja-
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vak, — Akik mindezt lábbal taposták, akik mindezt 
végső veszélybe hozták, az által akarnak minket el-
tapostatni, elnémitani. Mindig Ígérték, hogy a fent-
nevezett javakat ők biztosítják ; ime, oly állapotokat 
hoztak létre, hogy azon javak elvesznek, ha meg 
nem mentjük, sőt a fentnevezett javak nevében min-
ket közreműködésre hivnak, akik mindent ellenünk 
tettek. Szólni, a nehéz pontokat kijelelni, tájékozást 
keresni, ez békeháboritás ; szabadon Ítélni, ez reactio, 
ez lázadás. In acerba odia causam amoris inflectit. 

Szabadelvüség által már nem hóditanak, sza-
bad intézvények neve alatt ostromolnak. De mikor 
kérdezzük: miben lesz szabad a cultus, a cultus bir-
toka, a házasság szentsége, az iskola ? — akkor azt 
látjuk, hogy a szabad intézvények annyit jelente-
nek, hogy ezeket részint elvegyék, részint szabá-
lyozzák, minden esetre, hatalmunkból kiragadják. 
A kath. egyház szolgaaága az állam alatt, ez volna 
szabad intézvény. Az egyház más fogalommal levén 
a szabad intézvényekró'l, ezen állapotokat el nem fo-
gadja, kiáltják : ,a kath. egyház az emberiség ellen-
sége.' Miért? mert önmagát ki nem tagadja, s hogy 
a szolgaság szabadság legyen, az emberiség megcsa-
lására vallani nem akarja. 

A katholikusok erre megijednek, mint a tanit-
ványok a csolnakban, midőn zivatar támadt: ,mit 
tegyünk ? az u j állapotokat meg nem változtathat-
juk, fogadjuk el azokat, amint vannak, majd javi-
tunk rajtok.' Az állapot zsinórmérték. — Mintha a 
kath. egyház az emberiségben, a földi állapotokban 
birná a zsinórmértéket a viseletre, és nem inkább 
megfordítva, a kath. egyház és az ő viselete volna a 
zsinórmérték mindenféle állapotokban. Aki ezt gyám-
ságnak kiáltja, annak mi kiáltjuk, hogy ez a termé-
szeti rend gyámsága, melyet lerázni, annyi mint el-
lenmondásokban önmagát összezúzni. 

Más- és másképen adják elő eme követeléseiket, 
amint a helyi szükségek tanácsolják az egyes or-
szágokban ; de mégis közös a főindok, hogy a meg-
lett tények, a létrejött állapotok alávetést követel-
nek. A rombolási roham után a felébredt önföntar-
tási ösztönnek kiáltó szava ez. Nélkülünk rontottak5 

most nélkülünk meg nem állhatnak. Italia jó példa. 
Csakhogy ezen alávetést, a tegnap létrehozott álla-
potok alá azok követelik, kik előtt a százados álla-
potok nem voltak sérthetetlenek. 

Az egyesség kétértelmű, a béke kitűzött határ 
nélkül van, ők kibékülést követelve feltétlen meg-
adást kivánnak ; ez részünkről becsületvesztés. Mi-
kor az egyházat kibékülésre felhívják, ellenségnek 

tekintik, s ebben sértik, mert az egyház szent; mi-
dőn előadják, mibe egyezzen be, vezetési küldetését 
vezettetéssel cserélik fel ; mikor az egyházat mel-
lőzve, hozzánk fordulnak, minket az egyháztól el-
szakitani szándékoznak. Kibékülnek az egyházzal, 
mikor egészen megrontották. Erre nem látszanak fi-
gyelni azon katholikusok, akik nekünk szinte kibé-
külésekről buzogva regélnek. Jól tennék, ha előt-
tünk a határozatlan, az értelem nélküli szólamokat 
határozott értelemre szoritanák. A kath elme dog-
mákban növekedett, megszabott tételekhez, megha-
tározott igazságokhoz szokott, azért az átalánossá-
goktól, milyen például az ,igaz szabadság,' ,a ker. 
haladás,' ,az őszinte kezelés, bánás,' stb. irtódzik. 
Aki a kath. egyház ellen nyíltan harczol, az is mind 
ezeket mondja. A történeti események az említett 
szólamoknak mindeddig ily értelmet adtak : quae 
sunt instaurata, depraves; tehát az állapotok elfoga-
dásának, a követelt kibékülésnek is ez a történeti 
értelme: quae sunt depravata, conserves. 

Mi, katholikusok, megtámadtatva, egyenetlen 
fegyverekkel harczoltunk, mertelőttünk sok eszköz, 
sok fegyver tilos, sok ösvény a pokol által van el-
zárva : elleneinknél mindezen akadályok hiányoztak, 
azért mi sok vereséget szenvedtünk; de zászlóink 
alatt, melyek szent Péter sírján megáldattak, sora-
inkban megfogyva is becsületesen szolgáltunk ; a 
hozzánk intézett felszólitás a békére csak ezt jelent-
heti : .hagyjátok oda zászlóitokat, dobáljátok el fegy-
vereiteket, jöjjetek mi hozzánk, adunk mi zászlót, 
adunk fegyvert.' Köszönjük 

A békeszó tehát árulást kiván tőlünk az eddig 
védett szent ügy irányában. Ez minden eddigi ve-
reségnél nagyobb vereség volna. Ha az ügyet fel-
adtuk, a kath. név rajtunk üres lesz, melyet, ha 
mégis megtartani akarunk, nemesi praedicatum gya-
nánt még megtűrnek rajtunk. Mi nem nevezünk 
senkit apoítatának, a viselet tesz azzá, akit tesz. 

Hogy az állapotokat erőszakkal felforgassuk, 
attól elleneink nem tartanak, mert jól ismernek ; ők 
kivánják, hogy tanainkat kitagadva, helyeseljük, — 
erkölcseinket levetve, az összeroskadástól védelmez-
zük az uj állapotokat, melyek az egyháznak oly 
tarthatatlan helyzetetkészitenek. Talán épen az bá-
torítja ellenfeleinket, hogy előre tudják, miszerint 
minden állapotokat elfogadunk, azért számba sem 
vesznek. Ha a katholikusok törvényes ellenmondá-
sát, alkotmányos és buzgó működéseiket tapaszta-
lásból ismernék, sok felforgatástól tartózkodnának. 
De ők előre tudták, hogy az állapot, mint meglett 



tény, erős ellenmondásra nem talál, sőt, hogy a katholiku-
soktól is elfogadásra fog ajánltatni, a munkához bátran 
hozzá láttak. 

,Mert u j világ jött létre.' Az u j világban legnagyobb 
szükség van örök, változatlan tanra, mely vezérfény gya-
nánt vezessen. De ekkor „csak hátra nézünk." Igaz, Janus 
előre is, hátra is néz ; elfogadjátok a szerepet ? Amin csüng 
lelkismeretiink, arra szöglik két szemünk is. Két szemünk 
van, mind a kettővel egy helyre szoktunk nézni ; gondol-
juk, hogy a kétfelé néző szem nem mondható egészséges-
nek. Őseink 18 század előtt pogány világot találtak, a meg-
lett tényt el nem fogadták. Később 300 évvel ingemuit mun-
dus se Arianum videns, — később 800 évvel lett simoniacus, 
concubinarius világ, — jött később protestáns, jansenisticus, 
illuminatus, febronianus, josephinus, forradalmi világ, stb., 
mind meglett tények, őseink mégsem fogadták el a meglett 
tényeket. Megszületett eme csecsemő, a meglett tény, böl-
csőjében elitélték azt őseink ; növekedett, meglett, uralkodó 
tény tekintélyével fellépett, őseink ezt is elitélték, s itéletö-
ket az emberiség helyeselte. A meglett tény soha nem sza-
bály ; van a kath. léleknek más szabálya, mely szerint min-
den meglett tényt megitél. Ami meglett, meg is szűnt ; pe-
riit memoria eorum cum sonitu. Nem dicsérendő katona, aki 
mihelyt ellentábort lát, azonnal hozzá szegődik. Ez is meg-
lett tény, mihelyt a csatamezőn megjelenik. 

Igaz, ezen érveléseink oly tényekről hozattak le, me-
lyek egy katholikus által sem helyeseltetnek : de a meglett 
tényekből ellenünk lehozott indoknak hiúságát eléggé ki-
mutatja. Óhajtanok, hogy ,uj kor' ,uj állapotok' ,meglett 
tény' ,szabadelvű' ,szabad intézvény' ,haladás' stb., mint in-
dokok, mint érvek, mint dicsczimek soha elő ne fordulnának 
a kath. irodalomban. E határozatlanságokkal, ezen üressé-
gekkel, érthetetlenségekkel csaltak minket mindig, kik most 
feltétlen megadást követelnek tőlünk; fogjuk-e mi is tovább 
egymást csalni ? fogunk-e a hamis pénznek közöttünk is ér-
téket, forgalmat szerezni ? Amit mi hoznánk ki az emiitett 
szavakból, az eszében sem volt soha elleneinknek. Például : 
a lelkismeret szabadságával soha sem akar tak szabadságot 
adni a lelkismeretnek, hanem a lelkismeretlenségnek ; a cul-
tus szabadságával nem a cultus szabad gyakorlatát, hanem 
megvetését akarták szabaddá tenni. A világot az üres sza-
vak már elnyomták. 

Az európai állapotokat tar t juk szemünk előtt, midőn 
ezeket irjuk, mert a kibékülési felszólítások gyakoriabbak, 
Italiában életkérdések gyanánt döntöttek. Nem szorítkozunk 
itt hazánkra, de nem is zárjuk ki eme szemlénkből. A világ-
hareznak szikrái hazánkra is hulltak, gyújtottak. Gondol-
juk, hogy jobb szolgálatot teszünk testvéreinknek, ha az 
égő pontra mutatunk, mintsem ha mondanók : nincs sehol 
tűz, a ludjatok; nagyobb szolgálatot teszünk a kormánynak, 
ha a törvényhozás eddig elkövetett hibáira figyelmeztetünk, 
a további hiba ellen intünk, semmint mondva: minden jól 
van, lényegben nincs kifogásom ; nagyobb szolgálatot te-
szünk a hazának, ha a betörő bonyodalmakat a megtett in-
tézkedésekből szigorú következéssel kijeleljük, a veszélye-
ket a hazára a bevett irányból ujjal mutatva jósoljuk, sem-
mint ha e veszélyekről, e bonyodalmakról mélyen hallga-
tunk. Aki a csolnakot az örvénybe menni engedte, vagy 

épen hogy oda menjen, buzditotta, a csolnakosnak jó szol" 
gálatot nem tett. Előttünk szent azon igazság, hogy hazánk 
a kath. egyháznak vele született, 800 éven át érvényes jogai 
nélkül meg nem maradhat. Nem tagadva, kétségbe sem 
vonva a protestánsok hazafiságát, bátran kimondjuk : a kath. 
egyház lerontásában a hazát rontottátok meg, a kath. egy-
ház meggyengítésében a hazát gyengítettétek meg ; kath. 
egyház nélkül soha nem fogjátok azt föntarthatni, vagy erő-
síteni. Pedig már sokat rontottak, s ez irányban menve, hogy 
tovább már rontani nem fognak, hiu hitegetés. Akik oly 
nagy bizalmakat szavaznak, azoktól az egyetemről, az is-
kolákról, a házasságról, az alapítványokról, végre mindezek-
nek biztositójáról, a concordatumról teszünk kérdést, mint 
véditek meg mindezt '? Erőszakos felforgatásokat ne tulaj-
donítsanak szándékainknak, komolyan nem is tulajdonithat 
senki, mi csak a jogsérelmekről, további jogsérelmek ellen 
szólunk. 

Mi a kérdés utólsó szava ? Elismerni a kath. egyházat 
a hazában, ugy amint van, isteni intézmény gyanánt, melyet 
tisztelni kell, melynek törvényeket szabni nem lehet. A Prot, 
lap nem akarja elismerni a kath. egyházat ugy amint van, 
hanem ugy, amint ö képzeli magának, és hogy olyan legyen, 
amint ő akarná. I t t minden vita lehetetlen. ,Ismerj-el, amint 
vagyok, szólhatunk bajainkról,' ez a kezdet. Azért nem tud-
nak másat ajánlgatni, semmint alapitványainknak, iskolá-
inknak, egyetemünknek stb. elvételét.') A confiscatio egész 
agyukat elöntötte, sőt az agyvelőt egészen kilökte. Igy nem 
intézkedhetünk semmiről. ,Önérdekről' vádolnak. Különös 
érdektelenség ez ő nálok, confiscation kívül semmit sem 
tudni, semmit sem szólani, a prot. lelkésznek egy telekföl-
det, rétet, legelöt, s hozzá még a kath. alapitványokból 600 
frt.évicongruát javasolgatni. At i érdektelenségtek oly vastag, 
hogy kézzel lehet fogni és szekérre rakni. Különös önérdek 
az nálunk a vegyesházasságot nem javasolni, fölötte ingyen 
Ítélni, vele bajlódni, senkiét nem kívánni. Önérdek ez, de 
ingyen munkának érdeke. 

Egy kath. iró a felelős kormányban, vagy inkább a 
kormány felelősségében semmi veszélyt nem lát. De ki látott 
abban valaha veszélyt ? A kath. egyház a királyt is felelőssé 
teszi az Isten előtt mindenről, a minister felelősségében te-
hát soha meg nem ütközik. Igy bizalmat szavazni, annyi 
mint szalmát csépelni. Mondja : ,a felelős minister csak arra 
van, hogy minden törvény szerint végeztessék, azért lehet 
prot.cultusminister is,—hogy zsidó is lehessen, arról még nem 
akar szólani.' Nincs is szükség, mert már meg van mondva. 
IIa a minister csak ellenőr volna a királyra, bizton tehetné-
nek bármily vallású cultusministert is; de ő működő, végre-
hajtó, kezdeményező, és pedig nagy tekintélylyel. Ez a fő-
dolog, erről pedig hallgat az iró. Épen abban van a minis-
teri kormány, hogy a minister a király helyett mindent tesz. 
Miben ellenőr a minister, ha a király semmit, lia a minister 
mindent tesz ? Lehet minden, amit a minister tesz, hajszálig 
törvényes, a kamarai többség mégis egy nem is indokolt 
napirenddel : „nincs bizalmunk benne," a ministert a házi 
tűzhelyhez küldheti, hacsak a törvényesség mellett még a 

') Szikszay Pál balatonfökajári ref. lelkész a Prot, egyli. s isk. 
lapban 12 sz. 2± mart. 1867. 
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többségnek titkos, nyiltan mindig ki nem mondható óhajait 
nem teljesiti. A minister ezekre vigyáz, mert érdektelenség-
ből zsöllyeszékén akar maradni, sőt a többség bűnös szenve-
délyeit is-kielégíti, mert a parlementaris kormánynak a több-
ség a főszabálya. Amit a minister tehet, azt a lapok előlege-
sen, utólagosan törvény szerint tárgyalják ; s nem látjuk-e 
már, hogy az érsekeket, a püspököket az utczáu választgat-
j á k ? 2 ) Es a kath. iró semmi veszélyt nem lát a lényegben. 
Fonáknak tekintjük mi a nézetet, mintha 1848-czal csak 
formális változás történt volna, s igy helytelennek, veszé-
lyesnek is látjuk a másik nézetet, mintha az országgyűlés 
mindenhez hozzá szólhatna, amihez ezelőtt hozzá szólott. Ez-
előtt hozzá szólott ad aedificationem ex officio, ma hozzá 
szólna tolakodásból ad destructionem ex usurpato jure. 

Lelkesedhetünk azon jókért, miket némely uj állopo-
tok szülnek, de hogy a rosz előtt, mely bennök már bent 
van, vagy belőlök okvetlenül fejlődni fog, s/emeinket be-
hunyjuk, azt nem tehetjük. Nem kárhoztatunk föltétlenül 
semmit, nem is helyeslünk. 

De ily egyes vitákat más rovatra feltartva, itt az egye-
temes tant fejtegetjük a fel-felmerülő eseményekre nézve. 
Svajczban a polgárt, ha jezsuita öltönyt vesz fel, száműzik, 
valamint a bécsiek még az emberi jogokat sem ismerik 
benne. Ez kibékülés, ha a katholikusok az evangeliumi taná-
csokat kitagadják, ha az önfeláldozásban első testvéreiket 
megátkozzák. A püspököktől követelik, hogy a kátét a 
szabadelvű állapotok szerint átidomítsák, s ha a püspökök 
kath. káté helyett szabadelvű kátét hoznak be, mely-
nek első tétele ez : nem tudni, igaz-e a kath. egyház ? 
lesz "béke. A svajcziak oly sokat fektetnek a kátéra, azalatt 
a magyar országgyűlésen azt érdeknélküli haszontalanság-
nak nyilatkoztatják. '„Remélem az Istentől, — igy szólt 
mart. 7-én egy tekintélyes szónok, — hogy elértük, vagy 
közel vagyunk azon időhöz, ahol az ember becsét nem a 
cathecismus szerint Ítélik meg."3) Svajczban mondják : 
lélekbejáró dolog a káté, azért megváltoztatását köve-
teljük ; Pesten mondják : limlom a káté, becscsel nem 
bir, azért becset sem kölcsönöz. Europa minden műveltsége 
a leer, káténak köszönhető. Ez a műveltség, a lelki nagyság 
alfája. Becset a többi világrészek között, a ker. káté adott 
Európának. Europa Asiával összehasonlitva, a ker. káté 
becsét mutatja. Aki mily kátét vall, ugy gondolkozik, — 
aki mint gondolkozik, ugy cselekszik, — aki mint cselek-
szik, oly becsülete van ; a becsületnek, az erkölcsi becsnek 
zsinórmértéke mindig a káté. Jó cselekedetek nélkül nincs 
becsület ; jó gondolat nélkül nincs jó cselekedet ; nincs jó 
gondolat jó káté nélkül.4) Akik minket szekerestől lovastól 

l ) Leliet, hogy valamely írónak az utczai püspök-választás igen 
tetszenék ma, — de tegnap ji magas választás tetszett volna. — 
Legjobb mindig az egyházi törvény mellett maradni, akkor soha nem fo-
gunk meghasonlani sem multunkkal, sem jelenben irott nyilatkozatainkkal. 

») P . Hirnök 58. sz. 10. mart. 1867. 

*) Az Isten irgalmassága az, hogy az ogyliázi elvekre nézve tá jé -
kozást a napi eseményekben oly bőven ad. Említést tettünk a Garibaldi -
kátéról, melyben áll : ,,ne paráználkodjál, hanemha Italia ellenségeinek 
kárára ;" legyen már most háború, törjön be o káténak népe az ellenség 
földére, mily vérlázító megfertöztetéseket fog véghezvinni az ellenség 

saját helyünkből kimozdítani akarnak, küld nekik, küld 
nekünk az Isten ily jeleket, például : az ember becsét nem 
kell kátéból méregetni. Et si haec in viridi, quid in arido fiet ? 

Általános a tény, hogy az egyház és az állam között 
küzdelem van. Az egyenetlenség kútfeje az, mert az állam 
elszakadt azon elvtől, lelépett azon térről, melytől az egy-
ház nem szakadhat el, melyről le nem léphet. Az elv a meg-
váltáson alapuló rend. A kibékülésben tehát visszatérésről 
lehet csak szó ; ők pedig lelépést javasolnak az egyháznak. 
Az tartozik visszatérni, aki eltávozott az atyai házból, ut 
vivat luxuriöse. Mondják : ,az egyház maradt. ' Igen, az igaz-
ság zászlója alatt. De halad, halad e zászlóval szakadatla-
nul, mert az emberiséget, mely az ő növendéke, el nem 
hagyja soha, a kor tévelyeit mindig felismeri, s azonnal 
jelzi. Maga a panasz, hogy az egyház a kor szellemével, 
vagyis a tévelyek összegével ellenkezik, bizonyítja, hogy 
feltalálja magát, hogy működik, hogy soha vissza nem 
marad. 

Keres az egyház békét, de az ö jogainak tiszteletében: 
keres az állam békét, de az egyház jogainak kitagadásában. 
Ne szólj az egyházról, ne szólj az ő jogairól, kiáltozzál, 
hogy lényegben semmi sem változott, u j veszély fel nem 
kerekedett, nincs mitől félni, — üdvözölni, szabadelvűnek 
kiáltani fognak, — de azért mégis csak az a sors vár reád, 
mely minden testvéreidre. — Az egyház ellenei elfogadtat-
ják velünk az állapotokat, hogy soha többé lábra ne áll junk; 
a szabadelvű testvérek elfogadtatják, biztatva, majd segítünk 
a bajon ; mi elfogadni nem akarjuk, tudván, hogy az első 
rosz lépés más rosz lépésekre viend. Ez az állapot. 

Mondják : ,majd fogunk szólni később, most ne szól-
junk, s gondolni fogják, hogy velők vagyunk, s megnyerjük 
őket.' Mintha azok, kiket meg kellene nyerni, nem tudnák, 
mit tesznek. Ha most nem szólunk az egyház jogairól, mi-
nek későbben ? Ha későbben akarok szólni, miért nem mos-
tan ? Ti sem az egyházzal, sem az uj állapotokkal őszinték 
nem vagytok ; ti szineskedéshez folyamodtok. Aki hová áll, 
azt vallja, azt helyesli; később vagy kitagadjátok amit most 
tesztek, ha bűnbánatra erősek lesztek, vagy azt is kitagad-
játok, amit megmenteni akartok. Nincs nehezebb a kath. 
elmének, mint önmagának ellent mondani, mert ehez nem 
szokott. Becsületesebb az őszinteség, az egyenesség, még az 
ellenfél is többre becsüli ezt. 

A nagy egyenetlenség után nagy egyességről álmod-
nak, mondva: ,megkülönböztetjük, elválasztjuk az állam és 
az egyház érdekeit.' Ha megtehetnék ! De már abban, hogy 
az állam akar ja meghatározni, melyek az egyház érdekei, 
biróul tolja fel magát az egyház fölé, tagadja az egyházat, 
mint isteni intézményt. Az egyház Ítélhet az államról, mert 
az állam a természeti törvény alatt van, a természeti tör-
vénynek pedig hivatalos értelmezője az egyház. Melyek az 
egyház jogai, melyek az ő érdekei, azt csak az egyház Ítél-
heti meg, a megitéli csalhatatlanul. A követelt kibékülés, az 
ajánlott bizalom sarkpontja : az államnak birói tisztet tulaj-
donítani az egyházi érdekek, jogok meghatározásában. Az 

földén ? Kátéja szerint fog cselekedni. Milyen a káté, olyan az ember. 
Hogy pedig ezt a garibaldisták megteszik, hogy kátéjok szerint cselo-
kesznek, bebizonyították mult évbeu déli Tirolban, hol a táborból anya-
szült-meztelen a városba bejártak. 
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állam képes a kétféle érdekeket összezavarni, megkülönböz-
tetni soha nem képes. 

A kiegyezkedés legyőzhetetlen akadálya az, hogy az 
állam az egyházat mint politikai, mint kereskedői egyletet 
tekinti, nem pedig mint isteni intézményt, azért törvényt 
akar neki szabni, jogot neki adományozni, őt a többi egyle-
tekre szóló közjog alá helyezni. Innen van a követelés is : 
alkalmazkodjék az egyház az államhoz, vagyis annyira 
legyen egyház, amennyire ezt az állam megengedi, s 
amennyire őt az állam teszi azzá. Az egyház Istentől van, 
dogmával, fegyelemmel, hierarchiával ellátva, joggal felru-
házva, hogy létezzék minden országban e földön. Aki az 
egyházba belép, elfogadja azt, amint van, s ezt a kereszt-
ségben fogadja. A kibékülések feltétele mindenütt, az egy-
ház isteniségének kitagadása. Subordinate az, amit az 
állam követel, vagyis szolgaság, nem pedig béke, — a többi 
csak idő kérdése. 

Az egyház abban helyezi a kibékülést, hogy a termé-
szeti rend tiszteltessék. Természeti rend pedig, hogy az égi 
becsesebb legyen a földinél, az örökkévaló szentebb az idő-
közinél, a csalatkozható ne legyen okosabb a csalhatatlan-
nál. I t t tehát az igaz kibékülésben, nem coordinatioról, ha-
nem subordination^ van a kérdés, — nem ugyan, hogy az 
állam fölött a püspökök uralkodjanak, hanem hogy a püs-
pökök őrizetére bizott természeti rend uralkodjék, s legyen 
minden állami törvénynek correctora. Isten legyen ur mind-
nyájunk fölött, ez a kibékülés. Amint ezt szem elől téveszt-
jük, azorrnal mondjuk : az államnak van joga Ítélni az egy-
háziakról, a viszonyokról, a concordatumokról, ezeket tár-
gyalni, — ha tárgyalni itélni, — ha Ítélni változtatni, — ha 
változtatni elvetni is. Abyssus abyssum invocat, adjuk fel 
az első szemet, menjünk be az uj állopotokba sereglyéstül 
szénástól együtt, a többi majd m e g j ö n , . . . . csakhogy nem a 
hitegetések szerint.5) 

Nem helyeslünk mindent a múltban, nem kárhozta-
tunk mindent a jelenben : ne kárhoztassanak mások se 
mindent a múltban, ne helyeseljenek mindent a jelenben. 
Minden jót Ígérnek, ha a közjogot elfogadjuk. Szeretnők 
tudni, miben áll az igért közjog ? Eddig a közjog nekünk 
csak szolgaságot, csak üldözést szült. E közjogot az állam 
adja : mi csak az egyház elismerését követeljük, u j jogokat 
soha nem kérünk. A concordatumok sok jogot vettek el az 
egyháztól, ujat semmit nem adtak Szabadságot ígérnek. 
Kérdenők : miben fog ez állani ? Példákra hivatkoznak, 
mint virágzik az egyház a szabad intézmények alatt. An-
golország a privilégiumok hazája, Belgiumot, Portugált, 
Svajczot, Italiát a történet a felhozni szokott példák sorából 
kitörülte, Amerikára hivatkozni korán van, vagy pedig a 
testvéri harcz, a közeli roskadás miatt, már késő van. Az 
ily hivatkozás ignotos fallit. — A szabad intézmények da-

s) Miután a kötött concordatumok érvényéről már meghatározott 
tana van az egyháznak, nem lehetett feltenni, hogy valaki kétkedjék fö-
lötte. A syllabus 43-ik tétele épen a concordatum érvénye. Volt Piemont-
ban concordatum, 1850-ben a parlement tárgyalás alá vette, amily joga 
volt hozzá szólni, oly joga volt azt megmásítani, s meg is tette. A szent-
atya 1850. nov. 1-én. „In consistoriali" allocutioban kárhoztatta azon 
eljárást : „quod plures e deputatis ac senatoribus regni, eam sibimetipsis 
auctoritatem asserere non dubitaverint, ut solemnes conventiones cum 

czára virágzott az egyház,ahol virágzott,nem pedig azon intéz-
ményekből. Es biztositanak-e, akik e példákra hivatkoznak, 
hogy nálunk is ugy lesz? A tiszta lelkismeret nem merné 
a felelősséget elvállalni. 

lm ! szabadságokat követelünk, és szabadelvüséggel 
válaszolnak -— jogot nem kérünk, de mutatunk, nekünk cse-
rébe közjogot Ígérnek. Setétbe vinni szándékoznak, mi 
tisztán látni akarunk. 

Haladás a setétbe, jó remény a jog feladásában, dicső-
ség a kath. egyház isteniségének kitagadásában, méltóság 
az egyszerű egyletek színvonalán, az állam szabályozása 
alatt. 

Fogadjuk el ! ,,Et sí omnes gentes obediunt,ut discedat 
unusquisque a Servitute legis patrum suorum ; ego et filii 
mei, et fratres mei obediemus legi patrum nostrorum."0) Ez 
az, mit bűnül róvnak fel még azok is, kikért ezeket irjuk ; 
amit sz. Ambrus e szavakkal mondott : „In acerba odia 
causam amoris inflectit." 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK, 
PEST, mart. 30-án.1) t.) Az eddigi emiitett tényekből 

világosan kitűnik I. Napoléon szándéka, hogy a pápai álla-
mokat örökösen a franczia birodalomba bekeblezze, s igy a 
pápát, mint romai püspököt, hatalma alatt tartsa. E szándé-
kát a történet és saját vallomása kétségtelenné teszi : mikor 
tehát Romát álnokul elfoglaltatta, mind a szentatya, mind a 
bíbornoki testület tisztán látta, mi fog legközelébb bekövet-
kezni. Nem hiányoztak akkor sem, akik ajánlották, hogy 
az uj állapotokhoz alkalmazkodni kell, hogy az egyházat 
csak simulás által lehet megmenteni, és simulva lehetend 
megvédeni, ami még el nem veszett. A jó lelkek kínzására 
ily tanácsosok nem hiányzanak. Kár hogy vagy egy evan-
gélista fel nem jegyezte, hogy Krisztusnak is tauácsoltatott, 
ne mondja oly kirivólag, hogy ő az Isten fia, mert a zsidók-
nál mindent elront ; majd megmondhatja később. A szent-
atya mindenre készen állott, amit az isteni gondviselés reá 
mérni elhatározott. Csak a kivitel módja körül volt nehéz-

sede apostolica iuitas, sine hujus consensu rescindere et dcclarare, ac fa-
céré irritas valeaut." — A badeni kamara is tárgyalás alá vette a concor-
datumot, s változtatott benne, kivált az iskolákra nézve ; a szentatya 
1860. dec. 17-én „Multis gravibusque" allocutioban kárhoztatta, hogy a 
concordatum ismét tárgyalás alá vétetik, s a kamara által megváltoztat-
tatik. „Sane maximo deploranduin est, in quam pluribus Europae parti-
bus de Ecclesiae potestate ac juribus perniciosissimos errores invaluisse : 
hinc adhibitum assidue Studium ad vim omnem abjudicandam initis cum 
apostolica sede de re sacra conventionibus, hinc omnis impensa cura, ut 
ne conventiones aliae contrahantur in posterum ad componenda Ecclesiae 
negotia, utque iis componendis (negotiis) moderandisque (mint nálunk) 
civilis dumtaxat accedat auctoritas. — In magno Badarum ducatu cum 
celsissimo duce conventionein inivimus, quae cum rata fuisset habita, et 
vero etiam in vulgus emissa, (mint az 1855. aug. 18-ki Austriában) ejus 
exsecutionem, ut par erat praestolabamur. Verum tamen refragante huic 
rei publico illius ditionis consilio (parlement) a magno duce decretum fuit 
editum, quo conventioni vis omnis adimitur, in ejusque locum rogata lex 
est Ecclesiae libertati vel maxime adversa. Id porro ex falsa protestan-
tium doctrina derivatum intelligimus, qui autumant Ecclesiam in civili 
imperio quoddam veluti collegium existere, nullisque proinde poliere juri-
bus, praeter ea quae concessa illi sint atque attributa a civili potestate." 

8) I. Mach. 2, 19, 20. 
•) Consalvi Emlékiratainak ismertetéséből folytatás. 
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Bég; ugyanis I. Napoléon lehető legkisebb lárma nél-
kül akarta, non in die festő, ne forte tumultus fieret in po-
pulo, a szentszék kifosztását végreh ajtani : a szentszék pe-
dig a türelem és alázatosság mellett mindig megtartott szi-
lárdsággal és bátorsággal oda igyekezett, hogy a kifosztás 
gyülöletessége minden lépésen a világ előtt kitűnjék. Miollis 
tábornokot, a rablás aljas eszközét, álnokság és erőszak, a 
szentszéket szilárdság és bátorság jelzi. Ritka példány min-
den korszakban, de legkivált I. Napoléon korlátlan uralko-
dásának éveiben. 

Mit tett Miollis tábornok mart. 7-én 1808-ban, Gabri-
elli bibornok jegyzéke a franczia ügyvezetőhez igy irja le : 
„Ma reggel 6 órakor a franczia számitás szerint, egy csapat 
seregből a Q,uirinál palota elé jött. A kapuőr kijelenté a csa-
pat vezetőjének, hogy a csapatot be nem eresztheti, de ha a 
tiszt maga akar bejönni, öt bebocsátja. A tiszt ugy mutatta, 
hogy evvel megelégszik. Csapatát kissé hátra parancsolva, 
belépett a kis kapun; hanem e pillanatban, a nyitott kis ka-
pun állva, jelt ád a csapatnak, mely szurony-szegezve a pa-
lotába betört. Az igy álnokul és erőszakosan betörő fegyve-
res csapat, a palotai őrök szobájának tartott, melynek ajta-
ját kifeszitve, hatalmába kerítette a testőrség fegyvereit. 
Tovább menve, a szentatya lakosztályának előszobájába 
tört, s az ott álló palotai testőröket lefegyverezte. Erre a 
csapat vezére kijelenté a svajczi testőrségnek, hogy mai nap-
tól kezdve a franczia tábornok parancsai alatt állanak. A 
svajcziak ellenmondtak. Ugyanezt tettek a pénzőrök hadna-
gyával is, kit, mivel ellenmondott, az angyalvárba zártak. 
Azalatt az utczán talált testőröket is és tisztjeiket elfogdos-
ták. — A szentatya látván fejedelmi méltósága és személye 
ellen elkövetett eme merényt, mély fájdalomba merülve, pa-
rancsolatot adott alulírottnak, hogy az ellen panaszt emeljen 
s nyíltan mondja ki, hogy a sértések és méltatlanságok, me-
lyeknek ki van téve, napról napra szaporodnak, s hogy fe-
jedelmi tekintélyének jogai inkább és inkább tapostatnak. 
A franczia sereg meg nem elégedett, hogy, amint bevonult 
Romába, azonnal a szentatya palotája előtt ágyukat szege-
zett ki ; hanem tovább vive merényeit, a szentatya palotáját 
megrohanta, az ajtókat beverte, az őröket lefegyverezte, fegy-
vereiket, melyek inkább pompára semmint védelemre szol-
gáltak, elszedte, a szentatyát igy tiszteletbeli örizetétől meg-
fosztotta. A szentatya követeli, hogy a testörök azonnal sza-
badon bocsátassanak, s ünnepélyesen kinyilatkoztaja, hogy 
a sértésekre türelemmel, a durvaságra, Megváltónk példá-
jával, szelídséggel fog válaszolni. Hosszú és igazságtalan fog-
ságában a szentatya, a világ, az angyalok, és az emberek 
előtt, szent odaengedéssel, változatlan szilárdsággal néz min-
den további sérelmeknek elébe, miket még az erőszak a kath. 
egyház feje ellen tehet, mivel minden megaláztatás csak a 
religio szentségét és dicsőségét fogja bizonyítani".2) 

I. Napoléon döntő csatákra készült, de Romára nézve 
kic3Ínségekkel is bibelödött. Ödön, olasz alkirály, apr. 1-éről 
parancsot adott, hogy az u j pápai cocárdák mindenünnen 
letépessenek, ezután letiltassanak, mint lázadási jelvények 
a franczia császár és olasz király ellen. Mikor Miollis a pápai 
seregeket besorozta, a szentatya sajnálkozván ezeknek pu-
lya engedelmességén, hogy megmaradt hü csapatait a hüte-

*) Martens, T. 4. p. 360—361. 

lenektől megkülönböztesse, ezeknek uj cocardát adott. Ez-
előtt a pápai szin volt veres-sárga, most lett fehér sárga. 
Ezen intézkedés teljesen fejedelmi jogaihoz tartozik, mivel 
mindenik fejedelem oly szint választ, amilyen neki tetszik. 
Mikor tehát I. Napoléon ezen fehér-sárga cocárdákat is le-
tiltotta, csak a fejedelmi jogokat sértette a szentatyában ; 
amennyire pedig lázadási jelnek bélyegezte, Gabrielli april 
10-éről irott jegyzékben megczáfolja.3) 

A támadást Parisból is megújították, Champagni april 
3-áról Caprara bibornoknak u j ultimátumot kézbesített, mely-
nek pontjai ezek : „A császár el nem áll attól, hogy egész 
Itália, Roma, Nápoly, Milano, védelmi és támadó szövet-
ségbe lépjen, hogy minden háborúnak és rendetlenségnek 
eleje vétessék. Ha a szentatya ehez áll, minden rendben 
lesz. Ha ellenkezni fog, mutatni fogja, hogy semmi békét 
nem akar a császárral, s neki hadat ízen. A háborúnak első 
következménye a hódítás, a hóditásnak a kormány válto-
zása: mert ha a császár háborúban van Romával, nincs-e 
joga megváltoztatni annak kormányát, s oly kormányt állí-
tani, mely Nápoly és Olaszország királyaival közös uton ha-
ladjon a közös ellenség ellen ? E változás semmi csonkítást 
nem fog tenni a pápa szellemi jogain, ő tovább is Roma püs-
pöke maradhat, mikint volt az első három században és 
Nagy-Károly alatt. A császár mindazonáltal sajnálkozni fog 
azon, hogy az oktalanság és a vakság s) -elrontja a lángész-
nek és a bölcs politikának müvét." 

Lefèbvre ugy viselő határozott választ követelt ezen ul-
timátumra, illetőleg durva fenyegetésre ; Gabrielli apr. 16-ről 
a szentatya parancsából igy válaszolt : „A szentatya nem is-
mer más szabályt, mint amelyet neki az ö kötelessége és 
lelkismerete előszab ; valamint eddig is csak lelkismerete 
és kötelessége tiltotta az ily szövetség elfogadását, ugy ma 
is tiltja. Ami a külberöhanást illeti, a pápai állam körül vau 
véve a franczia birodalomtól ; a tengeri révpartok franczia 
kézben vannak ; ezen kivül a szentatya ezen háború alatt 
minden idegen hajót kizárt a kikötőkből, megmutatta tehát, 
mennyire szivén hordja Italia nyugalmát és biztosságát. Ha 
az Isten titkos végzései szerint a császár, nem az igazságot 
sem az ö dicsőségét irányadásul nem tekintve, végrehajt ja 
fenyegetéseit, s Romát hódítás czime alatt magáévá akarná 
tenni, a szentatya ünnepélyesen kinyilatkoztatja, hogy itt a 
hóditásnak nincs helye, nincs joga, mivel ő senkinek sem 
izent hadat, hanem csak a jogbitorlásnak. A pápai kormány 
megdöntése nem a hódítás, hanem a bitorlás cselekedete lesz. 
Igy fogják elrontani, amit a lángész és a bölcs politika épí-
tett, az Istennek a munkáját, kitől jön minden hatalom, kü-
lönösen azon fejedelmi hatalom, melyet a pápának a religio 
javára adományozott."6) 

Gabrielli eme jegyzéket a küludvarok követeinek is 
megküldte. 

Első lépés volt ez I. Napoléon részéről a pápai állam 
elfoglalására. Urbino, Macérata, Camerinot 1808 apr. 2-án 
visszavonhatlanul az olasz királysághoz csatolta, egy másik 
rendeletben újra megparancsolta, hogy Román kivül született 

' ) Martens, T. 4. p. 162. 
4) 1862-ben ugyanezt után mondták. Látszik, hogy a fog ásókat jó 

betanulják. 
5) Martens, T. 4. p. 365. 
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bibornokok azonnal születési helyükre visszatérjenek, kü-
lönben javaik lefoglaltatnak. 

Caprara bibornok és követ Parisból 1808 april 19-én 
visszahivatott, april 21-én Cavalchini bibornok, Romának 
kormányzója, Fenestrella várba fegyveres kiséret alatt el-
hurczoltatott. Elkészülésül félórát nyerve, a bibornok ily 
levélben búcsúzott el a szentatyától : „Szentatya ! Éltemben 
soha oly nagy lelki örömöt és vigaszt nem éreztem, mint e 
pillanatban, midőn szentségedhez jutni e levél Írójának meg 
nem engedtetik. E levél legyen örökös tanuja érzelmeinek, 
melyekkel keblemben, erőszaktól kényszeríttetve,elválok fe-
jedelmemtől és atyámtól. Derült lélekkel, nyugodt szívvel, 
jó lelkismerettel, mely semmi bünt sem vet szememre, ha-
gyom el Romát. Szentséged legyőzhetetlen szilárdsága, s a 
bibornokok jeles példája, kik szinte azon üldözésben vannak, 
lelkesítenek engemet. Mikor fenyegettek, nem féltem, most 
sem félek, mikor Romából elhurczolnak. Melyik hivatalnoka 
is, ha hü, alázhatná meg magát ? Ez legyen szemrehányás 
szentséged ellenségeire és az enyémekére. Engemet meg-
fosztanak mindentől, de nem vehetik el tőlem a tiszta lel-
kismerot örömét, hogy ártatlanul s csak a szentséged iránti 
hűségemért és ragaszkodásomért szenvedem mindezt." E le-
vél száz meg száz példányban leíratott, a városban kézről 
kézre járt, Miollis néhány példányt elkobozott, de helyette 
más száz példány keletkezett, sőt egész Olaszországban szét-
küldettek a példányok.0) 

Ezen merénylet Gabrielli bibornoknak következő til-
takozását hívta fel, mely Miollis tábornokhoz küldetett : „A 
szentatya megtudta, hogy Cavalchini bibornok, minden be-
csületes ember sajnálkozására, erőszakosan fogságba vitetett. 
Ez a sebet, melyet a szentatya szivén azon merények ütöt-
tek, melyek a franczia sereg bevonulásától kezdve történtek, 
még szélesbitette. A szentatya fájdalommal látja, hogy mái-
nem a bün, hanem az erény, a hűség, a becsületes embernek, 
milyen a franczia nemzet mindig akart lenni, legszebb kin-
cse büntettetik. A szentatya jobban szenved hü fiain elköve-
tett merényekért, mintsem amelyek ellene történnek, éjjel 
nappal búslakodik, hogy tisztjeiből hárman hűségük miatt 
Mantuába, testőrei közöl a legnemesebbek az angyalvárba, 
Roma kormányzója végre, kinek erényét egész város is-
merte, tisztelte, Fenestrella várába záratott. Habár a tapasz-
talat mutatja, hogy a szentatya minden ily merények ellen 
eredmény nélkül tiltakozik, mégis kötelességét teljesiti vele, 
mint fejedelem, és mint atya."1) 

Azalatt a szentatya Gabrielli bibornokot is kénytelen 
volt az államtitkársági hivataltól felmenteni, helyébe Pacca 
bibornokot vette. Alig lépett be Pacca a hivatalba, midőn sept. 
6-án Muzio franczia katonatiszt hozzá belépett, kijelentvén, 
hogy a bibornok befogásával van megbízva, mivel a franczia 
hadsereg részéről foganatba vett toborzást megtiltotta, Pacca 
jelentést tett a szentatyának, aki azonnal a bibornokhoz si-
etett. Pacca az ő Mémoiresjaiban8) igy irja le a szivrenditő 
jelenetet : „Én megpillantván a szentatyát, elébe rohantam 
s leírhatatlan lelki állapotban találtam. Szemei zavarodva 
voltak, haja felborzolva, engemet fel sem ismert, ámbátor vö-
rös talárisban voltam. „Ki van itt ?" kérdé a szentatya, „ki 

6) Martens, T. 4. p. 367. ') Martens, T. 4. p. 360. 8) Mémoires 
du card. Pacca. p. 27. 
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van itt ?" „En vagyok a bibornok," válaszoltam „Hol van 
a franczia tiszt ?" kérdé a szentatya. Én a tisztre mutattam, 
aki mellettem állott. Akkor a pápa hozzá fordulván, paran-
csolá mondván: „menjen, mondja meg tábornokának, bögy-
én már fáradt vagyok a sok sértések és gúnyoktól egy em-
ber részéről, aki még katholikusnak meri magát nevezni. 
Nem tudom ugyan, mit akar a sok erőszakoskodásaival, 
akarnának engemet lassan lassan minden tanácsosaimtól 
megfosztani, hogy apostoli tisztemet ne teljesíthessem, s vi-
lági fejedelemségem jogait ne védhessem. Én parancsolom 
bibornokomnak, hogy no engedelmeskedjék a törvénytelen 
hatalomnak, s azonnal jöjjön hozzám szobáimba, megosztani 
velem a fogságot. Tudja meg tábornok, hogy bibornokomat 
csak keblemről szakitkatja el, ezt is, miután minden ajtót 
betört, amelyről önt felelőssé t-eszem." A katonatiszt tisztelet-
tel hozzám fordult, kérvén, mondanám meg neki, mit mon-
dott a szentatya olasz nyelven, hogy azt a tábornoknak 
megmondhassa. Azután a pápa kezemet fogván, mondá: 
,menjünk, bibornok ur, menjünk/ s ment szobáiba ; a nép, 
mely azalatt összegyűlt, tapsolt." 

Pacca mindezt még aznap a külföldi követeknek meg-
írta, kijelentvén, hogy ezután egy tiszt sem jön be a Quiri-
nalba, hanem ha valamit akar, azt írásban jelentse. 

Sept. 7-én Antonelli bibornok-dekán, Arezzo főpap 
erőszakkal hurczoltatott ki Romából, a tartományokban 
pedig több főhivatalnok fogságba tétetett. A szentatya sept. 
7-én Pacca bibornok által tiltakozván, ez uj merények ellen, 
a tiltakozás egyik részo igy hangzik : „Quirinál palota os-
trom-állapotban van, franczia őrök tar t ják körülvéve éjjel-
nappal, sőt odáig viszik a merészséget, hogy mindenkit 
megmotozzanak, aki bejön vagy kimegy. A borzasztó vér-
merények ily nagy száma, melyeknek láttára elszörnyed 
minden jó lélek, eléggé bizonyítja, hogy az egyháznak feje 
a legerőszakosabb üldöztetésben van. Alulírott kijelenti, 
hogy mindez meg nem rendíti a szentatyát azon elvekben, 
melyeket a religio javára védeni köteles." 

1808 végén u j czivódás volt. A szentatya az üldöztetés 
ezen gyászos idején felszólította a romaiakat, hogy a köze-
ledő farsangban minden mulatozástól tartóztassák vissza 
magokat. A farsangi idő ujabb időben is versengés tárgya 
volt. Miollis tábornok gondolta, hogy kedves dolgot fog 
tenni, ha a farsang vigalmaira a romaiakat felszólitja. Fel is 
szólította 1808. dec. 17-én, és pedig a szabadelvüség álnok-
ságával szólván, hogy „a farsangi vigalmak felsőbb hatóság 
engedelmével meg fognak nyittatni." A szentatya újra ki-
nyilatkoztatta, hogy a farsangot ő nem engedélyezte, hogy 
ezt csak a franczia tábornok teszi. „Petrus erat in carcere, 
oratio autam fiebat sine intermissione ad Deum pro eo," e 
szavakkal szólt a pápa. Miollis csalatkozott, a farsangi 
napokban egyetlen egy kocsi sem jött ki a corso utczára, 
egyetlen egy ablak sem nyilt meg. A pápa e szorongattatá-
sok között eljöttnek látta az időt, hogy az excomunicatio-
bullát I. Napoléon ellen, mely még 1806-ban Pietro bibornok 
tollából eredett, a keresztény világnak megküldje. A példá-
nyok már készen voltak, csak a végső indokra volt üres 
hely hagyva, mivel a szentszék 1806-han még nem tudta, 
váljon a pápa fogsága fogja-e megelőzni a világi fejedelem-
ség megdöntését, vagy pedig ez a fogságot? (Vége köv.) 
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KALOCSA, mart, 20-án. Megdöbbenve vettük a hirt 
folyó hó 14 én, hogy jó érsekünk előtte való nap az örökké-
valóságba költözött. Minden részről vártuk. Sok remény 
volt életéhez kötve. S ez életet csak egyszerre Istennek 
átadta. Teste szombaton érkezett hozzánk 16-án. Vasárnap 
az érseki kápolnában volt a koporsó kitéve. Hétfőn a teme-
tés tartatott. Nm. egri érsek ur ő excellentiája végezte a 
temetési szertartást és a halotti gyászmisét. Főt. Kovács 
József prelátus ur a boldogultnak a hívekhez beigtatási 
alkalomból szánt jeles atyai szózatából olvasott némely részt 
a szószékről, kisérve a boldogult jeles tulajdonainak meleg 
felemlitésével. Az absolutiók végeztével a koporsó földalatti 
nyughelyre tétetett. Ezután főt. Bonnaz Sándor ő méltósága 
tartotta a gloriosumot szinte segédlet mellott. 12 órakor 
végződtek a szent szertartások a sz. misékkel együtt. Ha-
landó állj meg e sir mellett, s mondjad, mit a boldogult oly 
szépen szokott előadni, hogy a földön minden mulandó. 
Boldog, ki az urnák szenteli életét, ott a siron túl örök 
babér virul. Ebédre az összes halotti tisztelgők a kastélyban 
fogadtattak magyar jószívűséggel. A meghalt érsek vég-
rendelete több emlékezetes pontokban jótékony czélokról 
emlékszik meg. Könyvtára a kalocsai megyei könyvtára 
lőn. — Isten áldja meg a jó egri érsek ő umgát, ki hozzánk 
nemcsak temetni, hanem vigasztalni fáradt ; szinte csanádi 
püspök ő ingát, kit a tartomány részéről tisztelheténk. 
Megyénk tehát újra árva. Talán nem sokáig lesz az. Imánk 
az Ur előtt tetterős, tevékeny, jószívű, önálló, kegyes és 
tekintélyes atyáért esdenek. Az Ur vegye imáinkat kegye-
sen, és mielőbb hallgassa meg ! Káptalani helynöknek ismét 
főt. Nehiba Jánós ö méltósága köz-kivánsággal választa-
tott meg. Ma pedig főt. Ilopf János igtattatott be mint 
ifjabb mester-kanonok, föt. Kováts praelatus mint éneklő-
kanonok által, ki is a jeles férfiúnak érdemeit s a boldogult 
érsek iránt állandó s megpróbált hűségét méltó dicsérettel 
emlité. Isten viraszszon a megyén, s a kedves neveidén,mely-
nek falai közöl maholnap uj hivatáskörünk állására térünk !!*) 

VEGYESEK 
A „Pesti Hirnök" 74-dik számában egy jeles értekezés 

olvasható a concordatum érvényességéről, tekintve azt ön-
magában, s függetlenül minden országgyűlési tárgyalástól ; 
melynek folytán azt a lehozást teszi, hogy az országgyűlés 
azt vitatkozási tárgyul nem veheti fel. Okai ezek : 1) az 
1848-i alkotmány vallásilag indifferens, az országgyűlés te-
hát már elvénél fogva nem Ítélhet a kath. vallási jogokról, 
érdekekről; 2) az országgyűlés az 1850 óta kelt vám- és 
kereskedelmi szerződéseket, államadóssági kötvényeket, 
mint bevégzett tényeket, minden vita előtt érvényeseknek 
fogadja el; 3) a vallási kérdések a magyar törvény szerint 
mindig a király által intéztettek el, neki levén egyedüli joga 
azoknak elintézésére, „in religionariis ad suam majestatem, 
non vero ad comitia recurrendum" „juribus regiae majesta-
tis circa negotia cleri, Ecclesiae, religionis in salvo relictis," 
ezek a törvény szavai ; 4) a protestánsok a bécsi és linczi 
békekötésnek változatlan elfogadását követelték, s meg is 
let t ; sőt tiltakoztak, kijelentvén, „hogy az ő valhiäuk dolga 
sem a vármegyék sem az országgyűlést nem illeti, hanem 

*) Isten hozza, vezesse minden léptem,s áldással koronázza teendői 
között ! ! Szerk. 

egyedül a fejedelem kegyelmétől függ ;" (Declar. aug. conf. 
1782. 5 febr.) 1790-ben, a második szerkezetű tolerantialis 
patens alkalmával mondták : „mivel az egész dolog már ő 
felsége elébe terjesztetett, azt további megvizsgálás vagy 
kérdés alá venni nem lehet," inkább lehet ezt mondani a fe-
jedelemről, mint apostoli királyról ; 5) a szentszék soha nem 
engedte meg, hogy az egyszer kötött concordatum később 
bármily parlementaris kormány által, egyoldalikig vitatár-
gyul tétessék, jogi érvénye, t. i. elfogadtassák-e vagy nem ? 
kérdésbe hozassék. (Erről az általunk idézett allocutiók bi-
zonyságot tesznek, melyeket egy kath. iró sem mellőzhet 
hallgatással.) — Es valóban : a protestánsok, kik mindig, 
mint magánegylet állottak az ország előtt, a megyei vagy 
országgyűlések illetékességét tagadták saját vallási ügyeik-
ben ; mink pedig, kik nem léphetünk fel mint magánegylet, 
nyakunkra hívjuk azt. — Nyakunkra hívjuk akkor, mikor 
egyházunk, religiónk a koronától megfosztatott, s a prot. fe-
lekezetekkel egyenlőnek kikiáltatott, tehát ha egyenlők va 
gyünk, kiáltsuk függetlenségi egyenlőségünket velők együtt. 
— Nyakunkra hivjuk azokat, kik a koronától megfosztot-
t a k ; mit teendenek tovább? tudhatjuk. — Nyakunkra hiv-
juk oly kérdésben, melytől életünk és halálunk, nevünk, 
becsületünk, egész jövőnk függ, mikor tudhatjuk, mit fogná-
nak határozni, mikor tudjuk, hogy épen azért vonszoltatik 
az országgyűlésre ezen ügy, mert reánk nézve életkérdés. 
Ha erőszak bánik velem, tudom mit kell tennem; de azt fel 
nem hivom, vele nem működöm közre ; szenvedek, de szen-
vedéseim oka nem én magam leszek. — Az egyházat meg-
foszthatják jogaitól; de aki megfosztotta, soha nem mond-
hatom, hogy joga volt megfosztani ; ha pedig nyakamra hi-
vom, elismertem a jogot, hogy azt tegye az egyházzal. — 
Ily tárgyakban, miután positiv, egyházi tan van felőle, ma-
gánvéleményeket koczkáztatni, 8 azon fal megé, hogy ,ez az 
én véleményem' bújni nem szabad ; hanem ha valamit nem 
tudtunk, a nem-tudást, ha tévedtünk, a tévedést kell bátran 
bevallani. 

Értes i tés . A Horváth-féle alapítvány értelmében^ f. 
1867 év mart. havában, azon, a hittudományok körébe tar-
tozó, magyar nyelven irott munka levén 400 frt. jutalom-
díjban részesítendő, mely a közelebb lefolyt négyévi idő-
közben megjelent e nemű müvek között, a hittudományi 
kar Ítélete szerint, erre legerdemesbnek találtatik : a neve-
zett kar f. hó 27-én tartott ez évi IV. rendes ülésében, az 
evégre megbizott két biráló érdemleges véleményes jelenté-
sének meghallgatása után, a fenkitett jutalom-összeget ez-
alkalommal megosztandónak határozván, felerészben Meny-
nyey József kalocsai képezdei igazgatótanár, egyházi és vi-
lági tanemberek és tanügybarátok használatára irt, s 1866 
folytán két kötetben megjelent „Nevelés- és tanitástan" 
munkájának ; — másik felerészben pedig dr. Pollák János 
m. kir. egyetemi hittanár „Renan és az apostolok" czimíi. 
1866. a sz.-Istv.-társulat által kiadott czáfiratának itélte oda-
Ugyanezen alkalommal, a következő 186 7/8 tanévre a hit-
tani kar, e következő tárgyat tüzé ki pályamunkául : „ké-
szítessék egy az úgynevezett civil házasságról — annak 
természetét, az egyház tanitmányával ellenkező voltát, a 
keresztény házasság szentségére, méltóságára, a közerköl-
csiségre és az állam üdvére romboló s kárhozatos befolyását 
tárgyazó — alapos értekezés." A legjobb munkának jutalma 
500 fr. A pályadolgozatok beküldésének határnapja,melyen túl 
senkinek munkája el nem fogadtatik — 1868 év mártius 
31-ke. Minden pályázó, munkáját idegen kézzel és tisztán 
irva, lapszámozva és fűzve, név nélkül tartozik a hittudomá-
nyi kar jövő évi dékánjához bérmentesen beküldeni. A 
munka jelmondata a szerző nevét rejtő lepecsételt borítékon 
is kiteendő. Kelt Pesten, 1867 Mártius 27-én. Dulánszky 
Nándor, a hittudományi kar e. i. dékánja. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI F0LY0IRAT. — 

Pesten, április 6-án. 8 8 . I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Lelkipásztorkodási tárgyalások. — 
Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodás! tárgyalások. 
XVII. 

Egyetértés. Ez legyen jelszava minden katho-
likus papnak; — ez a mély titok, a napfényü tény, 
mely által a katholikus papság győzhetlen erővé 
válik ; — de szükséges, hogy ne az eszménynél ma-
radjon az, hanem kiterjészkedjék a pap, s a lelki-
pásztori élet minden ágaiba, hogy minden pap élő 
példánya legyen az egyetértésnek, s azt élte fölada-
tául tekintse, ha az egy, nagy, egyetemes katholika 
egyháznak kiegészitő élő épület köve lenni óhajt. 
Ezek az igáé; követelések, melyek minden pap előtt, 
midőn a papság első lépcsőit érintik lábai, elodáz-
hatl?.n föltételül kell hogy feltűnjenek ; azonban te-
kintve az időt, melyben élünk, a helyzetet, mely 
osztályrészünk, s a jövőt, mely reánk várakozhat, 
elhatározván lelkemben, ez egyetértés szükségét, 
bővebb, kimeritőbb észlelés tárgyául venni fel, s 
először az egyetértés szükségét tárgyalandom, s az-
után kimutatom, milyennek kell annak lenni hiva-
tásunk, s szomszédi, testvéri viszonyainkban ? 

I. 
Szükséges az egyetértés, mert az : a) határozott 

követelése Jézus Krisztusnak. Mindazon helyek a 
szent evangeliomok és apostoli levelekben, melye-
ket minden bibliai egyeztetésekben oly bőségesen 
találunk, és melyek a hivek, a tanitványok és apos-
tolok, s az egyház egységére vonatkoznak, kitűnő 
értelemben illetik a papokat és lelkipásztorokat, mi-
után ők hivők, apostolok, s az egyháznak első-szü-
löttei. S e követelt egység megvetése, s e követelés 
iránti engedetlenség, épen annyi volna, mint aláásni 
a keresztény hit alapját, oly vállalat, mely bizo-
nyára senkit annyira meg nem bélyegezne, mint 
egy katholikus áldozárt. 

Szükséges az egyetértés, mert az: b) nyilvános 
kivánalma az egyháznak. Igen könnyű dolog volna 

e követelést napfény-tisztaságban kimutatni az egye-
temes és részletes egyházi zsinatokból, kivált hol a 
reformatióra vonatkozó határozatokról van szó. Alig 
van főpásztori körlevél, hol e kivánalom újra és 
újra meg ne érintetnék. Es e rendszabályok megve-
tése Máténál a 18 r. 17, v. megbélyegeztetik. 

Szükséges az egyetértés: c) maguk a papok mi-
att. Valamint az egyház meggyőzhetlen ereje egysé-
gében gyökeredzik, épen ugy találja fel minden ál-
dozár, mint egyrészt az egyházhozi benső ragaszko-
dásban, ugy kiválólag hivataltársaivali egyetértés-
ben, saját erejét és biztonságát. A had fia a közös 
harezban, a nélkülözések és szenvedések elviselésére 
bajtársaitól merit erőt, épen ugy fokozódik az áldo-
zár ereje és buzgalma, ha látja sorsos-társai küzdel-
meit s igyekezetét. Hasonló fegyverek, hasonló czél, 
hasonló korona; ezek meggondolása nem hagyja a 
csüggedés lelkét felburjánozni, de melynek meggon-
dolása egyszersmind az egymásközti egyetértést min-
den papnak szent kötelmeiil teszi. Az egyesült, egyet-
értő papság, még az ellenvéleményüek előtt is kivi-
vandja magának a tiszteletet.Az első keresztények ösz-
szetartása a pogányoknál is e vallomást kényszerité 
az a jkakra: „Nézzétek! mikint szeretik egymást" s 
daczára az üldözéseknek megdöbbentő tiszteletet 
vivott ki. Az egyetértő, az összetartó papságtól is e 
vallomást, s elismerő tiszteletet senki sem tagadandja 
meg. És mert az egység, összhangzás a világ ter-
mészetes és erkölcsi rendjének istenileg rendelt alap-
törvénye, épen ugy a kölcsönös szeretet és egyetér-
tés tisztelete, és nagyrabecsülése minden embernek 
keblében honol, s a gonosz, a visszavonások ez örök 
lelke, szükségképen kell, hogy hosszas ideig kisértse 
az emberi szivet,még az egyetértés s összhangzás iránti 
velünk született eme szeretetet és tiszteletet tökélete-
sen átváltoztathatja. Es e nézet magyarázza meg 
azon elvitázhatatlan tényt, hogy magok az elfajult 
emberek, daczára minden ellentörekvéseiknek, ha 
ellenszenvvel is, mégis például egy vidékben lévő 
egyetértő s összetartó papságtól tiszteletüket és mél-
tánylásukat meg nem tagadhatják. Annyival inkább 
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fogják a jók, az összetartó, egyetértő' papságot nagy-
rabecsülni, s mint annak egyes tagjait, ugy mind-
nyájukat tisztelni. — És ha ez egyetértés és össze-
tartás a clerus tiszteletét s nagyrabecsülését meg-
szilárdítja, s előidézi : bizonyára egy áldozár sem fog 
kétkedni, hogy az egyetértést fentartani és minden 
erejéből előmozditani szent kötelessége leend. 

Szükséges az egyetértés : d) a hivők miatt. Habár 
a közmondás: „Verba movent, exempla trahunt" 
régi elhasznált, de mégis mindig igaz az, s az is ma-
radand mindenkor ; s ha a példa erkölcsileg rontó-
lag hat, bizonyára ily káros példa a népre nézve, 
ha a papok között, kik a béke és egyetértő szeretet-
nek született követei, a visszavonás s egyenetlenség 
lelkét uralgani látják. Az ily viszálkodó egyenetlen 
viszony, legdúsabb forrása szokott lenni a botrá-
nyoknak, melyeket a roszaknak épen ugy, mint a 
jóknak adunk. — A roszak igazolását látják abban 
saját hasonló irányú szenvedélyük s egyéb hibájuk-
nak, mig a jók gyászolnak ily viszonyok felett, s a 
gyengék ezek látására nem tudják magukat tájé-
kozni. — Es lia a visszavonás boldogtalan lelke 
otthonossá vált az áldozárok között, rendesen a nyilt 
botrányok sem sokáig váratnak magok után, s ak-
kor nem csuda, ha a szeretetlenség mértéke túlter-
helve lesz. — S ha más egyéb nem volna is, mi a 
béke és szeretet lelkét kötelességünkké teszi, elég 
ha tudjuk, hogy semmi sincs mi az áldozárt jobban 
megbélyegezné, mint e szó : „botrány." — Botrány 
és pap — Beliál és Krisztus. — pokol és mennyor-
szág — ördög és Isten ! — Vagy szükség van-e mé-
lyebb magyarázatra, hogy az egyetértés az áldozá-
rok között szükséges — unum necessarium ? Nem 
ismerjük a világ ezek fölötti örömét? Nem akarjuk 
beismerni, hogy a visszavonás az összes áldozári 
működést sivár és meddővé teszi ? 

Szükséges ez egyetértés: e) a kintállók,a hitet-
len és balhitüek miatt. Hiszen épen a minden szel-
lemi és erkölcsi életet megzsibbasztó egyenetlenség 
és viszálkodás elvitázliatlan jelzője a hitetlenség s 
eretnekségnek, s épen saját vallomásuk s valóban 
méltó panaszuk, hogy az egyenetlenség előbb-utóbb 
a test elvérzését, s az élet megsemmisülését idézendi 
elő ; s az egyesség, egyformaság az, mit, habár irigy-
kedő érzelmekkel, habár gúnyolódó féltékenységgel, 
a katholika egyházban magasztalnak. S mi lenne 
akkor, ha magok a papok, kiknek az egység s ösz-
szetartás példányképeinek kell lenniök, a kölcsönös 
viszálkodás botrány-képeit tüntetnék elő, s magok 
szolgáltatnak táplálékot ama régen kürtölt hazug-

ságnak, hogy a katholika egyházban is, az oly sok-
szor emlegetett és magasztalt egyetértés elmálás-, 
rothadásnak indult. Volt idő, hogy a katholikus 
clerust, két egymástól különböző, legalább szinleg vi-
szálkodó cotteriába sorozák, midőn szabadelvű s ul-
tramontán papságról beszéltek elleneink, s azt az 
egyház egysége megingatására akarták felhasználni ; 
— s hogyan, mi akarnánk-e, hogy eme habár csak 
látszó viszálkodás kisértete megöröködjék a min-
dent ellenünk mohón felhasználni szerető világ-né-
zet előtt? Az ellennel szemben csak az egyetértés 
tesz nagygyá, csak ez parancsol megdöbbentő tisz-
teletet; s valóban elmondhatjuk, hogy a tényleg 
csekély kivétellel nyilatkozó egyetértése s összetar-
tása a papságnak, volt már sok kétkedőre nézve 
azon pont, honnan megtérése, illetőleg a katholika 
egyház keblére visszatérése kelteztetik. — Habár a 
jelen, valamint a többi pontokban is, a papság kö-
zötti egység s egyetértésről inkább átalánosan s 
egyetemesen beszéltem, senki azért, ugy hiszem, 
kétségbe nem liozandja, hogy e közös alaptételek, 
egyes személyiségekben szükségképen erős életüde 
képviselőkre kell, hogy találjanak, s hogy a szom-
szédi viszonyokban élő papság kisebb körének, mint 
az egy nagy test tagjainak elodázhatlan kötelessége 
ez alapfeltételeket a gyakorlati életbe, a legtágabb 
értelemben általvinni. „Unus ut omnes, omnes ut 
unus." — Es ha már ezen alapfeltételeket lelkében 
minden áldozár elfogadja is, érdekben nyerend bi-
zonyára e kérdés, ha arra térendek által, mikint 
kell e szükség követelte egyetértést s összetartást, 
az élet egyes eseteiben, minden papnak hivatása 
körében, s szomszédi viszonyaiban tettleg kimu-
tatni. — Tekintsük tehát, milyennek kell ezen 
egyetértésnek lenni? — (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, april 3-án. u) A hosszú birkózás az erős és a 

gyenge között, erkölcsileg mindig a gyenge javára üt ki, 
mivel hosszú szen -edéseit látván, azok is pártját fogják a 
gyengének, akik nem gondoltak vele. I. Napoléon ezt átlátta, 
azért a két éves fojtogatásnak egy rögtöni vágással véget 
vetett, annál inkább, mivel semmisem ingerelte annyira, mint 
a pápa ellenállása. A párisi külügy-ministeriumbau, mint 
Bignon irja,1) már 1808 februarbau minden készen volt a 
pápai államok becsatolására. A háború azonban késleltette 
a szentszék megfosztatását ; de mikor I. Napoléon, mint 
győztes, Schőnbrunban lakott, maj. 17-én aláirta a rendele-
tet, hogy a pápai államok a franczia császársághoz csatoltat-
nak. Amit a gonoszság régen akart, végre megtett. A pápa 

1) Histoire do France, T . 8. p. 273-



kifosztása, mint fejedelemnek letétetése egyenesen ki nem 
mondatott, hanem csak államai egyszerűen becsatoltattak, 
a pápának személyére két millió frank utalványoztatván. 

Lionnet emliti,a) hogy Fesch bibornok elég bátorság-
gal birt megmondani hatalmas rokonának : „Ne bántsd a 
pápát, mert veszve vagy." „Micsoda ! ? felelt a császár, 
veszve ? Talán katonáim kezéből a fegyver azonnal kihűl ?" 
„Nem ezt értettem, hanem aki az Istentől elszakad . . . " „En 
nem szakadok el az Istentől emiatt, én a pápát ezután is 
tisztelni fogom, mint romai püspököt, és az egyház fejét, de 
én leszek a pápa császárja," „Elveheted államait, de gondold 
meg, hogy ő azokat jogosan birja, s a nemzetközi törvény 
azokat ezer éven át biztositja." „Tudom, de mit akadályoz 
ez engemet ? Nem szól-e minden politikai érv mellettem ? 
Minek nyitja a pápa az ö kikötőit az angoloknak, e tengeri 
rablóknak ? Ha a pápa világi fejedelem, ennek sorsában is 
osztozik,3) vagy is a hódításoknak ki van téve, s nem is 
akarok vele bánni más czimen,hanem mint hóditó."„Mit nyersz 
ez által mást, mint szégyent és gyalázatot ? Harczolj oly fe-
jedelemmel, aki veled mérkőzhetik, de a pápának a jogon, 
és ennek erős öntudatán kivül nincsen más fegyvere. 0 sa-
ját gyengeségére és a te nagylelkűségedre támaszkodik. Ne 
hervaszd el legszebb borostányaidat. Légy Nagy Károly, nem 
pedig V. Károly. Annak neve halhatatlan, ennek neve pe-
dig meg vau bélyegezve, mely bélyeget roppant nagy biro-
dalma sem volt képes lemosni." 

Ha igazán igy beszélt Fesch, dicséretére válik, s né-
mileg ellensúlyozza azon zaklatásokat, mikre ö magát esz-
közül adta. Fesch az észből szólott; de a dölyfös ép erre 
szokott legkevesebbet hallgatni, azért a maj. 17 ki rendele-
tet aláirta. 

Eme rendelet bevezetése igazolni iparkodik a kifosz-
tást. Igy szól : „Tekintetbe véve, hogy Nagy-Károly több 
herczegséget ajándékozott a romai püspököknek, de csak hű-
bérbe, és saját császári birodalmának javára ; — hogy e vi-
lági fejedelemség sok viszálynak forrása lett, mert a pápa 
védi a fejedelmet, a fejedelem a pápát, s igy kárt vallanak a 
vallásos, az erkölcsi örök érdekek;4) hogy eleget iparkod-
tunk birodalmunk békéjét és jóllétét a pápa világi fejedelem-
ségével összeegyezni,0) még sem lehetett." 

Az első indokot a történet czáfolja, a) mivel Nagy-Ká-
roly semmit nem ajándékozott a pápának, hanem csak, mint 
a pápának szövetségese, azt, amit a pápától a longobardi ki-
rályok elvettek, és kiadni vonakodtak, a longobardoktól ki-
vivta. S lia ajándékozott volna is, az ajándékot visszavenni 
nem szabad; I Napoléonak pedig annál kevésbbé, mivel ő 
nem volt Nagy Károly utódja sem családilag, sem politikai-
lag. Nagy-Károly romai császár volt, I. Napoléon pedig a 
francziák császárja; Francziaország N.-Károly birodalmá-
ban csak egy tartomány volt, s a mai francziák nem a régi 
gallok, hanem a német-frank és gallus törzsök összeolvadá-
sából lett u j nemzet, mely 843 előtt királylyal sem birt. — 
A második indokot később a császár czáfolta meg, mondván 
hogy a fejedelemséget századok teremtették, s jól tették. A 

2) Le card. Fesch, munkájában. 
3) III . Napoléon is ezt iratta La Valette által 1862-ben. 
4) Ezeknek a fosztogató ember szokott lenni védője ! 
5) A?az : megzavarni. 

harmadik indok puszta önkény, mivel a pápa a császár bi-
rodalmát nem háborgatta. Épen ő érezte később ezen érve-
lés súlyát, mivel az európai fejedelmek ugyanezt mondták : 
,tekintetbe véve, hogy bár mikint igyekezett a világ Napo-
léonnal békében lenni, mégis lehetetlen volt ; ötet tehát, 
mint a közbéke háboritóját, a köznyugalom ellenségét, El-
bára küldi. ' 

Azonban a szentszék is készült. Jun. 9-én reggel, amint 
a pápai államok becsatolásáról a hir megérkezett, Pacca bi-
bornok kérdezte a szentatyát : kell e a kiközösitési bullát a 
szokott helyeken kifüggeszteni, mihelyest a kormány válto-
zása kihirdettetik ? A szentatya válászolt : várjuk be a csá-
szár rendeletét, s mikor ez előttünk lesz, fogjuk tudni mit 
tevők legyünk ? 

Jun. 10 én 1808 délután két órakor az angyalvár ágyúi 
megdördültek, a pápai zászló levétetett, a város minden ut-
czáin dobolás s trombitálás között a pápai kormánynak 
megszűnése, a franczia kormánynak kezdete kihirdettető, c. 

Pacca bibornok a szentatyához sietett, mindketten e 
szavakra fakadtak : consummatum est. Jött Pacca bibor-
nok öcscse, a császár rendeletének egyik példányával. A bi-
bornok kiragadja kezéből, a szentatyával az ablakhoz men-
tek, hogy olvashassák, mivel a nagy hőség miatt ilyenkor 
az ablakok erősen be vannak redőzve. Pacca olvasta szaka-
dozott hangon, mivel az istentelenség, a hazugság, miket a 
császár a rendeletben összehalmozott, lélekzetét fojtotta • 
annál inkább, hogy a jelenlevő pápának az ő letételét kellett 
felolvasnia. 

A pápa nyugottan végig hallgatta a császári rendelet 
szövegét, az asztalhoz megy, s a kész tiltakozás szövegét 
aláirja. Mikor Pacca emlité, hogy a bulla aláírásának is ideje 
itt van, a pápa vonakodott, mondván; hogy a bulla szö-
vege igen éles. Ez „Quum memoranda" bulla volt. Pacca 
észrevételt tett, hogy ily hallatlan merényt saját nevén kell 
nevezni, a kor. világnak minden elkövetett igazságtalansá-
got meztelenül bejelenteni ; a pápa hallgatott, megegyezni 
látszott. „De mi történik magával?" mondá a bibornokhoz. 
„Szentatyám ! parancsoljon s ne féljen érettem semmit." 
„Jól van, tegye közzé a bullát, de ügyeljen, hogy az ügy-
nököknek emiatt semmi baja se történjék, mivel ez fölötte 
keserítene." „Szentatyám, mindenre figyelemmel leszek." 

A bulla jun. 10. s 11. közötti éjjel sz. Péter, Maria-mag-
giore, és laterani sz. János templomának ajtaira kifüggesz-
tetett. A franczia csendőrség mit sem vett észre ; csak reg-
gel egy olasz, sz. Márk temploma előtt menve, ennek ajta-
ján találta, azonnal Miollis tábornokhoz vitte, aki külön sür-
gönynyel azt rögtön a császárhoz megküldte. 

Miollis lázadástól félt, különösen, hogy a pápa pápai 
öltönyben az utczára ne jöjjön, magát a népnek oltalmába 
ajánlani. Miollisnak csak 6000 katonája volt, haderösitésre pe-
dig kilátás nem volt. 

A forrongás napról napra nőtt, Miollis komoly aggo-
dalmak közepette Radet csendőri tábornokot magához hívja, 
kijelentvén, hogy az erőszakos eszközök a forrongás elnyo-
mására mind sikeretlenek lettek, a hadseseg válságos hely-
zetben van, amin csak ugy lehet segíteni, ha a pápa Romá-
ból eltávolittatik, aminek végrehajtásával Radet tábornokot 
megbízza. Radet parancsot kért erre. Jul. 4-én megkapta ; 



tehát a dologhoz kellett látni, Quirinált megtámadni, a pápát 
elvinni, vagy inkább ellopni Romából. 

Fornari József Lovatti Máté, Tignani József polgárok 
létrákat szereztek. A kivitel mestereül Bassola Ferencz a 
cività-vecchiai tömlöczböl elhozatott, ő gyilkos levén az éj-
jeli megtámadásokhoz jól értett ; jutalomul szabadságot és 
100 scudót kapott. Miollis, Radet tábornokok tehát egy eli-
télt gyilkossal szövetkeztek, hogy a pápát Romából ellopják. 

Éjjel a Tiberis hidjai ágyukkal, a főutczák erős csapa-
tokkal voltak megrakva, különösen a Quinálhoz vezető szük 
utczák. Miollis tábornok Colonna palotának kertjében várta 
a merény végrehajtását. 

Éjfél után egy óra volt kitűzve a Quirinál palotának 
három oldalról teendő ostromára. Mikor a munkához láttak, 
Radet tábornok tudósíttatott, hogy a palota tornyán őr szo-
kott állani, aki csak reggel felé távozik. A terv emiatt félhá-
romra halasztatott. Ekkor Pacca ablakai is elsetétedtek : ugy 
látszik a bibornok sejtette a támadást, azért virasztott. 

A támadási pillanat elérkezett, egy fegyveres csapat 
létrákon a porta pia utczáról az ablakokra mászott, ezeket 
betörve, a palota bensejébe hatolt, a szolga-személyzetet 
ágyban lepte meg ; másik csapat a dataria utczáról mászott 
fel szinte az ablakon be ; a harmadik csapat a paneteria ud-
varba lépett a falon át. E három csapat, hogy egyesüljön, a 
közbeeső szobák ajtóit kellett be törni. A negyedik csapat a 
kertbe rontott, szinte a falon át, hol a pávák felriadtak, s 
rettentő ordítást tettek. A szegény pávák ijedségükért ha-
lállal lakoltak. 

A betörő csapatok mit sem végezhettek volna, mivel 
az ajtók erősen voltak eltorlaszolva, a merényt pedig rögtön 
kellett elvégezni, nehogy a romai nép fellázadjon. De egyik 
csapat vezére a nagy kapunak tört, ezt belőlrül kinyitotta, 
hol Radet a piaczon állott. Ekkor ez nagyobb csapatával 
berontott a nagy kapun, a svajcziak teremébe rohant, eze-
ket lefegyverezte, mivel az ellenállás nekik megtiltatott. 
Négy ora volt, a szentatya és Pacca már az első támadásra 
felkelt, együtt voltak. Ceccherini orvos a pápához sietett, a 
franczia katonákra bukkanván, felpofosztatott. A szentatya 
a mozzetát magára vevőn, Despuig bibornokot kézen fogva, 
mondá : „ime ! igy vagyunk bibornok ur." A bibornok : 
„Szentatya ! itt a pillanat, hogy nekünk a lelki erőnek pél-
dáját adja ; emlékezzék meg, hogy ma van sz. Péter nyol-
czadnapja." „Igaza van," mondá a pápa. A lárma közeledvén 
a bibornok mondá : „szentatya ! még van időnk a kápolnába 
menni, s Jézus Krisztusnak tanácsait az oltár előtt fogadni," 
de a lárma már az előszobában volt, VII Pius székbe ült, 
oldalán Pacca és Despuig állottak. A pápa feszületet és bre-
viáriumot tartott kezében, ujjára VI. Piustól maradt halász-
gyürüt tűzte fel. 

Ekkor a pápa parancsára, nehogy szobájának ajtója 
is betöressék, Maury udvari főpap kiment az előszobába, 
kérdezve, mit aka rnak? „A pápát," volt a válasz. Erre a 
szobába rohantak, Radet első belépett, háta mögött a fegy-
veres tömeg, fövegét kézben tartva valamint a tömeg is, a 
pápához közeledve mondá : „Szentatya, császárom paran 
csából felszólítom, le akar-e mondani világi fejedelemségé-
ről ?" „Ezt nem tehetem," mondá a pápa. „Pedig minden 
rendbe jönne ez által." Erre a pápa felelt, s oly arczkifejezés-

sel, mely végső határozatoknak hirdetője, mondá : „Ezt nem 
tehetem, ezt nem akarom tenni. Megígértem az Istennek, 
hogy az egyháznak az ő államait megtartom, én eskümet 
meg nem szegem." „Akkor sajnálom, mert uj kellemetlensé-
geknek teszi ki magát." „Mondtam, hogy semmi sem birhat 
reá ; én kész vagyok e pillanatban utólsó csep-véremet on-
tani eskümért." „Ezen elhatározás sok kellemetlenséget szül-
het." „En elhatároztam magamat, és semmi sem képes ebben 
engemet megingatni." „Ha igy van, sajnálom, hogy nekem 
adott rendeleteket végre kell hajtanom." „Fiam, ezeknek 
végrehajtása nem hoz reád áldást." „Sajnálom, de szentsége-
det el kell vinnem innen." „Ez tehát a jutalom a császárnak 
adott kedvezésekért ? ez a leereszkedésemnek bére ?" „Szent-
atya ! ez a nekem adott parancs ; nekem fájdalmat okoz, 
mivel katholikus vagyok, lia az egyháznak." Pacca közbe-
szólt, mondván, hogy a szentatyának szolgálatra van szük-
sége az egyház kormányzatában, ők tehát a szentatyát kö-
vetni akar ják . „Bárkit kívánjon a szentatya magához, ez 
megengedtethetik, de erről a főtábornokkal kell beszélni, 
aki a palota előtt áll." Erre a szentatya kijelentette, hogy 
négy bibornokot akar magához. 

E pillanatban egy segéd súgott Radetnek a fülébe, 
Radet mondá : „a császár csak Paccát engedi meg a szent 
atya mellett." A készülésre félóra adatot t ; a szentatya ezt 
az Oltáriszentség előtt töltötte, Pacca készületekkel volt el-
foglalva. Alig mult el a félóra, a szentatya felkelt mondá : 
„menjünk, legyen meg az Urnák akarata." 

Összetörött ajtókon keresztül az udvarba értek, hol a 
franczia csapatok tisztelkedtek a pápa előtt, a pápa reájok 
áldást adott, elérkeztek a monte-cavallói piaczra, hol nápo-
lyi katonaság állott,a pápa ezeket is megáldotta. Itt kocsira 
ült a pápa és Pacca, a kocsis mellett Radet tábornok foglalt 
helyet. Mentek a porta pián ki a városból, innen a porta del 
popolohoz, hol az uti kocsi készen állott. 

Ily rablói fogással vitetett Jézus Krisztus helytartója 
ötödfél éves fogságba. 

1808 jul. 6-tól 1814 jan. 23 ig tartott a szentatya fog-
sága. Titkon lopatott el, 1814 május 24-én diadallal tért 
vissza. 

Radet tábornok 1814-ben nyomtatott jelentést tevén 
VII. Pius elrablásáról, erőszakos elviteléről, igy ir : „tegye 
magát bár ki azon helyzetbe, melyben én akkor (jul. 5 — 6-i 
éjelen) voltam, ha még minden erkölcsi és emberi érzelmet 
ki nem vetkőztetett, megértheti, mily fájdalmas volt az reám. 
Hogy a pápának személyét birtokomba ejtsem, erre még ren-
deletem nem volt. Elmémet, s egész valómat egy szent tisz-
telet hatotta át e felszentelt és kettősen koronás fő iránt. 
Mikor elébe léptem, hátam mögött fegyveres csapat állott, 
önkényt egy fojtó érzés fogta el minden tagjaimat. Én erre 
nem voltam elkészülve, s nem is tudtam, miképen vonjam 
ki magamat belőle. Mit tegyek ? mit szóljak ? mit kezdjek ? 
ime a megbízatás nehézsége. Csapataim velem voltak, a 
szentatya jelenléte az ö bibornokjaival,a szent hely,hol álltam 
tiszteletet s illedelmet parancsoltak. Én visszafordultam, pa-
rancsot adva, hogy a fegyveres csapatok a trónteremben állja-
nak,s hogy egyes őrszemek a palota folyosóin s udvarán czirkál-
janak, föntartván a rendet. Zavarban voltam, mittevő legyek, 
hogy a sikert ne koczkáztassam, sem a kormányzót, (Miollis) 
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sem magamat. Mikor csapataim visszafelé (a trón-terembe) in-
dultak, rögtön Cardinit Miollishez küldtem, tudatván vele, 
hogy a pápa előtt állok, anélkül, hogy Paccát elfoghatnám, 
mivel nem is ismerem, kérvén parancsot, mit tegyek ? Las-
san helyezkedtettem a csapatokat, hogy időt nyerjek. Erre 
a csapatokat altisztjeikre bizván, a tiszteket magamhoz vet-
tem és a csendőrség altisztjeit. Mindnyájan a legnagyobb 
tisztelettel0) léptünk be, kalapjainkat kézben tartva,7) a 
szentatya előtt félkört képezve. Öt perez múlva megjött 
Cardini a kormányzó parancsával, hogy a pápát Paccával 
együtt fogjam el, s haladéktalanul a városból kivezessem. 
Kemény parancsolat ! de mit tehettem ? engedelmeskednem 
kellett."8) 

Az éjeli betörésnek czélja tehát csak Pacca elfogatása 
volt volna, melyből rögtön a pápa elfogatása került ki. A 
parancs az elfogatásra Miollistól jött ; volt-e erre a császár-
tól parancsolata, vagy pedig átalában az ily esetre is adatott 
széles felhatalmazás ? bizonytalan. Ez utolsó valószinü. 
Ugyanis Miollis igy ir a császárhoz jul. 6-ról, a pápa elfoga-
tása napjáról : „Fölséged megparancsolta, hogy romai álla-
maiban a nyugalmat föntartsam ; erre egy mód volt, ha 
Paccát tömlöczbe teszem. De a pápa ezt meggátolta, kije-
lentvén, hogy Paccát csak vele együtt vihetik el." Ugyan-
azon napról második jelentése igy hangzik : „A pápa, az ő 
elvitelét Romából, maga mondta ki. Mikor Radet hozzá he-
lépett, kérve, hogy világi fejedelemségéről mondjon le, a 
pápa válaszul adá, miszerint a fejedelemségért, (nem a feje-
delemségért, hanem a fejedelemre vonatkozó esküjének meg-
tartásaért) utolsó csepp-vérét is kész ontani." I. Napoléon 
pedig helenei emlékirataiban9) erre vonatkozólag igy ir : 
„Mikor a szerencse engemet Esslingnél elhagyni látszott, 
Roma közel volt a fellázadáshoz. Az ott kormányzó főtiszt 
gondolta, hogy a veszélynek másképen elejét nem veheti, 
hacsak a pápát Francziaországba nem küldi Ez rendetlenül 
hajtatott végre, s engem ez igen bosszantott." 

Pilatus is megmosta kezeit, de lemosta-e a bünt? 
PEST, mart. 29. A „Pester Lloyd" 73. számában egy 

királyi reseriptumot közöl, mely e szavakkal kezdődik : 
„Wir Franz Josef usw. — Den Würdenträgern, den weltli-
chen und kirchlichen Ständen unseres Königreiches Ungarn" 
etc. Miután a corp. jur . Hung, pars I. tit. 2. §. 1. igy szól: 
„Et quamvis personae spirituales (medio quarum salutem 
humanam Dominus, et Salvator noster administari voluit) 
personis saecularibus digniores habeantur" etc. továbbá az 

- art. 1. 1608. post coron. 2. §. igy szól: „Cum itaque regni 
Hungáriáé status, et ordines, ex quatuor conditionis regui-
colis, nempe praelatis, baronibus, seu magnatibus, nobilibus 
et liberis civitatibus constent;" továbbá, hogy ha tekintjük 
a királyi iratokat pl. az 1827. decretumban ez mondatik : 
„Memoriae commendamus tenore praesentium significantes 
quibus expedit universis : quod cum nos non modo propriae 
teneritudinis Nostrae sensu permoti, verum votis etiam regni 

•) Az erőszak valóban igen nagy tisztelet, a betolakodás, az ajtó-
törés, a parancsolgatás stb. mind tisztelet. 

') Ave rabbi ! 
8) Martens, T . 4. p. S88. 
») Tom. 5. p. 337. 

jurisdictionum ad Nos humillime perlatis, benigne delaturi, 
pro serenissimae et augustae imperatricis Carolinae Au-
gustae coniugis Nostrae dilectissimae in reginam Hungáriáé 
solemni ritu suseipienda coronatione et inauguratione, uni-
versis domnis Praelatis, baronibus, magnatibus" etc. alább 
ismét : „iidem domini praelati, barones, magnates et nobiles 
etc." De tekintvén a következő decretumokat, még az 1848-i 
decretumban is ugyanazon rendet találjuk t. i. a praelatu-
sok után az ország bánóit etc. A feljebb idézett reseriptu-
mon, melyen gr. Andrássy Gryula van ellenjegyezve, más 
rendet találunk a régi szokás ellenére, nem tudjuk, tollhibát 
követtek-e el, vagy csendesen ellenkező szokást kezdenek ? 

Avispa. 

SÜMEG, mart. 27-én. Ámbár több jeles egyházi férfiú 
megrovó nyilatkozatát hallottam már a „Katholikus Nép-
lapban" megjelent némely irodalmi dolgozatok fölött :*) de 
mindeddig csak vártam és hittem, hogy valamely egyházi 
vagy egyház-irodalmi tekintély előbb-utóbb majd csak meg 
teendi észrevételét a „Katholikus Néplapban" néha megje-
lenni szokott ponyva-irodalmi silányságokra. 

Azonban a „Katholikus Néplap" két utolsó 10-ik és 
11-ik számában oly két dolgozatot találtam ismét, mely több 
jeles egyházi férfiú Ítélete után sem a tudomány, sem a nép-
irodalom, sem pedig a vallásosság czéljával meg nem egyez, 
azért a „Katholikus Néplapba" nem is való. Engedje meg 
azért szerkesztő ur ! hogy lapjában röviden megtehessem 
észrevételeimet. 

A „Katholikus Néplap" f. é. lü-ik számában egy kis, 
történelemnek keresztelt beszély van közölve ily czim alatt : 
„Mária képe az erdő szélén." Melynek története röviden ez : 
Szép Ilonka árván maradván, mindennap eljárt az erdő szé-
lén egy fába vájt Mária-képhez ajtatoskodni ; midőn egykor 
szép Ilonka a bold. Szíiz képe előtt imájában elmerülve buz-
gólkodnék, a közeli bokorból kiugrik egy csillogó szemű 
férfiú, ki a leánynyal beszédbe eredvén, felfödözi magát, 
hogy o a hires zsivány S. Józsi. Mint a szövegből ki lehet 
venni, Sobri Józsit érti az iró. A zsivány könyezni kezdett 
a kis leány kenetteljes beszédén. Kikapta a kezében tartott 
feszületet, és eltiint az erdőben. 

Sok év mult el azután. Szép Ilonka apácza lett, és pe-
dig fejedelem-asszony. Egy napon az elfogadó terembe hi-
vatik, hol egy kolduló barát várt rá és e szavakkal fogadta : 
„Isten áldjon meg leányom ! nem ismersz reám ?" sötét fe-
kete szeme találkozott a fejedelem-asszonyéval, s ez felis-
merte benne S. Józsit a hires rabló-főnököt, ki most már 
Ferencz nevii szerzetes atya lett. 

Nem tudom minő kútfőkből gyűjthette adatait az elbe-
szélés alá irt iró ? — hogy történetivé ütött elbeszélésének 
történeti hőse S. Józsiból (Sobri Józsiból) utoljára is szerze-
tes atyát csinált. 

Voltak ugyan a hajdani lovagkorban több történeti 
példák arra, hogy királyok, vezérek, várurak, a harczi zaj, 
vad erőszak s kényuralomban kitombolt lelkeik nyugalmát 

*) Önnek eme felszólalása már negyedik, s csak azért közöljük, 
mert negyedik, látván, hogy a felszólalások szaporodnak : ily esetben 
vétenénk, ha e sorokat is elfojtanók, mint a mult évben beküldöttekkel 
tettünk. Magunk azonban csak nézők maradunk. — Szerk. 
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utoljára is egy szerény remetelak, vagy zárda szűk ezellá-
jában találták föl, és multjok bűneiért egy sötét szerzetesi 
kámzsában vezekeltek ; dehogy egyházi testületünk akár-
melyikében egy, akasztófára keresett rabló — kivált az 
ujabb korszakban és oly könnyen — páter, vagy szerzetes 
atya lehetett volna — merész történeti fictio. 

Gondoljuk, hogy a „Katholikus Néplap" nem komá-
romi naptái-, hogy benne minden ponyva-irodalmi kísérlet 
kiadásra érdemesittessék. Az egyház örök elve az, hogy a 
legszentebb czél sem szentesíti az eszközöket. 

Vannak, kik oly fogalommal vannak eltelve, hogy 
amely lapnak homlokzatára oda van nyomva „Néplap", 
abba minden dajka-mese bele illik. 

De lássuk a „Katholikus Néplap" 11-ik számát, mely-
ben egy legenda van közölve ily czim alatt : „Isten ujja." 
Tartalma röviden ez : a szeretet-nénikék egyik zárdájában 
volt egy kapusnö, kit csak a kényelem utáni vágy kényte-
tett fölvenni a szerzetesi öltönyt. 

En ismerem a szeretet-nénikék egész önfeláldozással 
járó munkás életét, kiket Isten ujja — az elsatnyult világ-
ban mint az önmegtagadás apostolait — mintegy csuda-
képen támasztott és terjesztett el mindenütt; épen azért nem 
foghatom meg, hogyan írhatja azt valaki, hogy volt olyan, 
ki a szeretet-nénikék egyszerű kámzsáját kényelem vágyból 
iparkodott magára ölteni ? 

Éjjel egy koldus jött a szeretet-nénikék zárda-ajtójá-
hoz, de a kapusnö könyörtelen hangon adta ki neki az út-
levelet : „Isten hírével — mondá — ki látta ily késő éjjel 
háborgatni a nyugvók álmait? Majd én valami csavargó 
kedveért kiteszem magamat a meghűlés veszedelmének." 

Ha a t. iró legendája érdemesitésére valamely könyör-
telen nőt akar t magának kiszemelni a képzelet országából, 
azok között a naphosszat pamlagon heverő, ölebeket simo-
gató nagyvárosi delnők között méltóbb alakokat talált 
volna az ily könyörtelen szerepre, — valószínűbb is volna 
az egész, pedig minden beszélynek, még a legendának is ez 
a főkelléke. Azután mire való egy szeretet-nénikét a kö-
nyörtelenség szerepében épen a „Katholikus Néplapban" 
fölléptetni ? és még kényelemből szerzetessé tenni ? 

Az öreg harangozó azonban hallván a csengetést, csak 
hamar fölkelt és beeresztette a félig megfagyott rongyos 
koldust. Rá adta köpenyét, betakargatta és lefektette. 

Alig szunnyadóit egy negyedórát a koldus, midőn 
egyszerre vakító világosság tölti be a szobát. Ki írhatná le 
a szegény harangozó bámulatát, midőn a befogadott koldus-
ban a szegények atyjára Jézus Krisztusra ismert, mennyei 
fényességtől és két hófehér angyaltól környezve ? Jézus egy 
darab ezüst pénzt adott a harangozónak emlékül, mire az 
angyalok mindnyájan egyhangon felelék : „Boldogok az ir-
galmasok, mert ők irgalmasságot nyernek." 

A könyörtelen szivü apácza-kapusnő pedig a folyó hi-
deg hullámaiba ölte magát kétségbeesésében. 

íme ez a legenda tartalmának rövid kivonata. 
Hogy a „Katholikus Néplapban" közölni szokott er-

kölcsi beszélyek mily üdvös hatással vannak, mint a vallás-
erkölcsösség emelésében, mint pedig az olvasás megkedvel-
tetésében a nép között, leginkább tudják azon lelkészek, 
kik a „Katholikus Néplapot" hiveiknek olvasás végett ki-

adni szokták ; de e beszélyeknek nem szabad a valószínűség 
határán rajongva túlcsapongni, és a csudákat csak ugy ké-
nye kedve szerint és még rosz benyomásra költeni. 

Az ilyen „Hét mennyei zár" féle mesék, hogy Jézus 
Krisztus egy szegény kapus szobájában angyalaitól körül-
véve megjelent, és jutalmul ezüst emlék-pénzt nyújtott, — 
gondolom, nem a sz.-István-társulat közlönyébe valók. 

Épen a „Katholikus Néplapban" szólalt föl a katholi-
kus érzület többször erélyesen a ponyva-irodalom veszélyes 
elszaporodása ellen a nép között ; és most ugy az a „Katho-
likus Néplap" akarja-e azt az ily dolgozatok közlése ált a 
terjeszteni ? 

Midőn a szegény együgyű ember haza hozza a neki 
olvasás végett kiadott „Katholikus Néplapot" és azt kérdi 
plébánosától : Tiszt, uram ! hát aztán hol történt az, hogy a 
kapusnak az Ur Jézus megjelent ? A plébános azt kényte-
len mondani : hogy ez nem történt sehol, hanem csak példá-
zat ; nem fordult meg a szegény ember agyában ama gondo-
lat is ? hátha az evangelium csudái sem történtek, csak pél-
dázatok ! S igy az ily meseszerű legenda többet árt, mint 
használ. 

Mint egyházam és a catholicismus minden mozzanatai 
iránt melegen érdekelt pap — tiszta szándékkal irtam e so-
rokat ; szavaimat azért ne magyarázza félre senki. 

Jakab Károly, 
sümegi káplán és az al-reál tanodában hitoktató. 

IRODALOM. 
„A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak rövid törté-
nete." Irta Oltványi Pál stb. Szeged 1867. Ára 1 frt . 20 kr. 
Kapható az irónál Földeákon és Ráth Mór kereskedésében 

Pesten. 
A buzgó és tudós plébános ur Jankovics Miklós törté-

netbuvárnak, a hazai egyházi történet érdekében régen nyil-
vánított kívánságának eleget teendő, a csanádi püspökség 
birtokainak viszonyait e könyvben felvilágositani iparkodik. 
Jankovics Miklós a püspökségnek múltját, különösen a mo-
hácsi vész után, ohajtotta felderiteni : a közszükség pedig 
követeli, hogy vajha ez minden megyére nézve, és minél 
hamarább megtörténnék. Némely megyének, mint a nyitrai, 
kalocsai, nagyváradi stb. találkozott jeles történetirója : a 
csanádi megyében ezt a buzgó plébános ur kezdte meg. E 
könyvben ugyan csak a püspökség, káptalanok, prépostsá-
gok s szerzetesházak birtokainak eredetéről, viszontagsá-
gairól szól; mindazonáltal ez már a megye történetének 
megírásában első lépés, s mikint a főt. iró ur is óhajtását 
kifejezte, küldend az Isten férfit, aki a kezdett munkát to-
vább folytatni, s talán be is végezni fogja. 

E munka puszta okmányi adatokból van összeállítva, 
amint ezt a török által elpusztított földön, s igy minden régi 
okmánytáraktól kifosztott helyen, és rögtönében lehet-
séges. Ismertetni akarván, majdnem az egészet kellene itten 
utánnyomatni . Szorítkozunk a főbbekre, hogy kegyes 
olvasóink ezekből a munkának becsét felismerhessék. 

Szent István király alapitója a megyének Csanádon, 
III. Károly császár és király második alapítója^ Szegeden, 
mig 1738 ban a püspöki szék Temesvárra áttétetett. 

A föt. szerző a csanádmegyei egyházi javak történetét 



két korszak szerint, t. i. a mohácsi vész előtt s utána, külön 
irja le. Mohácsi vész előtt a virágzás fényes ideje, a vész 
után a teljes kifosztatás, tönkretétetés, és a nehéz visszaállí-
tás kora volt. A csanádi püspökség, a székesegyházi és a 
csanádi s orodi társas káptalanok dotatioja; a megyében 
volt prépostságok és apátságok, szerzetes rendek, vallási 
viszonyok, s a mostani egyházi hitel-bank ismertetése,— ezek 
a fejezetek. Elég, hogy a püspökség és a káptalan java-
dalmainak természetét, jogi állapotát kiki azonnal fel 
ismerhesse. 

A püspökség leggazdagabban volt ellátva. 68 helység, 
a pusztákkal, erdőkkel együtt volt a javadalmazása. A káp-
talan a püspök által kineveztetni szokott 42 kanonokkal a 
püspökség jövedelmeiből láttatott el, a jószágok kihasitása, 
elkülönítése ezen ős megyékben, csak az utolsó századok 
munkája volt. 1423-ban a csanádi püspök 900 aranyat fize-
tett romai taxa fejében, 1494-ben 500-at, 1515-ben a püs-
pöki jövedelem 3000 aranyra szállt le; Csahol Ferencz 
püspök Mohácsnál elesvén, püspöksége az akkor divott 
rapa-cape elvnél fogva mások által foglaltatott el. Perusich 
Gáspár apostata nagyobbrészt foglalt el, s amit elfoglalt, 
Szegedi István által erőszakkal prot. vallásra téritett. Csa-
nádnak volt ugyan püspöke, de nem lakott a megyében, 
nem is élvezhette a püspökség javait, Melegh Boldizsár, 
Mathisi István püspökök mint leleszi prépostok éltek 
1573—1587-ig; Páify Tamás pedig 1655-ben és Tvornito-
vics Mihály püspökök, mint esztergomi prépost és kanono-
kok. I. Lipót 1690. april 11-én Bécsben fogadást tett az 
Istennek, hogy a törököktől felszabadított vidékeken min-
denütt az Isten házát felépítteti, 1687-ik évben csanádi püs-
pök székhelyeül Szegedet tűzi ki. 1702-ik év aug. 8-án 
62 helységből tizedszedés adatik a püspöknek. Nádasdy 
László püspök, nemcsak Szeged városát, az esztergomi 
érsek és a váczi püspök követelése ellen a csanádi megyé-
nek megtartja, hanem a bánátot is püspöki joghatósága alá, 
és a püspökség birtokainak megállapitását követelte. 1723. 
év aug. 7-én Temesvárott a püspöknek ház adatik, jövő 
évben mart. 5-én Nádasdy püspök fényesen bevonul Temes-
várra. A temesi császári igazgatóság először ellenezte, ké-
sőbb 1732-ben erősen kívánta, hogy Temesvár legyen a 
püspök székhelye. Ez el is döntetett 1738-ban. — Stanisle-
vics Miklós püspök főpásztori működését méltán kiemeli a 
főt. iró. Eme szent-ferencz-rendi szerzetesből lett a legjobb, a 
legtevékenyebb püspök, aki kinyerte, hogy egész Makó a 
püspökségnek adassék át. Végre Christovics Imre püspök 
alatt állapodott meg a püspöki javak kérdése mai napig. 

Elmondván a székesegyházi káptalan állapotának esé-
lyeit, átmegy a főt. iró a társas káptalanok történelmi ismer-
tetésére. Csanád megyében két ilyen társas káptalan volt, 
csanádi és orodi, de mind a két káptalant a török és a pro-
testantismus eltemette „az egyházi feltámadás minden re-
ménye nélkül most is aluszsza három-százados álmát." Az 
orodi káptalanból csak a templom alapromjai maradtak fel, 
s ezeket is a mostani mlgs s főt. püspök ur saját költségén 
megvásárolta, mentette s tartotta fön az egyháznak és a 
történetnek. 

A megyei prépostságok között voltak : a székesegy-
házi, a Megváltóról czimezett csanádi, az orodi, az apátsá-

gok között vituhui, világosvári, bistriai, szőreghi, battai, 
bizerczi, csanádi, egresi, bulcsi, pankotai. 

A szerzetesek közöl szentbenedekiek, cisterek, trinita-
riusok, paulinusok, domonkosok, ferencziek, minoriták, je-
zsuiták díszítették a püspöki megyét, kik közöl a török 
iga után kevesen mehettek vissza lakásaikba. 

Legújabb időben az iskola-nénék működnek legna-
gyobb áldással a megyében a boldogult Csajághy Sándor 
püspök kezdeményezése folytán. Mlgs. s főt. Bonnaz Sándor 
püspök folytatta az Istenben kezdett munkát, aki nagy 
pénz-áldozattal Temesvárott, Lippán, Verseczen, Oraviczán 
alapított házakat a nénéknek, a mások által alapitottakat 
pedig tetemes pénzáldozattal segélyezte. 

Átmegy azután a főt. iró a csanádmegyei vallásos vi-
szonyok igen rövid előadására. 

„Lippán s vidékén, — irja — Petrovics Péter várpa-
rancsnok terjeszté az uj hi tet ; az át nem térő kath .papokat 
üldözte, javaiktól fosztotta meg, és ha még most sem akart 
áttérni, tüzes forró vassal bélyeget süttetett arczára, vagy 
pedig fejének bőrét a tonsura helyén nyúzatta le ; ezen bar-
bár kegyetlenség kikerülése végett némelyek futásban, má-
sok az uj hit elfogadásában kerestek menedéket, hol jó 
alkalmazás mellett szép asszonykát is nyertek a missiona-
riuskodó vérparancsnok úrtól. Temesvár vidékén Perényi 
Péter, ki az egri püspök jószágait foglalta el, és hogy 
visszaadni ne legyen kénytelen, első pártolt át a mágnások 
közöl az u j hitre, hirdette az uj tant." (126—127. lap.) 
„Ezekből láthatni, hogy a csanádi megyének majd nem 
minden részében megjelentek a prédikátorok, hogy török 
elől meg nem futott, vagy a futásból visszatért kath. közsé-
gek híveit az u j tannal boldogítsák ; említettük, hogy a 
törökkel nagy barátságban élö újhitűek a hozzájok áttért 
községeknek a török basánál az adó s más terhekben 
könuyitést eszközlöttek ki." (128. 1.) 

Ismerteti azután a főt. iró a megyei viszonyokat az 
utolsó két században.—Á hitelbank nem más, mint a megyei 
közszükségekre szánt pénzalap. Ezt a megyei papság állí-
totta fel. Legelső a lyceurni alap, melyre Lonovics József 
püspök 16,728, Fábry lgnácz 1000 pftot adományozott, 2) A 
szegény plébánosok segélyzö pénzalapja, melyre Lonovics 
József püspök 50, Oltványi István 1377 ftot adományozott 
a többek között. 3) A nyugalmazott papok pénztára, melyre 
mult évben Bonnaz Sándor püspök 10,000 ftot adományo-
zott. 4) A nyugalmazott tanítók pénztára Csajághy által 
2000 fttal megkezdve, ma 20,023 ftot mutat fel. 5) Gyermek-
papnevelde ; erre Bonnaz Sándor 1000, Oltványi István 
prépost 1500 ftot adományozott. 6) Csajághy alapítványok : 
szegény plébánosokra 9,555 ft., székes-egyházra 9,555 ft., 
gyermek-papneveldére 5,733 ft., tanítók számára 4,777 ft., 
apáczákra 4,777 ft,, székes-egyházi szónokra 1,911 ft., me-
gyei pénztárba 3,822 ft,, megyei könyvtárra 1,911 f t , pap-
növendékekre 1,911 ft , legényegyletre 1,910 ft., cselédek 
hitoktatójának 951 ft., májusi ájtatosságra 955 ft. 50 kr., a 
papnevelde rendkívüli tanárainak 2,100 ft. és más tetemes 
alapítványok. A nagyobb alapitványozók vagyis az emberi-
ség és az egyház jótevői között főt. Oltványi István nagy-
prépost is említtetik, akinek alapityányai 20,000 ftot fölülha-



ladnak. A mostani mlgs s főt. püspök ur adományozásai a 
155-jk lapon soroltatnak el. 

Végre zárszóban visszapillantást tesz a főt. iró az egy-
házi javakra. Adományozta azokat a fejedelem, adományoz-
ták egyes birtokosok, megtakarított filléréiből szerezte végre 
az egyházi rend. Adományozta a király, kinek joga volt 
erre, adományozta saját egyéni birtokából, a királyi fiscali-
tásokból, amire a magyar közjog szerint ismét joga volt. 
Soha másnak vagyonát nem adományozta az egyháznak ; 
de adományozta, mikor megszorult, vagy eladta, az egyházi 
birtokot, amit a magyar törvények tiltottak, tiltanak örökre. 
Sok privát családi vagyon jöhet eredetére nézve kérdésbe, 
az egyházi birtok soha nem jöhet. Ennek legtisztább az 
eredete. Olvassuk, hogy a király saját egyéni jószágaiból 
adományozott ; de sehol nem olvassuk, hogy a nemzet ado-
mányozott volna. A papi javak a nemzet keblében, a nem-
zet földjén és határai között birt javak, de nem nemzeti 
javak. Az egyház birtokai 300 — 800 évesek; hány család van, 
mely birtokában annyi évekre hivatkozhatnék ? Az egyház 
megengedheti,hogy kutattassék birtokainak eredete ; de hány 
család engedné azt meg, hogy csak 150 évvel előbbre vites-
sék a kutatás? Az egyházi birtok, mikint a főt. iró megha-
tározza, vagy pura donatioból eredt, t. i. a király magán-
birtokából, vagy az egyház kész pénzen vette meg, s ez a 
donatio impura, vagyis a consensus regius, végre egyesek 
ajándékozták, ez úgynevezett mandatum statutorium. „Jogi 
szempontból tehát honunkban az egyházi javakat s alapit 
ványokat félteni nem lehet; hatalom s önkény ellen pedig 
jogelvekkel harczolni dőreség." (165. lap.) 

Köszönettel tartozik a főt. irónak a megye, melynek 
hü fia, hogy neki e szolgálatot megtette ; köszönöttel a ma-
gyar egyház, hogy e kérdés felderítéséhez némileg járult. 
Mint mondtuk, kezdet ez a csanádi megyére, de igen jeles 
kezdet. 

VEGYESEK 
T. Baráth Ferencz a Prot. egyh. s isk. lap 13-dik szá-

mában ily nyilatkozatokkal mutatja be magát : „Talán senki 
sincs, aki a confessióknak (symbolumoknak) lenyűgöző s a 
vallásos élet fejlődését gátló, ölő hatását jobban érzené és 
vallaná, mint én. Teljesen vallom, hogy minden becsületes 
ember üdvezül „a maga módja szerint," mint nagy Frigyes 
kissé durvábban kifejező, (tehát az ultramontán is ?) és e 
tekintetben semmivel sem igénylek magamnak több jogot, 
mint amennyi van az afrikai szerecsenynek. Szerintem 
mindez a protestantismus elvéből következik." — Kár volt 
tehát a protestantismust elfogadni, kár ahoz most is ragasz-
kodni, ha az ember mindenütt üdvezül, kár nem fétist imád-
ni, mint az afrikai szerecseny. —Szól tovább a kath. férfiak-
ról, kiket megnevez : „Ezekre nézve elmondtam nézetemet 
a múltkor, hogy ők ép oly kevéssé katholikusok, mint szer-
kesztő ur (Ballagi) vagy én. Ám kérnök fel Eötvöst vagy 
Deákot, hogy formulázzák vallásos nézeteiket, váljon elis-
merné-e azokat magáéinak a kath. egyház ? Szerencsére a 
tények már megadták mindkettőnek a feleletet." — Gon-
doljuk, de csak gondoljuk, hogy élesebben senki sem sértette 
e két férfiút, mintsem Baráth Ferencz. — Midőn pedig előbb 
annyira magáénak vállá a vallásos közönbösséget, igy szól 
mégis : „Óhajtandó volna, hogy legalább az egyes ember 

gondolkodnék egy kissé vallásos hitének mibenlétéről, s ne 
lenne az rá nézve annyira közönyös dolog, mint az, hogy sima 
szárú csizmában járjon-e vagy ránezosban ?" Mibon lesz a 
vallásos hit, ha nincs symbolum ? Kéjelgő révedezésben. 
Gondolkodjék, mint a tékozló az üres erszényen. 

„Magyar Sión" februári füzetében Knauz Nándor „Ma-
gyar egyház régi szokásai", — Wittich Sándor „Boldog Gi-
zela", — Balogh György „Á bácsi plébánia 100-éves emléke" 
értekezéseiket folytatják. A levelestár hoz két levelet a pro-
testantismus kezdetéről Körmöczbányán. A posonyi kápta-
lan kéziratai ismertetnek, a tárcza a „szeretetről" értekezést 
és könyvismertetést hoz, végre személyzetieket. — Lányi 
egyháztörténelmének 2-dik füzete csak egy hónap múlva 
igértetik a várakozóknak. 

Megjelent „Kolping legényegyletének erkölcsi és tár-
sadalmi jelentősége" németből magyarra áttéve Karcsú An-
tal Arzén sz.-ferenczrendü áldozár által. Előadja a legény-
egylet eredetét, s belszervezetét. Miután ezen egyletek mind-
eddig csak néhány nagyobb városokban léteznek, hasznos-
ságuk pedig a további terjedést igen kívánatossá teszi : a kis 
könyv jó szolgálatot tehet e czélra. Megjelent Váczott Spi-
tzer Miksánál ; de gondoljuk, hogy minden könyvkereskedés 
utján is kapható. 

„Elmélkedések a böjti evangéliumok és a mi Urunk 
Jézus Krisztusnak kínszenvedése fölött, dr. Hirscher János 
után magyaritá Steiner Ádám kaposvári káplán. Pest Emich 
Gusztávnál" czimü munka a napokban hagyta el a sajtót. A 
középülésen kivül a lelkipásztorok használatára van irva, 
midőn a néphez homiliákban szólani akarnak. A munka 
becse általában el van ismerve, mi csak a buzgó fordítónak 
munkásságát dicsérhetjük meg, aki irodalmi tehetségeit ily 
hasznos munkának előállításában mutatja be a magyar kö-
zönségnek. A kiállítás díszes, a munka árát már előre tett 
hirdetésben közöltük. 

Sartori Károly, bécsi kath. könyvkiadó és könyvke-
reskedőnél megjelent „Zehrpfennige, für die Reise aus der 
Ferne in die Heimat, das ist Worte der Erbauung an die 
Vereinsgesellen, als Vorbereitung zur würdigen Erfüllung 
der Osterpflicht, vou Anton Erdinger." Amint czime mu-
tatja, mindazon érdemes és buzgó testvéreknek, kik hazánk-
ban a legényegyleteket vezetik, szakkönyvecskéje ez. Olyan 
irta, aki épen e pályán működik, s már a nyelvezetet is a 
czélhoz idomítani tudta. Kis könyv, igen olcsó, azért a jóte-
vők által igen üdvösen osztathatik ki a német ajkú legé-
nyek között. — Megjelent szinte Sartorinál „Bildergallerie" 
3-ik füzete. E képgyűjtemény izlésteljes, csinos, épületes, 
olcsósága példátlan, a kath. családok diszkönyve lehet, s a 
gyermekek vallásos oktatására igen alkalmatos. 

Kegyes adakozás 
a s z o m b a t h e l y i e g y h á z m e g y é b ő l : 

Amerikai missiókra . . . . . . 80 f r t . — kr. 
„ „ . . . . . . . 1 ft . ezüstb. 
„ „ . . . . . . 6 régi húszas. 

afr ikai „ 60 f r t . — kr. 

ehinai sz.-gyermekség társulatának . . . . 30 „ — „ 
szent-sir őreinek . . . . . . . 15 „ — „ 
péterflllérül 40 frt. 2 cs. ar . 
bukovinai magyaroknak . . . . . 10 frt . — kr. 

összesen : 285 fr t . 
2 db.es. arany. 
3 fr t . ezüst. 

Szerkesztői tudósítás. 
O. P . Lá t j a a hallgatásnak okát. 

Folelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL.   
Nyomatott Pesten 1867. Ko esi Sándor által (Erkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, április 10-én. £ 9 . 

Előfizethetni minden cs 
k. postahivatalnál s Pes- i 
ten a szerkesztőnél (Li-
pétutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

í. Félév. 1867. 

TARTALOM : Lelkipásztorkodási tárgyalások. — 
Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
n . 

Könnyebb átnézet végett elválasztom, s tár-
gyaljuk'előbb 1) a hivatásbani összetartást, egyetér-
tést. — A lelkipásztor hivatása : a reá bizott hivők-
nek vezérlete az égbe, Krisztus és az egyház által 
kimutatott uton. Egyetértés tehát a hivatásban ak-
kor van, ha minden pap ezen az uton halad. És ez 
ut közelebbről a tanitói, áldozári, és lelkipásztori 
hivatal ellátása; — s ez osztályok szerint még kö-
zelebbről tekintve, a tanitói hivatalra vonatkozólag: 
prédikáczió és hitelemzés; — az áldozári hivatalt 
illetőleg: a szentmiseáldozat, a szentségek kiszol-
gáltatása, ajtatosságok, szentelmények ; — a lelki-
pásztori hivatalra nézve: egyházi fegyelem a tem-
plomban, és azon kivül. — Mindezen hivatási ré-
szekben kell, hogy egyetértés legyen a lelkipászto-
rok között, s kell, hogy ugyanazon eszközök csak 
egy czélra vezéreljenek. És nyiltan bevallva, én nem 
is tudom képzelni, hogy a lelkipásztori hivatal e 
különböző ágazataiban mikint lehetséges, hogy egye-
netlenség s visszavonásról csak szó is legyen, mi-
után a lényeg, az alak, a mód, melyek által a hiva-
tás ezen ágai életbe léptettetnek, az egyház által van-
nak megalapitva, következőleg ha volna is eltérés, 
annak nem egyes lelkipásztorok között, hanem 
alapban az egyes lelkipásztor és az egyház között 
kellene támadnia; — és ez ellenkezést, e visszavo-
nást az egyházához hü lelkipásztor, például szom-
szédja irányában, nem igyekeznék-e eltávolitani, 
nehogy az egyházzal magával ellentétbe tegye ma-
gát ? — S ebből világos, hogy a hivatásbani egye-
netlenség a szomszéd lelkipásztorok között, csak 
kevéssé lényeges pontokban lehet, oly pontokban, 
melyek sem a lényeget nem érintik, sem az egyház 
által megszabott lényeges alakkal nem ellenkeznek. 
— Tárgyal juk már most e pontokat egyenkint. 

a) Prédikáczió. — Alig van a lelkipásztori te-
endők között, mely az egyéni jelleget inkább ma-
gán viselné, mint az igehirdetési szenthivatal, és 
pedig mind a hirdetőre, mind a hallgató községre, 
valamint az azzal egybekötött egyéb körülményekre 
nézve, milyenek például a szentbeszéd tartama, 
ideje stb. — Az erre vonatkozó egyetemes egyházi 
határozmányok czélja, a tiszta katholikus tan meg-
őrzése, és hogy legalább vasár- és ünnepnapokon 
szentbeszéd tartassák. Már azután, hogy az egyes 
hitszónok, hosszan vagy röviden beszél-e ; ha váljon 
lelki nyáját illetőleg szükségesnek, vagy czélszerü-
nek tartja-e a lelkipásztor, hogy a különböző egy-
házi időszakokban, például a böjti és adventi szent 
napokban a napi evangelium elolvasása után a Jé-
zus méltó elfogadására buzditó, vagy a húsvéti szent 
gyónásra előkészitő néhány szót mondjon-e hivei-
hez ; vagy valamely ünnepies szentelmény alkalmá-
ból, mint hamvazó-szerda, gyertyaszentelő boldog-
asszony-napján, vagy hol szokásban van szent Ba-
lázs ünnepén, vagy a nagyszombaton tartatni szo-
kott tüz-, viz-szentelés, vagy háromkirályok-napján, 
és a feltámadás magasztos ünnepén, felvilágosító s 
oktató rövid beszédeket tartson-e híveihez ; vagy 
például a társulati ünnepek idején, mint a szentol-
vasó, Szűz Mária, Jézus szive, stb. társulati ünne-
pek alkalmát szinte fel akarja-e hivei oktatására 
használni; avagy ott, hol az divik, s bár adná Isten, 
mindenütt szokásban volna, a szentolvasó imádságá-
nak idejét, annak titkai magyarázatára akarja-e fel-
használni, vagy pedig együtt a jelenlevőkkel, az 
oly alkalmas esti időben, elmélkedési alakban, a lelk-
ismeret megvizsgálását akarja-e életbe léptetni, s az 
ajtatosságot estvéli imával bezárni, szóval: minden 
alkalmat és időt hivei tökéletesítése és üdvös okta-
tása s utmutatásra felhasználni, az és ehez hasonló 
kiszélesitése az igehirdetési szent hivatásnak a szó 
tágasbb értelmében igazolásukat az illető lelkipász-
tor egyéniségében, másrészt az illető hitközség lelki 
állapotában találják, hol a község szükségei az ily 
szélesbitést és kitágitást kivánatossá teszik. Én ré-
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szemről gondolom, hogy amennyire erőnk engedi, 
minden ily alkalmakat készséggel használhatunk 
fel, s látni fogjuk azon szellemi előnyöket, melye-
ket falusi lelkipásztor a minden vasár- és ünnepnap 
tartott szentolvasó imádság, s az ezzel egybekapcsolt 
szent tanitás hiveinknél előidézett. Jónak látom, 
folytassuk azt, hiszen még több szükség van, hogy 
a városi nép a kísértetektől visszatartassék ; jónak 
látom a tanitást most is az egyház által rendelt 
szentelmények alkalmával használatba venni, miután 
tapasztalhatjuk, hogy sokan még előkelő hiveink 
közöl is, azok értelmét és rendeltetését alig ismerik. 
— Ha mindezekre a szomszéd községben szükség 
nincs, nem teendi azt a lelkipásztor, de azért hiva-
tásbani viszálkodásról szó sem lehet ; — s ha én te-
szem, azért semmi bántalmazásnak, vagy idegenke-
désnek kitéve nem leendek. Egyszer mindenkorra 
megjegyzem, hogy a hivatásbani egyetértés, nem 
mint gépies egyformaság, hanem mint egység ér-
tendő, mi mellett megfér a változatosság; hiszen az 
egyház egysége is, nagyban és egészben véve, maga 
sem egyformaság, hanem egység a változatosság-
ban, melynek tagjai, habár szertartásukban s áhita-
tosságukban különböznek is, egymást ki nem zár-
hatják, hanem mindnyájan az egységben egyesül-
nek és tömörülnek. És a gondolat, a magasztos eszme 
a féltékenységet igen nagy mérvben szeliditheti. 

b) Hitoktatás a kiskorúaknál a mindennapi is-
kolában, a megnőtteknél a vasárnapi hitelemzések 
által. — Az egyház rendelvényei, illetőleg a tanitói 
hivatal legfőbb őrei a püspökök, minden megyére 
nézve meghatározták az időt, a módot, a tankönyvet, 
mely szerint a hitoktatások tartandók, mihez magát 
a lelkipásztornak szorosan alkalmazni kell ; azon-
ban daczára e körülírásnak, minden egyes lelkipász-
tornak erre vonatkozólag sok szabadsága maradt 
fen. — En e tekintetből is legüdvösségesebbnek 
tartanám a vasárnapi iskolák életbeléptetését, feltéve 
természetesen az abbani megjelenés szoros köteles-
ségét, minden az iskolát elvégzett ifjakra nézve ; de 
mert ez, daczára az ez érdembeni számos értekezé-
sek s ajánlatoknak, még legnagyobb részben jám-
bor óhajtás, szükséges pótolnunk azt, mert csak ott 
virágozhatik fel meggyőződésem szerint igazán a 
hitélet, hol a hit tökéletes átismerése és tudománya 
van a keblekben ; — én részemről gondolnám, hogy 
a szent böjti időszak három utolsó hetét felhasznál-
hat juk a hitoktatásokra, valamint szent-háromság 
vasárnaptól adventig, minden Űrnap délutánját az 
isteni-tisztelet előtt; — midőn kihirdettetik a hús-

véti szent gyónás kezdete, egyszersmind tudathatjuk 
a hívekkel, hogy senkit az ifjak közöl a szent gyó-
náshoz nem bocsátunk addig, még a tanitásban részt 
nem vett, s azt általunk aláirt czédulácskával be 
nem igazolja ; — ekkor leginkább a gyónás és 01-
tári-szentség, meg az ezekkel összeköttetésben levő 
hittitkokról szólhatunk. — Épen ugy hiszem, nem 
vétünk a fennálló szabályok ellen, ha a húsvéti 
gyónási oktatást egyházi ünnepélylyé emeljük, mi-
dőn a templomban tartatni szokott tanításokhoz rö-
vid elmélkedéseket csatolunk, kivált a töredelem és 
bánat lényegéről, s azt minden tekintetben felvilá-
gosítani igyekszünk; valamint hiszem senki túlzás-
nak venni nem fogja, ha az első áldozókkal, az ál-
dozás előtti hétben, egy nemét a lelkigyakorlatok-
nak tartunk. — Szomszédom, meglehet, mindezt ily 
modorban nem teszi, de bizonynyal számolt magá-
val, miért nem teszi azt; meglehet, nem tartja azt 
lelki gyermekeire nézve szükségesnek; de amint ne-
kem nincs jogom, hogy e tekintetbeni nézeteimet 
egyedül czélszerünek tartsam : épen ugy nincs joga 
másnak, hogy az én igyekezetemet, jóakaratomat 
viszálkodás alapjául használja fel. — Mindketten, 
mi mindnyájan óhajtjuk, hogy gyermekeink méltó-
képen, s lelki üdvösségükre járuljanak a szent gyó-
náshoz, az egyik ezen, a másik más uton vezérli, de 
mindnyájan ugyan azon czélra törekszünk.1) — 
Tudom én azt jól, mert a keserű tapasztalás tanított 
meg, hogy vannak, kik a viszálkodás okát az ily 
eltérésekben azért keresik, mert az emberek azt 
szokták mondani: „miért nem teszi a mi plébáno-
sunk is ugyanazt, mit ez, vagy amaz tesz?" s hogy 
az illető plébános könnyen tekintélyében szenved-
het; — ennek ellenébe csak azt jegyzem meg, ha az 
emberek beszédét vennénk a lelkipásztorkodás irány-
adójául, ugyan azt kellene nekem is nem sokára, 
mit szomszédomnak elviselnem, s ha ily botor be-
szédekre hallgatunk, bizonyára mihamar, a legna-
gyobb botorságokba keveredünk ; nekem is elmon-
dák már a mainap kákán és csomót keresők, hogy 
a szigor, a hitoktatás, és keresztény tanitásra nézve, 
csak is az enyimekre alkalmaztatik, más helyütt 
sokkal könnyebben vétetik az; ez is adhatna okot 
a viszálkodásra, ha okul vennők azt, azonban engem 
mások gyakorlata nem zavar ; meglehet, ők oly sze-
rencsések, hogy enyhébb eljárással is féken tudják 

]) A félreértések mindig sajnálatosak; az itt leirt kü-
lönféleségeken a püspöknek okvetlen segiteni kell, mert a 
tisztelt irónak engedékenységét a püspök soha nem oszt-
hatja. — Szerk. 



övéiket tartani, s kevésbbé .érezhetőleg a rendes kerékvá-
gásba terelni. — Ami már az igazolási jegy kiadását illeti, 
fordulhatnak elö sürgetős esetek, midőn a fennálló szabá-
lyoktól eltérni lehet, miután a törvényhozó akarata is csak 
az lehetett, hogy a szabályok szigorú alkalmazása az ille-
tőre nézve káros hatású ne legyen ; p. o. nálunk, hol tanyák 
s tanitó nélkül szűkölködő fiók-helyek vannak, habár há-
romszori megjelenés a tanitásra szükséges is, minthogy ez 
sokszor anyagi kárával is történhetik az illetőnek, vagy az 
idő s egyéb körülmények gátolják azt, van helye az enge-
dékenységnek, és ha megadom is azt, (?) azért sem lelki-
pásztor társamnak az ellen kifogást tenni, sem bármelyik 
hallgatómnak tőlem hasonlót követelni joga nincs, sein arra, 
hogy emiatt az egyenetlenségnek még csak árnya is lehes-
sen ; — és lehetnek több ilyetén esetek is. 

c) A szentmise-áldozatra vonatkozólag, valóban nem 
képzelek esetet, hogy egyenetlenségre szolgáltassék alka-
lom. Ha a féltékeny lelkűek már abban is okot látszanak 
felfedezni, hogy a szentmise végzéséhez egyiknek több idő 
kell, mint a másiknak, mint meglehet magának a gáncsos-
kodónak, ez utóbbi avval vigasztalja s nyugtassa meg ma-
gát., hogy ily eltérések a szent életű áldozároknál is meg-
voltak, miután az egyenlő áhitatnál többnyire a nyelv gör-
dülékenysége határoz. Mindenesetre tanácsos, hogy a szent-
mise-áldozatokért ajánlani szokott alamizsnákra (stipen-
dium) nézve, a főpásztori rendeletek és intézkedések szigo-
rúan megtartassanak, miután ennek különbségéből származ-
hatnak félreértések és egyenetlenségek. 

d) A szentségek kiszolgáltatása. — Atalában véve e 
kiszolgáltatást, az egyházi hatalom ezekre nézve átalános 
alapul rendeli, hogy azok az egyházilag helybenhagyott 
szertartásos könyvek szerint szolgáltassanak ki. — A szent-
ségek részletes kiszolgáltatására nézve kiválólag kettő az, 
mit itt kiemelni óhajtunk, t. i. atöredelem és Oltári-szentség 
kiszolgáltatását illetőleg, még pedig az egészségesek és be-
tegekre nézve. A lelkipásztori gyakorlat ez érdemben, köny-
nyen lehet tárgya a hivatásbani egyenetlenségnek, ha nem 
is az én nézetem, hanem azok véleménye szerint, kik rénde-
sen a rideg törvény betűjénél tovább nem mennek. Mi már 
az oly sokszor megvitatott két szentség gyakori vételét il-
leti, világos, hogy egyrészt, az egyház gyakran és világosan 
kifejezett akaratában alapszik az, és hogy más részről e 
pontot illetőleg, egyik község a másikhoz hajszálig hasonlí-
tani nem fog soha. Igen, az egyház ez érdembeni akarata 
oly nyomatékkal van kifejezve, hogy a harmadik majlandi 
zsinat az eretnekség gyanújába veszi azon papot, ki a gya-
kori vétel ellen szónokolni merészkedik.2) Ez alap nézetem 
szerint eléggé szilárd arra nézve, hogy a lelkipásztor a gya-
koribb részesülés eszközlésének lehető sürgetésére jogositva 
érezze magát; — de ha bármelyik szomszéd e jogosultságot 
fel nem használja, vagyis e gyakoribb részesülést nem kö-
veteli, nem látom által, mikint találhasson azért okot a má-
sok iránti panaszra, a hivatali egyenetlenség szitására, s mig 
egyrészt, a gyakoribb részesülést sürgető lelkipásztor irá-
nyában a panaszt és megtámadást soha nem helyeslem, egy-

l ) Bűnös, botrányos cselekedet volna is, s szigorú száraadásra vo-
natnék az. — Szerk. 

szersmind szivesen ajánlom, hogy ha mégis egyenetlenség 
oka lenne e különböző gyakorlat, az négyszemközti testvéri 
vitatkozás utján egyenlitessék ki. — Nem rég beszélte ne-
kem egy ifjú buzgó lelkipásztor, hogy a mult évben alig volt 
két vasárnapja, melyen hivei közöl senki nem áldozott ; — 
én habár e boldogitólag megnyugtató körülmény elérésében 
lehetőleg igyekeztem, ennyire nem vittem ugyan, de váljon 
azért panaszkodjam-e a hivatási egyenlőtlenség ellen, s arra 
hallgassak, és figyeljek mit mondanak az emberek ? Ily 
lelki szegénységtől, hiszem és bizom, mint imádkozom is, 
ezért megőrizend engem a szent-Lélek. — Igaz, szomorú ta-
pasztalás, hogy lehetnek papok, kik a szentségekbeni gya-
kori részesülést sürgető társaikat, kik az egyszeri gyónás 
szomorú múltjával minden áron szakítani akarnak, a „gyó-
násért rajongó" olcsó gúnynevével illetik ; de még a romai 
katekizmus ezen szavai : „Omnibus fere piis persuasum est, 
quidquid hoc tempore sanctitatis, pietatis, religionis in Ec-
clesia beneficio summi Dei eonsecratum est, id magna ex 
parte confessioni tribuendum esse, ut nulli mirandum sit, 
humani generis hostem, cum fidem catholicam funditus ent-
ere cogitat, per ministros impietatis suae et satellites, hanc 
veluti christianae virtutis arcem, totis viribus oppugnare co-
natum esse,"— még e szavak, mondom, napjainkban is, mint 
csalhatlan igazságok tűnnek fel, bizonyára nem lehet két-
ség, ki a szilárd harezos contra hostem humani generis, a 
gyónásért rajongó-e, vagy annak gúnyolója? — Es most 
térjünk által e két szentségben részesülőkre, és pedig elő-
ször az egészségesekre. 

A gyermekek gyónására vonatkozólag némely helyütt 
szigorúan megtartatott ama szokás, hogy a gyermekek év-
folytán csak egyszer bocsáttatnak szentgyónásra. E gya-
korlat, megvallom nyíltan, az én lelkipásztori fogalmaim el-
len van. Ha, mint az nagy részben mindenütt elismertetik 
az évenkinti egyszeri gyónás, mint betegség tekintendő 
nem látom által, hogy a gyakoribb részesülés mikint váljék 
test és vérévé a közönségnek, ha azt már a gyermekekkel 
meg nem kedveltetjük. A gyermek, ki tizennégy éves ko-
ráig csak egyszer vezettetett évenkint a töredelem szentsé-
géhez, honnan merítsen későbbi éveiben egyszerre kedvet, 
és szeretetet a szentségek gyakoribb vételéhez ? Es ha még 
oly haragosan tekintget is felém bármelyik szomszédom, bár 
százszorosan keressen is okot panaszra, hivatásom teljesité-
sébeni egyenetlenségre, én mégis gyakorlatomnál maradok, 
s a gyermekeket minden negyed-évben, vagy legalább ka-
rácson, húsvét és pünkösd ünnepeiben elvezetem az Ur szent 
asztalához ; mert mit használ minden igyekezetem a keresz-
tény község újra alkotásában, ha erre nézve soha jó alapot 
nem verek ? — Mi pedig a női osztály e részbeni nagyobb 
készségét illeti, az eszélyes okosság, e készséges jó akaratot, 
igyekezni fog az üdv megszerzésére használni. — E pontra 
nézve a szentségek gyakoribb vételét illetőleg sokan szen-
teskedésről panaszkodnak. — Bár mennyire megvetem is az 
utóbbit, meg kell vallanom, hogy buzgó, lelkes papot nem 
hallottam e szenteskedés ellen panaszkodni, s gyakorta aka-
ratlanul is keletkezett lelkemben a gondolat, hogy sokszor 
az ily megvetett szenteskedő, sokkal mélyebb, s üdébb lelki 
életet él, mint az, kinek hivatása, hogy lelki vezére legyen. 
S hogy az ilynemű lelkipásztorok, ha mégis találkoznak, a 
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szomszéd e nembeli buzgalmát a hivatási egyetértés megsér-
tésének veszik, s abban arra elég okot találhatnak, az igen 
természetes. — Csak hadd jöjjön a nép, gyónjék a társula-
tok tagja havonkint, részesüljön a szentségekben, egyesül-
jön Jézusával, s frissitse fel lelki életét. 

Mi végre a szentségekbeni részesülést a betegek részé-
ről illeti, ismét különbséget teszünk, gyermek és megnőttek 
között. Valóban legszelidebben szólva, megfoghatatlan meg-
gondolatlanság, a tiz, tizennégy éves gyermekekkel, és a 
hét nyolez évessel betegségében különbség nélkül bánni. Ha 
a gyermek azon időben, midőn a jót a rosztól megkülönböz-
tetni tudja, mit a hittanitók átalán hét nyolez évre tesznek, 
nehéz bün elkövetésére képes, mikint nézendjük el, hogy ily 
gyermekek gyónás nélkül, mihez ha először járulnának is, 
haljanak el, még azon esetben is, ha csak bocsánandó bű-
nöket követtek el? 3) — hogy ily gyónást az utolsó,( kenet 
szentsége is követhet, és követnie kell, elvitázhatlan. — Hit-
tani nézeteimet illetőleg, habár korlátozottak is ismereteim, 
senki sem mondhatja, hogy fekete vérű rigorista vagyok, de 
ki ne borzadna el, ha eszébe jut , hogy ily gyermek halálos 
bűnben is halhat meg. A világ gonoszsága s óriási előhala-
dása a roszban, a gyermekeket idejük előtt megismerteti a 
bűnnel. Es ha egy tizenkét, tizennégy éves gyermeknél van 
jelen periculum mortis, kivált oly gyermeknél, kinél nagyobb 
a lelki fejlettség, gyermeknél, ki már korosabb társaival 
egyszer vagy többször hitoktatásban részesült, tökéletesen 
megfoghatlan előttem, hogy miért kellessen a gyengéden 
szerető édes anya, az egyház, vigasztalásait ily gyermekek-
től megtagadni. Ha e nézetemet illetőleg, igazolni kellene 
magamat, a rituálé romanumra hivatkozom, mely ugy hiszem 
biztos tekintély. A szent áldozásra vonatkozólag többek 
közt rendeli : „Iis etiam, qui propter aetatis imbecillitatem, 
nondum huius sacramenti cognitionem, et gustum habent, 
administrari non debet;" — de azt csak senki állítani nem 
akarja, hogy az imbecillitás aetatis különbség nélkül a ti-
zennegyedik életkorral szűnik meg; azonkivül én a szent-
ség kiszolgáltatást rendkívüli esetben, in periculo mortis 
sürgetem. Az utolsó-kenet szentségének kiszolgáltatását il-
letőleg, maga a romai rituálé elég magasra teszi azt, midőn 
rendeli : „debet autem hoc sacramentum infirmis praeberi 
cum ad usum rationis pervenerint, tam graviter laborantes, 
ut mortis periculum imminere videatur." Ki e határozatra, s 
az azt nyomon követő gyakorlatra mit sem ád, természete-
sen az megilletődik, ha hallja, hogy a tizenhárom éves le-
ányt nem többé alba stóla indutus temette el szomszédja, s 
meggondolatlan gyermekdedségében, hivatalbani egyenet-
lenségről beszélend. — Mi a töredelem, Oltári-szentség, és az 
utólsó-kenet szentségének a teljes korú betegeknéli felvételét 
illeti,lia a betegség hosszasan tart, a két első szentség felvétele, 
a betegség elharapódzása és sulyosbulásánál nem végződik be, 
hanem a körülményekhez képest folyvást gyakoroltatik, mi-
ért ? azt magyarázni sem kell. — Természetesen, ha oly zavart 
theologusok lennének, kik azt hinnék, hogy az úgynevezett 
átalános feloldozás (absolutio generalis) minden vétkek eny-
hítése s megszüntetésére átalános gyógyszerül tekinthető, s 
hogy e feloldozás a szentségbeni feloldozást (absolutio sacra-

3) Erről kétség sem lehet, lenni sem szabad. Szomorú volna, ha ilye-
seket bevitatni kellene. — Szerk. 

mentalis) pótolja, akkor természetesen, ha a betegnél, a gyó~ 
nás lehetetlensége megszűnt is, szükségtelen a többszöri gyó-
nás; — és épen ugy van a balul értett „utólsó" szócska ma-
gyarázatával az utólsó-kenet szentségében ; mert utolsónak 
mondatik, nem adják fel többször azt, pedig vannak körül-
mények, melyeket a rituálé is kiemel, s melyekben ismételni, ' 
s újra feladni lehet is, és kell is azt. — A dolgok ily állásá-
ban szükségképen kell a szentségek kiszolgáltatásában elté-
résnek lenni, s lehet némi alap a szomszéd lelkipásztorok 
közötti viszályra, de ez is oly viszály, melynek nem a hiva-
tás buzgó teljesítésében, hanem annak könnyüded elhanya-
golásában vannak véggyökerei. — (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. a]>. kir. Fölsége mart. 8-án kelt legfelsőbb határozatával a 

győri székeskáptalannál következő fokozatos előléptetést legkegyelme-
sebben helybenhagyni : S t e r n e Nándor olvasó-, S z e r d a h e l y i 
Antal éneklő-, H a u s s e r Fábián őrkanonokká, Z e r p á k János szé-
kesegyházi, N o g á 11 Károly soproni, W i n t e r I Antal mosonyi, M a-
y e r h o f f e r József locsmándi főesperessé, — az üres kanonoki székekre 
pedig T a r c s a y Ferenez cz. kanonokot s papneveidei igazgatót, s O r-
b á n György püspöki iroda-igazgatót, s amazt egyszersmind rábaközi, 
emezt komáromi főesperessé kinevezni méltóztatott ; özeken fölül ínég 
T r i c li 11 Józsefnek kanonoki, N o g á 11 Károlynak s. Andreáé de Saár, 
W i n t e r I Antalnak s. Jaeobi de Lebény, H o d i c h Ferenez soproni 
kanonoknak s. Michaelis Archangeli de Bátta apátsági czimet legkegyel-
mesebben adományozni méltóztatott. 

PEST, april 7-én. Vasárnap, mart. 31-én idősb gr. Rá-
day Gedeon gondnok, s Török Pál superintended vezetése 
mellett a dunamelléki helv. hit. egyház kerületének képvi-
selői tisztelkedtek a vallás-s közoktatásügyi minister urnái. 
Eme képviselőkhöz intézett válaszát a miniszter báró urnák 
a P. Napló 76-dik számának „Különfélék" rovatában ol-
vassuk. 

Mit akart evvel a P. Napló szerkesztősége, vagy leg-
alább a szerkesztő báró ur nemtudtával, ami sokszor meg-
történhetik, a nem hivatalos szerkesztő ur jelenteni, midőn 
egy ministernek ily tekintélyes testülethez intézett válaszát a 
kósza hirek rovatában közölte ? találgatni nincsen kedvünk ; 
mi azonban a,pesti levelek' nem megvetendő rovatával tisz-
teljük meg a ministeri nyilatkozatot. 

Nem csuda. A király sehova sem megy kiséret nélkül, 
a püspök, mikint a canouok néhány zsinatból parancsolják, 
ki nem lép a szobából sine sacerdote teste : a ministernek 
sem szabad szólani, anélkül hogy az újságíró oda ne tartsa 
füleit, s a ministernél okosabb lenni ne akarjon. „Akarjon," 
— de hát sokszor mégis okosabb volt az ujságiró. 

A minister báró ur bevallja, hogy Magyarországban 
a vallási ügyek rendezésére nézve „némelyekben az irány, 
melyben haladtunk, taláu nem vala leghelyesebb." 

Éljen ! Ha a minister, és pedig ha azon férfi, aki pars 
magna fuit a vallási veszödségekben, bevallja, hogy „talán," 
akkor mindenki, ha nem minister vagy legalább nem ajtón-
álló ő nála, bátran mondhatja, hogy „igen," nem volt leghe-
lyesebb az irány. Ha a minister, aki szabadelvű, s a szabad-
elvüség bálványai előtt annyi tömjént gyújt, mondja, hogy 
„némelyekben," akkor a szabad polgár mondhatja, hogy a 
vallásiakra nézve „majdnem mindenekben" az irány nem 
volt a leghelyesebb. Ha a minister, kit nekünk 1848-ban 
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puszta engedmény gyanánt adtak gróf Teleky László he-
lyett a cultusministeriumba, mondja, hogy az irány nem volt 
„leghelyesebb," akkor a ,Religio' mai szerkesztője a négy 
világrészre kiálthatja : tu dixisti, az irány a leghelytelenebb, 
a legméltánytalanabb, a hazára a legveszedelmesebb volt, 
azért aunak javíttatni kell. 

Valóban 1825-Ő1 kezdve a törvényhozói irány a kath. 
egyházra nem mondható leghelyesebbnek A nagy ,háró' a 
papságnak, habár ez a hazát dajkálta, örök-áldásu intézmé-
nyekkel gazdagította, nem volt leghelyesebb politikai irány. 
A megyei gyűlések, a pozsonyi rendek táblája, midőn a püs-
pököknek, a prímásnak actiót kiáltottak, hogy a vegyes há-
zasságokat, melyeket nemcsak a canon, hanem a józan ész 
is kárhoztat, lelkismeretük, hivatásuk ellen meg nem áldot-
ták, — — nem haladott leghelyesebb irányban. A vallás-
változtatás, midőn ebből a pap sem záratott ki, aki mégis 
kettős kötelékkel volt lekötve az egyházhoz, nem haladott 
leghelyesebb irányban. A vallásváltoztatás, mint minus ma-
lum, megtürethetik a kath. egyház által, midőn az állam kar-
hatalmat nem nyújt annak, akitől megszámlálhatatlan jóté-
teményeket fogadott, de elv gyanánt, mint jog, mint szabad 
cselekedet el nem fogadtathatik. Ezen nem leghelyesebb 
irányban haladott az előbbi magyar törvényhozás. Tekintve 
pedig ama piszkos-mocskos indokokat, melyek az ily hitvál-
toztatásnál nagy részint mint tényezők szerepelnek, a sok 
áttérés valóságos botrány. Ezt pedig a törvény engedmé-
nyezte, a törvény helyeselte. Mikor helyeselte, a helyeselő 
irány valóban nem volt leghelyesebb, mert a botrányt tűrni 
lehet, de helyeselni csak leghelytelenebben lehet. 

Annál inkább, mert a minister báró ur üdvözölte a ha-
zai jelenetet, látván hogy a vallásosság és erkölcsösség még 
erősen áll, s közönyös emberek lehetnek, de a közönyösség 
nem uralkodik. (?) . 

Az engedélyezett szabad áttérés pedig erkölcstelen-
ségre vezet Az áttérést, át alánosságban véve, mi is elfogad-
hat juk ; de mikint a 24 éves tapasztalás mutatja, nagy résznél 
nem czél, hanem eszköz az elvállalt és kellemetlen kötele-
zettségektől szabadulni. Egy férj ágyast tart, vagy tilos sze-
relmi viszonyban van ; elvenné ágyasát, szerelmesét, de a 
kötött házasság tiltja. Ez lehet pap is, kit az ördög hálóba 
keritett. Hogyan szabaduljon meg kötelezettségeitől? Attéi. 
Meggyőződésből tér á t ? Nem, hanem számitásból, az áttérés 
nem czél, hanem eszköz. Bün volt a tilos összeköttetés, na-
gyobb bűn az áttérés által elősegített adulterinus, vagy sa-
crilegus concubinatus. Ezen irány a törvényhozásban igazán 
nem volt a leghelyesebb, mert nemcsak tűri az egyesek 
visszaéléseit, hanem bűnre is oktatja őket. 

Tegyük fel, hogy a protestánsok az ö házassági ter-
heiktől oly könnyen szabadulnának, mikint az apostatált 
katholikusok a protestánsok között, — mi történnék ? Vetél-
kedésig vitt átugrándozások történnének egyikről a másikra. 
Mivé lenne akkor a házasság, mely mégis minden józan ál-
lamtan szerint a társadalom alapja ? Ha tehát szabad az új-
ságírónak azt kimondani, amit a minister ki nem mondhat, 
kivált egy helv. hit. képviselő-testület előtt, mi a minister 
báró ur formális szavainak ezekben testet kölcsönözünk, 
örülve, hogy a minister báró ur is nem a leghelyesebbnek 
tekinti az ezekben követett irányt. Múltra czélzott, átalá-

nosságban szólt, mi részletekben mutattuk ki, miben látjuk 
a nem leghelyesebb irányt. 

Törvényszerű polygamia mellett a törvény legtörvény-
telenebb. Az egyesek visszaélései még tűrhetők, de a tör-
vény visszaélése elviselhetetlen. Egyes embert, az ő bűnös 
indulata vezethet bűnre, de a törvénynek őt oda vezetni nem 
szabad. 

Ezen áttérésben a prot. elv tiszteltetett, de a kath. elv 
lábbal tapostatott. Helyes-e pedig az irány, mely a kath. 
egyházat egészen védtelenül hagyja, hogy a prot. felekezet-
nek kedvezéseket adjon ? Ha prot. ember tér vissza a kath. 
egyházhoz, a prot. felekezetnek semmiféle intézménye nem 
sértetik, és ezen áttérés valóságos czél, csak meggyőződésből 
történhetik : de mikor kath. ember esik el az egyháztól, 
legnagyobb részt, söt majdnem mindenkor, házasság szere-
pel benne, vagy menekülés a házasság elunt kötelességeitől, 
azért a kath. egyháznak intézménye megsértetik, megvette-
tik. I t t tehát a törvényhozás egy félt sértett, hogy a másik-
nak kedvezzen. 

O ! mondja tehát, mi is a multakra tekintve mondjuk, 
az irány nem volt a leghelyesebb, mert a törvénynek szabad 
bűnt tűrni, de nem szabad a bűnre biztatni. Mikor pedig a ka-
tholikus házasoknak, vagy papoknak az áttérést mutatja, ha 
a felvállalt kötelességektől szabadulni akarnak, e törvény 
bünt tanit, bűnre buzdit, nem törvény, de . . . . a minister bá-
róval szólva, nem a leghelyesebb irány. 

Ennyit a múltra, de talán jelenben is van elég, ami 
nem leghelyesebb irányra mutat. 

Bocsánat, és a báró ur, nemcsak mint magyar főnemes, 
de mint nemes lélek is megtűri, lia egész őszinteséggel ki-
mondjuk, hogy mialatt a törvény a debreczeni és pataki, 
körösi, eperjesi és pozsonyi prot. collegiumokat saját sérthe-
tetlenségökben meghagyta, nem leghelyesebb iránynyal a 
pesti kir. kath. egyetemet a kath. egyháztól az 1848 XIX 
törvényczikkelyben elvenni megkísértette. Ez nem jó irány, 
ez nem leghelyesebb irány, ez confiscatio. A házasságban, 
az áttérésben nem tiszteltetett a kath. elv, a canoni törvény, 
tiszteltetett pedig a prot. szokás : az egyetemre pedig egé-
szen elkoboztatott, quidquid justum est. Mily örömmel üdvö-
zöljük ! ha a minister ur ezekre nézve a prot. atyafiaknak 
fülébe súgja : rokonok ! ez nem leghelyesebb eljárás. 

Mondatik ugyan: a prot collegiumok magán alapitvá-
nyozásból keletkeztek. Hát a pesti egyetemet a prímások 
nem magán birtokú pénzeiktől alapították ? Ami Pázmány, 
Lósy, Lippay asztalfiókjában volt, az az ö magánbirtokuk 
volt, kiadhatván azt bármily más jó czélra. Maria Terézia 
az orvosi kart alajntotta, az egész egyetemet javadalmazta ; 
de váljon az állami kincstárból-e? Nem, hanem apátsággal, 
prépostsággal, vagy is a kath. egyház javaiból. 

Ezen apátságokat, prépostságokat sokan országosok-
nak tekintik. Tiltakozunk az ellen, mintha a vegyes vallású 
országban az apátságok országosok volnának a birtokjog 
értelme szerint. Országosak, mert czéljok országosan van 
kitűzve, és elismerve, s országos törvényekkel megvédel-
mezve, hogy az egyházi javak csak egyházi személyek-
nek adományoztassanak. Az egyházi czél ezen apátságoknál 
országilag biztositva volt. Mikor tehát Pázmány az egyete-
met alapította, mikor Maria Terézia apátságokkal javadal-
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mazta, az egyetemnél az egyházi czél országosan biztositva 
volt. Mit akart pedig tenni 1848 XIX. törvényczikk ? bo-
csánat, ha a dolgot saját nevén nevezzük, amit annyira meg-
szoktunk, az országos védelmet országos spoliatióvá vál-
toztatni. 

Valóban némelyekben, és bizonyosan ezen XIX-dik 
törvényczikket tartotta szem előtt a minister báró ur, mikor 
mondta : az irány nem a leghelyesebb volt. 

O ! ha őseink kevesbé, ó ! ha csak ugy szerették volna 
a hazát és a nemzetet, mint a pataki és a debreczeni colle-
giumok alapitói, akkor a pesti egyetemet nem helyezték 
volna az ország védelme alá, nem adták volna át azt az or 
szág királyának felvigyázata alá. De őseink a kath. egyhá-
zat a nemzet szent ügyével azonosították, hogy a nemzet 
valaha a kath. egyházzal ellenes irányban indulhasson, nem 
gondol ták,mert hogy a haza saját vesztére menjen,lehetetlennek 
vélték. Midőn tehát az 1848 XIX-dik törvényczikkben nem 
csak ily egyházellenes irányt, hanem nyilt és országos igaz-
ságtalanságot látunk elkövetve, mondhatta a minister báró 
ur, hogy némelyekben, s különösen ami az egyetemet illeti, 
nem a leghelyesebb irányban haladtunk. 

És ezt a prot. uraknak kétszerezett hangsulylyal mond-
hatta a minister báró ur, mivel Kovács, Halász, Blázy, stb. 
a Prot, lapban studiorum metam ponunt, az egyetemet elko-
bozni, benne osztozni, sőt tanszékeit elfoglalni. Hálával tar-
toznak a prot. polgárok Pázmány és az egyetem többi ala-
pitói iránt, hogy felsőbb tanintézetet alapítva, a prot. ifjak-
nak módot nyújtottak magokat kiművelni a haza javára ; 
mai nap a hála abban látszik, hogy a tanintézet a kath. egy-
háztól elvétessék. Ez nem a leghelyesebb irány. A tanulás-
ban osztozhatnak a prot. ifjak a mi kath. ifjainkkal, de nem 
a tanitásban,—ezt az alapitó adja. A tanulhatás nem ad tani-
tási jogot, ők pedig a tanulhatásról tanításra törnek. Tessék 
alapitványozni, taníthatnak. Tehette volna Pázmány, hogy 
az egyetemből a királyt, az országot kizárja, mikint a deb-
reczeni és pataki stb. collegiumok alapitói tettek : de Páz-
mány igaz hazafi, nagylelkű hazafi volt, alapítványát az or-
szág védelmébe bízta, — nagy hazafisága a nem leghelye-
sebb irányban készített törvény következtében a mi ká-
runkra akarna fordíttatni. Evvel azonban nem akar juk mon-
dani, hogy az egyetem, miután, csak egy van, nem országos 
érdek, s hogy az ország érdeke nem kívánná valamit tenni 
az egyetemre nézve. Az ország primása ebben segédkezet 
fog nyújtani a kormánynak. De az ország érdekét lehet elő-
mozdítani, csak jó akarat legyen, anélkül, hogy a kath. egy-
ház érdekei az egyetemnél, és az ő tulajdonjoga az egye-
temre sértetnék. 

Azonfölül a nemes báró ismert nemes lelkére számítva, 
kimondjuk, hogy mi az általa nem leghelyesebbnek nevezett 
irányt még a nemes báró urnák semmiképen körül nem 
irt ministeri helyzetére, és első cselekedeteire is érteni me-
részkednénk. 

A protestánsoknak nincs, nem kell sem cultus- sem 
tanügyminister. A keleti görögök szinte ugy vannak. A 
báró ur tehát csak a kath. püspökökre, csak a kath. isko-
lákra nézve minister. Ez a helyzet nem a leghelyesebb, mert 
midőn az egyik felekezetnek függetlenségét sértetlenül 
hagyja, a másiktól azt egészen megtagadja. A kath. religio 

megszűnt országos lenni, a XX-dik törvényczikk őt a ma-
gán felekezetekkel, melyek mindeddig az országtól elzár-
kóztak, egyenlővé teszi ; miért van tehát országos kezelés 
a kath. ügyekre és a kath. tanintézetekre ? Ez logica-ellenes. 
Vagy országos a kath. religio, mikint volt 1848 előtt, és 
akkor a X X törvényczikk elesik, vagy ha a kath. religio 
magán jellegű, mint a prot. felekezet, akkor ügyei országo-
san nem kezeltethetnek. Ha van minister,akkor a kath. religio 
uralkodó, ha nem uralkodó, a minister csak olyanokra ter-
jeszkedhetik ki, mint a protestánsoknál A helyzet anomalia, 
mert most a mi katholikus országosságunk nem más, mint 
országos függőségünk, a többi, országosan független feleke-
zetek mellett. 

Midőn a törvényhozás oly uton halad, hogy mialatt az 
egyik felekezetet függetlenségben meghagyva, a másiknak 
ügyeiről rendelkezik, és igy függésbe teszi, ez nem leghe-
lyesebb irány. 

Hogy ezen anomalia megszűnjék, a törvényhozásnak 
csak ennyit kellett volna tenni,hogy a cultus-ministerium mű-
ködését a kath. egyház jogainak biztosításával összhangzásba 
hozza. De épen ezt nem tette a törvényhozás, a cultusminis-
terium teendőit a kath. egyház jogaira, érdekeire nézve kö-
rül nem irta, a cultusministert, mint a kamarai többségnek 
bizományosát, nem pedig az apostoli királyi jogok gyakorla-
tának közegét mutatta be : ez nem leghelyesebb irány volt. 
Lehet, hogy a minister báró ur az apostoli király közege 
gyanánt fog működni, ez személyes erénye lesz ; de a tör-
vény hiányos, reánk nézve veszedelmes. 

Alkotmányos jogainkkal élve, még tovább megyünk 
s a minister báró ur szavait fenekig merítjük, hiszen sokat 
nem mondhat ki a minister, amit az újságíró kimondhat. 

A jó minister ur legjobban tudta, hogy hivatalának 
%o-ed része kath. ügy, s mégis alter-egoját prot. férfiúban 
választotta meg.Ez volt a nem leghelyesebb irány.Hogy minis-
teriumába zsidót, protestánst, görögöt felvegyen, helyén ta-
lál juk; de miért kelljen alter-egonak protestánst felterjesz-
teni ő Fölségének, mi ezt át nem látjuk. A kevés prot. 
ügyekre elég egy ministeri tanácsos is, államtitkár erre 
nem kell. 

Nem helytelenítünk a minister ur személyében, vagy 
államtitkáráéban semmit ; sőt a protestánsoknak adott válasz 
bizonyítja, hogy a minister ur lehető leggyengédebben akar 
eljárni : de a helyzet, melyen áll, az államtitkárságra tett 
felterjesztés, nem volt a leggyengédebb, vagy a minister úr-
ral szólva nem volt a leghelyesebb ; s kérdés,a báró ur utódja, 
fog-e ily gyengéden eljárni ? 

Tegyük fel, hogy törvény lenne; miszerint mindig prot. 
cultus- s oktatásügyi minister legyen ; váljon átadnák-e pro-
testánsaink az ő cultus- és tanügyeiket a ministernek, mikint 
neki a kath. ügyek át vannak adva ? Soha. Minket 
illetőleg pedig, katholikus legyen-e mindig a cultusminister ? 
nem határoztak semmit, de minden kath. közügyeinket ugy 
átadták a ministernek, mikint azt a kath. tanbizottmány 
kezelte ezelőtt a primás elnöklete alatt. íme ! lehet a 
személy legfigyelmesebb, de maga a helyzet nem figyel-
mes irántunk, mikor ügyeinkre nézve még arról sem 
vagyunk biztositva, hogy a cultusminister katholikus em-
ber lesz. Pedig ez vajmi szalmaszálos biztosítás lenne. 
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Most még hozzá prot. államtitkárral birunk. Tisztelünk 
minden protestánst, tiszteljük különösen Tanárky Gedeon 
államtitkár urat, kinek iratait ismerjük ; de hasztalan erő-
ködünk magunkkal, ki kell mondanunk, hogy leghelyesebb 
irány volt volna államtitkárságra kath. férfit terjeszteni ö 
Fölsége elé. 

Nem leghelyesebb volt tehát az irány, melyben halad-
tunk, ezt mondjuk a minister báró úrral, nem leghelyesebb 
a helyzet, melyen ministeriumának államtitkárságát látjuk. 
Ezt mi utegyengetésnek lenni gyanithatjuk, hogy a nemes 
báró után prot. férfi legyen a cultusminister. 

Ezt mondva alkotmányos szabadságunkkal élünk ; 
polgári kötelességeink hü teljesítésében a minister báró ur 
ra j tunk hiányt nem fog tapasztalni. Azt is mondhatjuk, 
hogy valamint a minister ur a helyzet anomaliáit személyes 
erényeivel helyreigazítani igyekszik, viselve annak terheit : 
ugyszinte mi is, meddig csak oly jó szándékot tapasztalunk, 
az anomaliák bonyodalmainak békés feloldásaiban minden 
tehetségeinket felajánlani hajlandók vagyunk. A mások 
által készített helyzet terheit viselnünk kell, csakhogy ami 
minket illet, soha nem mondhatjuk, hogy a helyzet nem 
hiányos. Sőt félünk, hogy hacsak a minister személyes eré-
nyei nem segítenek, majd a helyzetek nevelnek magoknak 
nemzedéket, és akkor, ha lesz is személyes erény, nem segít 
a helyzeten, — de félelemben láthatjuk előre, hogy nem lesz 
személyes erény akkorára. Igy tapasztalni leszünk kényte-
lenek, amit minden okos ember előre tudhatott, hogy a 
helyzetek erősebbek az embereknél. 

A hatodik jólelkű minister fogja csak mondani : bizony 
az irány, melyben haladtunk, nem volt a leghelyesebb. 

A vallásközönyösséget is kárhoztatta a minister báró 
ur, örülvén, hogy hazánkban még nincsen rémületes alak-
ban. A vallás credót tételez fel, amit az ember vall ; a credo, 
a symbolum pedig a prot. atyafiaknál, akik a Prot, lapot 
vezetik és töltik, már avas dolog. Hol nincs symbolum, nincs 
hit, hol nincs hit, nincs vallás,— amit vallásosságnak nevez-
nek, az hiu ábránd, kedélyérzelgőség, amit az előbbi szám 
első „ Vegyes"-ében Baráth Ferencz úrra nézve mondtunk. 
Nálunk van credo, van hit, az istenesség határozott fogal-
makon, törvényeken nyugszik és működik; de miután a 
törvény megengedi, hogy a deficiálás speculatioból is történ-
hessék, a hitközönyösségnek tág mező nyittatik, s megy, 
mint az országúton. Üdvözölhetjük,hogy még szélesebbre nem 
terjedett, de ha az irány, mely a magasabb osztályokba belo-
pódzott, megmarad, a nép egészséges zömét is megmételyezi. 
Mentsen Isten, hogy a debreczeni jó prot. nép a Prot, lapot 
olvasná és értené, mert templomát, melyen lelke csüng, üre-
sen hagyná, mikint ez külföldön van. 

A prot. képviselő uraknak adott válasz tehát igen he-
lyén lehetett : nem leghelyesebb uton haladtunk. 

Végre üdvözöljük a minister báró urnák végső szavait 
az adott válaszban. „Nem a vallás iránti közönyösség, me • 
lyet egyesek ujabb időben az államtól kívánnak, de minden 
vallásnak egyenlő tisztelete s hasonló oltalma mindenik 
felekezet teljes szabadságának, — ez azon elv, melyet ma-
gának a kormány kitűzött." 

Tehát nem atheu3 állam, melynek a P. Lloyd szószó-
lója, nem a „szabad egyház a szabad államban," melyet a 

„Vezéreszmék" irója ajánlgatott a P. Naplóban.1) Örülünk 
e nyilatkozatnak a minister ur részéről, s gondoljuk, hogy 
a magyar nemzet szellemével ellenkezik az államnak elsza-
kadása az egyháztól. A nemzet legnemesebb fiai, legnagyobb 
áldozatokat tevő polgárai az egyházi téren tűntek fel ; s mi 
kor az 1848-i törvényhozás mindazt, amit a kir. udvari 
cancellária és a kir. magyar helytartótanács tett, a minister 
kezébe tette le, ellenmondott a „szabad egyház a szabad 
államban" való elvnek, mert vallásközönyösnek mondani a 
kormányt, mégis kezébe a kath. egyházi ügyeket átadni, ez 
magában ellenmondás, és annyit jelentene, mint a kath 
egyházat államhatalmilag megrontani, megölni akarni. Mi-
után tehát a kormány viszi a kath. egyházi ügyeket, a többi 
vallásfelekezetekét pedig nem viszi, a kormánynak nemcsak 
vallásos, hanem kath. elven kell állani. De ez az, amit az 
1848-i törvényhozás ki nem mondott, sőt más valamit mon-
dott a XIX. és X X . törvényczikkelyekben, ami a minister 
báró ur nyilatkozatának becsét ugyan nem kisebbíti, de 
horderejét igen megbénitja. Ez a szabadelvüség örökös bűne, 
hogy következetes nem lehet. 

E nyilatkozatnak annál inkább örülünk, mert gondol-
juk, hogy a helv. hitv. kerület képviselőinek fogadtatásán 
az államtitkár is jelen volt, akinek eszménye a szabad egy-
ház a szabad államban. „Eszményünk, mely felé törekszünk, 
igy irt mult év augustusban az államtitkár ur, a „szabad 
egyház a szabad államban." „A főelv, mely felé a vallásügyi 
törvényhozást irányozni szükséges, „szabad egyház a szabad 
államban."2) Igaz csak főelv, csak eszmény, s azért egy időre 
az államtitkár a történeti alapokat lehetőleg tiszteltetni kí-
vánja ; de hova törekszik, kimondta. Az államtitkár szokta 
a törvényjavaslatokat kidolgozni, félünk, hogy eszménye 
felé, mely e fogadtatásnál a minister ur által kitagadtatott, 
igen erősen fog menni, a minister úrral ellentétbe jönni, s a 
helyzet ismét fogja mutatni, hogy az irány valóban nem a 
leghelyesebb. 

Mikor, ki által, mily körülmények között fog o nem 
leghelyesebb irány, melyben haladtunk, helyessé változni ? 
csak a jó Isten tudja. Addig az egyesek erényei pótolhatják 
a helyzetek hiányait, de a pótolgatás tartósan soha sem 
segit, utoljára is majd elmarad, s lesz ,aut: aut.' 

Igy veszszük fel, igy üdvözöljük a minister báró ur 
ünnepélyes nyilatkozatát, s benne ezen értelmet találjuk : 
,atyafiak ! a nemzet palladiuma a vallásosság és jó erköl-
csösség ; de az áttérések mindakettőt rontják, ez nem jói van, 
— ti az áttértek házasságát felbontjátok, ez nem jól van. 
Továbbá kedves atyafiak ! a felekezetek között, a haza, a 
nemzet érdekében kell, hogy béke és kölcsönös tisztelet 
uralkodjék, azért sem a középtanodákat, sem az egyetemet 
a kath. egyháztól el nem vehetjük, mert ezek az övé ; ha 
senkiét sem lesz szabad bántani, akkor a ti iskoláitok is 
biztosságban vannak. Lelkészeiteknek pedig mondjátok 
meg, hogy ha van közöttök olyan, a kath. alapítványok 
után ne leselkedjenek, ne ólálkodjanak, mert ez szent va-

') 1866. 255. 262. 265. 272. számok. 
z) Brot. egyh. és isk. lap 31. sz. aug. 5. 1866. — „Szabad egyház a 

szabad államban" mind elejétől fogva állandó jelszava volt a Prot. egyh. 
és isk. lap"-nak. Ballagi nov. 11-én lapjának 45. sz. 1866. 



232 w — 
gyon, ez nem az övék, nem tiétek, hanem másé, akinek saját-
jára épen olyan joga van, mint nektek a tiétekére. Te pedig, 
kedves államtitkárom ! a laicus állam eszményedet hagyd 
kint,vagy tartsd zsebedben, de hivatalos dolgaidban feléje ne 
törekedjél, mert a kormány, mely téged szolgálatba foga-
dott, nem akar vallásközönyös államot ; de mily vallást vall-
jon az állam,azt még reád nem bizom/—Es igy a „különfélék" 
rovatából kiemelt tekintélyes ministeri nyilatkozatból látjuk, 
hogy a m a g a s a n f e l e l ő s kormány a „Religio" elveihez 
hajlanék, habár ezeket bevallani, az ifjúság miatt, még elég 
ereje nincsen. 

ROMA, mart. 28. 0 szentsége tegnap reggel a vaticani 
palotában titkos consistoriumot tartott, melyet rövid allocu-
tioval megnyitván, azonnal kinyilatkoztatta, hogy boldog 
Cousin Germanát, Francziaországban, toulousi érseki me-
gyében levő Pibrac helységben lakott szüzet a szentek közé 
szándékozik iktatni. Germana 1854-ik év május havában 
kiáltatott ki boldognak. 

Erre Patrizi bibornok, a szertartásokról nevezett gyü-
lekezetnek elnöke jelentést tett boldog Germana ügyéről, 
hogy a bibornokok, megismervén az ügy mibenállását, biz-
ton szavazhassanak. 

Bevégezvén a bibornok ur az előadást, a szentatya 
kérdést tett a consistorium biboros tagjaihoz, nyilatkozná-
nak afölött, kell-e boldog Cousin Germana szüzet a szentek 
közé iktatni ? A bibornokok egyenkint szavaztak : ,piacet.' 
Erre a szentatya kimondta, hogy Germanát a szentek so-
rába fogja beiktatni, de a napot erre egy más cousistorium-
ban fogja meghatározni, amelyben a bibornokokon kivül 
még az egész világból Romába hivott püspökök is fognak 
szavazni. 

Ezen ügyet bevégezvén, a szentatya következő 
egyházaknak adott főpásztorokat : az alexandriai patriar-
chal egyháznak a hitetlenek tájain B a l l e r i n i Pált, volt 
milanói érseket, — a milanói érseki megyének Lombardiá-
ban C a 1 a b i a n a Lajos casalei püspököt, — reimsi érseki 
megyének Francziaországban L a n d r i o t János rochellei 
püspököt, — algeri most felállított érseki megyének L a v i -
g e r i e Károly nancyi püspököt, — molfetta-giovenazzo-
terlizii megyének Apuliában R o s s i n i Cajetan aceranzai 
püspököt, — folignoi megyének Umbriában G r i s p i g n i 
Miklós poggioi püspököt, — imolai megyének Romagnában 
M o r e 11 i Vincze cesènai püspököt, — casale megyének 
Piemontban F e r r é Péter paviai püspököt, — comachioi 
megyének Romagnában S p o g 1 i a Sándor ripatransonei püs-
pököt, — reggioi megyének Emiliában M a c c h i Károly 
milanói prépostot, 1859-ben kinevezett cremai püspököt, — 
macerata-tolentinoi megyének Picenumban F r a n c e se h i ni 
Cajetan folignoi cz. kanonokot, — potenza-marsecoi megyé-
nek Basilicatában (Nápoly) F a n i a d e R i g n a n o Antal 
minorita atyát, — adriai megyének Velenczében C o l l i 
Pétert adriai kanonokot, — coni megyének Piemontban 
F o r m i c a András albai áldozárt, — astii megyének Pie-
montban S a v i o Károly turini egyetemnél hittanárt, — 
saluzzoi megyének Piemontban G a s t a 1 d i Lőrincz hitta-
nárt a turini egyetemnél, — albai megyének Piemontban 

G a 1 e 11 i Ödön hittanárt, — alessandriai megyének Pie-
montban C o l l i Antal novarrai kanonokot, — pistoja-pra-
toi megyének B i n d i Henrik hittanárt ugyanott, — ampe-
rias-sarupioi megyének Sardinia szigeten Y i r d i s Péter 
káptalani helyettest, — győri megyének Magyarországban 
Z a l k a János kanonokot, apátot, papneveidei igazgatót s 
hittanárt, — rochellei megyének Francziaországban T h o -
m a s Bencze autuni püspökhelyettest, — nancy-touli me-
gyének Francziaországban F o u l o n József az egyházi 
ékesszólástan tanárát a kis papneveldében, — verduni 
megyének H a c q u a r d Ágoston plébánost, — constantinei 
megyének Algiriában Las Casas B o l d o g plébánost. 

A catanai, milanói, reimsi, algiri, turini, messinai, scu-
tarii érsekség most állittatott fel, egyesittetvén az antivari-
ival, hol P o o t e n Károly az érsek. 

VEGYESEK 
A „Kath. Lelkipásztor" III-ik füzete május—juniusra 

szólva megjelent, tartalmúi hozza a húsvét utáni Il-ik vasár-
naptól pünkösd III-ik vasárnapig folyó egyházi szentbeszé-
deket, a közbeeső ünnepekkel együtt. Majd minden vasár-
napra két szentbeszéd van, azonfölül nepom sz. János 
napjára, szentháromság ünnepére, űrnapjára, keresztelő sz. 
János s Pál napjára. A szentbeszédek szerzői vagy fordítói 
között már ismert nevekre találkozunk, u. m, Rosztóczky, 
Irsik, Pellet Ödön, Fatér, Horváth Endre, Nagy Sándor, 
Egry, Molnár Pál, stb. — A főt. szerkesztők és kiadók 
semmi munkát sem kiméinek, hogy a nagyérdemű lelki-
pásztorkodó testvéreiknek mintabeszédekkel szolgáljanak ; 
ezeket az időszak előtt jóval előre és mindig pontosan meg-
küldik, — figyelmeztetésül azonban tudatják a t. cz. előfize-
tőkkel, hogy a féléves előfizetők illetősége ezen füzettel 
végét éri, azért, akik a további folyamot is kivánják, a 
megrendeléssel ne késsenek el. 

Kaptuk a Czelder Márton első magyar prot. missiona-
rius által Galaczon kiadott „Missioi lapok" 4., 5. január, 
februárra szóló füzetét. Tisztelt olvasóink már ismerik e 
füzeteket. Czelder ur Bukurestből sok kellemetlenségek 
után távozva, a prot. missioi ügyet Galaczon folytatja. Ö 
nem symbolicus protestáns, de ecclecticus, vagyis amint az 
ő jelszava mondja : „sem görög, sem keleti, sem genevei, 
sem ágostai, hanem mindenek fölött keresztény." Ebben t. 
Ballagi úrral egy teren áll, de tőlünk igen távol. Lapjaiban 
méltán emel panaszt a székely leányok kivándorlása és 
ocsmány viselete ellen Oláhországban, ahol a ,magyar nő' 
és ocsmányság majdnem azonossá válik. A szülök kereske-
dése lányaik szüzességével méltán megrovatik általa. De 
képes-e visszatartani őket, amint vallomása szerint iparko-
dik, ez más kérdés, mi legalább a protestantismusban erre 
eszközt nem találunk. A házasságot szentségnek, feloldoz-
hatatlannak nem tekintik, hanem csak időközi törvénynek ; 
ha már egy nö becsületesen köt kötvényt 10—15 évre, miért 
ne kötne becsületesen kötvényt 10—15 perezre? Az idő 
hosszasága mellékes körülmény. Igy megy a dolog, ha 
a kath. dogmától elszakadunk. — A lapok többi részei 
apologia pro domo sua ; Czeldert sok viszontagság érte, e la-
pokban saját igazoltatását folytatja, s Koos ellen, ki őt az 
oláhországi prot. missioban felváltotta, elég éles kifejezése-
ket használ, melyek, családi ügyek lévén, általunk szépen 
mellőztethetnek. 

Szerkesztői tudósítás. 
Király . . . a. D—y Gy. A 8 gyertyatartó s pacificale uton vannak ; 

a kiszabott számitáson fölül még 7 ft . lesz fizetendő. Nem lehetett alább. 

Folelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL.   
Nyomatott Pesten 1867. Ko esi Sándor által (Erkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

í. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Lelkipásztorkodási tárgyalások. — 
Egyházi tudósítások. — Szentszéki határozat. — Irodalom. 
— Vegyesek. 

Lelkipásztorkodási tárgyalások. 
e) Az úgynevezett templomi ajtatosságok, va-

sár- és ünnepnapok délutánján, valamint hétközna-
pok estvéjén is, ugy látszik nekem, nem ritkán vál-
tak a szomszédok között viszálkodás, hogy ne mond-
jam, visszavonás anyagává. — Például csak a Má-
riahavi ajtatosságot, s a szent-olvasó-társulat imád-
ságait emlitem. Mi az elsőt illeti, hazánkban ugyan 
nem sok helyütt divnak még, de hol megvannak, 
valamint a külhoni megyékben, azok tartási rendje 

*^!lÍ |fyék püspökei által rendezve van ; még a na-
pok és órák megválasztására nézve szabad kéz en-
gedtetik; — s igy megtörténhetik, hogy egy helyütt 
mindennap, másutt kétszer, háromszor egy héten, 
vagy épen egyszer tartatik. Az eszélyes lelkipász-
tor, oly megyében, hol ezen ajtatosság tartása nem 
parancsoltatik, annyiszor és akként tartandja, mint 
azt a reá bizott község viszonya és körülményei 
igénylendik ; és hogy az eltérések miatt miként tá-
madhat viszály a lelkipásztorok között, az előttem 
megfoghatatlan. Én, az igaz, azt tapasztaltam mint 
falusi lelkipásztor, hogy a nép, habár az újításokat 
nem mindig örömmel fogadja is, az ilyetén ajtatos-
ságokra, kivált a jámbor asszonyi nem, szívesen és 
kedvvel jelenik meg : azért azt mondom, hogy e te-
kintetben a lelkipásztor kezét megkötni nem lehet, 
mert nekem épen ugy, mint más sorsos társamnak, 
tudnom kell, mi hasznos és üdvös a népnek, mely 
gondoskodásomra bizatott; azt állitom, hogy az ily 
ajtatosságok igen czélszerük a hit-élet emelésére. — 
Épen igy van a szentolvasó-társulati ajtatossággal. 
— Tapasztalás után szólok : sokan a nép közöl nem 
ismerik az olvasó-imádság szépségeit, s ha a lelki-
pásztor megmagyarázza azokat, valamint a haszno-
kat, melyek azokkal összekötve vannak, s nem saj-
nálja a fáradságot,hogy sit et in hoc exemplum gregis 
ex animo, sok sok haszna lesz fáradságának, s édes 

örömmel csoportosul népének nagyja, kicsinye kö-
rülte. Egy szent életű papról olvastam, hogy saját 
fárájabeli hiveire nézve következő isteni-tiszteleti 
rendet állapított meg vasárnapokra: reggel 8 óra-
kor prédikáczió és szentmise, 1-től 2-ig hittanitás, 
3 órakor délután vecsernye. 5 órakor szent-olvasó. 
— En e példát követve, mint falusi lelkipásztor igy 
osztanám el a vasárnapot: 9 órakor szentmise és 
prédikáczió, 2 órától 3-ig délután hitoktatás, utána 
letenye, vagy vecsernye, mit az uralgó bűnökről, 
vagy valamely erényrőli szent-beszédke lehető né-
pies modorban tartva követhet, vagy a Krisztus s 
boldogságos Szűz, vagy valamely szentnek életét 
magyarázhatjuk, azután szent-olvasót végezve, s 
szent énekeket rengedeznénk az Urnák ; — s ezt a 
lehető pontossággal megtartva, senkit nem kénysze-
rítve, csak kérve, intve a megjelenésre, mert hiszem, 
hogy legalkalmasabb eszköz arra, hogy a népet a 
hasztalan káros házalástól, az ifjúságot vasárnapi 
kicsapongásaitól megóvjuk ; és Isten áldása lesz a 
munkán, úgyhogy s gyakorta megtörténik, hogy 
kis templomunk alig lesz képes a résztvevőket be-
fogadni. Ebből azonban nem akarnám azt következ-
tetni, hogy az isteni-tisztelet e rendje legczélszerübb 
minden plébániára nézve, de azt igen is követelném, 
hogy azért, mert valamely pap az ily ajtatosságok 
tartása és behozatalában többet, kevesebbet tesz, 
félre ne magyaráztassék, vagy épen bántalmaztas-
sák, miután óhajtóm, hogy e dolgokban az egyönte-
tűség ne követeltessék, nem annyival inkább, mint-
hogy e téren nem igen tapasztalom, hogy valaki 
túlzásokba menne.1) 

f) Szentelmények. — Ha valamiben, bizonyára 
e pontban még manap is a legtöbb eltérések van-
nak. — Én ennek okát nagyrészt a tárgy gyengéd-
ségének tulajdonítom, mely a legtudományosabb 
hittanárok által is, mint azt a legújabb irodalmi 

*) A canoni látogatás, vagy szokás által megszabott 
órákat meg kell tartani ; a plébános szabadsága csak a többi 
időre alkalmazható. Szerk. 
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termékek mutatják, különbözőleg tárgyaltatik ; azon-
felül oly tárgy ez, melynek tanulmányozását, a 
könnyelmű felvilágosodástól elkapatva elhanyagol-
ták, s csakúgy félvállról vették azt; pedig e szentel-
mények, s annak felséges szertartásai, az isteni üdv-
gazdászatával lényegesen összeforrva vannak, s 
azokban az üdvnek sokkal fontosabb eszköze rej-
lik, mint azt talán sokan képzelik is. — Ha már 
gyakorlatilag veszem a szenteléseket, a lelkipásztor-
biztosán lialadand, ha e téren is, ha egész szigorral 
az egyházi joghatóság által helybenhagyott benedi-
ctionáléhoz ragaszkodik, mely előszavában a leg-
szükségesebb felvilágosításokat szolgáltatja a szen-
telés lényege- és hatására nézve. Már mi az egyes 
szenteléseket illeti, ezekre nézve részint a vakhit te-
kintetéből, mely ahoz csatlakozik, részint az üzér-
kedés miatt, mely ahoz köttetik, részint a vizenyős 
felvilágosodás folytán még áldozárok között is bi-
zonyos visszatetszés s tartózkodás uralg azok iránt 
el annyira, hogy valóban némi erélyre van szükség, 
hogy az észlelkedő Ítéletek, vagy jobbau mondva 
előitéletek, s talán részben értelmetlenség ellenében 
bizonyos szenteléseket, melyeket az egyház hely-
benhagy, p. o. pecudum, stabulorum etc. végrehajt-
sunk, szenteléseket, melyek már nem egyszer voltak 
viszálkodás tárgya a szomszéd lelkipásztorok között, 
s nem veendi senki tőlem sértésnek, ha azt mondom, 
hogy e téren a fiatalabb papságnak az öregebbel 
gyakran vannak nehézségei. — Igaz, a magát min-
denben egyenlitő, mindent önmagának tulajdonító, 
Isten segélyét kizárni szerető haladó kor ritkán 
veszi már igénybe ez érdemben szolgálatunkat; de 
mégis e részbeni megnyugtatásul egy tekintélyes 
szakférfiú, Visemann bibornok szavait idézem, ki a 
„Dublin Review" czimü folyóiratban, Pynder János 
ellenében, ki ily czimü gúnyiratot „Popery in alli-
ance with Heathinisme" (a papság szövetségben a 
pogánysággal) tett közzé, épen az állatok megáldá-
sát (benedictio animalium), nevezetesen a romai sz. 
Antal templomnál szokásos lovak megáldását veszi 
pártolása alá, midőn ellenfelétől kérdezi: „Hát nek-
tek semmitek sincs, mi e szertartáshoz hasonlít? 
Nem kétkedem, hogy önök a vallásos formákat 
szorosan megtartják, s bizonyára étkeiket naponként 
megáldják, de hol nagyobb a balhit vagy a pogány 
őrültség, ha önök élő vagy holt állatot áldanak 
meg, mely ha megvadul, koldussá teheti önöket, 
vagy egy fáczánt, avagy foglyot, mely csak a mér-
tékletlenség által válhatik károssá? Nem látja ön, 
hogy az oktalan állat megáldása csak egy más alak, 

hogy azok, kik azt használják, áldassanak meg? és 
miután ön nem talál semmi felötlőt azon eszmében, 
hogy valamely eledel, vagy megölt állat megáldas-
sák, vagy afelett imádság mondassék. bizonyára 
nem lesz nagyon káros, ha az áldást addig mondjuk 
el afelett előlegesen, még él." -— Nem elemezem to-
vább e tárgyat, megemlitém, mert az egyház szoká-
saihoz tartozik, s azt hiszem, hogy a nagy elhunyt-
nak nyilatkozata mindenkit megnyugtathat és egye-
sithet. 

g) Egyházi fegyelem, mind bent a templomban, 
mind azon kivül ; — minthogy csakis azon ponto-
kat akarom érinteni itt, melyek talán a viszályra 
adhatnának okot hivatásunk körében, mindenekelőtt 
az ifjúsági testvérületek, (sodalitates) s vasárnapi is-
kolákat emlitém. — Habár én, mennyire felfogni 
tudom, az ily egyesületeket és testvérületeket ugy 
tekintem, mint eszközöket a mindent vezérlő isteni 
gondviselés kezében, melyek által az ifjúság napja-
inkban a lelki, testi tisztaságban lehetőleg megtar-
tatik, s a fenyegető veszélyektől megóvatik, távol 
van tőlem a szűkkeblűség, hogy azt állitsam. mint-
ha ezen egyesületek egyedüli s átalános eszközök 
volnának a czél elérésére, mert mint a boldog em-
lékű Möhler mondá: „a legjobb dolgot is, semmivel 
alaposabban meg nem rongálhatjuk, mintha azt 
mindenre nézve üdvhozónak állítjuk,"'-) „az ily íel-
fogás, igy folytatja Möhler, szükségképen egyolda-
lúság s fonákságra vezet; — csak Isten egyedül 
absolut jó ; a viszonylagos jó, ilyen csak a viszo-
nyokhoz képest lehet. Az utóbbit az elsó'vel felcse-
rélni, az eszközt a czéllal összetéveszteni, Isten-el-
leni bűn, s azt mutatja, mily kevés alázatosság s 
megfontolás van az emberekben." Az igazságos ba-
rátai, és ellenei e társulatoknak, ugy látszik, nem 
mindig ismerték s fontolták meg; állításomat öröm-
mel visszavonom, ha meggyőzetem, hogy ez érdem-
ben a nagy szaktudósokkal tévelyben vagyok; de 
mig erről meggyőzetem, addig minden lelkipásztor 
kötelméül tekintem annak megszivlelését, hogy az 
igaz és őszinte lelkipásztorkodás e tekintetben is tá-
vol tart minden viszálkodást s egyenetlenséget ; any-
nyival inkább, minthogy e testvérületek, e társula-
tok, eszközök a czél, az erkölcsi haladás lehető el-
érésére. — Tapasztalatból mondhatom, hogy sok 
lelkipásztor e testvérületek felállítását azon okból 
hagyá el, mert öntapasztalata folytán azon meggyő-
ződésre jutott, hogy személyisége ily társulatok ve-

2) Weber Beda Character — Bilder 15 1. 
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zetésére nem igen leend alkalmatos ; — mások, mert híjával 
voltak az időnek azok vezetése és kezelésére; ki is tagad-
hatná azt meg, hogy egy társulat vezetése- s testvérület ke-
zelésére nem minden egyéniség bir a kívánt kellék- és tu-
lajdonokkal ; én azt hiszem, hogy e téren az üdvös kétke-
dés, vagy az alkalmatlanságnak férfias beismerése, sokkal 
tiszteletre méltóbbá tesz egy papot, mintha a közerkölcsiség 
nézpontjából, saját lelki s erkölcsi erejének számbavétele 
nélkül mindenre vállalkozik, mit talán szomszédja, szemé-
lyes tulajdonit tekintve, üdvös haszonnal kezdeményezett. 
I t t valóban sokszor kevés az alázat, kevés az átgondolás. 
— Az egyház fegyelméhez számítom tovább a farsang utói-
só napjaiban tartatni szokott negyvenórai ajtatosságot, azon 
szent gyakorlatot, mely a keresztény világ számtalan tem-
plomaiban használtatni szokott. Igaz, hogy valódi erőszakos 
ellentét, midőn a szomszéd községben, vagy talán helyben 
is, a legörültebb kicsapongás foglalja el az uralmat, még a 
szomszédban, vagy talán helyben is a józan nagyobb rész, a 
legszentebb Oltárí-szentségben elrejtett legfölségesebb, dicső 
királyi trónja kívül csoportosul. A szélsőségek élesebben 
alig találkozhatnak ; és mégis azt mondom, hogy ennek da-
czára nincs semmi ok a szomszéd lelkipásztorok közötti 
meghasonlásra, még akkor sem, ha egyező nézetben volná-
nak, valamint a farsang bolondságai, ugy a nevezett áhítat 
czélszerüsége felett ; — tekintetbe veendik községeik egyéni 
tulajdonait, s nem tévesztendik szem elől, hogy a sokszor 
gyermekies farsangi örömök elleni tüntetés és szigor egyik 
községben az örömöket, a bűnös gonoszság út jára terelheti, 
még ugyan azon tüntetés a másikban a legszerencsésebb 
eredményre vezet, s a kedvcsapongások, s gyakran fertel-
mes kihágások mintegy villanyütésre megszüntetnek; az-
után nem feledendik a lelkipásztorok, hogy azon remény is 
táplálhatja őket, hogy az egyik község ez érdembeni jó pél-
dája, megtéritője lehetend a másiknak. 

2. Egyetér tés a szomszédi viszonyokban. — Nem té-
vedek, ha a szomszédi viszonyok alatt a szomszéd lelkipász-
torok közötti személyes viszonyokat értem, melyek például 
a lelkiekbeni segélyre, valamint a szorosabb értelemben vett 
magán-életre vonatkoznak. — Mi mindenekelőtt az utóbbit 
illeti, valóban nagy Isten áldása, ha szomszédunk olyan, ki-
nél sokszor megtört, elfáradt lelkünk enyhes szórakozást ta-
lálhat, oh de még jobb, ha nem egy, hanem minden szomszé-
daink olyanok. A legerényesebb áldozár is, kinek legfőbb 
öröme parochialis lak-körében lehetni, s ott elvonulva a vi-
lágtól lelkismeretesen használja az Istentöl reá bizott talen-
tumokat, időnkint mégis érzi szükségét, hogy elhagyja szo-
báit, s ott gondjait, munkálkodását, valamint sokszor reá 
nehezülő terheit hátrahagyván, kisebb vagy nagyobb szóra-
kozást keressen, mely forrásává válik, hogy erőt, kitartást 
gyűjtsön munkájának tovább folytatására. — Megtörténik 
ez, vagy kül mozgás, vagy mi ezzel összekötve van, a szom-
szédok látogatása által. — Szólhatnék itt a nyilvános he-
lyek, valamint magán-házak s társaskörök látogatásáról ; — 
igaz, hogy az élettől magunkat tökéletesen elszigetelnünk 
nem lehet, igaz, hogy magán-házak látogatása gyakorta 
égető szükség a papra nézve; azonban tudva, s keserűen 
tapasztalva, hogy a világ ott is itél, hol nincs ok, akkor is 
bánt, mikor ártatlanok vagyunk, vigyázók legyünk e tekin-

tetben ; a nyilvános helyek, zajos társaságok felkeresése nem 
nekünk való, ott a felhevült kedélyek, itt a szabadabb tár-
salgás gyakorta vagy pirulni késztetik az embert, vagy 
kénytetve lesz, hogy mindkettő ferdeségeit osztva, tűrhetővé 
tegye magát a társaságnak. Gyűjtsünk inkább hében-korban 
magunk körül néhányat jobb embereink közöl, s élvezve 
körükben mértékletesen Isten szent áldásait, múlassunk já-
tékkal, szórakozzunk, de mindig vigyázva ; vagy, mert ho-
nunkban paptársaim többnyire gazdálkodásra szoritvák, ott 
a tiszta természet kebelén ügyeink vezetése és rendezésében 
keressünk szórakozást ; különben is a sok keserű csalódások 
árán szerzett élet-tapasztalás mindnyájunkat megtanít, és 
taníthatott ismerve a világ irántunki érzelmeit, e kettős mon-
dat igazságára : „qui bene latuit, bene vixit" és „quoties in-
ter homines fui, semper minor homo redii." 

Minthogy a lelkipásztor is ember, megtörténhetik, 
hogy egyik vagy másik közölünk egy meglopott pillanat-
ban, átkos rágalmak s bántalmak meghallgatásának ado;t 
helyt szivében, s ebből ellenszenv, s a szomszédi szeretettel 
oly homlokegyenest ellenkező elhidegülés, vagy épen mi ir-
tózatos egy papnál, ellenségeskedésnek esett áldozatul. Én 
azt hiszem, hogy az őszinteség, becsület és kímélet mellett, 
alkalmas időben felhasználva, a visszavonás elhintett mag-
vát mindjárt csirájában elfojthatná, s rendes kerékvágásba 
zökkentené a dolgokat, ha a barátságos nyiltság gyakor ta 
negélyezett szeretet nem lépi tul a kimély szabályait ; — 
meggyőződésem, hogy az egyetértést misem hozhatja job-
ban helyre, mint a nyiltság, s barátságos testvéri felvilágosí-
tás a bekövetkezett félreértések felett. És mert a pap is em-
ber, meglehet, hogy ez, vagy amaz bűnben hosszabb időtől 
fetreng, sőt már azon határig ért, hol a botrány kezdődik ; 
valóban e tekintetben nincs szerencsétlenebb ember egy 
papnál, miután többnyire csak akkor figyelmeztetik őt hi-
báira, s gyakorta csak a gonosz hir vádjai által, midőn már 
nagyon is messze ment ; — s ha volna igaz szeretet a keb-
lekben, nem a szomszédnak volna-e kötelme, megtenni ide-
jén korán, feltéve természetesen, hogy köztök szívélyes vi-
szony van, a correctio fraternát ? Az igaz, hogy nehéz dolog 
ez, s valóban könnyebb elmondani, mint teljesíteni azt ; hi-
szen tudjuk, hogy minden szenvedély vak, s meglenne is a 
jóakarat , a megátalkodás sallangjaival aggat ja be az t ; az-
után nem tapasztaltuk-e már keservesen, hogy az embereket 
az önzés lelke vezérli, nem tudjuk-e, fájdalom, magunk kö-
zött is, hányszor megtörténik, hogy kárörvendve tapsolunk 
más szerencsétlenségén, s ahelyett, hogy takarnánk a hibá-
kat, s szeretettel megtérésén munkálkodnánk, fel tárjuk, s 
gyakorta vesztére használjuk azokat, még akkor is, ha csak 
gyanakodásnak, s nem valónak vagyunk birtokában ? — 
pedig erös hitem, hogy a jó szó itt sem tévesztené hatását , 
hiszem, a becsületes szomszéd jó szándéka félremagyarázva 
nem leendne, s C3ak gyengéd kimélet és szeretettel tegye fi-
gyelmeztetését, csak a medice cura teipsum alkalmazható ne 
legyen, a siker el nem maradand; s ha igen, vigasztaljuk 
magunkat : salvavi animam. — Mi a szomszédi viszonylatot, 
a lelkiekbeni segítségre nézve, mind a jóllét, mind a beteg-
ség perczeiben illeti, erre mindenkinek szüksége lehet, azért 
senki ezt el nem odázza magától, annyival is inkább, mert 
ez a szeretetnek legcsekélyebb követelménye, miután itt 
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kötelességről is van szó. — Végezetül érinthetném még a 
viszonyt, mely a hosszabb betegség, vagy épen a szomszéd 
halála következtében fejlődik, de itt a megrendelt köteles-
ségek teljesítése oly közelről érint mindnyájunkat, hogy e 
részben viszály soha nem fejlődhetik ki. Ki álland mellet-
tünk halál-küzdelmeinkben, ha szomszédpaptársunk megta-
gadja azt ? 13a valaha, bizonyára a halálban hasonlitunk leg-
inkább isteni mesterünkhöz, miután a haldokló pap, mint ő 
elhagyatva van, ha csak nem áll mellette egy hűséges János, 
és az isteni kegyelem Anyja nem jő hozzá a mennyből vi-
gasztalására. Azért szeressük egymást; egyetértve 
munkálkodjunk saját egyházunk javán, s ha hibáink van-
nak is, s javitni igyekezve, takargassuk azokat, hogy látván 
a megszégyenült világ tetteinket, akaratlanul is felkiáltson: 
valóban Jézus tanitványai ezek. T. — 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, april 1-én. (Szabad egyház szabad államban.) 

Alig volt valamely század a nagy szólamok előteremtésében 
oly gazdag, mint a miénk, korunk hősei azt t a r t j ák : mun-
dus vult decipi — ergo decipiatur. Nagy szavakat sokat je-
lentő, sokat igérő szólamokat dobnak a tömegek közé; s 
minthogy a tömeg gondolkodni nem szokott, eszméletlenül 
mondja s hangoztatja azokat a hösök után, megfontolatlanul 
lelkesül általok s mellettök. — így gyártatik azután a köz-
vélemény, azon nagy hatalom, mely előtt, mint mondják, 
meg kell hajolni; azon Moloch, mely előtt porba borulni, 
azt vakon imádni, neki mindent feláldozni kénytelen min-
denki, hacsak a bálványozó tömeg vad kaczajának, vagy 
gyakran az eltiprásnak magát kitenni nem akarja. 

Ily nagy szólam a többi közt a nem rég felfedezett, s 
folyton kürtöl t : „szabad egyház szabad államban." Tagad-
hatlanul, sokat mond, sokat igér ezen mondat; de óvakod-
jál mélyebben kutatni rejtett értelme után, mert különben 
teljesedésbe menend rajtad a magyar közmondás: „nesze 
semmi, fogd meg jól;" óvakodjál feltétlen hitelt adni, ne-
hogy „macskát végy a zsákban." 

„Szabad állam"! ki ne lelkesülne e mellett?! A népek 
százados küzdelmeit diadal koronázza, amiért annyian lel-
kesültek, melynek eléréseért annyian fáradoztak, izzadtak, 
ime napjainkban már valósult; megvan, vagy legalább kö-
zel van, hogy meglegyen a szabad állam; a felséges nép 
immár jogait kivivta, jogai élvezetébe lép;1) élhetjük tehát 
az arany szabadságnak arany napjait, élhetünk aranjuezi 
boldog napokat. így gondolkodik, igy lelkesül napjainkban 
a tömeg. Ne háborgassuk álmodozásaiban. — Igaz ugyan, 
miszerint vannak egyes lelkesek, kik az állam szabadsága, 
a felséges nép joga mellett az egyénnek, mint ilyennek sza-
badságára is szeretnek gondolni, s ugy vélekednek : misze-
rint a szabad állam csak ugy lehet szabadságában-valódilag 
boldog, ha minden egyes lehető legbiztosabban eléri azon 
czélt, mely miatt minden állam létezik : t. i. jogainak védel-
mét s ezáltal lehető legnagyobb jólétet élvez az államban; 
— miért is törekvéseik, legalább óhajtásaik oda irányulnak, 
vajha minél több tekintet lenne azon egyesekre, azon ele-
mekre, melyek az államot alkot ják; ép ugy, mikint az épi-

') Igen, liogy adót fizessen. — Szerk. 

tésznek, ha nagy s tartós épületet akar emelni, tekintettel 
kell lennie azon egyes anyagok tömörségére, melyek maj-
dan az épületet alkotják, azon ragaszra, mely ezen anyago-
kat, ugy szólván, egy anyaggá varázsolja össze. 

Azonban a tapasztalás azt tanitja, miszerint ily tekin-
tet az egyesre, ennek jogaira, jólétére, az államot alkotó ösz-
szetartó elemekre, korunkban merően mellőztetik azok ál-
tal, kik az államokat nem mondjuk felforgatni, de ujjá ala-
kítani igyekeznek; most csak a complexum az összeség jő 
tekintetbe; salus reipublicae suprema lex esto az irányelv, 
az úgynevezett közjó, közérdek az, melynek érdekében az 
egyesnek szabadságát korlátozzák, megsemmisitik, melynek 
érdekében s ezereknek java feldulatik, feláldoztatik, joga 
tiportatik; mi legyen azután az a közjó, ha mellette százan 
s ezeren sanyarognak, jogaikból, jólétükből kiforgattatnak, 
értse aki tudja. „Valóban bámulatos, mondja Eötvös József 
báró ,,a 19-ik század uralkodó eszméi" czimii munkájában (I. 
k. 115 lapján,) hogy korunkban, melyet a legvastagabb ön-
zésről s anyagiasságról szoktak vádolni — ő ugy gondolja, 
hogy méltánytalanul — de mely az anyagi érdekeket min-
denütt latba veti, épen az álladalom organisatiojánál oly cse-
kély fontosságúnak tekintetik e kérdés: mily befolyással 
lesznek bizonyos álladalmi intézkedések az egyesek jólétére." 
Okos-e, helyes-e, jogos-e ezen kérdések mellőzése, afölött 
most nem vitázunk. Maga a nemes báró felel e kérdésre a 
417. lapon : „Okos dolog-e korunkban mindig csak a köz-
jóról beszélni, s nem lenni figyelemmel arra, minő befolyást 
gyakorolnak az állam intézményei sok egyes személy jólé-
tére ? Kétségkívül azon állam volna a legboldogabb, hol 
minden egyes az ígért javát mindig elébe tenné saját érde-
kének ; de ha az eszmény elérhető, csak ott lehetséges az, 
hol az állam az egyesek jólétére a legtöbb figyelmet fordit." 

Szerintünk az államot elöljárók s alattvalók képezik; 
vagyis az állam áll olyanokból, kik parancsolnak, s olyanok-
ból kik engedelmeskednek; az elsők azért vannak, hogy 
az utóbbiakat vezessék — nem mondjuk orruknál fogva — 
valódi érdekeik elérésében ez joguk, ez kötelességük, többet 
maguknak az állam kezelői jogosan nem követelhetnek, s a 
jólétre nincs több joguk, mint az alattvalóknak ; — köteles-
ségük azonban mindenben az alattvalók valódi ügyét tekin-
teni, azt keresni, s minden erkölcsi uton előmozditani; nem 
szabad önmaguknak mindenható hatalmat tulajdonitani, utó-
piák után kapkodni, saját boldogitási eszméiket az alattva-
lókra rátukmálni, valódi elérhető jólét helyett eldorádót Ígér-
getni, költött jogok nevében a valódiakat tiporni; szűrös 
jólét helyett csillogó koldus tarisznyát akasztani az alattva-
lók nyakába. Nem eléggé ajánlhatjuk e tekintetben az öreg 
államférfinak Cicerónak (de off. 1. 25. 85.) tanácsát a mos-
tani államférfiak figyelmébe: „Qui reipublicae praefuturi 
sunt, duo Piatonis praecepta teneant: unum, ut u+ilitatem 
civium sie tueantur, ut quaecumque agunt ad eam referant, 
obliti commodorum suorum; alterum, ut totum corpus rei-
publicae curent; ne dum partem aliquam tuentur, reliquas 
deserant." 

Nem szabad tehát az állam nevében a közjó, a közér-
dek ürügye alatt oly intézkedéseket tenni, melyek az egye-
seknek érdekeivel homlokegyenest ellenkeznek, azokat 
tönkre teszik; nem szabad pedig azért, mert az állam foga-
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I om, a valóságban pedig sokszorozott egyes, s mint ilyen 
csak ugy boldogulhat, ha benne minden egyes lehetőleg jól 
érzi magát; — de nem szabad azért sem, mert az állam nem 
czél, hanem eszköz arra, hogy benne minden egyes szemé-
lyére, becsületére, javaira vonatkozó jogainak biztosítását, s 
védelmét találja minden, bárhonnan, vagy bármily ürügy 
alatt intézett megtámadás ellen; ha tehát az állam oly in-
tézkedéseket tenne,melyek az egyesek érdekeit sértik, czélja 
ellen dolgozik s létezését veszélyezteti, mert mindig igaz ma-
rad : „Miszerint az egyes épen ugy nem szereti saját javát 
valamely többség akaratának alárendelni, mint nem szereti 
érdekeit más hatalom kedvéért feláldozni; honnan követ-
kezik, hogy álladalmi intézkedéseknél nem szabad az úgy-
nevezett közérdekek nevében az egyesnek érdekeiről elvo-
natkozni." (Eötvös i. m. 1 k. 114.) Bátorkodunk még meg-
jegyezni, hogy midőn érdekekről van szó, mi mindig kétféle, 
anyagi s szellemi érdeket értünk, azon egyszerű okból, mert 
államról szólván, nem állatokat értünk, melyeknek egy ér-
dekük van, jól tartatni, s nem kinoztatni, hanem embere-
ket, kiknek lelkük is van, mely léleknek szintén vannak 
igényei, érdekei, nemesebbek mint az anyagnak; s mely 
érdekeket tehát ép ugy nem, vagy talán még kevésbé sza-
bad sérteni álladalmi intézkedések által, mint az anyagi ér-
dekeket ; hisz már Pythagoras hivei az államtudomány, a 
politika czéljának az emberi erényt mondották s Plato sze-
rint a törvényhozónak, az államhatalomnak főfeladata erény-
hez a erkölcsi tökélyhez vezetni az embereket. (Plato de le 
gibus 1. 2. 6. e nézettel találkozhatni Cicero Írásaiban is de 
republica V.l. 4.) Mennyire osztja e nézeteket az újkori állam, 
most nem feszegetjük. 

„Mindaddig tehát,mig szabad állam czége alatt az állam 
mindenhatóságára törekesznek, a népfelség elvének felállí-
tásával az államhatalom körét, ha lehet, in infinitum tági 
tani akarják, nem nagyon leszünk hajlandók hitelt adni az 
annyira Ígérgetett szabadságnak, mert minél kiebb terjesz-
tetik az álladalmi hatalom köre,annál szűkebbre fognak szo-
ríttatni az egyéni szabadság határai, nemcsak azon oknál 
fogva, mivel ha az álladalom számára fenntartott dolgok 
köre szélesbül, az egyén szabad működésre szükségképen 
kisebb tért talál, hanem azért is, mert oly álladalom, mely 
valamennyi ügyek tetemes részét magának lefoglalá, s ez 
által polgárainak munkásságát megcsökkenti és irányukban 
mintegy a gondviselés szerepét vállalta magára, magát nem-
csak minden komoly megtámadás, hanem munkásságának 
még pillanatnyi felfüggesztése ellen is biztositani köteles, mi 
csak azon esetre lehetséges, ha az egyesnek szabadsága te-
temesen korlátoltatik." (Eötvös 1. 54.) Különben is, ha az 
egyéni szabadság meggyilkoltatik, az azután tökéletesen 
mindegy, akár zsarnokságnak, akár szabad államnak ne-
veztessék az, mi a szabadságot meggyilkolja; az végtére is 
egyre megy, akár Nero, akár pedig convent fojtja e l ' az 
egyéni szabadságot, csakhogy feledni nem szabad, miszerint 
egyes zsarnok alatt esetleg érezhet az egyén némi szabadsá-
go t ; de ott, hol a korlátlan népfelség elve állíttatik fel, mint 
például a mult században Francziaországban, vagy mint 
napjainkban azt valósítani, azt érvényre emelni igyekeztek, 
az egyéni szabadság tökéletesen lehetetlen ; amint kimond-
ják Chaumettel: „Le peuple sera notre dieu, il ne doit pas 

en avoir d'autre,"2) után fog következni: „L'liumanité in-
dividuelle est un crime."3) Nincs, nem is lehet nagyobb zsar-
nokság, mint a korlátlan népfelség nevében ; tessék a fran-
czia forradalom történetét elolvasni; tessék meggyőződni, 
hova vezetett a 89-iki elveknek következetes alkalmazása 
s kifejtése, s lehet azután némi fogalmunk, hova fognak 
ugyanazon elvek minket is vezetni, ha azokat az államok 
szervezésénél alapul veendjük.4) Beszélhetnek azután ne-
künk szabad államról, közjóról, azt bajosan fogjuk megér-
teni; „Mert nem tudom igen felfogni, mi legyen hát azon 
közjó, hacsak nem valamennyi egyesnek javánál egyéb va-
lami, s hogy mint érezheti magát jól valaki, ha a legmaga-
sabb jót, az egyéni szabadságot nélkülözni kénytelen." 
(Eötvös 147.) 

De legyen ebből ennyi elég az úgynevezett szabad ál-
lamra nézve; részletekbe bocsátkozni, adatokkal kimutatni, 
hogy az úgynevezett szabad államokban az egyesnek sza-
badsága jóval korlátozottabb, mint valaha volt: hogy az 
egyesnek érdeke az állam felállította mindenhatósága mellett 
zérusra olvadt, nem volna nehéz, de hálátlan munka; mun-
dus vult decipi — et decipietur. „Sinite mortuos sepelire 
mortuos suos" mondja a Megváltó: lássák az egyesek, mi-
kínt boldogulnak a mindenható állammal s viszont. Ré-
szünkről azt tartjuk, hogy nem mind arany ami fénylik; s 
bilincs csak bilincs marad, habár aranyból legyen is; igy 
vagyunk az úgynevezett minta szabad államokkal, melyek-
ben minden szabad közjó érdekében azoknak, kik a kor-
mányra felkaptak; ezek ellenében a többiek nem tehetnek 
egyebet, mintha az állam által nekik kegyelmesen engedé-
lyezett jogokat gyakorolják,mely jogok közöl az első fizetni, 
katonáskodni, derűre borura, követet választani, kérvé-
nyezni, protestálni; már azután képviseli-e, védi-e képvise-
lője saját vagy választója érdekét, tekintetbe vétetik-e ké-
rése, figyelemre méltatják-e protestáIását,i nterpellátióját'? ez 
nem tartozik á dologhoz ; itten joga van protestálni in infi-
nitum s ez tagadhatlanul szép jog, nagy boldogság. Rara 
temporum felicitas, ubi sentire quae velis, et quae sentias, 
dicere licet. Tacitus. (Folyt.) 

Cselka Nándor. 

PEST, apr. 1-én. Jelen soraink egy ujdonuj napi lapra 
vonatkoznak, mely mentségére legyen mondva, talán tudat-
lanságból — amiért különben nem akarunk jót állani — az 
egyházat főpásztoraiban sérti, mi mindenekelőtt szükséges-
nek találjuk a t. irót a corp. jur. eccl. következő canonjaira 
figyelmeztetni:1) can. 9. caus. 6. qu. 1. igy szól: „Oves 
pastorem suum non reprehendant, plebs episcopum, non 
est discipulus super magistrum, neque servus supra dominum, 
episcopi autem a Deo sunt iudicandi, qui eos sibi oculos ele-
git. Nam a subditis, aut pravae vitae hominibus non sunt 
arguendi, vel accusandi, aut lacerandi. etc." a can. 13. caus. 
2. qu. 7. „Oves quae pastori suo commissae sunt, eum nec 
reprehendere (nisi a recta fide exorbitaverit) debent, nequ e 

2) A nép lesz ami istenünk, nem is kell más isten. 
3) Emberi egyén annyi mint biin. 
4) A ministerelnök valószínűen a napoléoui eszméket értette, mikor 

a külföldi eszmék szükséges behozásáról beszélt; s akkor kuruczul le-
szünk. 

Ezekre az „1848" nem ad semmit. Ez baj. — Szerk. 
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ullatenus accusare possunt : quia facta pastorum oris gladio 
ferenda non sunt, quamquam recte reprehendenda videan-
tur ." és ugyanezen quae3tio 14. canona : „Laici in accusa-
tione episcoporum audiendi non sunt, quia oppido eis quidam 
infesti sunt ; et indignum est, ut ab eis accusentur, qui eorum 
gravitatem nolunt imitari." A következő canon pedig ezeket 
mondja : „Accusatio quoque eorum, super qua nos consulere 
voluistis, nonnisi ab idoneis et probatissimis viris, qui et 
suspioionibus et sceleribus carent, fieri debet : quia Dominus 
sacri sui corporis tractatores a vilibus etreprobis ac non idoneis 
personis infamari noluit, nec calumniari permisit : sed ipse 
proprio flagello peccantes sacerdotes a templo ejecit. Unde 
liquet, quod summi sacerdotes, id est, episcopi a Deo sunt 
iudicandi, non ab humanis, aut pravae vitae hominibus lace-
r a n d i , sed potius ab hominibus fidelibus portandi ipso 
Domino exemplum dante, quando per seipsum, et non per 
alium vendentes, et ementes ejecit de templo. Nullus enim 
(ut reor) invenitur inter nos, qui velit suum servum ab alio 
quam a se judicari. Quod si praesumtum fuerit, aut multa 
ipse indignatione irascitur, aut potius ultionem quaerit super 
eum. Unde et Dominus per prophetam inquit : Qui vos tangit, 
tangit pupillám oculi mei,et paulo post. Si detractores quorum 
cumque graviter iudicantur et in perditionis laqueum ca-
dunt ; multo magis laceratos et detractores, atque accusatores 
memoratorum Dei famulorum, atque persecutores damnan-
tur, et in barathrum (nisi se correxerint, et per eorum 
satisfactionem condignam egerint poenitentiam) indubitanter 
cadunt, et vindicibus flammis exuruntur. Haec, et alia peri-
culosa considérantes apostoli, statuerunt, ne facile eommove-
rentur, aut lacerarentur, vel accusarentur columuae sanctae 
Dei Ecclesiae, quae apostoli, et successores eorum non 
immerito dicuntur. Sed si quis adversus eos, vel Ecclesias 
eorum commotus fuerit , aut causas habuerit, prius ad eos 
recurrat caritatis studio, ut familiari colloquio commoniti 
ea sanent, quae sananda sunt, et caritative emendent quae 
iuste emendanda agnoverint. Si autem aliqui eos, priusquam 
hoc egerint, lacerare, accusare, aut infestare praesumserint, 
excommunicentur, et minime absolvantur; autequam per 
satisfactionem (ut iam dictum est) condignam egeriijt poeni-
tentiam : quoniam iniuria eorum ad Christum pertinet, cuius 
legatione funguntur ." Ez legyen válaszunk azon irónak, 
ki ezen szavakat irta : „Az alsóbbrendű papság legna-
gyobb részt annyi nemzeti érzületet s hazaszeretetet bi-
zonyított a haza legveszélyesbb perczében, hogy ha csak 
tizedrésze azon polgári erénynek, mely a alpapságunkat 
jellemzi, volna is meg főpapjainkban — mi volnánk az 
elsők, kik előttök kalapot emelnénk," feltevén, hogy az 
katholikus. 

Ha a fennidézett sorok irója pedig nem katholikus, 
akkor azt mondjuk előre is, hogy hiában dolgozik, mert az 
alsó papságot dicsérete által a felsőbb papságtól elválasz-
tani nem sikerülend, mert ugy látszik — nem állítjuk — 
hogy t. iró szavai a „divide et vinces" elvéből származnak, 
sajnál juk az irót, de nem segíthetünk, nekünk a fennebb 
idézett canonok szolgálnak zsinórmértékül. Lehetlen pedig 
a merész irót az általunk már idézett Owens János költő 
eme szavaira nem figyelmeztetni : 

„Vis sapiens dici, raro et meditata loquere : 

Saepe loquax verbis proditur ipse suis. 
Mon. 76." 

A merész iró egy plébánost dicsér, mert az ország 
pénztárába valamit adott, mit adott az iró ? Az iró az alsóbb 
rendű papság nagyobb részét dicséri hazeszeretete miatt, 
hát az iró — mivel nem tudjuk azért kérdezzük — mikép, 
mi által mutatta hazaszeretetét? A lapiráspedig nem mutat 
érdemeket a hazáért. Az iró igy szól : „ha csak tizedrésze 
azon polgári erénynek, m e l / alpapságunkat jellemzi, volna 
is meg főpapjainkban — mi volnánk az elsők, kik előttök 
kalapot emelnénk." Miután nem tudjuk s nem ismerjük az 
iró polgári erényeit, jó volna kimutatni saját polgári eré-
nyeit, miért az iró sem fogad el mindenkitől kalapemelést, 
avégett kérdés, váljon ezt a főpapság tőle elfogadná ? Mi 
tudjuk, hogy a főpapság mit és mennyit tett a hazáért, de 
nem tudjuk, mit és mennyit tett az iró ? azért, ha ő megmu-
tatja, hogy a püspökség által teendő tizedrésznek csak eze-
redikét is tette,mi is kalapot emelünk előtte. Befejezésül még 
valamit Owenstöl : 

„Judicium praeceps insani judicís index, 
Omnia nec longis discutienda moris. 

Mon. 29." 
Avispa 

Szentszéki határozat. 
Decretum s. Congregationis episcoporum et regularium. Fo-

lyamodás : Sanctissime Pater ! Domine clementissime ! 

Devotissimus orator archiabbas monasterii s. Martini 
de s. monte Pannoniae in Hungaria ordinis s. Benedicti ab 
origine nullius, Sedi apostolicae sine medio subjecti Ordina-
rius ad sacratissimos pedes sanctitatis vestrae provolutus, 
filiali cum pietate pro gratia Sedis apost. de genu supplicare 
sustineo. 

N. N. Ordinis s. Benedicti simplicium votorum profes-
sus religiosus, absolutus theologiae alumnus, vehementer de-
siderat sacris ordinibus initiari, quominus tamen voti huius 
compos reddi possit, obstat declaratio s. Congregationis super 
statu regularium die 20-a jan. 1860,cuius vi novitii post emissa 
vota simplicia ante emissionem votorum solemnium ad sacros 
ordines promoveri non possunt. Cum vero praefatus religiosus 
ad 8olemnia vota nonnisi 5-a oct 1867, ubi iam 3 completis an-
nis erit in votis simplicibus, vi decreti 19 martii 1857 editi, po-
terit admitti, idcirco humillimis precibus oxoro facultatem in-
dulgendi enunciato religioso, ut non obstante professione 
votorum simplicium ad sacros ordines promoveri possit. 
Etènim : 

1) Praelaudatus alumnus iam 7 annos et 4 menses exe-
git in ordine s. Benedicti, et durante hoc probationis tem-
pore egregia dedit religiosae et sacerdotalis vocationis spe-
cimina, talemque se tum in profectu in literis theologicis, 
tum in moribus regulae s. Benedicti conformatis commen-
davit,qui utilis operarius in vinea Domini merito speraretur ; 

2) familia nostra, per adjuncta temporum in individuis 
coarctata, eorum omnium opera desiderat, praefatus religio-
sus absoluto cursu theologico iam mense julii 1866 adplici-
tus in scholis publicis educandae et instituendae iuventuti 
scholasticae dat operam, discipulosque suos non tantum sci-
entiis imbuere, sed etiam qua páter spirituális missas cele-
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brando et sacramenlales confessiones excipiendo, in via sa-
lutis ducere deberet ; 

3) in loco, ubi publico doceudi munere fungitur, poeni-
tentes fideles, quibus consuetum est, religiosorum virorum 
opera spirituali uti eumdem fine excipiaudarum confessionum 
impetunt, quos dum repellere cogitur, variis dicteriis ansa 
praebetur in territorio ab haereticis inhabitato ; 

4) quod non prius emiserit vota simplicia, non sua 
culpa, sed iniuria temporum fuit in causa, et alioquin unicus 
solus est, qui exceptionem format a praescripta Sedis apostl. 
regula ; 

5) adest exemplum benignissimae apostolicae gratiae in 
rescripto die 11. aug.1865 abbati ordiuis Cisterciensis de Zircz 
in Hungaria dato,cuius tenore enunciato abbati oratori tri-
buitur facultas indulgendi octo religiosis, ut non obstante pro-
fessione votorum simplicium, ad sacros ordines promoveri 
possint ; 

6-0 denique metus haud vanus subversatur, ne praefa-
tus alumnus in medio contagionis saeculi constitutus, genio 
aevi facilius cedat, quam si quotidie incruentum sacrificium 
offerendo, probe intelligat, quanto honore Spiritus gratia sa-
cerdotes ornaverit. 

Pro qua gratia dum Sanctitati Vestrae supplico, Deum 
omnipotentem pro Sanctitatis vestrae ejusque s. Eccle-
siae felicitate exoro, qui inter devota sacratissimorum pedum 
oscula emorior. Sanctitatis vestrae liumillimus servus et in-
fimus filiorum, Chrysostomus Kruesz. m. p. 0 . s B. archi-
abbas. 

Ex audientia Sanctissimi habita ab infrascripto d. 
secretario sacrae Cougregationis episcoporum et regularium 
sub die 25. januarii 1877. Sanctitas sua attentis expositis, 
benigne tribuit d. abbati oratori facultatem indulgendi prae-
fato clerico, ut non obstante professione votorum simplicium, 
ad sacros ordines, servatis aliis de iure servandis, promoveri 
possit, dummodo qualitates habeat a ss. canonibus, s. concilio 
Tridentino et apostolicis constitutionibus praescriptas, super 
quo ipsius d. abbatis oratoris conscientia onerata remaneat. 
Ceterum si praefatus clericus ab ordine dimissus fuerit, vel 
dispensationem a votis simplicibus obtinuerit, suspensus 
remaneat ab exercitio susceptorum ordinum, donec sibi 
sacrum patrimonium constituent. 

Romae. Loco Signi f 
A• Card. Quaglia praef. 

IRODALOM. 
„A Jézus társasága ellen intézett vádak." Irta P. Patisz 
György, forditotta Mladoniczky Ignácz, györ-egyházmegyei 

áldozár. 
E munka a multévi ltifakadásokra válaszul Íratott, 

midőn Prágában a megfizetett pórnép, Bécsben és Salzburg-
ban Voltairenek néhány hűséges tanoncza a városi község-
tanácsbau, ugyszinte a zsidók által irt, megfizetett ujságla-
pok a jezsuiták ellen a legaljasabb vádakat felhordták 
anélkül, hogy ezek közöl csak egyetlen egy, okos és becsü-
letes ember által elfogadható bizonyítékot felhoztak volna. 
Az atyák a boldogított Italiából kiűzettek, közölök néhá-
nyan Austriába jöttek, részint mert itt született polgárok 
voltak, részint mivel az austriai népnél becsületességre 

számoltak, hogy az igazságtalanul üldözöttek irányában az 
emberi érzelmet meg nem tagadják. Csalatkoztak, mert 
akik dicséretesnek találják, hogy külföldön segélyzö fogad-
tatásban részesültek olyanók, kik hazájokban számtalano-
kat gyilkoltak, épen azok, az ártatlan üldözöttek nyomorai 
iránt nemcsak érzéketlenek maradtak, hanem inkább nyo-
moraikat súlyosbították, nem részesítvén őket abban sem, 
amit még egy rabló is mindenkitől követelhet, t. i. hogy vele 
mint emberrel bánjanak. 

Akkor rögtönözte Patisz atya e könyvecskét, melyet 
a jeles káplán magyar nyelven kiadott. Rögtönözött e 
munka, a rögtönzés jeleit magán hordja, de azért a czélnak 
megfelel; s miután hazánkban elegen vannak, kiknek 
fejeik a sületlen vádak maszlagával betömvék, szinte jó 
szolgálatot teend e könyvecske, mert a szokásos vádakat 
rögtönözve czáfolja, s a jó lelket a társadalmi körök eme 
paprikás tréfái ellen felfegyverzi. Nem szükség mondani, 
hogy a kiállítás igen csinos, a fordítás nyelvezete szabatos 
és folyékony. 

Az iró először az átalános vádakat emliti, ezekre 
válaszul adja, hogy azon vádak közöl egyetlen egy sem 
bizonyittatott be soha és sehol. Átmegy XIV. Kelemenre, 
aki a rendet eltörülte. Ezen pápa tekintélyére támaszkodott 
a Prot. egyh. és isk. lap is, nem törődvén avval, hogy ezen 
pápa a szerzetet eltörülte, de el nem ítélte, emliti, hogy sok 
vádak hozatnak fel ellene, de nem mondja, hogy ezen vádak 
igazak, — nem törődve, hogy annyi sok más pápa legna-
gyobb dicséretekkel halmozta, védelmezte a szerzetet. Tizen-
két pápának védő tekintélye a jezsuiták fölött semmibe sem 
vétetik : egyetlen pápa tekintélye pedig, mert egyszerűen 
eltörülte a jezsuitákat, mint fölebbezhetlen állíttatik elő. A 
pápa a nyomásnak, a fenyegetésnek engedett „conpulsus 
fec>, conpulsus feci!" volt az ő jajszava; s amint a nyomás 
megszűnt, a jezsuitákat az egész világ kérte vissza a pápá-
tól. Szinte azon érvet, hogy a jezsuitáknak annyi sok ellen-
sége van, megczáfolandó, rá mutat Patisz osaskoi grófMala-
bailamunkájára, melyben 10,335 bizonyítvány olvasható a 
jezsuiták dicséretére. Itt is, egy-két embernek tekintélye, kit 
az előítélet elfogott, a szenvedély elkapott, a pénz megvesz-
tegetett, vagy a cosmopolitai összeesküvés rágalomra kötele-
zett, nagynak vétetik, de más sok ezer, igazán tekintélyes 
embernek tanúbizonysága semmibe sem vétetik. Előszám-
lál Patisz atya sok protestánst, sok hitetlen bölcsészt, akik a 
jezsuitákra a legnagyobb dicséreteket halmozták, u. m. 
Bacon, Lalande, Leibnitz, Kern stb. Hozzájok adhatjuk 
Toldy Ferencznek, e tárgyban épen nem gyanús nyilatko-
zatát „Faludy Ferencz élete" (előszó XIII . lap. Pest 1853.) 
czimü munkájában : „A jezsuiták magyar családja épen 
élete végszakában élte el virágzása legszebb korát. Soha 
iskoláinkban a tudományosság nem állt e fokon, soha az 
irodalomban annyi és ily erők nem találkoztak, mint épen 
ekkor ; ez volt Kéri és Timon, Schmith és Kaprinai, Pálma 
és Wagner, Pray os Katona korszakuk. De a nemzetiséget 
is ők karolták fel épen ez idétt legbuzgóbban : ekkor tető-
zött Faludi s a nagy munkásságu Molnár János, ekkor 
léptek egy uj időszak küszöbére Baróti Szabó Dávid és 
Rajniss; s a magyar jezsuiták mindazon érdemmel birtak 
hazájok irányában a tudomány, még többel a nemzetiség 
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körül, melylyel a külföldéi, de ezeknek vétkei nélkül. (??) 
Ami ott áldás, itt csapás volt (t. i. eltörültetésiik), Faludi 
csak ezt érezte." 

Hol volt átka ? melyik országban ? mikor ? Látjuk, 
hogy a tudós is némelyeket csak ugy tud utáncsacsogni, 
mint a még nem tudós gyermekek. Lalande sajnálta „hogy 
Carvalho és Choiseul ministerek az emberi-nem legszebb 
müvét, melyhez hasonló soha nem fog lenni a nap alatt, az 
én folytonos bámulatomnak, hálámnak és bánatomnak tár-
gyát megsem misitették." Toldy Ferencz ur pedig a jezsuiták 
eltörlését Magyarországon kivül áldásnak mondja. Igy Ítél-
nek, akik nem kutatva, sokat utánmondanak saját tudo-
mányosságuk rovására. „A vádak — irja D'Alembert — 
összeütközni látszanak; de nem is arról van szó, hogy az 
igazságról tanúskodjanak, hanem inkább arról, hogy a 
jezsuitákról a lehető legtöbb gonoszság terjesztessék." „Ha-
zudjatok, barátim, — igy buzdította Voltaire az ö ezinko-
sait — hazudjatok, mert a hazugság igen hasznos dolog, ha 
czélunk elérésére szolgál. Azért csak hazudjatok, hazudja-
tok, és pedig nemcsak ritkán s tartózkodva, hanem hazudja-
tok folyvást, hazudjatok szemtelenül, mint az ördög, ha nem 
is hiszik el mind, valami csak megmarad belőle." Es ezen 
embernek a franczia köztársaságiak emlékszobrot akarnak 
emelni. Noscitur ex idolo suo, qui non cognoscitur ex se. 
Calvin János épen ugy gondolkodott, mint Voltaire, mikor 
irta : „Jesuitae vero, qui se maxime nobis opponunt, aut 
necandi, aut certe calumniis opprimendi sunt." 

Átmegy azután Patisz atya azon vádak czáfolatára, 
melyek a jezsuiták képzelt gazdagságából, tauitmányaikból 
szoktak merittetni. Felfedezi ezen vádak kutforrását is, u. m. 
Hasenmüller, Pasquier, Arnauld, Marion, Perrault, Pascal, 
D'Alembert, Coudrette, stb. akiknek könyveit ma is meritge-
tik, nem hozván fel mást, mintsem ami százszor megczá-
folva, százszor rágalomnak volt elismerve. Ezeknek ellené-
ben a jezsuiták barátaira nem hallgatnak, akik pedig szá-
mosabbak, tekintélyesebbek, mert nagyobbára szentek. 
Ezeket is felsorolja az atya. 

Sokan félnek a jezsuiták káros befolyásától, holott 
ezen befolyás mindenütt áldásos volt, s ahol valamelyik 
jezsuita káros befolyást gyakorolt, ezen károsság rendesen 
nagyitva van. Ezt is tekintetbe veszi Patisz atya, ugyszinte 
a nekik tulajdonított uralomvágyat, végre szükségesek-e ? 
ártatlanok-e? népszerűtlenek e ? elavult-e az ő tanrendsze-
r ü k ? erkölcstanuk romlásra vezet-e? Erre nézve a Prot, 
lap is tett kalászatokat Ellendorf és Andrea hamis állítá-
saiból. „A czél szentesiti az eszközt" tagadva, hivatkozik, ki 
fogja ezt a jezsuitákra bevitatni ? Roh atya 1000 tallért 
tűzött ki e czélra jutalmul, s mindeddig senki sem jelentke-
zett a pályadijra, pedig könyveik a könyvtárakat töltik, 
szentbeszédeik a községnek hangzanak, hol protestáns, zsidó, 
hitetlen ember is meg szokott fordulni. 

A közvélemény ellenök lenni mondatik ; de kik a köz-
vélemény? Erre azonban, hogy kegyes olvasóink mind a 
munka szövegét, mind a fordítás nyelvezetét némileg meg-
ismerjék, idézetet fogunk hozni. (Folyt.) 

VEGYESEK 
Theologisches Literaturblatt, in Verbindung mit der 

kath.-theol. Fakult, zu Bonn und unter Mitwirkung vieler 
Gelehrten, herausgegeben von Prof. dr. F. H. Reusch. Bonn 
I. Jahrg. 1866, előf. ára 1 évre 4 tall. Maga a szerkesztő 
neve s a kitűnő, elismert tekintélyű munkatársak hosszú sora, 
kik közöl Haneberg, Hefele, Hettinger, Schulte, Vosen s több 
hasonrangu tudós nevével találkozunk, már előre is kezes-
kedik, hogy itt egy derék, körét tökéletesen betöltő válla-
lattal találkozunk. Megerősített minket e véleményben az 
előttünk fekvő első évfolyamnak tüzetes átvizsgálása, kiter-
jeszkedvén ugyanis a „Theol. Literaturblatt" a kath. és 
akath. tüzetesen theologiai irodalmon kivül minden egyéb 
tudományra, mely amazzal némi érintkezésbe jön, ilyen a 
bölcsészet, történelem, nyelvészet, neveléstan, a jogi, termé-
szettudományi s államgazdászati irodalom, melynek termé-
kei, tekintet nélkül, mily nyelven legyenek irva, benne a 
legrészrehajlatlanabb, valódi tudományos modorban részint 
ismertetnek, részint biráltatnak, de ugy, hogy az egyes czik-
kek irálya s az összes vállalat belszerkezete azt még nem 
szorosan vett tudósokra, nézve is kellemes s tanulságos ol-
vasmánynyá teszi. —• Ára, külterjedelmére — 800 lapnál 
több egy évfolyamban jó 4-edrétben — s béltartalmának bő-
ségére nézve majdnem csekélynek mondható, s igy ez ité-
szeti vállalatot mindazoknak, kik ilyféle lapot tartani óhaj-
tanak, tartalék nélkül ajánlhatjuk. — b. H—g. 

Megjelent t. Márki József és Zimmermann Jakabtól 
„Népiskolák könyve" 2 dik rész. Az első részt már bemu-
tattuk, eme második résznek tartalma : történettan, termé-
szettan , kézmütan, s termény-leirás, szokott rövidséggel 
lehető világosságai, amint ezt az elemi iskolák megkívánják. 

Biró László, szatmári püspök ö méltósága Bécsben, a 
scótok templomában m. s főt. Kutschker s Mayer püspökök 
segédkezése mellett a pápai nuncius ö nagyméltósága által 
püspökké szenteltetett. 

A Lloydban olvassuk, hogy m. s főt. Kruesz Chrisos-
tom főapátul- az apátsági helységekben Ínséggel küszködő 
szegényeknek 2963 mérő vegyes gabnát s 1600 ftot ajándé-
kozott. Azon fölül a főmonostorban naponta 150—200 sze-
génynek főzetik, ezt teszik a többi szentbenedekrendi há^ak 
is. — Jó, hogy a pesti Lloyd ilyeneket is közöl. 

Mult év nov. 12-én íratott alá Nankinban minden szo-
kásos és kigondolható chinai szertartással azon okmány, mely 
szerint, a pekingi békekötés egyik pontjának értelmében, a 
kath. hitküldéreknek templomépitésre tér adatik. Ez vissza-
térítés az egykor elvett és lerombolt székesegyházért. A csá-
szár négy elsőrendű mandarint hatalmazott fel e tényre, kik-
nek mindenike széken vitetett a hely színére, velők a franczia 
követés Carère jezsuita atya, Languillat püspöknek képvise-
lője. Az első tér a város kellő közepén, a másik Siav-dao-
yüen dombon tüzetett ki. A négy mandarin, valamint Nankin 
városának kormányzó tisztsége okmányt készített ezen át-
adásról s azt Carère atyának kézbesítette. Languillat nan-
kini püspöknek sok munkájába került, mig a békekötés e 
pontjának a chinai mozdulatlanság, és az orosz, angol követ-
ségi consulság cselszövevényeinek daczára érvényt szerez-
hetett . 

A londoni ,Punch' élezlap következő orvosi recipét irt 
Törökország felgyógyulására : „Rpe : tinct. dipl. drach. 3. — 
Mendac(ia) hellen(ica) une. 8. — Insid(ias) Russ(icas) drachm. 
5. — Am(icas) Prop(ositiones) Galüc(as) une. 10. — Neu-
tral(itatis) Brit(annicae) scrup(ulos) 2.—Fiat mixtúra, de die 
in diem sumenda, quanto saepius, tanto melius. In aqua 
calida teneatur aeger, et saepius per ambassad(orem russi-
cum) quatiatur." 

Folelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL.  
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Erkovy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A polgári házasság. — Egyházi tudó-
sítások. — Szentszéki határozat. — Irodalom. — Vegyesek. 

A polgári házasság. 
Szükséges, hogy a pápa és az egyház kibékül-

jenek a szabadelvű haladással, korunk uralkodó 
eszméivel: igy nyilatkoznak nem ritkán még ka-
tholikus emberek is, kik elcsábíttatva e divatos sza-
vak szép hangzása által, nem átallanák Istentől szár-
mazott vallásukat istentelen ujitások által eltorzí-
tani — igy p. a házasság dolgában is. 

Mit akar a liberalismus e téren? 
A házasságot elvilágiasitani, megfosztani val-

lási szent jellemétől, kivonni az egyház törvényei és 
hatalma alól — szóval a polgári házasságot akarja ; 
ez a műszó, s műszók igazgatják manap a világot, 
azaz a tudatlan, mindig csak más eszével gondol-
kodó, kolomposait vakon bámuló tömeget. — Pol-
gári házasság, — még polgári, vagy is garibaldi-
anus keresztelés és solidaris temetés, — s nem lesz 
többé religio. 

A hires, és minden igaz katholikus előtt ren-
ditbetlen tekintélyű syllabus 65-dik pontja igy 
hangzik : „nulla ratione ferri potest Christum eve-
xisse matrimonium ad dignitatem sacramenti;" — 
ez a kárhoztatott tétel; áll tehát ellenkezője: semmi-
képen sem tagadható, hogy Krisztus Urunk a há-
zasságot szentség méltóságára emelte. 

A kárhoztatott tétel Nuytz n. János turini ta-
nár egyházjogi munkájából van kivéve,1) röviden 
s egyenesen megtagadja a házasságtól a szentség 
jellemét, mit hogy tehessen Nuytz, hallatlan módon 

' ) Nuytz ebbeli nézeteit két munkában fejtegette „Ju-
ris ecel. Instit." és „In jus eccl. univ. tract." A pápa mind a 
kettőt 1851 aug. 22-én kárhoztatta a bennök foglalt tanokról 
igy ítélve : „quod Ecclesiae constitutionem ac regimen ever-
tant et catholicam fidem plane destruant," — erre aztán 
Nuytz ily czimü munkában felelni bátorkodott „A suoi con-
cittadini." — (L. Der Papst u. die mod. Ideen, Wien, Sartori 
1864 1. füz. 41 és Stimmen aus Maria-Laach, 3. füzet 77. 
s lap. 

csavarta némely kath. theologusnak azon vélemé-
nyét, mely szerint a házasságnál is a pap az, ki a 
szentséget kiszolgáltatja — minister sacramenti ; — 
az egyház e véleményt tűri ugyan,2) de a házasság 
körüli egész eljárása s összes törvénykezése az 
ellenkező véleményen alapszik, mely szerint a szer-
ződő, házasságra lépő felek szolgáltatják a szentsé-
get egymásnak, sőt ujolag, dicsőségesen uralkodó 
pápánk ebbeli rendelvényei s nyilatkozványai mind 
e véleményre utalnak, mint helyesre, úgyhogy a 
másiknak, melynek követői közt első Melchior Ca-
nus s részben Maldonati tán a leghíresebbek, jelen-
leg a jobbnevü jogtudósok közöl alig akad még vé-
dője.3) 

De mindazok is, kik emez, az általánosabb tan-
tól eltérő véleményhez szítottak, mindamellett erő-
sen meg voltak győződve, hogy maga a házasság 
Krisztus által szentség méltóságára emeltetett, hogy 
a feleknek a házasságkötésre irányzott kölcsönös 
beleegyezés a szentség lényegéhez tartozik, ha nem 
is egyedül s kizárólagosan ide tartozván a szentség 
lényegéhez t. i. véleményük szerint szükségképen a 
papi áldás is, — Nuytz pedig tovább megy, mint 
ők, elválasztja a házasságot a szentségtől s ezt egye-
dül a pap áldásába helyzi, amiből aztán természete-
sen következik, hogy a házasság maga semmi egyéb 
tisztán polgári szerződésnél ; — igy okoskodva csak 
czéljához mérten jár el, mely czél az, hogy a házas-
sági törvénykezés az állam kezébe fektettessék, en-
nek pedig főakadálya épen a házasság szentségi jel-
leme, melynek megsemmisítése helyesebben csak 
tagadása által szabad kezet nyert, kell csak még 
egy kis divatos történethamisitás s jogi álokoskodás. 

a) Bened. XIV. de syn. dioec. 1. 8. c. 13. n. 9 ; ed Ferr. 
1760 T. I. pg. 433. 

3) Erre vonatk. 1. Sanchez de matrim. I. II. d. 6, n. 1, 
2. Liguori, Theol. mor. T. VI. 1. 6. tr. 6. c. 2. dub. 1. num. 
897 ; Kőnek V. k. 3 fej. II. cz. 203 §. jegyz. — e véleményt 
többi közt még Juenin, Petrus de Marca, Concina s Tournely 
is tartották, Estuis 1. 4. d. 26, §. 10 szintén valószínűnek 
mondja. 
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megvan a polgári házasság rendszere ; s valóban e 
szükséges kellékekről is gondoskodott Nuytz, in-
dulva ugyanis azon nem kevésbbé régi, mint elko-
pott tételből, hogy az egyház csakis a világi feje-
delmek engedelmével s azok nevében szabhatott és 
szabhat házasságbontó akadályokat, e jog voltaké-
pen a fejedelmeket illetve, kik következőleg magok 
is szabhatnak ilyeneket s másrészt az egyház által 
szabottakat eltörülhetik, amiből megint önkényt 
következik: hogy ha a tridenti zsinat hajdanában a 
házasság érvényére mellőzhetlenül kivánta azt, hogy 
a házasulandók megegyezésöket az illetékes vagyis 
a saját plébános s legalább két, vele együtt jelen-
levő tanú előtt kijelentsék, — ugy e módot csak az 
állam, a fejedelmek engedelmébó'l alapíthatta meg, 
kik azt most „a kor igényeihez képest" megint el-
törülhetik, helyébe ugyanazon joghatóságnál fogva 
helyezve mást: — a polgári házasságot — s igy 
megvolna a rendszer ! 

E rendszer, vagy helyesebben, e kisérletnek 
alapja azon állítás, hogy nem maga a házassági 
szerződés, amennyiben ez a felek kölcsönös megegye-
zéséből keletkezik, a szentség, hanem hogy ez a papi 
áldásban szolgáltatik. Igaz-e ez ? A tridenti zsinat 
sess. XXIV. (can. 1. de matrim.) ezeket mondja: Si-
quis dixerit matrimonium non esse vere et proprie 
unum ex septem legis evangelicae sacramentis stb. 
— Hogy a sz. zsinat eme canonban a „matrimoni-
um" szó alatt nem a papi áldást, hanem a voltaké-
peni házasságot értette, mely az által keletkezik, 
hogy a házasulandók kellő alakban nyilvánitják 
kölcsönös megegyezésüket, kitűnik többi közt ama 
hittani, dogmaticus bevezetésből, melyet a sz. zsi-
nat szokása szerint e sessióbeli canonok elé is igta-
tott ; ott ugyanis, miután a házasság a paradicsom-
ban történt elrendeléséről, egysége és fölbonthatlan-
ságáról s végtére azon malasztról értekezett volna, 
melyet Krisztus számára szerzett, ezeket mondja: 
„Quum igitur matrimonium in lege evangelica ve-
teribus connubiis per Christum gratia praestet, me-
rítő inter novae legis sacramenta annumerandum 
sancti patres nostri, concilia4) et universalis Eccle-
siae traditio semper docuerunt " Miről a zsinat 

itt értekezik, s mi az u j szövetségben szentség mél-
tóságára emeltetett, az már a paradicsomban létezett, 
egy és fölbonthatlan, a kereszténység előtti időkben 
isteni malaszt nélkül szűkölködött, melyet csak 

4) Péld. conc. Flor, továbbá a IV. Eugen-féle decr. pro 
Armenis. 

Krisztus megszerze neki — mind ezen tulajdonok 
pedig nem a papi áldásra, de igen is a házasságra 
találnak, ezt tehát s nem amazt érti a zsinat a „ma-
trimonium" szó alatt, s erről mondja csalhatatlan 
tekintélylyel, hogy az uj szövetségnek valóságos s 
tulajdonképeni szentsége. 

Rokonértelmü e tétellel a syllabus 66-ik pontja, 
mely igy hangzik: „Matrimonii sacramentum non 
est nisi quid contractui accessorium, ab eoque sepa-
rabile, ipsumque sacramentum in una tantum nupti-
ali benedictione situm est" — ellenkezőleg ezzel a 
kath. tan ugy tartja, hogy a házasságban a szentség 
nem pusztán valami külsőleg a szerződéshez hozzá-
járuló és tehát tőle különválasztható, és továbbá, 
hogy a házasság szentsége nem magában a papi ál-
dásban keresendő. 

Ha Nuytz véleménye áll, és csak a papi áldás 
teszi szentséggé a házassági szerződést: ugy e kettő, 
szerződés és szentség egymástól különbözik, egyik 
a másik mellett függetlenül létezik, találkozhatnak 
egy alanyban, de nem kell, hogy szükségképen ta-
lálkozzanak. — Ebben is tovább megy a turini ta-
nár mind azon theologusoknál, kik a papban látják 
a házassági szentség kiszolgáltatóját és áldásába 
helyzik eme szentség alakját. Mert ezek is ugy tart-
ják, hogy a házassági szerződés, amennyiben a há-
zasulandó felek kölcsönös megegyezése által köte-
tik, egy részét teszi a szentségnek az u, n. anyagát 
— materiam sacramenti — s hogy tehát a szentség 
ép oly kevéssé elválasztható a szerződéstől, mint el-
választható a keresztség aviznek a keresztelőre való 
ráhintésétöl; — Nuytz ugyan megengedi, hogy a 
szerződés összefügg a szentséggel, de csak előleges 
feltétel s nem kiegészítő rész gyanánt, körülbelül 
amint előbb születnie kell,hogy megkereszteltethessék 
az ember, de azért a születés korántsem azonos a 
keresztséggel. 

Ide vonatkozik továbbá a syllabus 73 tétele: 
„Vi contractus mere civilis potest inter christianos 
constare veri nominis matrimonium ; falsumque est, 
aut contractum matrimonii inter christianos semper 
esse sacramentum, aut nullum esse contractum, si 
sacramentum excludatur" — ellentéte ez : kereszté-
nyek közt pusztán polgári szerződés soha sem ered-
ményezhet házasságot, és igaz, hogy keresztények 
közti házassági szerződés vagy mindig szentség, 
vagy semmis, lia a szentség kirekesztetik,5) s ez ál-
tal megczáfoltatik Nuytz abbeli állítása, mely sze-

5) L^tt. ap. „Ad apostolicae" 22 aug. 1851 ; Lettera di 
SS. PP. Pio IX. al Rè di Sardegna 9. sept. 1852; Alloc-



243 

rint az u. n. polgári szerződésben szentség ugyan 
nem szolgáltatnék, de mindamellett valódi házasság 
köttetnék, e kettőt kath. tan szerint nem lehet egy-
mástól elválasztani, ahol az egyik van, ott van a 
másik is, ahol ez nincs, hiányzik ott amaz is. 

(Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, april 1-én. (Szabad egyház szabad államban.) 

Menjünk tovább ; forditsuk figyelmünket az úgyneve-
zett szabad egyházra ; ez annál inkább megérdemli teljes 
figyelmünket mert ez azon csalétek, melyet a napi sajtó 
most minduntalan feltálal, mint non plus ultráját annak, mit 
katholikus ember csak kivánhat. S valóban oda irányult a 
kereszténység bölcsője óta minden jó katholikusnak törek-
vése, hogy az egyház szabad legyen ; ezért ontották vérüket 
legjobbjaink, ezért estek el annyian a hosszas harcz alatt; 
ez folytonos óhajtása a buzgóknak, ennek valósításáért 
röppen százezerek ajkáról forró ima a mindenhatóhoz. 

De jegyezzék meg korunk hősei, miszerint mi az álta-
luk az egyháznak tele torokkal ígérgetett szabadságot nem 
tartjuk- olyannak, mely vágyainkat csak távolról is megkö-
zelítené. Timeo Danaos dona ferentes. Különben tudják 
meg, hogy az egyház szabadságában, szabadságra született, 
szabadságát soha fel nem adta, s százados szenvedések, 
patakokban folyó vér által adta tudtára az államoknak, az 
ezeket kormányzó bármi néven nevezett hatalmasoknak : 
miszerint tűrni, szenvedni tud, a gondviselés által rámért 
csapásokat elviselni tudja ; de az államnak szolgálója soha 
sem lesz, függetlenségét soha semmiért sem fogja feláldozni. 
Ezt jól jegyezzék meg magoknak az államokat gyúró s 
organisáló hatalmasok. 

Ezen jó uraknak, kik a szabad egyházat a szabad 
államban, mely még nem is létezett, feltalálták, furcsa fogal-
muk van az egyházról. Azt gondolják ők, hogy az egyház 
ily társaság az államban, mint például a vasút- vagy gőz-
hajótársaság, mely keletkezését az állam engedélyétől szá-
mítja, létét, jogait az államnak köszöni, melynek tehát az 
állam több vagy kevesebb szabadságot adhat tetszése vagy 
érdeke szerint, vagy melyet, ha jónak látja, elnyomhat. Azt 
gondolják, miszerint az egyház nem egyéb, mint az állam 
protectioja alatt nyilvános istenitisztelet-tartásra közmeg-
egyezéssel alakult társaság, mint például valamely ünnepé-
lyesség rendezésére alakult comité, melyet az állam tűrhet, 
ha akarja, felfüggeszti, vagy ismét életbe lépteti, ugy mint 
körülményei kívánják. Vagy talán azt gondolják, miszerint 
az egvház az államhatalom gyámolitására, a népnek féken-
tartására feltalált policzei-surrogatum, melyet most szabadság 
ígérgetésével kell lekenyerezni, hogy az állam czéljainak jó 
szolgálatokat tegyen ? 

Ne ámitsuk magunkat uraim ! Az egyház minden 
időre, minden térre, minden emberre Krisztus, Isten által 
szerzett és szervezett üdvösségi intézet ; működési tere az 

„Acerbissimum" 27. sept. 1852. Alloc. „Multis gravibusque" 
17 dec. 1860. 

egész világ, az államokra s kormányformákrai tekintet 
nélkül ; czélja az Istennek köteles tiszteletre, szent 
életre s örök boldogságra vezetni az embereket; eszköze 
ezen czél elérésére a tanítás, melyre a felhatalmazást semmi-
féle földi hatalomtól, hanem Istentől kapta : „Elmenvén 
tanítsatok minden nemzeteket, megkeresztelvén őket, — 
tanitván megtartani mind, amiket parancsoltam nektek." 
(Máté 25. 19. 10;) — Az egyház megszületett, anélkül, 
hogy az államtól erre engedélyt kért vagy nyert volna ; az 
egyház megkezdette működését s azt folytatta anélkül, hogy 
az államot előbb megkérdezte volna : szabad-e s mennyiben 
szabad működnie ? Ugyan megjártuk volna, ha Krisztus 
Urunknak előbb, mintsem tanitaní kezdett, vagy egyházát 
alapitotta, Heródes- vagy Pilátustól,— szent Péternek pedig 
Nérótól kellett volna engedélyt szereznie vagy placet-et ki-
eszközölni a kereszténység behozatalára, vagy terjesztésére. 
Az egyház felhívja az államot, nyújtson segédkezet magasz-
tos czélja elérésében ; ha teszi ezt az állam, csak saját javán 
dolgozik ; ha visszavonul, az egyház kitűzött czélja felé to-
vább fog haladni ; ha ellenségesen lép fel az egyház ellen, 
ha ügyeibe beleavatkozik, őt korlátozni, neki határt szabni 
óhajt, az egyház hivatását teljesíteni fogja, daczára az ál-
lamnak, mert „inkább kell Istennek engedelmeskedni mint 
az embereknek." (Ap. csel. 5. 29.) 

Oly társaság, mely igy keletkezett, mely igy terjesz-
kedett, mely igy áll fönn, független az államtól ; s minthogy 
a függetlenség szabadság : ily társaság szabad a szó legne-
mesebb, legteljesebb értelmében. Az egyház tehát független, 
szabad volt mindig, s az leend a világ végéig, kovácsoljon az 
állam bár számára arany vagy vas lánczokat. 

Mit akar tehát jelenteni a „szabad egyház a szabad 
államban" ? Talán azt, hogy az egyháznak szabad lesz ezen-
túl a megváltás tanát hirdetni a pogányok közt ? Arra soha 
sem kért engedelmet ! Vagy talán azt jelenti, hogy az állam 
ezentúl a hitetlenek megtérítésében az egyháznak segédke-
zet nyújt ? Avagy azt jelenti, hogy az egyháznak szabad 
lesz ezentúl az általa polgárositott, nevelt emberek közt, 
mint egyháznak megjelenni, fellépni, s az állam kegyelme-
sen megnyitja előtte elfogadó termeit, a világ előtt elfogadja 
őt mint testvérét ? Vagy talán azt, hogy az állam kegyelme-
sen megengedi, hogy az egyház tagjai a keresztények ezen-
túl is emberek, állam polgárai épen ugy maradhassanak, 
mint a Gold- és Silberbergerek, ezentúl is élhessenek azon 
jogaikkal, melyek őket mint embereket megilletik ; ezentúl 
is szerezhessenek maguknak birtokot, hivatalt, ép ugy mint 
a Fleskelesek, s az állam nem fogja őket gátolni noha ke-
resztények '? Vagy talán azt, hogy az egyháznak szabad lesz 
az államban ezentúl mint benevolus auditornak az állam 
minden intézményeivel szemben hallgatni, szabad lesz tűrni, 
szenvedni, szabad lesz a mindenható állam asztaláról lehulló 
morzsákon élődni, tengődni ; szabad lesz a koldus-tarisz-
nyát nyakába venni s egyik szabad államból a másikba ván-
dorolni, mint élőhalott rémképe a mult időnek ? 

Legyenek tehát elég őszinték; kik a szabad egyházat 
Ígérgetik s mondják meg, mit értenek tulajdonképen ők a 
szabad egyház alatt ? Mi nem ámítjuk magunkat, mi tudjuk, 
mi rejlik ezen csillogó szólam alatt. Tessék például a liberá-
lis Pester Lloyd február 1-én irt : „Szabad egyház szabad 
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államban" czimü czikkét elolvasni s nem lesz nehéz a sza-
bad egyház értelmét eltalálni. 

A kereszténység tanai oly magasztosak, oly fensége-
sek, hogy az ember azokat e földön nem valósithatja, 
mondja a Lloyd ; minthogy ezen tanok az életben az ember 
tunyasága miatt nem valósithatók, azért mellőzendők; a 
keresztény állam, vagyis az állam, mely a kereszténységre 
támaszkodik, torzalak, carricatura ; legjobb tehát Voltaire s 
a vén Friczinek état-athé-jét, Isten — vallásnélküli államát 
behozni ; tehát istentelen, vallástalan államot alkotni, vagyis 
a mostani átmeneti korszakokban az államok uj szervezé-
sénél oda működni, hogy az államok istentelenek, vallásta-
lanok legyenek ; ha pedig valamely állam szervezésénél még-
is vallást akarnak alapul venni, melyre az állam támasz-
kodjék, legjobb lesz a judaismus vagy mobamedanismus. 
Tudniillik az állam nem lesz carricatura, ha a kormányfér-
fiak s alattvalók, vagy miután ez egyszerre nehezen menne, 
legalább a kormányférfiak lesznek zsidók, vagy törökök. 
Igy van ez megirva a Pester Lloyd 1867 év 28. számában. 
Nehogy azonban valaki következtetéseinket túlzottaknak 
higyje, ime irjuk az emiitett czikk sorait szorul szóra : „Es 
ist unter allen verständigen und unbefangenen eine längst 
ausgemachte Sache, dass der état athée, der kenfessionslose 
Staat Voltaires, und des alten Fritz . . . der beste wo nicht 
der einzige Weg ist um wahrhafter Religiosität in den Rei-
hen der Bevölkerung eine sichere Stätte zu bereiten. Gerade 
das Christenthum mit seinen auf den idealen Menschen be-
rechneten Ansprüchen verträgt es am allerwenigsten mit den 
Dingen dieser Welt in eine zu innige Verquickung gebracht 
zu werden : denn es gibt keine hässlichere Karrikatur, als 
der specifisch christlicher Staat. Die religiösen Vorschriften 
des Koran des alten Testamentes sind wenigstens so geartet, 
das sie zur Grundlage eines Staatsorganismus gemacht wer-
den können. Der einzelne als solcher mag sich mit ihnen je 
nach seinem Gewissen abfinden : die Regierung ist im 
Stande sie in ihrer ganzen Reinheit anzuerkennen. Umge-
kehrt sind die von jedem irdischen Beigeschmack geläuterte 
Lehren des Christenthums ein höchstes Ziel, dem das Indi-
viduum nachstreben soll, ohne es je zu ereichen ; das aber der 
von weltlichen Schlacken nun einmal nicht loszulösende Staat 
niemals zu den seinen machen darf." 

Már most kérdezünk minden elfogulatlan olvasót, nem 
azt sürgetik-e a fentebbi sorok, miszerint a kereszténység, 
az egyház az államból kiküszöböltessék, mint oly dolog, 
mely a valódi vallásosságot gátolja ? Nem tanácsoltatik-e> 
hogy afc államok sservezésénél a kereszténység tökéletesen 
mellőztessék ? Nem ajánltatilc-e a mohamcdanismus s juda-
ismus mint olyan, mely, ha már csakugyan vallásra kell 
alapítani az államot, legalkalmasabb egy állam szervezésé-
nél alapul ? S mindez minő czim alatt ajánltatik ? a ,szabad 
egyház a szabad állam' czég alatt ! 

Igenis értjük. Szabad egyház szabad államban sem 
több sem kevesebb, mint az egyháznak proscibáltatása az 
államban ; mint az egyháznak mint ilyennek földönfutóvá lett 
kijelentése, melyet minthogy nem-e földre való, kénye kedve 
szerint bántalmazni, gáncsolni rágalmazni fosztogatni sza-
bad minden zsidó gyereknek, mert ez által a valódi vallásos-
ság a nép közt csak előmozdittatik. „A zsinagógákból kizár-

nak titeket, sőt eljő az óra, hogy minden ki megöl titeket, 
szolgálatot vél tenni Istennek. (János 16. 2.) 

Ez tehát a ,szabad egyház szabad államban' ? 
( F o l y t . ) Cselka Nándor. 

DEBRECZEN vidékéről, mart. 25-én. — Most nem a 
prot. tolerantiáról stb., hanem — közbevetőleg — kátéink 
ügyében ejtek néhány igénytelen szót. A szent-István-társu-
lat multévi egyik határozatának következtében gondoljuk, 
hogy vannak már lépések téve, miszerint a most legtöbb 
megyében használatban levő Deharbe-féle káté magyar ki-
adása újra átnézessék, s hazánk magyarajku iskoláiba or-
szágszerte behozassék. Azt azonban nem tudjuk : váljon 
történt-e arra nézve intézkedés, hogy az újonnan átvizsgá-
landó káté ugy állittatnék ki, miszerint azt a görög szert, 
egyházmegyék főpásztorai megyéik magyarajku iskolái szá-
mára szintén elfogadhatnák s használatát elrendelhetnék. 
Ily intézkedés nagyon óhajtandó ; eredménye bizonyára a 
legüdvösebb leendene. Ugyanis hazánk némely vidékein a 
latin és görög szert. kath. hivek között meglehetős idegen-
kedés tapasztalható ; néhutt egészen különhitünek tekinti 
egymást a két fél. Nem régiben is gör. sz. kath. lelkésztől 
hallottam, hogy hivei közöl néhányan az iránt kérdezősköd-
tek nála : váljon szabad-e elmenniök a pápista templomba 
énekelni s ezt tevén nem követnek-e el vétket ? Nagyon szük-
séges, hogy mindkét fél hivei tudatára jutnának annak, mi-
szerint a hit lényegéhez nem tartozó szertartásokon s né-
mely fegyelmi szabályokon kivül, a hitben tökéletesen egyek 
vagyunk ; hogy van a g. sz. katholikusokétól különböző ro-
mai szertartásunk, böjtünk, naptárunk; de nincs az övéktől 
különböző, hanem csak a velők közös katholikus hitünk. 
Nagyban szűnnék az idegenkedés és elfogultság, ha mind-
két fél egy és ugyanazon kátéból merítené hitbeli ismereteit. 
Szertartástant tanulhatunk külön, kátéban szükségtelen 
kétfelé válnunk. A közös káté megállapításának most volna 
legalkalmasabb ideje. Mostani káténk kevés lényegtelen 
módositással használható s elfogadható lenne a gör. szertar-
tásuak iskoláiban is. Jelenleg használt káténk hitről szóló 
részében Krisztus igaz egyháza hol „romai katholiká"-nak' 
hol pedig csak „katholiká"-nak mondatik. A romai szót a 
közösen elfogadandó kátéban a „katholika" előtt talán (?) 
mellőzni lehetne. Igaz ugyan, hogy a „romai katholikus" 
nevezet a gör. sz. katholikusokat is, amennyiben a romai 
pápa nekik szinte fejők, magába zárja ; de minthogy nem 
Roma nyelvén és szertartásai szerint végzik az isteni-szol-
gálatot, a „romai kath." név alatt mindenki csak a latin 
szertartásuakat érti, és magyarázná meg bár legvilágosab-
ban a pap a görög renden levő híveknek, hogy ők is „romai" 
csakhogy g. sz. katholikusok, a nép sok helyen soha sem 
fogná magára érteni az eddig szokatlan elnevezést; sőt a 
magyarázó pap nem kis félreértésnek tenné ki magát. Miért 
is, ha a „romai" szó megtartásával netán közösen befoga-
dandó katekizmusból az egyik kérdésre ily feleletet kellene 
adnia : „Az következik : hogy egyedül a romai kath. anya-
szentegyház Krisztusnak igaz anyaszentegyháza," — na-
gyon különösen érezné magát. Sőt, hogy a g. sz. egyház 
papjai között is vannak, kik ama kifejezésben megbotrán-
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koznak, saját tapasztalásomból tudom.1) A parancsokról 
szóló részben leginkább az anyaszentegyház 3-ik parancsa 
igényelne figyelmet. A szentségekről szóló részben pedig a 
bérmálás és Oltári-szentségre kellene kiváló figyelemmel 
lenni. A bérmálást illetőleg, amennyiben a gör. szertartásu-
aknál a presbyter is bérmál s más szertartás szerint adatik 
fel a szentség. Az Oltári-szentségnél pedig állandóan a „ke-
nyér" szó alkalmaztatnék, miután eddig a „kenyér" és „os-
tya" felváltva használtatott ; mert az ostya úgyis egyszers -
mind kenyér ; de a kenyér, melyet a gör. szertartásuak hasz-
nálnak, nem ostya egyszersmind, legalább nem az, a bevett 
magyaros fogalom szerint. Egyébiránt a kellő módositások 
megtételére utmutatóul szolgálhatna Roskovics Ignácz egy-
kori hböszörményi gör. kath. lelkésznek „Görög kath. kate-
kizmus vagyis a keresztény tanitás elemei" czimü könyve? 
mely a munkácsi püspök jóváhagyásával kiadva, magyar-
a jku iskolákban használtatik, — vagy más, a gör. sz. fő-
pásztorok által netán kijelölendő kézikönyv.2) 

Kátéink megpenditett módos itása s ennek folytán 
általános használata — csekélységem nézete szerint — 
azért is igen kivána tosS, hogy oly vegyes helyeken, hol csak 
az egyik szertartásnak van plébániája és iskolája s mindkét 
fél gyermekei ugyanazon iskolába j á rnak : ne lenne egyik 
félnek sem oka vonakodni a másik ká té jának tanulásától, 
egy ós ugyanaz lévén mindakettőé. Uniáltak vagyunk, 
óhajtandó, hogy az unió közöttünk minél szorosabb legyen. 
Es e tekintetből csekélységem még azt is igen üdvösnek 
tartaná, ha olyan helyeken, hol mindakét fél külön saját 
plébániával és oly iskolával bir, melybe az illető fél fiu- és 
leánygyermekei együtt, egy tanitó elé já rnak, — ugy ren-
deztetnének a két fél iskolája, hogy az egyik tanitója elé 
j á rnának mindkétféli fiu, — a másiké elé mindkétféli 
leánygyermekek ; annál is inkább , mivel több helyen 
fájdalommal tapasztaltam, hogy ahol a fiuk s leányok egy és 
ugyanazon iskolába járnak,ennek igen káros következményei 
vannak. 

Vajha a megpenditett tárgyhoz illetékes gör. ka th . 
részről is hozzászólanának ! 

Ami a káték berendezését illeti, kivánatos, hogy a 
feleleteknek nemcsak a kérdéssel egybefüggőleg, hanem 
különvéve is határozott értelmök legyen. A kátét tanuló 
gyermek rendesen nem igen törődik a kérdés szövegével, 
kivált ha hosszú; hanem a feleletet,melynek magában véve 
sokszor nincs határozott értelme, külön, a kérdés tartalmára 

') Mind igen hibásan van, ahol igy van. Az egyház egyik ismertető 
jele a ,romai,' mely szó nem a szertartásra, hanem a hitre vonatkozott 
mindig, mondván, hogy ugyanazon hitet valljuk, melyet a romai egyház 
vall ; mikor az egyliázra vonatkozik, akkor azt jelenti, hogy azon egy-
ház tagjai vagyunk, melynek anyja a romai egyház, feje a romai pápa. A 
keleti, görög szertartású katholikusok is az egy, a szent, az apostoli, a 
romai kath. egyháznak tagjai. A görög-egyesültek implicite vallják a 
,romai'-t, mink, miután explicite valljuk, nem nyomhatjuk el e szócskát, 
mert az általa jelentett dolgot látszanánk tagadni. Ha megütközés vagyon 
valahol, a tanitás hiánya, melyet a tanitás ismét jóra hozhat. Hogy a ke-
letiek nem szokták magokat romai katholikusoknak nevezni, az meglehet, 
de hiszik, és vallják azt, amit a ,romai' szó jelent. — Szerk. 

2) Amint láthatni, a görög-katholikusok számára más kiadású 
káté szükséges ; lehet Deharbo után, de mind itt felhozott tárgyak kii-
lönszöveget tesznek szükségessé. Mi ugy gondoljuk. — Szerk. 

való figyelem nélkül, tanulja be ; midőn kikérdeztetik, lia a 
kérdés pár első szaváról észreveszi, melyiket kérdezik ; 
anélkül, hogy a kérdés folyamát legkisebb figyelemmel is 
kisérné, a feleletről gondolkozik. Szükséges tehát, hogy a 
kérdés, amennyire lehet, kevés szóból álljon s ne legyen 
2—3—4 soros, midőn a felelet egy teljes sort sem tesz, s a 
feleletben a kérdés tartalma is benfoglaltassék. Szabatos, 
világos legyen, és ne legyen ra j ta érezhető a forditás ize. 

A kiadást illetőleg a „Religio" 23-ik számában közölt 
sopronmegyei levél Írójával nem vagyok egy nézetben. Az 
eddigi fokozatos kiadást ugyancsak takarékossági szem-
pontból sokkal czélszerübbnek tartom. Mig a gyermek az 
összes elemi osztályokon áthalad, eltelik 4 —5—9 év. Melyik 
gyermek az, ki az elemi első osztályban vett kátét még a 
3—4-ik osztályban is használhatná ? Némelyik két-három 
kátét elrongyol, csak mig a katekizmust is át tanulja. Ha 
most az eddig négy fokozatú káté egy könyvbe tömörittet-
nék, és a kérdések az egyes osztályok számára csak csillag-
vagy kereszt által kiilönittctnének el, nem lenne ez által 
semmi megtakarítás ; sőt inkább több lenne a kiadás, ameny-
nyiben a nagyobb temegü könyv könnyebben is, meg hama-
rább is pusztulna a gyermeki kezek között,és igy a nagyobb 
terjedelmű s árosabb kátét is szinte csak többször kellene 
megvenniük a szüléknek. Azután meg nem minden falusi 
gyermek já r j a ki az összes elemi osztályokat s a kiskátén 
kivül rendesen nincs is nagyobbra szükségök; minek vétet -
nők meg tehát a szülékkel a terjedelmesebbet s drágábbat ? 
annálinkább, mivel igen sokszor a kiskáté megvételére is 
alig ad ják rá fejőket. Hanem az mindenesetre szükséges, 
hogy a kérdések a kisebb kátéból a nagyobba átvétetvén, 
változást ne szenvedjenek. 

A localis memoria tekintetében a felsőbb osztályú 
tanulón segitve lenne ugyan, ha az alsóbb osztályban egy-
szer már betanult kérdéseket mindig ugyanazon helyeken 
látná az egy könyvbe tömöritett kátéban ; de ez esetben 
csak az erősebb és gyakorlottabb tanonczokról gondoskod-
nánk a gyengébbek rovására, kik kiskatekizmust tanulván, 
a nagy katekizmusban, a nagy tömegben egészen elveszte-
nék magokat, és kik sokkal könnyebben tanulnák meg a 
tanulandókat, ha azokat sorban egymás után találnák. Kü-
lönben, szerintem. ha valahol, bizonyára a katekizmus 
tanulásában nem igen kellene súlyt fekte tnünk a localis 
memóriára. A kátéból kérdeztetvén, a gyermek ne arról 
gondolkodjék : melyik lapon van, hanem mikép szól a fele-
le t? Sőt az volna legiidvösebb, ha a gyermekeket könyv 
használata s igy localis memoria nélkül csupán a tárgyat 
figyelöleg, tanithatnók meg az egész kátéra. Nézetem támo-
gatásául Hoványi „Könyvnélküli katekizmus"-ára utalok, 
mely épen ily czélból Íratott. 

Az egri érseki hatóság jóváhagyásával kiadott négy-
fokozatú katekizmus legkisebbike, t. i. az „Elemi katekiz-
mus" az olvasni kezdő gyermekeknek lévén szánva, na-
gyobb betűkkel van nyomtatva, mint a többi fokozat, s igen 
helyesen. Az olvasni kezdő gyermek igy sokkal könnyebben 
boldogul vele. Ily intézkedés óhajtandó ezután is. 



Szentszéki határozat. 

B U R D I G A L E N . beatificationis et canonizationis ven. 
seivae Dei J O H A N N A E D E L E S T O N A C fundatricis ordiuis 
filiarum Beatae Mariae Virginis. 

In causa beatificationis et canonizationis ven. servae 
Dei Johannae de Lestonac praedictae, quum agi deberet in 
Congregatione sacrorum rituum ordinaria de validitate 
omnium processuum in eadem causa constructorum, Rmus 
D. Gustavus Gallot cubicularius honorarius SSmi Domini 
Nostri P I I P A P A E IX. et causae postulator obtinuit, ut a 
subscripto Cardinale praefecto sacrae rituum Congregatio-
n s memoratae causae ponente sequens dubiuta proponeretur 
in ordinariis sacrorum rituum comitiis ad Vaticanum hodi-
erna die habitis ; an constet de validitate processuum tam 
apostolica quam ordinaria auctoritate constructorum ? num 
testes sint rite ac recte examinati, atque jura producta legi-
time compulsata in casu et ad effectum de quo agitur ? Emi 
porro ac Rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, post 
accuratum omnium examen, audito etiam R. P. D. Petro Mi-
netti sanctae fidei promotore, rescribendum censuerunt : prae-
via sanatione defectuum, expunctis quoad processum aposto-
licum Burdigalensem documentis extrajudicialibus, nec non 
testibus VI, VII I . VII I et I X qui adminiculi loco habeantur, 
constare. Die 9 februarii 1867. 

Fac ta autem de praemissis Sanctissimo Domino Nostro 
P IO P A P A E I X a subscripto secretario fideli relatione, San-
ctitas Sua sententiam sacrae Congregationis ratam habere 
et confirmare dignata est. Die 14 iisdem mense et anno. 

C. ep. Portuen. et s. Ruíinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 
Loco + Signi 

D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

IRODALOM. 
„A Jézus társasága ellen intézett vádak." I r ta P. Patisz 
György, forditotta Mladoniczky Ignácz, györ-egyházmegyei 

áldozár. (Folyt.) 

Mutatványul a munkából : 

„A közvélemény s a nép a jezsuiták ellen van. 
Ez ellenében polgártársainkra hivatkozom. Mi szüle-

tett osztrákok, magyarok, csehek, morvák, sleziaiak, horvá-
tok, tótok, stájerek, salzburgiak, kra jna iak , karinthiaiak, ti-
rolok vagyunk. Földieinket kérdjük, váljon ellenünk van-
nak-e? Megbántottuk-e őket, vagy vétkeztünk-e az által, 
hogy a Jézus-társaságába léptünk, melynek az egyházban s 
államban való létezést a törvény biztosítja, s hoztunk-e általa 
szégyent az ö fejükre? Vagy különben terhel valami vétek ben-
nünket, amely miatt most haragjukat megérdemeljük ? S ha 
nincs ellenünk kifogásuk,s akként szeretnek bennünket ,mint 
szerettek bennünket egykor,midőn még közöttök éltünk, hogy 
állithatják némelyek az ellenkezőt, s hogy indítványozhatják 
száműzetésünket s kizáratásunkat ? Hogy merészelnek ben-
nünket naponkint hazug vádakkal, gunynyal s gyalázatokkal 
illetni s az egész világ előtt gyanusitani ? Vagy elvesztette-e 
a szerzet, vagy pedig mi elvesztettök-e létezési jogunkat a 
császári államban ? Mert ha mint jezsuiták nem létezhe-
tünk, akkor sehogyan sem létezhetünk, minthogy mi az 
egyházi s világi hatóság tudtával, lemondva a világról, örö-

kös fogalmakkal köteleztük le magunkat e társaságnak, 
igy csak is abban élhetünk. De ha valamely testületnek 
anyagi s erkölcsi létét teszszük semmivé, ez által is gyilkos-
ságot követünk el. Váljon ez-e az annyira sürgetett civili-
zatió ? ez-e az a szabadság, melyet az a jkakon annyira hor-
doznak s a haladás, melylyel annyira dicsek esznek ? S ez 
volna közvélemény ? Austria tartományaiban a nép s polgár-
társaink ezt követelnék ? Illik földieinkre ily gyalázatot 
fogni ? Mi jezsuiták e tartományok midegyikében élünk s 
működünk, s tudjuk s jó lelkismerettel bizonyítjuk, hogy a 
nép semmit sem tud erről s naponkint az ellenkezőről győz 
meg bennünket. Az újságírók s talán az ily újságok sok 
megcsalatott olvasóinak közvéleménye van ellenünk s a 
karza tok s utczai kravallok fölizgatott s megvásárolt népe. 
Minden okos ember tudja már, hogy mennyire visszaélnek 
a ,nép' és „közvélemény" szavakkal arra, hogy a fejedelme-
ket trónjaiktól megfoszszák, az országokat megrabolják, a 
püspököket s papokat száműzzék, az egyházat s államot 
megdöntsék, magát a népet mindenféle szerencsétlenségbe 
ejtsék s hogy semmi más közvélemény érvényre ne juthas-
son, mint az, melylyel ilyen emberek a világot csalják. 

A jezsuiták nem korszerűek többé. 
Azt mondják, hogy a jezsuita-rend a középkorból 

ered s azért szabályai már elavultak, a mostani korral ösz-
sze nem egyezhetők, s ez oknál fogva nem korszerű többé. 

Er re megfelelnek a következők. Korszerü-e valamely 
szerzetes rend vagy nem, azt megítélni kizárólag az egyház 
fejeihez tartozik ; mert csupán ők Ítélhetik meg, hogy mi 
szükséges, mi üdvös és hasznos minden időben Isten egyhá-
zának, hogy mi a szerzetes rend, mennyit képes tenni, s 
végre hogy mennyiben lehet azt használni vagy nem. Azt 
azonban láttuk, hogy a pápák mind s maga IX. Pius is Jé-
zus-társaságát igen korszerűnek találták. 

Továbbá ha a Jézus-társasága nem volna többé kor-
szerű, akkor az isteni ige hirdetése, a szentségek kiszolgál-
ticlt/cí Set • az iljuságnak egyházi szellemben való nevelése és 
tanitása, a missiók, a lelki-gyakorlatok, a Szűz Anyáról ne-
vezett társulatok, a katholika hit védelmezése s terjesztése 
szinte nem korszerűek többé, minthogy a jezsuiták kizáró-
lag ezzel s igy foglalkoznak. 

A tapasztalás továbbá bizonyítja, hogy a jezsuiták min-
denütt ahol működnek, oly annyira s oly sokfélekép vannak 
igénybe véve, hogy sehol sem elégségesek, s mindenütt a 
munkások kevés száma fölött panaszolkodnak ; már e kö-
rülmény csak bizonyítja az ő korszerűségüket. 

Azt belátja mindenki, hogy ama fölforgatások, melyek 
az egyházban s államban dúltak, s melyek ellenében a je-
zsuita rend kezdetben fölállittatott s újra visszaállíttatott : 
nem csak hogy meg nem szűntek, hanem nagyobb mérték-
ben fokozódnak ; tehát be kell látnia mindenkinek azt is, 
hogy az ma is épen oly korszerű, mint volt alapittatása-
kor s visszaállittatásakor. Sajnos, hogy egyszer is föloszlat-
ták ; ha ezt nem teszik, akkor a világ emberi számítás sze-
rint soha sem jutott volna ennyire, s e szerzet egészen más 
erővel állhatna szemben ama gonosz elvvel, mely manap 
a világon annyira uralkodik, mint most, midőn alig kezd 
újra föléledni. 

A jezsuita-rend minden időben csak a katholika egy-
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ház s a keresztény állam ellenségei előtt nem korszerű, s 
hogy erről meggyőződjünk, csak tekintsük azokat, akik 
azt minden időben meg szokták támadni. Hanem épen e 
körülmény, kell, hogy mindenkit meggyőzzön arról, hogy az 
minden időben korszerű. 

Végezetül ide csatolom korunk egyik Írójának szavait : 
„Jézus társasága oly határozott s emellett oly független szer-
kezettel, oly szilárd s egyúttal oly mindenfélekép alkalmaz-
ható organismussal bir ; ezenkívül czélja s eszközei oly egy-
házi szelleműek, hogy némileg el lehet mondani, miszerint 
oly kevéssé avul el, mint maga az egyház."*) 

De azok előtt, kik Jézus-társaságát nem tartják többé 
korszerűnek, az igazság és jog, a világi s egyházi tekintély, 
a hit és vallás, Krisztus és Isten váljon korszerűek-e még? 
Csuda-e tehát, ha Jézus-társaságát sem tar t ják többé kor-
szerűnek ? De annyival inkább kell, hogy mindezeket kor-
szerűeknek tartsák azok, kik másként gondolkodnak, ha ily 
korban elveszni nem akarnak." 

Befejezés. 
E néhány lap,ugy hiszem, elégséges minden becsületes 

embernek arra nézve, hogy különbséget tehessen az igazság 
és hazugság, a jog s jogtalanság között, s hogy a Jézus-tár-
sasága ellen fölhozott vádakban magát tájékozhassa. 

Végezetre még valamit ellenségeinknek. Váljon a Jé-
zus-társasága tett-e nektek valaha kárt valamiben ? Tán 
lelketekben ? testetekben ? becsületetekben ? javaitokban ? 
szabadságtokban? vagy valamely szellemi s anyagi érde-
keitekben ? Vagy csak szándokában is volt-e kárt tenni ? 
Vagy tán ellenséges érzelmeket táplál irányatokban ? Vagy 
benne van talán valami gyűlöletes, utálatos s visszataszító ? 
— Ha ezt el nem mondhatjátok róla, miért gyűlölitek, rá-
galmazzátok s üldözitek ? Hogyan fogtok erről számot adni 
lelkismeretetok, az egész józan világ előtt, az egyház s Is-
ten előtt ? Mit fogtok érezni ezek miatt halálos ágyatokon ? 
Van egy osztó igazság, molyet, bármennyire tagadjátok s 
megvetitek is, annál kevésbbé fogjátok kikerülni. Mi reme-
günk, nem azok miatt, melyekkel bennünket illettek, ha-
nem ama veszély miatt, melybe magatokat s másokat dön-
tetek, s naponkint imádkozunk érettetek, hogy az Isten ne-
künk s nektek irgalmazzon. 

Végül kinyilatkoztatom, hogy mi jezsuiták hivatásunk 
kötelmének ismerjük, ellenségeinkre nem neheztelni, hanem 
őket is őszintén s igazán szeretni, és semmit sem óhajtunk 
annyira, mint nekik is hasznukra lenni s halhatatlan leikük-
nek örök üdvét előmozdítani. Ha ezt nem hiszik, jöjjenek, 
győződjenek meg. Sokan megtették ezt már előttök, s azok-
nál, kikről azt hitték, hogy lehetetlen őket nem megvetni, 
gyűlölni s üldözni : kibékültek Istenükkel s lelkűknek nyu-
galmát, üdvét s boldogságát találták föl." 

(Vége köv.) 

VEGYESEK 
A magyar kath. irodalomnak egy, igen becses kincsét 

kaptuk, a kath. szívnek épülésére, a kath. ajtatosság ápolá-
sára, a magyar kebelnek magyar jellemben megtartására, a 
könyvnek czime : „Boldogasszony követéséről, négy könyv, 

') Lásd : „Die religiösen Orden." 257. 1 

francziából (fordította) Bunyitay Vincze" nagyváradi 1. sz. 
püspöki megyében szentjóbi plébános. E könyv a főt. Nogáll 
János apát, kanonok, s papneveidei igazgató ur által kiadott 
,,Lelki kincstár" czimü gyűjteménynek második kötete. — 
Mig csak az ily könyvek, mint ez, nagy keletnek nem ör-
vendnek a magyarok között, mig kedvvel, buzgóan nem ol-
vastatnak, mindaddig sok a szomorúság, sok az aggodalom. 
Hát még ha ily könyvek nem Íratnának, a magyar kath. olva-
sóközönségnek nem nyúj ta tnának? Ily könyveket írni, ki-
adni, nemcsak kath. erény, hanem hazai érdem, mert a kath. 
egyházzal, a kath. vallásossággal emelkedett és hanyatlott a 
haza is mindig. Tisztelet a forditóra, hogy munkája ily jeles 
gyűjteménybe a kanonok és apátur által felvétetett, aki a 
magyar irodalom e nemű mezején majdnem egyedül áll, de 
mint tekintély, mint elismert érdem a hazában bizonyosan 
egyedül áll. Jézus követése után Mária követése jön ; s mi-
után amaz sokféle fordításban, különösen a kanonok s apát-
urtól is egyben megjelent, kellő volt, hogy ezen franczia 
eredeti, de sok nyelvre áttett könyv is magyarra tétes-
sék át. 

A kath. Erdély jeles irodalmi müvet nyújt a lelkipász-
torkodó papságnak. Ez nt. Veszely Károly, baróti plébános 
által kiadott homiliák, melyeknek szerzője az Istenben bol-
dogult Szabó János kanonok. „Páratlan bennök a logica, a 
szabatosság, az átlátszóság, és az egésznek utólérhetlen 
kikerekitése," mondjuk a kiadóval. E kötet már második, 
mely, ugy látszik, a homiliák folyamát bezárja. A homiliák 
e kötetben foglalt folyama néhány ünnepre terjed ki, más 
ünnepekre szolgálnak ugyanezen boldogult szerzőnek egy-
házi beszédei. Találunk itt alkalmi beszédet is, találunk áta-
lános erkölcsi fejtegetést is. E második kötet ára 1 fr., az 
elsőnek bolti ára pedig 2 fr. 20 kr. o. é. — Örülünk ezen 
emelkedő irodalmi munkásságnak Erdélyben, üdvözöljük 
termékeit, örvendezni óhajtván a testvérek további, még ki-
fejtendő nagyobb munkásságán is. A nm. s főt. püspök ur-
nák, főpásztori bokros teendői között ezen irodalmi munkás-
ságra is kiterjed az atyai gondja. E homiliák kiadója már 
eddig is tetemes részt vett az irodalmi munkában. Tudjuk, 
hogy legközelébb egy egyházi hetilapot is fogunk bemu-
tathatni t . olvasóinknak Erdélyből. Audendum, benedicet 
Deus ! ! 

Megjelent, s Hennicke győri könyvkereskedőnél kap-
ható „Gyöngyök Pázmány Péter összes müveiből. Gyűjtötte 
Vargyas Endre." — Valóságos gyöngyök, tüzgondolatok, 
melyek villámsebességgel látszanak feltűnni, s lia vitafél el-
len használtattak, ezt földre sújtani, de melegitő nap gya-
nánt is az emlékezet láthatárán folyton ragyogni. Dús eszmék, 
eredeti felfogásban, tiszta, szabatos külalakban. A munka 
„Flores patrum" alakú, azon mondatait tartalmazza a párat-
lan nagy egyházi férfiúnak, melyek „Isten, vallás, erény, 
bün, szenvedés, élet, s családra" vonatkoznak. A legtudó-
sabb elmének is szabad negyedórákban kedves olvasmány, 
nem ugyan, hogy hqfeszasan, hanem hogy sokszor olvastas-
sék. Megelőzi a gyöngyhalászatot Pázmány rövid élete, mü-
vei becsének tekintélyes, vagy pártatlan nyilatkozatokból 
font megismertetése. Ara 1 fr. 50 kr. o. é. Kaphatni Győrött 
a nevezett könyvkereskedőnél — Isten áldása, védő, ve-
zénylő, erősítő malasztja legyen az ifjú iró val ! Például, a val-
lási tárgyakról vezetett vitákról igy szól Pázmány : „A ha-
mis tanítók mesterséges hallgatással elnyögik, és fülök mel-
lől bocsátják, amit gyakran szájokba rágunk. Olyakat ké-
rődnek ellenünk az együgyű község előtt az uj tanítók, hogy-
ha azok igazak volnának, semmi tudomány nagyobb gyűlöl-
séget nem érdemelne a miénknél, és noha számtalanszor hé-
vén torkukba verjük az ő hazugságukat, mind azáltal ők 
azt csak elhallgatják és azon egy régi bakot nyúzván, a 
szegény tudatlan községet hazugsággal kötve tart ják." (5 
lap.) — A mai napi irodalomról mondatik ez, vagy pedig a 
250 év előtti nem-kath. Írókról ? 

Közöltük mult évben t. Kőnek Sándor egyetemi tanár 
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urnák azon kívánságát, illetőleg felszólítását, vajha a püs-
pöki szentszékeken tárgyalt, s véglegesen eldöntött ügyek 
summarie, a perkereset főmozzanataival, a vád és a védelem 
főokaival együtt a canoni szabályok concret felismerésére, 
felvilágosítására, s igy a canoni jogtannak kiszámitliatlan 
hasznára közzé tétetnének. Bármily fontos okok is támogat-
ják ezen kívánságot, mégis kimondtuk, mily kevés remé-
nyünk van arra, hogy nálunk ily esetek közöltessenek ; 
mert mig egyrészről a tudomány okvetlenül nyerne, más-
részről a felek érdeke sértetnék. — Mind eme akadályok 
azonban Romában nincsenek, vagy pedig jelentéktelen-
ségre olvadnak le, azért néhány romai jugtudós a romai 
congregatioknál előfordult, s bevégzett tárgyakból a főbbe-
ket közlik külön havi folyóiratban, melynek czime : „Acta 
ex iis decerpta quae apud s. Sedem geruntur, in compen-
dium opportune redacta et illustrata. Fit evulgatio singulis 
mensibus. Romae typis polyglottae officináé s. c. de propa-
ganda fide." Eme füzetek 1865-ik év julius hónapjától foly-
nak, egy évi füzetek egy kötetet tesznek, s annálinkább 
hasznosak, mert minden congregationak határozatait, végzé-
seit közlik, tehát igazán az egész canoni jogra kiterjednek. A 

, közlésre választott tárgyakban megalapított gazdászat igen 
czélszerü, úgyhogy az olvasó az egész ügyet azonnal fel-
fogja. Persze jár tasnak kell lenni a canoni jogban, hogy 
érthesse. — Ajánlandó a szentszékeknél működő ügyvédek-
nek, tanároknak. A füzetek Romában adatnak ki, s Austriá-
ban csak Sartori Károly bécsi könyvkereskedő a bizományos, 
ehez kell tehát a megrendeléssel fordulni. Az egy évi folyam-
nak ára 7 frt o. é. 

Kaptuk az igen nagy gonddal összeállított, esztergomi 
érseki megyének folyó évre szóló név- s hely tárát. Ezen 
névtárhoz mindenkit a legélénkebb érdek köt, mivel ha-
zánkban főmegye, s mikor a legkitűnőbb méltóságokat e 
névtárban találjuk, önmagunkat feljogosítjuk, hogy a ma-
gyar haza legkitűnőbb egyházi férfiait is benne találjuk. A 
megye úgyis legterjedelmesebb még mai nap is. Erseke 
Simor János, a Jánosok között a 10-ik, az érsekek között 
800 éven át a 73-ik. Az érseki tartománynak tíz püspöki 
megyéje, s ugyanannyi püspöke van, kik között legfiatalabb 
az eddigi érdemekre nézve öreg, habár korra valóban fiatal 
püspök Zalka János győri püspök. A megyének egy székes 
s két társas káptalana van, 40 kanonoki székkel, 34 kano-
nokkal, 29 czimzetes apátsággal, 15 prépostsággal. E czi-
mek a megye egykori dicsőségét hirdetik, ha a reformatio és 
más mostoha viszonyok nem rontottak volna. Van 45 ales-
peresi kerülete, van 472 anya- 242 fiókegyháza, 407 plébá-
nossal, 184 káplánnal, 601 megyei pappal, 30 férfi, 11 női 
szerzetesházzal, 856 mindkétnemü szerzetessel, úgyhogy az 
egyházi személyzet 1773 személyt foglal magában.— Helvét-
vallásuaknak van a megyében 106, ágostaiaknak szinte 106 
imaházuk, a zsidóknak pedig 137. — A népesség száma az 
egész megyében 1,243,798, kik közöl 947,859 katholikus, 
vagyis a legnagyobb rész, 120,865 ágostai, 73,803 helvét, 
1,955 keleti, 99,316 zsidó vallású. A kegyurak közöl leg-
több, mert 109 plébániát adományoz maga az érsek, 22-őt a 
székeskáptalan, 52-őt a vallásalap, 17 et herczeg Pálffy, 
18-at gr. Pálffy János, 10 et gr. Breuner, 25-öt városi 
községek. 

Az olasz porosz háborúra nézve Lamarmora, bielai vá-
lasztóihoz tartott beszédben bevallotta, hogy a szövetségkö-
tési kísérlet Italia és Poroszország között már 1861-ben 
kezdődött, s maga Lamarmora ajánlotta fel a porosz király-
nak e szövetséget Berlinben. Az ajánlat in actis volt, mig 
1866-ban maga Bismark ajánlotta fel, s februarban megkez-
dett egyezkedés aprilban teljesen megállapított szövetséget 
szült Austria ellen. A porosz király mégis mondta, s talán 
ezután is mondani fogja : Austria megtámadott engemet. 

Romának legnevezetesebb hangszerészei, énekesei, ze-
nészei ,Dante' egyletben vannak, mely a magas herczegi 
családok pártfogása alatt áll. Ezen egylet fővédnökei s igaz-
gatói sz. Péter 1800 éves ünnepén nagy zeneelőadást tervez-
vén, küldöttségileg mentek t. Liszt Ferenczhez, kérvén s 
felszólitván őt, hogy ezen napra a szükséges darabokat elké-
szitse és a zene s énekelőadást kormányozza. Liszt engedett 
a kérésnek „Tu es Petrus" stb. s „Krisztus" oratoriumot fog 
ez alkalommal előadni. 

A cambraii érsek karácsony, vízkereszt, s három-ki-
rályok napján 154,000 frank péterfillért gyűjtött megyéjé-
ben. A franczia nők erősen buzgólkodnak, hogy a szentatyá-
nak zuavokat állítsanak. Egy pápai zuav évenkint 500 
frankba kerül. Miután a nők nem állhatnak be a hadseregbe, 
összeállnak többen, adnak 500 frankot, s ezt egy zuav ki-
tartására a szentatyának elküldik. A grófi családok sorban 
vetekednek eme áldozatokban. A lapok minden héten hir-
detnek ily felajánlásokat. 

Zwingli reformátornak, aki Luther Mártonnal oly epé-
sen veszekedett, utolsó ivadéka Zwingli Henrik datticoni 
praedikátor, Winterturmhoz közel, élte 60-dik évében meg-
halt. A hires reformátortól több emléket birtokolt, melyek 
most a canton birtokába fognak jutni, s a többiek között 
egy kéticzés serpohár is. 

Az angol küldönczök felhasználják a világkiállítási al-
kalmat Parisban, s a szentírás megrontott szövegeiből 
gonoszul összetákolt értekezleteket ingyen osztogatnak a 
látogatók között. Egy párisi lap erre eme megjegyzést teszi : 
„Az angolok csinálhatnak propagandát kereskedelmi czik-
keikre : de hogy vallási propagandát csináljanak a kiállí-
tási épület kapui előtt, azt nem türhetjük. Mi a kézmivekre, 
s terményekre tettünk kiállitást, nem pedig vallási dolgokra. 
Aki vallást keres, megy a templomba ; aki a kiállítási épü-
letbe jön, ahoz csak a kiállhatatlanságig menő szemtelen 
impertinentia tolakodhatik vallási tárgyakkal. Francziaor-
szágban a csempészet tiltva van ; s hogy az angol kereske-
dők értenek hozzá, azt elhihetjük ; de vallási csempészetet 
nem lehet tűrnünk. 

Az olaszok által benyújtandó album a 11-dik lapján 
álló fölirat ez : „Pisae ad Pium IX. P. M. — Mahumeti se-
ctatores nomini christiano acerrime minitantes — hortatu 
Leonis IX. Pont. Max. — strenue profligatos ex Sardinia 
insula fugavit opibus jam florens Pisana respublica — ho-
nore msuper honestata concilii magni in quo de occidentis 
concordia est actum — aviti nominis haeredes Pisani cives 
— disciplinam insistentes s. Perini quem Petrus primum no-
bis episcopum dédit — an. MDCCC ex quo magnus aposto-
lus martyrii corona est redimitus — immobilem fidem no-
stram profitemur suppetias tibi ferendo Pie IX. Pont. Max. 
— qui uti sol radians gliscentis barbariae et discordiae te-
nebras Italiae superfusas dispellis." 

Havre mellett Francziaországban sz. Honorine sír-
kertben mart. 25-én Gibeaux éltes nő eltemettetett ; vasár-
nap mart. 31-én sírja feltöretett, balkarjáról a bőr, és hátá-
ról lenyuzatott, emlői, belei, s nemzörészei kivágattak s el-
vitettek. Ugyanez történt 1864-ben Alain éltes nővel és 
1865 mart. 16 án Clot nővel. A szentségtelen merény ugyan-
azon gonoszra mutat,s mivel szegény osztályból való nők valá-
nak, a sírfeltörés nem lehetett rablási szándékból, hanem a 
bőrlenyuzás, és a testrészek elvitele babónaságra mutatnak. 
Akik a ker. hittől elszakadva a felvilágosodottsághoz sze-
gődnek, azok mind babonások lesznek, mint Lalande, aki a 
pókokat imádta s szobájában tenyésztette. Berlinben lópat-
kót imádnak, ezt házaik főkapuja fölé óriás nagyságban fel-
tétetik ; a spiritisticus babonaság sem birt másféle hiveket 
megnyerni, mint akik a vallásiakban legotrombábbak voltak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : A polgári házasság. — Egyházi tudó-
sítások. — Szentszéki határozat. — Irodalom. — Vegyesek. 

A polgári házasság. 
E tant s az ellenkező vélemény visszavetését 

szentséges IX. Pius pápánk az 1852 sept. 9-én Vi-
ctor Emmanuel Sardinia királyához intézett levelé-
ben is emliti, támaszkodva a tridenti sz. zsinat XXIV-
dik ülésének már fentebb érintett első canonjára ; s 
joggal, mert a zsinat ott, valamint az előző dogmati-
kus bevezetésben egész átalánosságban, a legkisebb 
megszorítás nélkül kimondja, hogy a házasság az 
újszövetségi 7 szentségek egyike, e tekintetben te-
hát kivételnek semmiképen sem adhatunk helyt — 
röviden : keresztények közt a férfi s nő közti össze-
kelési szerződés csak annyiban és akkor tekinthető 
valódi érvényes házasságnak, amennyiben s mikor 
szentség. 

De a sz. zsinat még más támasztékot is nyúj t 
e tan védésére azon eljárása által, melyet a titkos 
házasságokra — circa matrimonia clandestina — 
nézve követett, s a jövőre nézve követendőnek hir-
detett. — Eme titkos, a plébános jelenléte nélkül 
kötött házasságok t. i. egész a tridenti sz. zsinat 
idejéig érvényesek voltak, ámbátor tilosak „detestata 
atque prohibita1) — verum quum sancta synodus 
animadvertat, prohibitiones illas propter hominum 
inobedientiam iam non prodesse, et gravia peccata 
perpendat, quae ex eisdem claudestinis coniugiis 
ortum habent" — isteni tekintélyénél fogva változ-
tatást tett e tekintetben, a házasság érvényének mel-
lőzhetlen feltételéül hozva annak az illetékes plébá-
nos vagy más, erre a plébános vagy a püspöktől 
felhatalmazott pap s két tanú előtti megkötését,2) — 
mi ha elmulasztatik jövőben, e határozat kihirdetése 
utáni 30-dik naptól fogva érvénytelenné teszi az 
ilyképen kötött házasságokat, ha csak az egyház 
nem dispensál, mely dispensatio egyrészt, és az 

' ) Conf.. gloss, „non interveniant" c. 3. c. X X X qu. 5. 
2) Sess. XXIV. decr. de réf. matr. c. 1. 

azokra ugyanott mondott anathema, kik állitanák, 
hogy ily titkos házasságok a tridentinum előtt is 
érvénytelenek lettek volna ; másrészt épen bizonyit-
ja, hogy az egyház e titkos házasságokat nem ma-
gukban véve tartja érvényteleneknek, ezek egész a 
tridentinumig valódi s érvényes házasságok vo1 1 

de nem lehettek azok, ha nem voltak szentségek , 
voltak tehát szentségek, ámbár a pap jelen nem volt, 
tehát nem ennek jelenléte és áldása adja meg a há-
zassági szerződésnek a szentség jellemét, hanem a 
sz. zsinat tana szerint ez magában e szerződésben 
rejlik. — Hogy jelenleg az illetékes pap távolléte 
bontó akadály, ez onnan van, mert a sz. zsinat an-
nak nyilvánította ezt, s hogy erre joga van, mind-
járt* megmutatjuk. 

A syllabus 68-dik tétele igy hangzik: „Eccle-
sia non habet potestatem impedimenta matrimonium 
dirimentia inducendi, sed ea potestas civili auctori-
tati competit, a qua impedimenta existentia tollenda 
sunt" — ellenkezője tehát : az egyház bir azon jog-
hatósággal bontó akadályokat szabni, a világi ha-
talom erre nem illetékes és a fennálló ilyféle akadá-
lyokat nem törülheti el.3) 

Nyilvánvaló való dolog, hogy az egész kérdés 
nem azon fordul, létezhetnek-e egyátalán s jogilag 
avagy elvben házasságbontó akadályok ? — de azon : 
kit illet a jog ilyeneket hozni ? Nuytz, s előtte so-
kan az államnak vitatják, — lássuk tehát az egy-
ház ebbeli tanát, melyet a syllabus 74-dik igy 
hangzó tételnek : „Causae matrimoniales et sponsa-
lia suapte natura ad forum civile pertinent" ellen-
kezője: házassági és jegy váltási ügyek természe-
tüknél fogva nem tartoznak a világi biróság elé4) — 
kifejez. 

Hogy ama vélemény, mely szerint a házassági 
és jegyváltási ügyek a világi biróság elé tartozná-
nak, katholikus szempontból egyenesen visszave-
tendő, azt még az egyház ellenségei is megengedik. 

3) Litt, apóst. „Multiplices inter" 10 jun. 1851. 
4) Litt , apóst. „Ad apostolicae" 22 aug. 1851 és Ali. 

„Acerbissimum" 27 sept. 1852. 
30 



Calvin e tekintetben ezeket mondja5): „Miután a 
pápisták egyszer azt kieszközölték maguknak, (t. i. 
hogy a házasság az uj szövetségben szentség méltó-
ságára emeltetett) legott az egész házassági törvény-
kezést is magukhoz ragadták, mert lelki ügy világi 
biró előtt nem tárgyaltathatik." Hasonlólag Mira-
beau, felhozva az ide vonatkozó tridenti határozatot, 
igy nyilatkozik.6) „Ha igaz, hogy a házassági ügyek, 
épen a házasság szentségi jelleme miatt egyedül az 
egyházi biróság elé valók, ugy az ide vonatkozó 
törvénykezés s biráskodás rendezése és vezetése 
csakis az egyházat illeti, melynek hierarchiája szin-
tén isteni jogon alapszik mert ha valaki, eme a 
tridenti zsinat szerint Istentó'l rendelt hierarchiának 
különféle jogait rendszabályozni törekednék, ez két-
ségkívül a legnagyobb merénylet lenne, melyet a 
világi hatalom valaha elkövethetne az egyház ellen." 

Nuytz is belátta azt, s ezért is azon állításhoz 
kellett folyamodnia, hogy a házasság magában véve 
nem szentség, máskülönben sehogy sem lehetvén 
ezt az egyház törvénykezése és joghatósága alól ki-
vonni, — szentség örökkön örökké szent dolog, 
melyhez, mint ilyenhez, a világi politikai hatalom-
nak semmi köze nincsen. — Ezért is a tridenti csal-
hatatlan sz. zsinat ekkint határozott: „Siquis dixe-
rit causas matrimoniales non spectare ad iudices ec-
clesiasticos" stb.7) mely határozatot IX. Pius pápa 
e 74-dik tétel kárhoztatása által csak újból megerő-
sitett. — Igaz ugyan, a sz. zsinat nem szól különö-
sen a jegyváltásról, sem azt nem mondja határozottan, 
váljon a házassági ügyek már természetüknél fogva 
tartoznak-e az egyházi biróság elé? — De mind a 
kettő önkényt folyik az idéztük canonból s a máso-
dik pontra vonatkozólag felhozhatjuk VI. Pius pápa 
„Auctorem fidei" kezdetű constitutiojának tekinté-
lyét.8) — Ott ugyanis a pistojai zsinat többféle té-
telei kárhoztattatván, igy hangzik az emiitett con-
s t i tu te 58-dik pontja: „Propositio, quae statuit,9) 
sponsalia proprie dicta, actum mere civilem conti-
nere, qui ad matrimonium celebrandum disponit, 
eademque civilium legum praescripto omnino subja-
cere; quasi actus {lisponens ad sacramentum, non 
subjaceat sub hac ratione iuri Ecclesiae ; falsa, iuris 
Ecclesiae quoad effectus etiam e sponsalibus vi ca-

s) Instit. christ, relig. 1. 4. c. 19. n. 37. 
G) Monarchie Prussienue 1. 7. p. 83. 
7) Sess. XXIV de sacr. matr. c. 12. 
8) ddto 28 aug. 1794, C. Denzinger, Enchirid. 3. kiad. 

405 1. 
9) Libell. memor. circa sponsalia etc. 5. 2. 

nonicarum sanctiorum profluentes laesiva, discipli-
nae ab Ecclesia constitutae derogans " l 0 ) 

Hogy VI. Pius joggal határozhatott ilyképen, 
folyik a dolog természetéből: a jegyváltás nem 
egyéb, mint a házasság igérése, az igéret pedig az 
igért dolog természetét követi, s tehát ugyanazon 
forum elé tartozik; aki tehát a házasságról itél, az 
itél a jegyváltási ügyekről is. — De még a második 
pont is, hogy t. i. a házassági ügyek már természe-
tüknél s nemcsak az állam valamely ideiglenes en-
gedelménél fogva tartoznak az egyházi biró elé; — 
még e pont is foglaltatik az idéztük canonban, mi-
után ez, amint ezt későbben megmutatjuk, tisztán 
dogmatikus jellemű. — Amint már fentebb láttuk 
még ellenségei is kénytelenek az egyház ebbeli ta-
nának következetes voltát elismerni, erre hivatkozik 
VI. Pius a motulai püspökhez intézett levelében,11) 
és XVI Gergely a „Mirari" kezdetű körlevelében 
is l á) állítja, hogy „a házasság szent ügy, és ezért 
tartozik az egyház joghatósága alá." — (Folyt.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
DEBRECZEN vidékéről, mart. 28-án. Bizonyos, leg-

nagyobb részt protestánsok által lakott városból az ezelőtt 
mintegy 40 évvel benne letelepülni szándékozó első kath. 
családot háromszor hányták ki mindenestül a gyepre. Ama 
félelemből és előgondoskodásból történt ez, hogy e kath. 
család idővel oly szaporúságra találna vergődni, mely a prot. 
lakosok számát is meghaladhatná, — mint a város akkori 
első tisztviselője a családfőnek mondá. Ezt pedig tűrni Bocs-
kay emléke iránti hütelenség, hálátlanság lenne. Azóta né-
hány évtized röpült már el ; de a kérdéses városban mainap 
is mily vonakodva engedik letelepülni a kath. embert s mily 
föltételeket szabnak eléje? szolgáljon mutatványul egyik 
kath. embernek a nemes tanácshoz lakhatási engedélyért 
benyújtott folyamodására hátiratilag kiadott végzés hü má-
solata : 3 i y j 8 6 3 végzés. Folyamodó a város minden jótétemé-
nyeirőli lemondási nyilatkozatának irásilag leendő beadása 
mellett e város rendes lakosai közé bevétetni határoztatik. 
Kelt H. Böszörményb. 1863 évi dec. 10 én tartott közgyű-
lésből kiadta Karap Imre s. k. jegyző. 

Egy kath. plébános, hogy a prot. iskoláktól, melyekbe 
felsőbb tilalom daczára engedély nélkül vétettek föl, a kath. 
gyermekeket szép szerével, hivatalos összeütközés kikerülé-
sével elvonhassa, teljes oktatásukat magára vállalta. A plé-
bános ennek folytán naponkint 6—8 gyermek tanításával 
foglalkozván, szenvedélyes tanítónak kezdett némelyektől 
tartatni. Miért egy prot. anya nem látta indiseretionak a 

1U) Hogy ez hazánkban Í3 igy tartatott mindig, számos 
példával bizonyitja Kőnek V k. 3 fej. czim, 202 §. a. 

1 ' ) Avogrado „Teorica del matrim." IV, 239, e levél 
kelt 1788 sept. 16 ; 1. Perronne 1. h. 267 1. 

1832 aug. 15-én. 
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plébánost megkérni : engedné meg az ö fiának is, hogy ez a 
lat innyelv gyakorlása végett őt hetenkint néhányszor meg-
látogathassa. A kérés nem utasit tatott vissza s a fiu heten-
kint többször, leginkább szünnapokon, megjelent a plébá-
nosnál. De az anya és gyermeke e te t tökkel némelyek sze-
mében nagy bünt követ tek el. A fiu a prot. iskolában gúny-
ból pápis tának hivatott s a t anár a gyermeknek, ha nem fe-
lelt kedve szerint, többször gúnyolódva hány ta szemére : 
„hiszen annak már csak tudnia kellene, kit egy tisztelendő 
ur tani t ." Végre találtatott mód arra is, hogy a gyermek 
szünnapokon se tehessen látogatást a kathol . papnál. Curio-
sumkint megemlítem, hogy a kérdéses prot. anya ar ra is 
kér te volt a plébánost, hogy fiának a latin nyelven kivül a 
hittanból is adjon oktatást . A plébános ama válaszára, hogy 
az apa engedelme nélkül — ki külföldön tar tózkodik — nem 
teheti, azon kéréssel állt elé, hogy hát a prot. ká téra tanítsa. 
A különösen hangzó kérés hallatára csakugyan nem lehe-
tet t el nem mosolyognia a papnak , ki röviden csak azt fe-
leié : mi nem vagyunk kétkulacsosok. 

Prot, a tyánkfiai közöl sokan csakugyan kétkulacsos-
nak képzelnek bennünket , azon hiedelemben levén, hogy a 
kath. papok titkos tanulmányaik folytán, más meggyőző-
déssel birnak, mint amit a cathedráról hirdetnek. Legalább 
ilyes képzelgésről tett bizonyságot a napokban egy prot. uri 
ember, ki aziránt kérdezősködött a ka th . papnál : ,miért 
nem engedik meg a vi lágiaknak a theologia hallgatását ?' s 
kivel alig lehetett elhitetni, hogy a világiak teljességgel nin-
csenek eltiltva attól ; sőt, hogy ily hallgatóságnak a legna-
gyobb mértékben örülnénk. „De ez esetben — veté ellen — 
a világiak előtt bizonyára sokat e l t i tkolnának." Az ellenke-
zőről nem lehete őt meggyőzni. Ugy látszik, az egyiptomi 
papokhoz ta r tanak bennünket hasonlóknak, kik bir tokában 
vannak ugyan a tudománynak, de nem hozzák napfényre, s 
amit hirdetnek, nem hiven hirdetik.1) Szinte ily fogalmat 
táplálhat felőlünk amaz, egykor lelkész-segédképen prot. 
szószéken is szerepelt uri ember, ki nem régente egy társa-
ságban vallási dolgokról folyván a beszéd, egész bizalmasan 
ily szavakkal fordult a jelenlevő plébánoshoz : „mondja meg 
őszintén t. ur, igazán hiszik önök Krisztus valóságos jelen-
létét az Oltári-szentségben ?" Vita közben azután ő nem ké-
sett amaz őszinté, de csakugyan kétkulacsosságról tanús-
kodó nyi la tkozat ta l ; miszerint a népnek hirdetik ugyan még, 
de magok nem hiszik a Szentháromságot. Sőt azt is állitá, 
— meglehet csak tréfát űzött a legszentebb tárgyból — hogy 
nálok illetékes helyen arról is tanácskoztak már : váljon 
meghagyják-e még a Szentháromságot ? de a nép még nem 
éreén meg erre, idő előtti volna félrevetni.2) De nem tréfált 
a b—si prot. lelkészek egyike, ki az országgyűlési legszél-

' ) Mondja meg neki, jöjjön Pestre, s ön által küldjük noki a láto-
gatási engedélyt tanóráinkra. S hogy ne kételkedjék, mintha az ő je-
lenléte miatt valamit elhallgatnánk, folytassa tanórái látogatásait, amed-
dig csak tanítani fogunk az egyetemnél, s akkor meggyőződik arról, 
van-e titkos mondani valónk tanítványainkhoz ; mert talán csak nem 
fogja gondolni, hogy miatta elhallgatva a lényegeseket, készületlen ifja-
kat ereszsziink a püspök felszentelő kezei alá és a lelkipásztorkodásba. 

Szerk. 
2) Ilyenekről nyíltan beszélnek a Prot, lapban a symbolumokat il-

letőleg, melyekbon a Szentháromság i=, mint hitczikkely áll. — Szerk. 

sőbb baloldal egyik tag ja mellett korteskedvén, a néphez 
tartott kortes-beszédben jelölt jét Krisztussal hasonli totta 
össze, ilyen formán szólván : ,Krisztus szegény szülék gyer-
meke volt, mégis mily nagy ember lett belőle ; N. is szegény 
szüléktől vette származását s íme máris mily sokra vitte. 
Ha azután az ily káromló beszédeket csak saját népök előtt 
t a r tanák ; de fájdalom ! olyak fülébe is k iabál ják, k iknek 
oktatása nem az ő pásztori gondja ikra bízatott. Es mit az 
egyik templomban fáradságos munkával építenek, azt a má-
sik előtt a piaczon Istent bántó nagy hangú szólamokkal 
rombolják. 

Sokszor lármáznak ellenünk, ha pl. az öngyilkosoktól, 
párba jban elesettektől az egyházi temetést meg tagad juk . 
Protestáns atyánkfiai egész más emberek ; ők néha még a 
mi halottainkat is eltemetnék, ha azt ugy suttyomban le-
hetne megtenni. Példa reá egyik e vidéki város, hol egy né-
pes prot. családnak egy ka th . nö t ag ja is lévén s meghalván, 
a felszólított protest, lelkész késznek nyilatkozott el temeté-
sére, ha a nő halála nincs tudva a kath. plébánián ; de tudva 
volt, s azért nem merte magára vállalni s igy a végtisztes-
ségre egybegyűlt közönséget nem r iki that ta meg szónokla-
tával-3) 

A közlöttekhez hasonló adatokkal még bőven szolgál-
hatnék ; de mielőtt hitelességökröl biztos tudomással b i rnék , 
nem szánhatom el magamat közlésökre.4) Mig azt tehetni 
fogom, hozzák napfényre adata ika t mások, kik prot. vidé-
keken lakván, igen sok ily esek tudomásával birnak. Békés 
existentiánkat fél t jük ; azért sokszor t i tokban marad a leg-
érzékenyebb sérelem is.5) ^ 

ROZSNYO, apr. 1-én. A rozsnyói egyházmegye talán 
legtöbb adattal szolgálhat, mint szegetnek meg a hazai tör-
vényeink a vegyes házasságokban a protestánsok által, s mily 
türelmetlenek némélyek közülök. Csak pár adatot közlök 
szárazon amint van : Rozsnyó püspöki székvárosbeli — V. 
K. joviális társalgó — müveit ágostai hitvallású uri ember> 
első katholika nejétől született leány gyermekét nagy unszo-
lásra, egy ideig csak j á ra t t a kath . magánoktatásra , de évek 
multak, a megnőtt kisasszonynak még nem volt szabad soha 
a kath . templomot meglátogatni ; — ! Gr. Gr. B. kath . apának 
a leánya, apja halála után protestáns any ja Gr.-hez, ismét 
katholikushoz menvén fér jhez, nem volt, sem világi sem 
egyházi hatóságnak azon ereje, hogy a prot. anyá t reá kény-
szerithette volna a leánynak kath. hitbeni nevelésére, s fel 
is avata t ta illetőleg megbérmáltat ta magát luteránának, j e -
lenleg pedig oda való kálvinista káp lánnak — vagy segéd-
kán tornak — nem tudom — N. A.-nak a neje, mily val lást 
követ az ő gondja . 

De van csak is Rozsnyón Sz.Zs. helvét hitvallású a honi 
törvények legnagyobb tisztelője, a Bach rendszernek első 
polgármestere, nem sokára hazafisági szempontból lemondván 

3) Amit a t. tudósitó közvetlen ozután mond, tökéletesen elhisz-
sziik, mert magunk is tapasztaltuk ; de mégis elhallgatjuk, amiért meg-
bocsát nekünk. — Szerk. 

' ) Igen okosan ; mihelyest azonban bizonyító adatok birtokába jut, 
közölje azokat. — Szerk. 

5) Nolite timere .pusillus grex ; magyarul : nem kell megijedn 
az árnyéktól. — Szerk. 

27* 
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s ez által határtalan érdemekkel felruházva 61-ben közfel-
kiáltással választatott meg város birájává. Ujabb lemondása 
után, korántsem várta el a ministeriumot, de kineveztette 
magát főispányilag birónak, most okvetlen, mint legna-
gyobb hazafi, ú j ra közfelkiáltással fog birónak választatni : 
e nagy hazafi mondom, katholika nöt vett, a figyermekről 
természetesen szó sem lehet, hisz ez égbekiáltó bün a katho-
likusoknak csak kivánni is, hogy azok vallásukban nevel-
tessenek ; de van neki — ha nem több, két leány gyermeke 
— hogy azok valahogy meg ne vakul janak a kath. religio 
setétségében — dugdosta őket mindenfelé az országban — 
ha az akkori — már boldogult plébános kanonok ur kérdez-
tette, hol vannak ? soha sem felelt s csak nagy ügy gyei-baj-
ja l lehetett kipuhatolni — de semmit el nem érni, — hogy 
biz ők kálvinista világosságban neveltetnek — s mai napig 
is azok ; de ne mondja senki,hogy SZ. ur türelmetlen — lehe-
tetlen ! hiszen ő uton útfélben minden kath. embernek, még 
a papnak is leczkét ád a vallási türelem és türelmetlenség-
ről, — főleg ha gyermek-nevelésre vonatkozó országos tör-
vényt hal emelgetni ! 

íme az elfogulatlan türelmes felvilágosultság! 

BECS mart. 30. A Berlinből elűzött, s jelenleg Páris-
ban tartózkodó Kuhn Hermann, a,Monde' rendes levelezője, 
midőn Bécsben tartózkodott, Párisba valláserkölcsi s társa-
dalmi tekintetben érdekes tudósítást küldött, melyet rövid 
vázlatban kívánunk megismertetni. „Sokszor volt — ugy ir 
— az utóbbi időkben szó az egyházi javaknak Austriábani 
elkobozásáról, hogy a pénzügyi szomorú állapoton segitse-
nek . Bevitatni szeretném, hogy ily működés, eltekintve szo-
morú erkölcsi eredményeitől, egyértelmű volna a nyilvános 
hitel lerontásával, mert az államot feltétlenül átadná az 
üzérkedőknek. Romlása volna a pénzügynek, mert szükség-
kép kevesbítené az állami jövedelmeket. Az egyházi javak, 
nemcsak nem adómentesek, hanem bármily más javaknál in-
kább vannak megadóztatva." Kuhn elősorolván most az is-
meretes adónemeket s különösen magyarázván az egyen-
értéket (aequivalens) továbbá imigy folytatja : „Csak Olasz-
Franczia-, Spanyolországot kell például venni arra, misze-
r int bebizonyittassék, hogy az egyházi j avak eladása mindig 
közgazdászati crisist szült. Ezen javak valóságos értékének 
legcsekélyebb részét nyeri az állam. Austriában is igy lenne, 
ha nem rosszabbul még. A szomorú pénzügyi helyzet folytán 
az arany és ezüst egészen eltűnt a forgalomból, és csak 
papir látható, melynek árfolyama folyton ingadozik. A való-
ságos érték, arany és ezüst, az üzérkedők egy kisebbségé-
nek körében van központosítva, mely kizárólag uralkodik a 
pénz piaczán. Bocsáss áruba néhány százmillió értékű 
egyházi vagyont, ha hozzájok nem fordulsz, pénzt nem 
fogsz kapni, s igy az ö feltételeiket kellvén elfogadni, jószá-
god árát ők szabják meg. Az állam tehát a legszebb java-
dalmakért , s uradalmakért csekély összeget fogna kapni. 
Más tekintetbeu a dolog még vészthozóbb. Fennevezett 
pénztőzsérek, a zsidó üzérek ezerei, melyek Austriát elözön-
lik, valóságos nyilvános hatalmat képeznek, ők uralkodnak 
az iparon, kereskedésen, legtöbb kis, és sok nagy birtokon 
is, gazdászati tekintetben minden tőlök függ, C3ak az egy-
ház, mely nem csinál adósságot, és a főbirtokosok egy cse-

kély része nincsen még pénzügyi gyámságuk alatt. Ha az 
egyházi javak is eltűnnek, a leghatalmasabb gát is elsodor-
tatik, ami még megmaradand a magánbirtokból, nemsokára 
szintén el fog tűnni ; a bancocratia uralma meg leend ala-
pítva, és az állam egészen tőle függend. Ez esetben csak 2 
osztály maradna fönn, a nemzeti vagyonon uralkodó pénz-
tőzséreké, és egy nyomorgó népé, mely az igát hordani 
kényszerülne, és dolgozni az elsők jóléteért. Ez szükségkép 
politikaival egyesült társadalmi forradalmat szülne. Az égy-
ház birtokában levő vagyonnak kell nagyrészben tulajdo-
nítani, hogy Austriában kevésbbé érezhető a socialis kérdés 
létezése, mint, másutt. Főpapok templomokat, árvaházakat , 
neveidéket, tanodákat stb. állítanak megyéik javaiból, a 
gazdag apátságok, prépostságok hasonló intézeteket tarta-
nak fönn, sok becsületes ember egyházi alapítványokból 
törvényes csekély kamat mellett nyervén pénzt kezdemé-
nyezésre, szükségben gyarapodik, felsegíti magát. Tiz 
ember közöl, kik zsidóktól, tőzsérektől kölcsönöznek, kilencz 
ju t végromlásra, tiz közöl kilencz, kik az egyháztól kapnak 
pénzt, meggazdagodik. íme ez érezhető, kézzel fogható 
oldala a kérdésnek. Az egyházi javak elvétele Austriában 
csalhatatlanul felállítaná a socialis kérdést, melytől remeg 
legtöbb állam. 

Egyházi tekintetben a concordatum megkötése óta a 
josephinismus folytán lábra kapott sok visszaélés megszűnt, 
vagy szünöfélben van. Bécsben vasárnap a boltok, r ak t á r ak 
becsukatnak (Kuhn párisiakuak beszél) és e tekintetben a 
keresztény törvény elég pontosan megtartatik. Azonban, 
fájdalom, e napon legtöbbnél a mulatság, az élvezet a 
főgond. Más jó szokásokat is észleltem. A népség rendesen 
él, korán kell, 7—8 órakor minden élénk, este 9 után már 
nem sok embert látsz az utczán, mindamellett meg kell val-
lani, hogy a táncz, zenehelyiségei, még a legtávolibb város-
részekben is, sürüen látogattatnak. Ha továbbá Berlint és 
Bécset egybehasonlitom, illem s különösen női illem tekinte-
tében, az utóbbi javára kell Ítélnem. Daczára az itt is, mint 
más fővárosokban fellelhető rosznak, a nép zöme még min-
dig az erkölcsnek és becsületességnek alapját megőrizte, 
melyet csak ápolni kell , hogy gazdagon teremjen gyü 
mölcsöket. 

Szerencsétlenségre félni lehet, hogy- az utolsó erős 
csapásokat nem kellőleg vették szivökre a polgári, az iro-
dalmi osztályban, a sajtóban, mely nem szűnik meg hir-
detni, hogy az austriai hadsereg utolsó veszteségoi egyedül 
a tudatlanságnak rovandók fel, — s nem az erkölcsi hanyat-
lásnak — hogy e tudatlanság fentartója a papság, s hogy 
azért ezt az oktatástól el kell zárni. Ahelyett, hogy meg-
győződnének, miszerint Austriának barátai csak a katholi-
kusok, s halált neki csak a liberálisok esküdnek, az austriai 
úgynevezett szabadelvűek és sajtóközegeik minden áron 
aka rnák Austriát liberalisálni, és ezúton ujjászülni. 

E g y idő óta a conservativ sajtó is haladást tanusit ná-
lunk. A ,Volksfreund' ujabb szerkesztése alatt, határozott 
irány mellett tért nyer. A Vaterland ujabb tehetséges mun-
katársakat nyert. A Wiener-Kirchenzeitung régi elevensé-
gével ostorozza a zsidó szabadelvű sajtót, a társadalom meg-
rontóit. Különben itt a kath. politikai lapok helyzete kényes. 
Minden nemzetiségek között sok jó katholikus van, de egy 



rész azt akarja, hogy a centralismus, a másik hogy a dua-
lismus vagy foederalismus mellett irjon. Emellett — ami má-
sodrendű csak — megfeledkeznek a fődologról : hirdetni jó 
tanokat, védeni az örök elveket. A romlott sajtó irányában 
túl kell magunkat tennünk a másodrendű kérdéseken és 
egész erővel pártolni a lapokat, melyek az Ur harczát har-
czolják; előbb az Isten országa és igazsága, a többi megada-
tik. A jó számban meglevő katholikus elemeknek erősítése 
fődolog, ez elkerülhetetlenül szükséges Austria föntartására' 
melynek a liberalismus főellensége.Egyébiránt nem kell ennek 
hatalmát túlbecsülni. Liberálisok itt sokan,mert ez a divat,és 
mert módja a kormány nyali elégedetlenség kifejezésének. A 
legtöbbnek fogalma sincs eme rendszer végkövetkez-
ményeiről, különben visszarettenne tőle.1) A vezetők és né-
hány vakbuzgó kivételével, az ausztriai liberalismus még 
nem jutott odáig, hogy kérlelhetlen ellensége legyen az egy-
háznak, hanem csak az értelmi erkölcsi szabadosság egy bi-
zonyos nemét képezi. Ideje volna azonban megzabolázni, ne 
hogy a végkövetkezményekig eljusson, oda kell törekedni, 
hogy az egyház befolyása a közoktatásra terjedjen, a libe-
rális sajtó ugyanis odáig jutott, hogy a tudós és tanári ké-
pességet, minősitvényt kizárólag véli osztogathatónak. Sze-
rinte csak a liberális lehet tudós, elég arra, hogy jó katho-
likus legyen valaki, és azonnal tudatlannak bélyegeztetik. 
Meg kell vetni a vallást, s akkor a ,tudós' a ,nagy' czimet 
megadják. Nem rég egy éjszaknémethoni tanár, jó katho-
likus Bécsbe jött, s az itteni egyetemi tanároknál látogatást 
tett. Miután neve majdnem egészen azonos egy megtértével, 
ki szintén északnémethoni, s most itt egyetemi tanár, kér-
deztetett, váljon ennek rokona-e ; tagadólag válaszólván, 
az osztrák tanár mondá : „nem is volna dicsőség egy ily kü-
löncz ember rokonának lenni, ki templomba jár, letérdel, 
gyónik, imádkozik." A mi idegen tanárunk álmélkodott e 
beszéd felett, és visszavonult, kijelentvén, hogy ama tanár 
rokonsága által igen megtisztelve érezné magát. 

Egy szóval ugy vélekedem, hogy Austriában a jó ele-
mek nemcsak nagyszámuak, de talán túlsulylyal birnak, 
hanem bátortalanok, nincsenek szervezve, azért egyesiteni, 
szervezni kell azokat, és leszorítani a szabadonczokat he-
lyökről.2) Sőt leginkább kivánatos volna, hogy a kormány 
a katholikusok irányában jóindulatu, határozott állást fog-
lalna el, nyíltan vallaná a katholikus elvet, mely a rend, 
béke és conservatismus támasza, ezáltal minden ország, és 
nemzet jó elemeit maga köré gyüjtené.3) 

Az itteni utóbbi időben alapított intézmények közöl 
különösen kiemelendőnek tartom a kath. kört, melynek 
czélja a többi kath. társulatokat egyesiteni, és a felsőbb ugy 
mint középosztályu jó elemeket. Zöme van itt a kath. és 
hazaliui pártnak, és óhajtani kell, hogy előbb az egész vá-
rost átkarolván, kiterjedjen a távolba is, és más városokban 

') Tout comme chez nous. — Szerk. 
2 ) De ha a kath. lapok is liberaliskodnak, akkor csak a romlást 

nagyit ják. 
3) Ma már a kormányhoz hozzá simulni talán késő, a kormány az 

egyházellenes iránynak nagyobb barát ja mint a katholikusnak. Dinasticus 
érzet az, melyhez még e földön egész szivvel ragaszkodunk ; a kormány-
rendszereknek nincs, nem lesz soha kath. hivatása, de a fölséges uralkodó 
háznak volt is, van is kath. hivatása. — Szerk. 

alakulandó hasonló irányú körökkel összeköttetésbe lépvén, 
központul szolgáljon a jónak terjesztésére.') Tágas helyisé-
gében (Sonnenfelsgasse) szivesen fogadtattam, minden nyel-
vű lapokat, folyóiratokat találtam és szívélyes estélyeken 
vettem részt. 

Szentszéki határozat. 
JAPONEN. Beatificationis seu declarationis martyrii 

venerabilium servorum Dei ALPHONS1 NAVARRETTE 
ordinis praedicatorum, P E T R I de AVILA ordinis minorum 
s. FRANCISCI. P E T R I de ZUNIGA ordinis eremitarum s. 
AUGUSTINI, CAROLI SPINULAE societatis JESU, JO. 
ACHIMI FRAYAMA SEU DIAZ, LUCIAE F L E I T E S et 
sociorum tam eorumdem ordinum, quam etiam saecularium. 

Super dubiis : primo : an stante aprobatione martyrii 
ex parte tyranni, ita constet de martyrio ex parte passorum, 
ut procedi possit ad ulteriora ? Secundo : an et de quibus 
miraculis seu signis constet in casu ? 

Praeter illos sex et viginti martyres Japonenses, quos 
Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa IX. ad honorem 
sanctae et individuae Trinitatis et ecclesiae iideique catho-
licae bonum sanctorum albo accensuit, alii permulti extant 
christiani nominis heroes in eodem Japoniae imperio ob ejus-
dem fidei catholicae confessionem necati ab anno millesimo 
sexcentesimo decimoseptimo usque ad annum milesimum sex-
centesimum trigesimum secundum. Horum catalogus ex ta-
bulis processualibus depromtus quinque supra biscentum ex-
hibet numerum. Praeeunt inter eos apostoliéi viri fidei atque 
religionis magistri cum suis in catechesi tradenda ministris ; 
dynastes nobiles regio sanguine clari; matronae opibus flo-
rentes ; tenerae virgines ; senes longaevi ; adolescentes in-
genui : pueri et puellae trium quatuorve annorum. Ex iis 
multi palo aliigati per plures horas lento cremati sunt igne ; 
aliqui capite mulctati; alii foede laniati et membratim caesi ; 
non pauci in vulcanica depressi voragine, aquis sulphureis 
et ebullientibus diu vexati et consumpti ; plucimi frigidissima 
rigente hyeme in lacunae gelu deinersi mortem obierunt 
temporis'diuturnitate acerbissimam ; nonnulli in crucem acti 
capite inverso ; pauci fame et aerumnis confecti toterrimo in 
ergastulo animam exhalarunt. Fortes ideo facti sunt in cer-
tamine, transierunt per ignem et aquam ; secti sunt ; in car-
ceribus abundantius emarcuerunt ; Christo confixi sunt cruci, 
ut viveret in eis Christus ; in ore gladii mortui sunt ; sed 
laus domini non recedebat ab ore eorum. In hac immani et 
ex principis edicto late per Japoniam grassante persecutione 
tot ac tanta praebuerunt strenui fidei propugnatores invictae 
fortitudinis argumenta, ut praeclarissima exempla, quae in 
priscis Ecclesiae persecutionibus obtinuerunt, prorsus reno-
vaverint. Eminent veluti candidati hujus exercitus duces Al-
phonsus Navarette, Angelus Orsuccius, Franciscus Morales, 
Petrus de Avila, Riccardus a sancta Anna, Ludovicus Sotelo, 
Apollinaris Franco, Petrus de Zuniga, Bartholomaeus Gut-
tieres, Vincentius Carvaglio, Carolus Spinula, Franciscus 
Paceco, Camillus Costanzo, Hieronyimus de Angelis ex illu-
stribus ordinibus praedicatorum s. Dominici, minorum s. 

4) Dualismus állván,mi magyarok o téren is önállólag kezdhetnénk, 
s működhetnénk. -- Szerk. 
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Francisci, eremitarum s. Aûgustini, et ex inclyta societate 

Jesu cum aliis plurimis eorutndem sodalibus; Joachimus 

F i rayama seu Diaz ; Thomas Xiquirô, Andreas Tocuan, Si -

mon Quiota et Magdalena ejus uxor, Graspar Cotenda cum 

Apollonia ejus matertera, Magdalena Kyota, qui erant e pro-

genie Regum Bungensium, Arimensium et Firandensium ; 

Antonius Coray, Maria ejus uxor, Joannes adolescens anno-

rum duodecim et Pet rus trium annorum puer, eorum filii ; 

Luc ia Fleites octogenaria et Dominicus Giorgi cum uxore 

Elisabetha Fernandez , quae filium suum Ignat ium puerulum 

quadrimulum secum ad mar tyr ium a lictoribus perductum 

excitavit, ut benedictionem a Carolo Spinula peteret, ante-

quam simul obirent : mox cum hic puerulus excisum caris-

simae matris caput et ante se provolutum immotus et siccis 

oculis conspexisset, probe intelligens se tunc interfectum iri, 

nudavit collum et cerviculam crudeli ferro praecidendam lie -

tori obtulit. Hos demum ceteri sequuntur cives Japonenses 

in martyrio socii usque ad numerum superius adnotatum. 

Statim post mar tyrum tr iumphum conditi fuerunt in-

formativi processus, quibus in sacrorum ri tuum Congregati-

one discusis, ad preces Hispániáé regis, illustris familiae Spi-

nulae, et ordinum religiosorum summus pontifex Urbánus 

VI I I sa. me. sua signavit manu huius causae comissionem 5 

et duodecimo kalendas decembris anni M D C X X V I I litterae 

remissoriales expeditae fuere ad instituendas apostolica au-

ctoritate inquisitiones. Confectis i taque tum Maniliae in in-

sulis Philippinis, tum semel atque iterum Macai in Sinis pro-

cossualibus tabulis, ' isque ad urbem transmissis, earumque 

de more probata validitate, summi pontificis Innocentii 

XI . sa. me. indultu decimotertio kalendas április anni 

M D C L X X V I I habita est peculiaris sacrorum ri tuum Con-

gregatio, ubi suffragatores iuxta R. P . promotoris sanctae fi-

dei consilium s ta tuerun t , ut prius proponeretur dubium 

quoad primam partem, scilicet ; an constaret de mar tyr io ex 

parte tyranni in casu ? quod quidem factum est in alio pecu-

liari ejusdem sacrorum rituum Congregationis conventu oc-

tavo kalendas februarias anni M D C L X X X V I I . collecto, de-

cretumque prodiit, adprobante eodem summo pontifice : con-

stare de martyrio ex par te ty rann i in casu, de quo agitur . 

Inde agi tandum erat dubium in aliis comitiis quoad alteram 

partem, nempe : an constaret de martyrio ex parte passo-

rum ?" 

Attamen incomprehensibili divinae providentiae con-

silio causa haec celeberrima, uti eam vocat summus pontifex 

Benedictus X I V sa. me. ob varias rerum circumstantias us-

que ad haec tempóra siluit. Verum cum ob sex et vigini mar-

tyrum canonizationem maxima grat iarum copia a Dei boni-

tate super Japoniam efluxerit, quemadmodum in suis expo-

nunt postulatoriis epistolis vicarii apostoliéi, qui regno huic 

et finitimis praesunt regionibus ; et spem concipiunt firmis-

simam uberiores divini auxilii fruetus sequuturos fore, si mi-

lites Christi reliqui in gloriosam coelitum aoiem recensean-

tur : cumque ob casus adversos et sibi invicem succedentes 

calamitates, quibus angimur, praesidium a Domino multipli-

cato supernorum civium interventu praestolari oporteat, ne 

inimici nostri unquam dominentur nobis ; Sanctissimus Domi-

nus Noster P I U S P A P A IX. singulorum ordinum postulato-

rum preces benigne excipiens causam resumi concessit ; et 

eadem servata judiciaria forma, selegit particularem sacro-

rum r i tuum Congregationem, quae, accedente voto pro veri-

ta te R. P. promotoris sanctae fidei, causam ipsam ad exitum 

perduceret. Part icular is hujusmodi Congregatio penes Reve-

rendissimum Cardinalem Constantinum Patr izi episcopum 

Portuensem et s. Rufinae eidem Congregationi praefectum, 

causaeque relatorem, semel atque iterum collecta est : et pro-

posais dubiis, scilicet primo : an stante approbatione marty-

rii ex par te tyranni , i ta constet de martyrio ex par te passo-

rum, ut procedi possit ad ulteriora ? secundo : an et de qui-

bus miraculis seu signis constet in casu ? tum patres cardi-

nales, tum praesules officiates suas aperuerunt sententias. 

Verumtamen Sanctissimus Dominus Noster post fide-

lem subscripti sacrorum ri tuum Congregationis secretarii de 

omnibus relationem, noluit illico patrum cardinalium et prae-

sulum officialium sententias supremo suo confirmare judicio ; 

sed severe perpendens, negocium istud maximi ponderis esse 

ac momenti, invoeavit Spiritum sapientiao et intellectus, ut 

sibi ad recte judicandum propitius adesset. 

Tandem hanc designavit diem, nempe feriam I I I post 

dominicam sexagesimae, in qua solemnis recolitur commemo-

ratio passionis Domini Nostri Jesu Christi, cujus calicem 

mar tyres Japonenses bibere meruerunt . Postquam igitur 

sanctissimus Dominus Noster incruentum obtulisset sacrifi-

cium in privato sacello apud pontificales aedes Yaticanas, ad 

collegium Romanum societatis Jesu sancti Ignatii templo 

annexum se contulit, ubi in superiori aula maxima solio in-

sidens ad se aeeivit Reverendissimum Cardinalem Constan-

tinum Patr iz i episcopum Portuensem et sanctae Rufinae, sa-

crorum rituum Congregationi praefectum, causaeque relato-

rem, una cum R. P. Petro Minetti sanctae fidei promotore et 

me infrascripto secretario, iisque adstantibus, quoad primum 

duhium edixit : ita constare de martyrio ex parte passorum, 

ut in casu, de quo agitur procedi possit ad beatificationem 

et quoad alterum dubium : constare de signis IV, XI I , 

XI I I , XIV . 

Decretum hoc in vulgus edi, et in acta sacrorum ri-

tuum Congregationis referri mandavit quarto kalendas mar-

tias anni M D C C C L X V I I . 

C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patr izi S. R. C. Praef . 

Loco f Signi 
D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

IRODALOM-
„A Jézus társasága ellen intézett v á d a k . " I r t a P . Pat isz 
( lyörgy, forditotta Mladoniczky Ignácz, györ-egyházmegyei 

áldozár. (Folyt.) 

Végre hazánkból is egy történelmi okmányt és tényt 

hozunk fel. Bethlen a beszterczebányai gyűlésen az egész 
kath . egyházat , a ka th . püspökséget száműzvén, javaitól 
megfosztván, abba nem hagyhat ta , hogy a jezsui tákat ne 
űzze el, habár a szerzetes rend legtöbb törzsökös magyar 
embert számlált tagjai között. Bünül róv ják fel nekünk, 
hogy a rákosi gyűlésen egykor „haeretici comburantur" 
törvény hozatott , akkor, midőn még az u j tan, Németország-
ból ide csempészve, valósággal háborgat ta az országot, s 
akkor háborgat ta , mikor az ország a mohácsi vész után 
majdnem sirba szállott ; de elfeledik azt, hogy a protestan-



sok, amint a kedvező körülmények következtében erőre 
tettek szert, pseudo-országgyülésilej a kath. egyházat azon-
nal száműzték. Ez történt Erdélyben is. Pázmány Péter, 
igaz magyar, még mint jezsuita atya védiratot készített a 
jezsuiták védelmére, védelmül a magyar közjogot választ-
ván. Ez a történeti okmány, melynek érvei ma is állanak. A 
másik történeti tény, hogy a protestánsok fejedelme Erdély-
ben a jezsuiták ártatlanságáról okmányt állított ki. 

Az elsőnek szövege ez : „Vivunt in regno Hungáriáé 
patres annis sexaginta, ac etiam diutius. Toto hoc decursu 
temporis, quod medium saeculum excedit, quis umquam in-
ventus est, qui crimen tale adversus eos probasset, quod 
bonorum privationem mereretur ? Libenter ac ultro paren-
tes non modo catholici, sed et cujusvis alterius professsionis 
patrum disciplinae suos subjecere filios, et scholis propriae 
professionis avocatos, ad eorum transtulere gymnasia. Nemo 
fuit, qui docendi modum, qui cum juventute dexteritatem 
agendi, qui institutionem morum non anteferret suorum 
disciplinae praeceptorum. Vix sunt adolescentes et juvenes 
ex omni statuum et ordinum genere, cum patribus non in 
aperto modo, in scholis videlicet et academiis, verum etiam 
inter privatos parietes in convictibus ac seminariis, in alu-
mnatibus etc. perspectos habuere omnes et quasi singulas 
eorumdem actiones, quis umquam vel absoluto studiorum 
cursu, manumissus, aut pro placito ex convictu egressus est, 
qui criminis patrati, reos fecit? qui coram tribunali legitime 
accusavit, convicit? Sane non tacuissent adminus ii, quos ob 
liberioris vitae rationem, moresque desperatos, ab aliorum 
consortio, plerumque invitos expulere. Cur ergo damnari 
debuit societas ? an quia plures eorum, qui se aut institutioni 
patrum, aut familiari conversation! tradiderunt, exiguo tem-
poris spatio Calvino vel Luthero excussis, ad suos rediere 
catholici ? metusque non inanis occupare potuit acatholico-
rum animos, futurum brevi, ut sensim sine sensu, tota in 
scholis patrum convertatur nobilitas, ac repente circumspi-
ciens se se, catholicam non sine admiratione agnoscat Hun-
garia ? Sane, si veritatem confiteri non erubescimus, haec 
tandem, haec una causa est, cur societatem acatholici prose-
quantur. Hanc alteram ex primis causam diffiteri non potuit, 
immo fateri coactus est princeps Georgius Rákóczy, ob quam 
exire Transsilvania ac arma sumere coactus est. Ita ille in 
manifesto suo, quod anno 1644 die 17. febr. in praesidio 
Kálló emanato, ac idiomate Hungarico publicato dédit. Id 
si crimini tribuitur, si notae majestatis laesae ream se negare 
non poterit societas, sed fortasse nec volet. At cur non 
eodem titulo accusantur praedicantes, quod in suae professi-
onis incrementa, cath. religionis detrimenta omnibus viribus 
adlaborant ? An quia non pari jure libertatis gaudet religio 
catholica ? quin immo longe potiori, utpote in quam ab ori-
gine sui, damnata gentilitate juravit Hungaria') quaeve 
sexcentis integris annis alienam a Romana fidem, in regno 

') „Praecipio, consulo, suadeo, igy szól sz. István, I.'decr. c. 1. fili 
carissime, si regalem cupis honostaro coronam, ut fidem catholicam et apo-
stolicam diligenti custodia conserves. Qui enim false credunt, vel fidem 
bonis operibus nom iniplent, nec hic honeste regnant, nec aeterno regno 
participant." „Ad regalis dignitatis ordinem, nou oportet nisi fidelos et 
cath. fide imbutos accedere. 

suo pati non voluit2) sed primum post sex saecula, a quadra-
ginta non multo plus, annis, temporum iniquitate, armis 
ferroque coacta, ab ingressu prohibere verius non potuit, 
quam voluntarie admisit, reclamantibus nihilonimus omnibus 
catholicis ex omni statuum ac ordinum genere, universis. 
Sed quibus modis tandem ad suscipiendam religionem catho-
licam usa est haec Jesu societas ? armis ne ? an potentia ? 
Nimis mihi meticulosus sit ille, qui ferrurn et arma, qui vim 
ac potentiam patrum societatis pertimescat, quibus nimirum 
nudi, non alio quam verbo Dei digladiantur." Declaratio 
jurium societatis Jesu, quae in regno Hungáriáé atque etiam 
Transsilvania habet. Viennae Austriae 1646. cap. 6. p. 
9—11. 

Nos Sigismundus Rákóczi Dei gratia princeps Trans-
silvan iae, partium regni Hungáriáé Dominus et Siculorum 
comes etc. Significamus tenore praesentium, quibus expedit, 
universis, quod cum superioribus diebus Reverend. D. Joan-
nes Argentus, societatis Jesu ante in Transsilvania provin-
ciális, in hoc regnum Transsilvaniae earn ob causam venis-
set, ut a nobis et subditis nostris in dicto regno nostro Trans-
silvaniae et partibus Hungáriáé ditioni nostrae subjectis im-
petraret in propria residentiae loca : olim a D. Stephano rege 
Poloniae, magno duce Litvániáé ac principe tunc memorati 
regni Transsilvaniae, fundata, simul cum reliquis patribus ac 
magistris ejus ordinis, regredi beeret, earn rem in comitiis 
generalibus Claudiopoli ad decimam diem mensisjunii prae-
senti anno celebratis, diu muliumque agitatam, numero et 
multitudine, catholici ab adversariis eorum superati, conse-
qui non potuerunt. Unde nos praesentibus nostris testifica-
mur eosdem patres societatis Jesu, ut bonos et morum inte-
gritate graves viros, ex suis collegiis bonisque non ob ullum 
delictum, aut notae alicujus vitium, verum ad instantiam 
Romanae et catholicae fidei contrariam opinionem sequen-
tium esse deturbatos, et exclusos, et in alia loca demigrare 
coactos, prout testificamur harum nostrarum vigore et testi-
monio literarum mediante. Datum in civitate nostra Colos-
vár die 26. jun. 1607. 

Az erdélyi kath. rendek azonnal a kolosvári gyűlésen 
tiltakoztak. „Quod nobis, una cum aliis sectariis, puta lu-
theranis, calvinistis et arianis, aliisque privatae opinionis 
assertoribus, non definiendae religionis vel ad exterminatio-

z) Nec solum legibus Hungáriáé generatim sancitum, igy ir Páz-
mány Péter, a beszterczei pseudo-országgyülésró'l, universos damnatae 
haeresi adhaerentes, criminis laesao divinae majestatis reos, et infidelita-
tis nota maculatos esse ; verum ad solam Lutherani nominis famam, adoo 
zelus catholicissimae gentis exarsit, ut saepius repetitis regni decretis 
velut certissimam patriae pestem ac perniciem longissime arcendam, 
concordi omnium suffragio decernerent. Anno 1523. art. 4. lege lata hunc 
in modum statuitur : „omnes Lutheranss et illorum fautores, ac factioui 
ipsi adhaerentes, tamquam publicos haoreticos, hostesque sacratissimao 
Virginis Mariae, poena capitis, et ablatione omnium bonorum Majestas 
regia, volut catholicus princeps, punire dignetur." Anno vero 1525. art. 4 
ita rursus : Lutherani omnes de rogno exstirpentur, et ubicumque reperti 
fuerint, non solum per ecclesiasticos verum etiam per saeculares personas 
libere capiantur et comburantur. — Lues interim sacramentaria emersit, 
contra quam anno 1548 lex 11-a hunc in modum lata : Anabaptistas et 
sacramontarios proeul expellendos esse de omnium bonis, nec amplius 
illos, aut quemquam illorum in regni fines esse reeipiendos. Ejusdem 
anni lege 6-a : haereses ubique tollendae, ot religio ad pristinam normám 
redigenda. Vindiciae eccles. p. 8. 
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nem societatis Jesu, verum pro tractandis aliis cum pri-
vatis tum publicis regni negotiis, hue Claudiopolim, ad 
generalem diaetam congregatis, reverendus pater Joannes 
Argentus, ejusdem societatis Jesu sacerdos et in hac 
Transsi lvania vieeprovincialis, qui non ita pridem a 
serenissimo principe Stephano Bochkai, proprio arbitrio, 
absque regnicolarum consensu, violenter e bonis propriis et 
stabilibus residentiis cum sociis aliis ejectus fuerat, defen-
dendae propriae innocentiae causa coram statibus et univer-
sis ordinibus hujus regni in templo arianorum ad longum 
auditus fuisset, suique adventus causam, innocentiam, 
doctrinae veritatem, morum integritatem, abunde demon-
strando, justitiam implorasset, et siqui essent, qui his contra-
rium, tum rationibus, tum veris testibus docerent, prodire 
flagitasset, id ipsumque nos omnes catholici, ab adversariis 
contra patres societatis tantum mutua conspiratione unitis, 
postulassemus, quo videlicet indictâ causa, nullis testibus 
convicti, e propriis sedibus et bonis patres societatis non 
modo non exturbarentur, verum contra omnem aequitatem a 
sereniss. Stephano Bochkai ejecti, 9uis locis, juribus, et libe-
ris catholice religionis exercitiis restituerentur. Ubi adver-
sarii se causam desperatam tueri, nec rationibus, aut aequi-
tate quidquam se consequi posse animadvertissent, obstinata 
pertinacia et tumultuario clamore in id consensissent, ut 
patres societatis ex hac provincia penitus eliminarent,cui sen-
tentiae subscribere haud potuimus; verum solemniter 

protestati contradicimus, numquam huic sententiae, patrum-
que societatis Jesu ejectioni — consentire volentes." p. 
15—17. 1607. jun. 20. 

Báthori István Zsigmond testvér-öcscsének a végren-
deletben „Ad te redeo charissime nepos, princeps Transsilva-
niae Sigismunde Bathoree tibique inprimis collegium socie-
tatis Jesu Claudiopolitanum et Albense lego, et committo ; 
quae collegia pater tuus et ego fundavimus propriis ex facul-
tatibus nostris, sine cujusquam injuria, quae ita tuearis, et 
defendas, quatenus animae tuae, patriaeque, cui praees, 
salus tibi cura est." p. 19. 

VEGYESEK 
A veszprémi növendékpapság Pázmányköre előfizetési 

felhivást hirdet az általa megindított „Szemelvények" máso-
dik kötetére 80 krral o. é., minden 8 példány után egy in-
gyenpéldányt ígérvén. A könyv tartalma : egyházi beszédek 
húsvéttól pünköstig minden vasárnapra, azonkívül a kereszt-
járó-napok és Urunk mennybemenetelére, idegen jelesebb 
szerzőktől, magyar nyelvre az irodalmi kör tagjai által for-
dítva. A kiadandó kötet 14 ivet fog tenni ; az előfizetés ha-
tárideje jun. l-ig van kitűzve. Akik e gyűjteménynek az l-ő 
kötetét is birni kívánnák, ugyanez még kapható 70 kr.-ért. 

April 11-én végezte be földi pályáját Purgstaller Jó-
zsef a kegyes-iskolarend magyar tartományi főnöke élte 62-
dik évében. Agylágyulás következtében szellemi működései 
megzavarodtak, minek következtében Budára vitetett, 
Schwarzer intézetében ápoltatott. A baj nöttön nőtt, miglen 
az életerőt felemésztette. Tudós, jámbor keresztény, jó pap, 
fegyelmes szerzetes, gondos tartományi főnök volt ; az érde-
mes szerzet, mint atyját, főnőkét, a magyar akadémia, mint 
legmunkásabb tagját, aki legtöbbször tartott felolvasásokat, 

gyászolja, mindnyáján akik ismerték, tisztelték, becses em-
lékezetben az Istennek imáinkkal ajánljuk. Nyugodjék az 
Urban ! 

Az olaszok által ő szentségének benyújtandó album 
13-ik lapja következő föliratot visel homlokán : „Panormus 
ad Pium IX P. M. -— Panormitani cives — quibus exemplo 
christianae fortitudinis praeluxit s. Maximilianus episcopus 
— ab Aureliano praefecto capitis damnatus — metropolitana 
dignitate exornati a Grregorio VII Pont. Max. — imperato-
res germanicos eo ferociores impotentioresque sensimus quo 
magis a Christi vicario deficerent — avitae pietatis non dé-
générés — an. MDCCC. postquam princeps apóst, aevi sem-
piterni beatitatem martyrio est auspicatus — oblata Pio IX. 
Pont. Max. petriana pecunia a catholica disciplina numquam 
recessuros profite mur." 

A franczia igazságügy-minister által közlött előterjesz-
tésből szomorú észleléseket lehet tenni a bűnökről. 1861-től 
1866-ig 22,752 bünvád emeltetett Francziaországban, s 
860,000 áthágás, összesen közel 900,000 ; tehát minden 40-
dik ember, ide számitva a csecsemőket is, törvényszék 
előtt állott. A társadalom ellenségei tehát szaporodnak. A 
visszaesők száma is elijeszt, igy például 1000 közöl 380 
egyén esett vissza a bűnbe öt év alatt, miután a tömlöczöt 
kiállotta. 1865 jan. 1-étöl 1865 dec. 31-kig 4,168 recidiválás 
volt, s kétszer Ítéltetett el, 754 egyén háromszor, s 1 ember 
tizenegyszer Ítéltetett el egy év alatt. A tömlöczrendszer te-
hát keveset javit. Mégis mindig a halálbüntetés eltörlése 
mellett szónokolnak, mivel, mint mondják, a halál nem ja-
víthat, a tömlöcz pedig javit. Igen, javított azon tömlöcz, 
mely szerzetesek kezelése alatt állott, mivel a recidivások 
itten igen kis arányban jöttek elő. Mikor a fogoly a ker. re-
ligio önkénytes foglyát látja maga előtt, mikor a szenvedé-
lyek rabja oly embert lát, aki a test és az önkény szenve-
délyein diadalmaskodott, akkor még csak lehet remény, hogv 
ő is ezt tegye. De nem látván ker. élő példát, a tömlöcz csak 
oly magány, hol a bün terveit forralja a bűnös. A magány 
jóra vezethetné, ha romlott nem volna, de miután romlott, 
ugy gondolkodik, milyen az elme,milyen a sziv, azaz rosszul, 
gonoszul. 

Az olaszok által a szentatyának jun. 29 én benyúj-
tandó album kilenczedik lapja következő föliratot fogja vi-
selni homlokán : „Patavium ad Pium IX. P. M. — Praece-
ptis et exemplo instituti s. Antonii patroni et b. Jordani cí-
vis N. — Eccelini tyranni et Friderici augusti immanitate 
luculenter edocti — civitates a potentioribus acerrime dive-
xari qui Ecclesiae jura pervertant — an. MDCCC ex quo 
Petrus ap. mortalitatem martyrio finivit — Patavini catho-
licae sapientiae addictissiiri — pedibus advolvimur Pii IX. 
Pont. Max. — quem justiciae vindicem libertatis adsertorem 
patrem populorum aequales praedicant posteri mirabuntur." 

Posenben megjelent „Oswiata" (oktatás) czim alatt 
egy lap, mely az elemi tanügygyei foglalkozott. Két vétke 
volt, hogy lengyel és katholikus volt, emiatt Bismark tudtá-
val és helyeslésével Bünting tanácsos ur körlevélben a taní-
tókhoz excommunicálta s politikai indexbe tette a lapot; 
sőt a kath. plébánosokhoz is tilalmat küldött, nehogy e 
lapot valamiképen pártolják. — A kath. index elég tü-
relmes, hogy csak bűnös könyvet tilt be ; a prot. index elég 
türelmetlen, hogy épen a legjobbat szemeli ki és letiltja. 
Panasz volt, hogy a congregatio indicis kihallgatlanul itél : 
igen, mert az iró személye kérdésbe sem jön, de a prot. 
kormány sem hallgatta ki a szerkesztőt A porosz kor-
mánynak van módja, hogy a sajtótörvények értelmében be-
csíphesse a kihágó irót : de itt épen azaz eset volt, hogy 
,Oswiata' igen legális volt, tehát önkényhez kellett folya-
modni. Mit mondanának a mi iróink, ha a primás valamely 
lapot interdictum alá vetne? Pedig volna olyan. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos P A L Á S T H Y PAÍJ. 

Nyomatott Pes ten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkíivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, április 27-én. S S * 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

Cs. ap. királyi Fölsége april 5-én Budán kelt legmagasabb elhatározásával a megárvult kalocsai 
érseki székre Haynald Lajos carthagói érseket kinevezni méltóztatott. A hazában átalános, Kalo-
csán pedig a legnagyobb örömmel fogadtatott az apostoli királynak eme gondoskodása, s a fiak 
öröme az allelujával vegyült össze. Az apostoli király eme legm. határozatát kettős hálával fogad-
juk, először, mert oly hamar nevezett érseket, másodszor, mert épen Haynald Lajost nevezte ki. A 
megyének égő szüksége volt, hogy soká főpásztor nélkül ne maradjon, a viszonyok átalában kö-
vetelik, hogy egy megye se legyen soká főpásztor nélkül, a hazának pedig nyeresége, hogy ne-
mes, hogy tehetségdús, hogy tettre képes, hogy mint egyházilag, mint államilag jeles fiát, főpász-
torát fiai s főpásztorai között láthatja. — A nagy elmék rövid nyugalma, visszavonulása mindig 
dúsan kamatozott. A kinevezetthez is nagy remények kötvék. Hozza minél előbb, s áldásaival ki-
sérje az Isten malasztja az uj érseket minden léptein. Egyengetett utakat talál uj megyéjében. Fe-
dezze a Mindenható Isten az apostoli király ő Fölségét is az ő szent malasztjaival, aki apostoli 
lelkének sugalmát, és az ország herczegprimásának tanácsát követve e kinevezést tette ! A három 
érseki szék be van töltve, a kath. egyháznak három oszlopa Magyarországban erősen áll, minket 
az Isten reménynyel vigasztal. A két érsek férfi korának delén áll, a harmadik testben agg, érde-
mekben dús, lélekben fáradhatatlan, törhetlen, s az utólsó hónapokban gondosságának országos 
kath. ügyeinkről kitűnő bizonyítványait adta. Imádságaink követik mind a hármat magas tiszt-

kedéseikben, kérve az ég urát, ut funiculus triplex numquam et in nulla re rumpatur. 

TARTALOM : — Kinevezés. — A herczeg-primásnak, 
mint győri püspöknek búcsúzó körlevelei. — Egyházi tudósí-
tások. — Vegyesek. 

J0AMËS SIMOR, 
Dei misericordia et apostolicae Sedis gratia s. Strigonieusis, 
ecclesiae archi-episcopus et metropolita, s. Sedis apostolicae 
legátus natu8, i. regni Hungáriáé princeps-primas, summu3 
et secretarius cancellarius, s. c. et r. a. majestatis actualis 
intimus consiliarius, exc. tabulae septeinviralis cojudex, i. 
comitatus Strigoniensis perpetuus supremus comes, acade-
miae Hungaricae dirigens socius, ss. theologiae doctor, urbis 

Romae nobilis civis etc. 

Venerabiii clero saeculari et regulari dioecesis 
Jaurinensis salutem in Domino et benedictionem ! 

Mutatio, quae circa me contigit, dexterae Ex-
celsi, non vos latét vv. ff. et ff. quibus illám prae-
sentibus ex officio, ut ajunt, annunciare cogor, pri-
usquam a sinu sponsae meae, Jaurinensis quippe 
Ecclesiae, cujus clavo 5-tajulii 1857. manus admovi, 
divellar. Piacúit nimirum Deo, in cujus manu est 

cor regis1), augustissimi imperatoris et apostoliéi 
regis nostri cor eo inflectere, ut in locum die 19. 
octobris 1866. demortui eminentissimi ac reveren-
dissimi d. Joannis cardinalis Scitovszky de Nagy-
kér, principis-primatis regni et archi-episcopi Stri-
goniensis, ope altissimae sub 20. januarii h. a. edi-
tae resolutionis me sufficiendum Sedi apostolicae 
praesentaret. Postquam Sanctissimus Dominus No-
ster in consistorio, die 22. februarii Romae celebra-
to, nominationem, de me factam, gratam ratamque 
habuisset, atque sacerrimum, quo Jaurinensi Eccle-
siae adusque obstrictus fui, vinculum solvisset, alia 
jam sponsa, multarum ecclesiarum mater mihi am-
plectenda, alius isque amplissimus ager dominicus 
mihi percolendus, gravissima mihi sarcina subeunda 
est; quin vos vel momento temporis post discessum 
meum relinquamini orphani, cum apostoliéi regis 

>) Prov. 21. 1. 
33 
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dementia et apostolicae Sedis sollicitudo matri ve-
strae ecclesiae Jaurinensi de novo sponso. mihi de 
successore, vobis de alio patre ac praesule provi-
derint. 

Decimus labitur, et proxime elabetur annus, 
quod ad vos missus venerim, ut essem episcopus 
animarum vestrarum, et pascerem, qui in vobis est, 
gregem Domini2), vos ipsi scitis a prima die, qua 
ingressus sum ad vos, qualiter vobiscum per omne 
tempus fuerim.3) Scitis, quia vidistis, quod episco-
palis dignitas, ad quam nullis suffragantibus men-
tis, sed immensa clementiae divinae largitate eve-
ctus sum, non valuerit ad quidquam de pristinis 
animi mei sensibus, vitaeque consuetudine immu-
tandum, qua dignitate ornatus non quietam et labo-
ribus vacuam vitam mihi proposui, quasi jam navi-
garem in portu, sed propter conscientiam dignitatis 
ecclesiasticae majorem quoque a me deposci sciens 
virtutem, multo plus, quam umquam antea laboran-
dum, vigilandum, conniteudum, eo ferventius ac di-
ligentius Dei gloriam promovendam, eo copiosius 
Ecclesiae utilitati inserviendum, eo sollicitius ani-
marum salutem curandam ac tuendam mihi esse 
persuasi. Eo itaque studia mea converti, ut in cré-
dita mihi divinitus dioecesidepositum fidei illibatum 
custodirem,1) ut illam sancirem legibus, conforma-
rem moribus, ornarem doctis et ad disciplinam com-
positis sacerdotibus, decorarem religiosis institutis; 
ut porro in eadem cleri junioris seminaria pietatis 
et litterarum studiis excolerem, in populo catholicae 
fidei addictissimo, vitam christianam foverem, immo 
piis coadunatis coetibus augerem. Intensissimam de 
animarum, non corruptibilibus auro vel argento, sed 
pretioso sanguine quasi agni immaculati Christi et 
incontaminati redemptarum5) sollicitudinem oppor-
tune importune vobis commendavi. Sacramentorum 
religiosam frequentissimamque dispensationem assi-
due ursi, utve catholicae fidei mysteriis ac praece-
ptis pastorali curae vestrae commissos fcolerter im-
bueretis, majorem in modum vos rogavi. In Dei 
cultu religionem, in aedium sacrarum promovendo 
nitore diligentiam, in vitae ratione disciplinam a 
vobis desideravi. Non tamen umquam alligavi vobis 
onera graviora, quam quae sanctae Ecclesiae leges 
deposcunt, et quibus vos ultro vosmetipsos subjeci-

1. Petr. 5. 2. 
3) Act. 20 14. 
4) 1. Tim. 6. 20. 
ä) 1. Petr. 1. 18. 19. 

stis, quando episcopo vosmet ad sacros ordines pro-
movendos obtulistis. Numquam alligavi vobis onera 
insupportabilia, quae ipse digito movere, immo sup-
posais humeris portare renuissem Si intercapedine 
decern annorum in hac dioecesi pietas effloruit, si 
fides in populo incrementa coepit, si regnum Dei 
dilatatum est, haec omnia primum Deo accepta re-
fero, a quo bona cuncta procedunt. Dein ob haec 
omnia laudem tribuo vobis, qui ordinis mei episco-
palis providos cooperatores, apostoliéi mei inter vos 
ministerii fideles socios, patris praesulisque vestri 
reverentesacobedientes filios vos exhibuistis. Quam-
obrem multa mihi fiducia erat apud vos, multa 
gloriatio pro vobis: repletus fui inter vos consola-
tione, superabundavi gaudio etiam in medio tribu-
lationum, quae in gravissimo, quod apud vos gessi 
munere, saepe circumdederunt me.6) Itaque fratres 
mei carissimi et desideratissimi, gaudium et corona 
mea1) eratis mihi ad convivendum et ad commori-
endum8) a quibus nonnisi per mortis impérium di-
vellendus fueram, si Deo aliter circa me disponere 
non placuisset. Quod Dominus apostolo Petro dixit, 
mihi quoque certo sensu dictum existimavi „cum 
esses junior, cingebas te et ambulabas, ubi volebas : 
cum autem senueris, alius te cinget et ducet, quo tu 
non vis."9) En simul responsum ad preces multo-
rum e vobis, id a me obnixe sollicitantium, ne dioe-
cesim hanc linquerem. Pro vestra copiosa caritate, 
benevolentia, fidelitate, filiali adhaesione, quibus me 
fovistis, honorastis ac beavistis, recipite gratiarum 
actionem meam. Diligentissime curabo, ut vestri in 
me studii, vestrorum in me officiorum memóriám 
nulla umquam oblivio deleat. Conservate etiam vos 
mei memóriám in cordibus vestris, et quem oculis 
non jam videbitis, animo me circumferte. Orate pro 
me, cui, a vobis discessuro, ostium apertum est ma-
gnum et evidens10) praesentissimunique instat peri-
culum, ne, qui nolens veni in altitudinem maris, a 
tempestate demergar.11) Episcopum vestrum, cano-
nice post me intraturum, omnes revereamini et se-
quamini.12) Ecclesia enim est in episcopo, et si quis 
non sit cum episcopo. uni cathedrae Domini voce 
fundatae adhaerenti, non est in Ecclesia.1,1) Qui ho-

«JITCor. 7. 4. 
») Philipp 4. 1. 
8) Cor. 7. 3. 
9) Joann. 21. 18. 
, 0) 1. Cor. 16. 19. 
1J) Psal. 63. 3. 
i a) Ignat. M. ep. ad Trail, et Smyrn. 
,3) S. Cypr. ep. 40. et 60. 
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norat episcopum, a Deo honoratus est ; qui clam epi-
scopo aliquid agit, diabolo praestat obsequium. u ) 
Depositum custodite, devitautes profanas vocum no-
vitates, et oppositiones falsi nominis scientiae. 
Sollicite curate vosmetipsos probabiles exhibere Deo 
operarios inconfusibiles, recte tractantes verbum 
veritatis.1e) Pascite, qui in vobis est gregem Dei, 
providentes non coacte, sed spontanee secundum 
Deum: neque turpis lucri gratia, sed voluntarie — 
— forma facti gregis ex animo. Et cum apparuerit 
princeps pastorum, percipietis immarcescibilem gló-
riáé coronam.11) Quia vero impetrare a me non po-
tui, ut fideli, qui curae meae creditus erat, populo 
non valedicerem, rogo vos, ut pastorales meas, ad 
eumdem directa>', isthicque advolutas,litteras primo, 
quo fieri potuerit, tempore ex ambone publicetis. Et 
nunc commendo vos Deo, et verbo gratiae ipsius, 
qui potens est aedificare et dare haereditatem in 
sanctificatis omnibus.18) Pax vobis et Caritas cum 
fide a Deo Pâtre et Domino Jesu Christo. Gratia 
cum omnibus, qui diligunt Dominum Jesum Chri-
stum, 1 !)) cui honor et gloria in saecula saeculorum. 
Amen. 

Datum Jaurini dominica palmarum in diem 14. 
április incidente, anno Domini 1867. 

Joannes m. p. 
archi-episcopus Strigoniensis et princeps-primas 

regni Hungáriáé. 

SIMOR JÁNOS, 
Isten irgalmából s az apostoli szentszék kegyelméből eszter-
gomi érsek, az apostoli szentszék született követe, Magyar-
ország herczeg-primása, fő- és titkos kanczellárja, ő cs. kir. 
apóst. Felsége valóságos titkos tanácsosa, a nmlgu hétsze-
mélyes tábla közbirája, Esztergom vármegye örökös és 
valóságos főispánja, a magyar akadémia igazgató tagja, 

hittudor, Roma városának nemes polgára stb. 
A g y ő r i e g y h á z m e g y e m i n d e n h i v e i n e k 

ü d v ö t és á l d á s t az U r b a n ! 
Velem, volt főpásztorotokkal együtt, „áldjátok a menny-

Istenét, és minden élők előtt adjatok hálát neki ; mert irgal-
masságot cselekedett veletek,"1) és velem is. Tiz év folytán 
ugyanis, melyeket közöttetek átélni szerencsés voltam, ke-
gyelmesen megengedte, hogy ti, az egyedül üdvözitő keresz-
tény katholika egyháznak engedelmes hivei, én pedig hit-
kincsetek fölött gondosan őrködő lelkipásztor lévén, őt 
együtt szolgálhattuk, a keresztény hit, remény és szeretet 
által vigasztalásunkat és örömünket ő benne együtt élvez-
hettük ! Miért is ez órában, melyben — más terhesebb 

,4) S. Ignat. ad Smyrn c. 8. — ,5) 1. Tim. 6. 20 -
](i) 2. Tim. 2. lő. — " ) 1 Petr. 5. 2 - 4 . — ,8) Act. 20. 32. 
— J9) Ephes. 6. 23. 24. 

') Tób. 12, 6. 

munkára lévén szólítva — tőletek elválni kénytelenittettem, 
együtt áldjuk őt, a seráfokkal mondva : „szent, szent, szent 
a seregeknek ura Istene ; teljes az ég és a föld az ő dicsősé-
gével."2) Tiz év az emberi életnek jelentékeny korszaka. 
S ki volna képes közölünk csak sejteni is mindazon lelki 
jókat, melyeket ezen nagy idő alatt, Jézusnak szent religiója 
reánk árasztott? Pedig ha valamikor, az elválás órájában 
kell, hogy azt figyelmünkbe vegyük, és magunkkal s hely-
zetünkkel mintegy számot vetve, megismerjük, a Jézus 
szent szeretetében, mennyire vagyunk egymás iránt leköte-
lezve. Mert ezt cselekedvén, vihetem el keblemben a ti igaz 
szereteteteket, s könyes szemmel s vérző szivvel bár, csak 
igy fejezhetem ki tőletek veendő végbúcsumot, mondván : 
„Győr egyházmegyének minden hivei, Isten áldjon meg 
benneteket." De ti csak igy tarthatjátok meg csekély sze-
mélyemet ájtatos emlékezetben, és csak igy bocsáthatjátok 
utánam az „Isten áldja meg," igaz keresztény szivböl sza-
kadott szent fohászt. — Mi már engem illet : 

A nagy apostol szavaival bizalommal mondom : „Ti 
tudjátok az első naptól, melyen ezen egyházmegye kormá-
nyát átvettem, mint voltam veletek minden időben."3) Mi-
ként Isten kegyelme segített, őrködtem a gondoskodásomra 
bizott hitkincsnek letéteménye fölött. Tudva és akarva, 
semmiféle hamis tanításnak és botrányos beszédnek terje-
dését néma hallgatással el nem tűrtem ; hanem midőn meg-
kívántatott , nyíltan és magányban fölemeltem szavamat 
Isten szentegyházának szent ügye mellett. Hogy ily roppant 
sokaságú emberek között összevissza rendetlen beszédek is 
ne történtek legyen, az emberikép meg nem eshetett. Ámde 
az én részemről mindez szüntelen roszalva és nyíltan kár-
hoztatva, ellenben pedig a teljesitendő jónak czége kitűzve 
volt, ugy hogy, ha akár intéseimre, akár életemre figyeltetek, 
bizom Isten kegyelmében, a csábítók incselkedéseinek mar-
talékul nem eshettetek. Tudjátok azt is, hogy semmi alkal-
mat el nem mulasztottam, sőt minden jó körülményt fölhasz-
náltam, hogy a Krisztus evangeliomát, és mindazt, mi nek-
tek haszuos, hirdessem. Tudtam ugyanis, hogy „a hit hallás-
ból vagyon, a hallás pedig Krisztus igéje által."1) Hogy csak 
az igének hallása által lehet hitetek ; nem hallhatjátok pedig 
azt, hanem ha hirdettetik nektek. Mélyen éreztem azt is, 
mit az apostol mond ; hogy az evangelium hirdetésére „a 
kötelesség kényszerit engem, és ja j nekem, ha az evangé-
liumot pem hirdetem."0) Mint Isten tudnom adta, hiven 
igyekeztem azért az evangelium hirdetésével a gyengébbek-
nek az üdvösség tejét nyújtani, az erősebbeknek pedig az 
élet kenyerét szegdelni ; abban levén örömöm, ha valami 
jóra taníthattalak benneteket. 

Kötelező példának ismertem azt is, mit sz. Pál apostol-
nak buzgó fáradozásairól olvasunk, hogy tudniillik : „eljárá 
Szíriát és Ciliciát, erősítvén az egyházakat, megparancsol-
ván, hogy tartsák meg az apostolok és vének rendeleteit."®) 
Igenis a gondos atyának gyermekeit, a buzgó elöljárónak 
alattvalóit, a jó vezérnek seregeit kötelessége közelebbről 

*) U . 6. 3. 
3) Apóst. csel. 20. 18. 
4) Rom. 10. 17. 

'••) Kor. I. 1. 9. 16. 
Ap. cs. 15.11. 
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szemügyre venni, hogy necsak távolból vett tudósitások 
után rendelkezzék fölöttök, hanem menuyire lehetséges, 
saját tapasztalatai után járjon és ugy gyógyitsa a beteget, 
erősítse a gyengét és pótolja a hiányt. Ezt cselekedte a nagy 
apostol Szíriában és Cíliciában, hol a még gyenge egyháza-
kat megerősítette és az apostolok parancsolatainak megtar-
tására szorította. Ezt cselekedtem utána én is, a ti terjedel-
mes egyházmegyétekben, személyesen nemcsak egy ízben 
fölkerestelek benneteket. A bérmálás szentségének kiszol-
gáltatása által a hitben gyengéket megerősítettem ; pana-
szaitokat meghallgattam, és mennyire tőlem telt, orvosoltam. 
Buzgó lelkipásztoraitoknak, az én hűséges segédeimnek 
keserveit, küzdéseit szemléltem. Sokat láttam, tapasztaltam, 
melyeknek különben nyomára sem jöhettem volna. Magam 
kértelek benneteket, hogy lelkiismeretesen tartsátok meg az 
anyaszentegyház parancsolatait, hogy ne csupán névvel, de 
lélekben és igazságban legyetek keresztény katholikusok, 
hogy őrizzétek meg családi körötökben a jámbor és istenes 
katholikus szent szokásokat, hogy fussátok az uj pogányság-
nak benneteket fölfalni vágyó, rémületes mirigyét ; hogy a 
hitkincset, melyet minden érdemetek nélkül, Isten ingyen 
kegyelméből, ősatyáitok hagyományából birtok, szeplőtelen 
épségben adjátok át késő unokáitoknak. Ha talán némelyek 
atyai kérésemre semmit sem hajtottak, és tovább is a hitet-
lenség és testiség utain megmaradtak, ők lássák, és felelje-
nek Isten színe előtt. En közöttük tisztemet teljesíteni igye-
keztem. És jó lélekkel távozom közületek ; épen nem feddvén 
lelkem ismerete, hogy valakit, midőn kiváutatott, minden 
szeretettel, éberséggel és könyhullatásokkal is minden jóra 
nem ösztönöztem volna. 

És most, midőn tudom, hogy többé — legalább mint 
közelebbi főpásztortoknak — „nem láthatjátok az én arczá-
mat ti mindnyájan, kik között átmentem, hirdetvén az Isten 
országát, tiveletek bizonyítom a mai napon, hogy tiszta 
vagyok mindenek vérétől, mert nem vonakodtam nektek 
hirdetni az Isten minden tanácsát."7) Ha azért mégis valaki 
elvesz közőletek, romlásának oka én nem leszek. „Senki 
aranyát és ezüstét közőletek nem kívántam, amint magatok 
tudjátok ;"8) inkább kész voltam adni, hogy sem csak gon-
dolattal is valakitől valamit elvenni ; tudván, hogy az a mi 
Urunk Jézus, édes mesterünknek akaratja ; mert ö mondotta: 
„Üdvösebb adni mint venni " 9 ) De van, mi búcsuzásom al-
kalmával felőletek is megemlitendő : „Áldom az Istent, ki 
nekem tibennetek engedelmes, és engemet érdemem fölött 
megkülönböztető jó nyájat ajándékozott. Mit tehettem volna 
én a ti közremüködéstek és jószívű segitségtek nélkül ? A 
kőre esett vízcsepp csakhamar elpárolog ; és a sziklára szórt 
mag ott meg nem gyökeresül. Csak a jó földben termi meg 
a százszoros gyümölcsöt. Pedig az üdvös tanításnak sokkal 
nehezebb sorsa az erkölcsi világban, mintsem a jó magnak 
az anyagi természetben. A vallási szent oktatás megfogam-
zásához és gyümölcsözéséhez még az Isten szent malasztjá-
nak közreműködése is megkívántatik. Éneikül hiábau ültet 
szent Pál, hiábau öntöz Apolló ; mert a növekedés csak 

•>) Ap. cs. 20. 25. 27. 
8) Ap. cs, 20. 33. 
9) Ugyanott 35. 

onnan felülről van, a világosság atyjától. Ót áldom és imá-
dom azért, hogy beszédeimnek elfogadására a ti sziveitek-
ben a jó földet elkészitette, hogy az általam hirdetett szent 
igéje a ti keresztény magaviseletetekben az ohajtott gyü-
mölcsöt teremhette. 

S most az elválásnak komoly órájában hálás elisme-
réssel nyilvánítom, hogy ti „az Isten igéje hirdetését hall-
ván tőlem, azt nem ugy vettétek mint ember igéjét, hanem 
mint Isten igéjét (amint bizonyosan az), aki munkálkodik 
bennetek,"10) kik mint igaz keresztény katholikusok hisz-
tek. Ebből magyarázom ama ritka nagy áldást, hogy ahol 
csak, és mikor csak közöttetek a szószéken fölléptem, min-
denkor a kívánható legnagyobb tömegben jelentetek meg ; 
előadásomat mindvégig készségesen meghallgattátok, és sem 
szórakozástokkal, sem könnyelmű eltávozástokkal soha meg-
nem szomoritottatok. Öröm volt hozzátok szólanom, mert 
örvendező szívvel hallgattatok. Ebből magyarázom a közöt-
tetek e tiz év folytán inkább fölébredett és terjedett hitéletet. 
Továbbá a sz.-Vincze-, sz.-Erzsébet-, rózsafüzér-, oltár- és 
legény-egyletek megalakulását, ezen egyletek és a sz.-László-
társulat folytonos gyarapodását, az isteni szolgálatnak me-
gyeszertei buzgóbb látogatását, a keresztény katholikus 
hitéletnek inkább és inkábbi nyilvánulását. Mindezért sem 
nekem, sem nektek, hanem az Istennek legyen minden 
dicséret és dicsőség ! ! kinek kegyelme indított engemet a 
szóra, és bírt titeket a szófogadásra. 

Köszönöm itt az irántam minden alkalommal kitünte-
tett fiúi vonzalmatokat és ragaszkodástokat is. Talán nem 
vagyok kérkedő, hanem igazságot szólok, midőn mondom, 
hogy a Jézus szent szeretete élt közöttem és közöttetek. Ez 
bilincselte egymáshoz, ez éltette egymás iránt sziveinket. 
Mert mind részemről, mind részetekről sok elmaradhatott, 
és el is mai-adott volna ám abból, ami megtörtént, ha egy-
mást az Urban nem szerettük volna. Ámde az igaz szeretet 
találékony, és nem engedi magát elfojtani, hanem rést 
keres, hol melegét és lángjait kifejtse és áldásos müveit 
létesítse. Tudom én, hogy az ünnepélyes jelenetek, melye-
ket hivatalos utazásaimban a legeldugottabb és legszegé-
nyebb plébániákban is kifejtettetek, hogy ezek nem csekély 
személyemet, hanem főpásztori magasztos hivatalomat illet-
ték ; de reménylem, nem sértem mégis az igazságot, ha 
mindebben a ti irántami különösebb vonzalmatokat és 
szereteteteket is tisztelem. Fogadjátok azért hálámat a ma-
gasztos örömökért és lelkivigasztalásokért, melyekben enge-
met a ti hitetek, buzgóságtok és őszinte tiszteletetek sok 
alkalommal részesített. 

Voltak ugyan közöttetek ha egyszer nem, másszor 
keserű és szomorúbb óráim is, mikor a makacs megátaiko-
dást kellett némelyekben megtörnöm, mikor a fegyelem 
föntartásáért erélyesebben is kellett küzdenem, vagy a 
vigyázatlanok elcsábittatása ellen kellett őrködnöm. Hisz 
emberekkel és nem angyalokkal volt dolgom ! Mindezt 
azonban rég örömest elfeledtem a nagyobb számú jóknak 
az Urban való állhatatossága miatt. Ez ugyanis a lelkipász-
tornak szeplőtelen vigasztalása és jutalma, ha hiveit az 
Isten szeretetében állhatatosoknak lenni tapasztalja. Miértis 

'») Tess. 1.1. 2. 1 1 - 1 3 . 
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azt, mit sz. Pál apostol a tesszalonikai híveknek nyilvání-
tott, írva : „Akkor éledünk, ha ti az Urban állhatatosak 
vagytok ; mert micsoda hálát adhatunk viszontag az Isten-
nek tiértetek teljes örömmel, melylyel örülünk miattatok 
a mi Istenünk előtt,"11) én is azon értelemben nyilvánítom 
nektek szívbeli örömömet és mondom : mig élek, imádkozni 
fogok érettetek, és édes örömmel emlékezni felőletek ; mert 
az Istenben szerettelek benneteket ; kinek is eléggé hálát 
nem adhatok az előmenelért, melyet főpásztorkodásom ideje 
alatt a hitéletben tettetek. Miértis szívből kívánom, hogy a 
jó Isten áldjon meg mindnyájatokat. Van azonban még egy, 
mire minden szeretettel fölkérlek és figyelmeztetlek benne-
teket. Es az : 

a jövendő főpásztorotok iránti őszinte tisztelet és szere-
tet. Mint a buborék eltűnik a viz színéről, mert volt és 
nincs, azonképen múlik el távozásommal mint ezen megye 
föpásztorának hatásköre a győri egyházmegyében. Voltam ; 
de mi voltam, az lenni rátok nézve megszűntem, és más 
foglalja el helyemet, püspöki székemet ! A Szentlélek Isten-
nek gondja , hogy Krisztus egyházában szakadatlanul vál-
tsák fel egymást, és kövessék szent hivataloskodásukban „a 
hü emberek,kik alkalmatosak másokat is tanítani."12) „Áldott 
ki az Ur nevében jő."13) Őszinte tisztelettel, fiúi bizodalommal 
és igaz szeretettel fogadjátok tehát azt,ki a Szentlélek Istentől 
választva, és az Ur Jézus nevében jő hozzátok ! 0 fogja tiben-
netek az Ur nyáját legeltetni,ö fog titeket ezután az üdvösség 
legelőjére vezetni. Az ő szája és intézkedése által fogja a Sz.-
lélek az ö szent malasztjait reátok kiönteni, és az üdvösség 
munkáját, melyet általam, legméltatlanabb szolgája által, 
kegyelmesen folytatott, megerősiteni és többre nevelni. 
Imádkozzatok tehát uj püspöktökért, s a vonzalmat és ra-
gaszkodást, melyben engemet részesítettetek, fokozva vi-
gyétek át ö reája is ; tudván, hogy csak midőn pásztor és 
nyáj a szentlélekben egyesülnek, csak akkor fognak Is-
tennek kedves és tiszta népe, a jó cselekedeteknek kivetője 
lenni. " ) 

Dicséret és dicsőség legyen azért Istennek, kiben tite-
ket tiz éven át igaz lélekkel szerettelek, és kiben irántami 
jószivüségtcket folytonosan tapasztalni szerencsés voltam. 
Ha mit a jóban munkám után megkezdettetek, azt buzgón 
folytassátok ; emberi gyarlóságom bármily jelére pedig von-
jatok szeretettel fátyolt. Maga az Isten, a mi Atyánk és a 
mi urunk Jézus Krisztus igazgassa ezután is utaitokat. O 
gyarapítson és gazdagítson titeket a szent szeretetben, „hogy 
szivetek megerősödjék, feddhetetlen és szent legyen az Is-
ten, és a mi Atyánk előtt, a mi urunk Jézus Krisztus eljöve-
telére minden szenteivel " v15) Az Atyának, és Fiúnak, és 
Szenléleknek áldása száljon reátok, és maradjon mind örökké 
veletek. Amen. 

Kelt Győrött, Virágvasárnapon szent György hó 
14-én 1867. 

János s. k. 
esztergomi érsek. 

" ) Tessz. 1. 1. 3. 8 - 9 . 
n ) Tim. II. 1. 2. 2. 
,3) Mát. 21. 9. 
'») Tit. 2. 14. 
, s ) Tessz. 1. 1. 3. 1 1 - 1 3 . 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
COREA. Az 1866 mártiusi üldözés elő volt-e készítve ? 

vagy oly hirtelen történt-e, hogy semmi sem gyanittatta kö-
zeledtét? mily helyzetben volt a coreai egyház, midőn e meg-
próbáltatás érte ? Felelni óhajtunk ezen kérdésekre, Corea 
vallástörténeti rövid vázlatát nyújtván az utólsó 4 évről. — 
1861 aug. 3l-ről kelt tudósításban Berneux eléggé vigasztaló 
képét nyujtá a helyettnökségebeli állapotoknak. Pekingnek 
franczia és angol seregek általi elfoglalásának hire egész 
Corea fővárosáig elhatott, s ott mély bámulatot gerjesztett ; 
a keresztények méltán reményelhették, hogy az európai ha-
talmaktóli félelem tartós békét fog nekik eszközölni. Ha val-
lási szabadságot nyerünk, mondá B., nem kételkedem állit-
hatni, hogy évenkint 10 ezer megtérést fogunk számithatni. 
A coreai nép nagy hajlandóságot mutat a hit elfogadására. 
A missio ügye lassan fejlődött, s titokban, hogy a hatalom 
féltékenysége fel ne idéztessék. A fejlődést mutatják a fel-
nőttek keresztségeiröl mogle/ő számok; 1862 évben 684, 
1863-ban 829, 1864 ben 802, 1865-ben 907 kereszteltettek. 
Ezen aránylag jelentékeny eredmények sok megpróbáltatás 
árán, és az üldözéstőli folytonos félelem között létesíttettek. 
1863-ben nov. 15-én irta Borneux : „Ezen év fájdalmasan 
folyt le. Habár a kormány azt látszott mutatni, hogy velünk 
s hiveinkkel nem foglalkozik, mi azért mégis eleget szenved-
tünk. A vér ugyan nem folyik a bakó bárdja alatt, de ujon-
megtérteinket nyomor általi elveszésre kárhoztatják. A po-
gányok gyűlölete, és a zsoldosok kapzsisága ez évben sokat 
ártottak nekünk. Tieung Sang tartomány, hol vagy ezer hí-
vőnk volt, ma egészen fel van dúlva. A pogányok összees-
küdtek ellenünk, és kérelmeket intéztek a mandarinokhoz, 
kiűzetésünkre. Ezen lépéseket majd mindenütt siker követte 
és a helyettnökség ezen részében szegény keresztényeink 
nem tudván hol megállapodni, egy helyről másikra tévelyeg-
nek, megfosztva a szentségek felvételének lehetőségétől. — 
A tieng-kei tartományban, hol az ország fővárosa is vagyon, 
a mandarinok parancsa nélkül 6—7 falura rátörtek a zsol-
dosok, a házakat kifosztották és felgyújtották, a lakosokat 
kegyetlenül ütlegezték, vagy börtönre hurczolták. Néhányan 
drága kamatokra vett kölcsönpénzen vásárolták meg sza-
badságukat, ami évekre fog rájok nehezedni. Mindezen nyo-
morúságok daczára, melyeket a keresztények elviselni kény-
telenek, a catechumenusok száma soha nagyobb nem volt. 
Hoang-Hai tartomány, hol eddig csak néhány nő férjeik tud-
tán kivül gyakorlá szent hitünket, ez évben gazdag aratást 
nyújtott. Ez őszszel már 15 férfi vette fel a keresztséget, és 
4 más a fővárosba sietett, hogy ugyanazon kegyelemben ré-
szesittessék. Ezek írástudó emberek, kik csak akkor hatá-
rozták el magokat sz. hitünk elfogadására, miután tanai mel-
lett s/óló minden védveket megvizsgáltak volna. Néhány 
hónap alatt konok pogányokból buzgó keresztényekké, apos-
tolokká lőnek. Törekvéseik, az isteni malaszt által megter-
mékenyített munkájok folytán, már 150 más pogány hagyta 
el a bálványimádást. Áldva legyen az Isten, ki nyomorusá-
gaink közepette megvigasztal. Adjon csak néhány évnyi bé-
kességet, hogy a fiatal szőlő mély gyökeret verve, megerő-
södhessék, mielőtt a zivatar árthatna. 

1863 ban két küldér halt meg Joanno és Landre urak 



— « 2G2 

es pedig akkor midőn hivatva látszottak a missiónak a leg-
nagyobb szolgálatokat tenni. Coreába behatoltak 1861 april 
havában Ridel és Calais urakkal, három évi haszontalan kí-
sérlet után, miután Francziaországból már 1858 mártiusban 
elindultak volna. Joannóróljul 22-én Ridel ekép i r t : „Én 
húsvét előestvéjén érkeztem meg ; a betegség gyors lefo-
lyást vévén, neki az ur testét és az utólsó-kenetet adtam. 
Elveszté erre eszméletét, és e kinos helyzetben 9 napig volt. 
Ez reá és reám nézve valóságos haláltusa volt. Magam, tá-
vol minden segélytől, nem igen szerezhettem neki könnyeb-
bülést, végre apr. 13 án visszaadta lelkét teremtőjének. 
Együtt jöttünk a missióba, kerületeink határosak voltak. Ez 
fájdalmas, de egyszersmind vigasztaló veszteség volt. Mily 
szép halál ! mondák keresztényeink, mily édes meghalni, mi-
dőn valaki csak Istenért és a lelkek üdveért élt !" Joanno 
M. Péter a Saint-Brieu megye áldozára volt. Öt hóval később 
sept, l ó én Landre ragálynak lett áldozatává. E halálozá-
sok által támadt ür annál érezhetőbb volt, mennél nagyobb 
vala a szükség apostoli munkásokra. 

„Minden oldalról gyülekeznek, — irta Berneux 1863 
nov. 24-én — ismerni kívánják vallásunkat,olvassák könyve-
inket, s megtérnek. A felsőbb körök nem tekintenek többé 
megvetéssel azokra, kik hitünket vallják, reménylik, hogy 
megengedik vallását, mint Chinában. Csak egy tartomány 
volt, hol az igaz Isten imádókkal nem birt, és íme mult má-
jus havában 8 ember jött a fővárosba. Tökéletesen elsajátí-
tották az imákat és a káté tanait, mire megkereszteltem őket, 
s most szomszédjaikat oktatják. Mind eme megtérések hire 
természetesen üldözést támasztott ujonmegtérteink ellen, kik 
közöl többen a mandarinok által elűzettek, házaik lerontat 
ván. Ezen eljárás árt ügyünknek, mert megijesztik a hitben 
még meg nem erősödőiteket." 

Ugyanazon időben Ridel irta testvérének : „Bizonyos 
helységek mozognak,'több megtérés készül. Nem régen le-
velet kaptam egy fiatal, három év óta özvegy herczegnőtöl. 
Olvasta vallási könyveinket mind, és el van határozva ke-
reszténynyé lenni, de még egy nagy akadály van, mert a 
nagybátya házában gyakorolni szokott pogány babonasá-
gokba még mindig be van bonyolítva. Testem • irja — min-
den javakban bővelkedik, de lelkem magányos, kiszáradt, 
mint az őszi levelek. Megizeutem neki, hogy a babonaság-
ról le kell mondani, mielőtt az imádók sorába bejegyeztethe-
tik. Ez igen gazdag, okos, tanult uö, de egy kis bátorság kell 
helyzetében." A Ridel által jelentett tény nem magányosan 
áll. Coreában, mint mindenütt, az evangelium először a sze-
gényeket, gyengéket hódította meg, azután eljutott a na-
gyokhoz, gazdagokhoz is. „Több barátunk vau — irta 
ugyanazon küldér 1864 maj. 9 — még a mandarinok között 
is, csakhogy a kormánytóli félelem még visszatartja őket. 
Ezen, habár titkos rokonszenvek némi támaszt nyúj tha t tak 
a keresztényeknek,és könnyithették a küldérek müvét. Ridel 
beszéli, hogy 1864 május elején együtt volt Berneux és Da-
veluy-al. Épen a szünidő volt. Mindahárman egy szobácská-
ban rejtőztünk, félig nyitva tartván az ajtót, hogy a szabad 
levegőt szíhassuk, de ki nem mehetvén, nehogy a pogányok 
észre vegyenek, lassan beszélvén, inkább hasonlítottunk 
foglyokhoz, mint szünidőt élvező szabad emberekhez. Hanem 

a boldogság egymást viszontláthatni, francziául beszélhetni, 
Francziaországról társalogni, helyre ütött mindent. Azonban 
meg kell jegyezni, hogy e találkozás a fővárosban történt, 
hol a rendőrség éberebb és a keresztények ritkábbak. Más 
helyeken, hol keresztényeink nagyobb'számmal vannak, több 
szabadságot vesznek magoknak, sőt nyilvános vallásgyakor-
latot is mertek. Daveluy állítja, a többek között, miszerint 
a japán tenger partjai hosszában levő több helyeken szaba-
don ténykedhetett, és hogy itt a keresztények a temetési 
szertartásokat nyíltan végezték. Következő tényt idéz. Egy 
öreg, ki népes helységben tisztes állást foglalt el, fia távollé-
tében megbetegedett, és meghalt. Meghalván, híveink illő 
helyre tették, még fia megjővén a temetésről rendelkezik. 
Látván a pogányok, a keresztények mily szeretettel ápolták 
az öreget fia távollétében, ők is ismerni akarták a szeretet 
e vallását, s jótékonyságaiban részesülni. Az öreg fia haza 
térvén a vallás tiszteletére kötelmének tartotta a temetést 
pompával rendezni, azért nagy számmal hívta meg a keresz-
tényeket. A meghatározott napon este felé a menet megin-
dult. Elől kereszt vitetett, melyet körülbelől 200 lámpa égő 
gyertyákkal követett, a keresztények felváltva két karban 
fenhangon mondták az imákat. Ez megható látvány volt. 
Egy roszakarónk jelentette a mandarinnak ; de ez maga is 
eljött a szertartás szemlélésére, és azt mondta a vádlónak : 
engedd őket megtisztelni rokonaikat, amint tudják. Itt he-
lyén van megjegyezni, hogy a keresztény szeretet mily 
döntő befolyást gyakorol a pogányok lelkére és szivére. Da-
veluynak ugyanazon levelében olvassuk : „egy nemes coreai 
megtért, de látván, hogy vallását szülőföldjén szabadon nem 
gyakorolhatja, egész családja megmaradván a hitetlenség-
ben, kivándorolt nejével és fiatal leányával, és egy keresz-
ténynek vendégszeretetét vette igénybe. Nem sokára meg-
betegedet betegsége hosszas volt, mely alatt a keresztények 
minden képzelhető szolgálatot tevén, állhatatosan gondját 
viselték. Eközben egyik rokona látogatására jön, és látván 
a keresztények szeretetét, felkiáltott ,egy gyermek nem 
tenne annyit apjáért. ' Kérdé minő ama vallás, mely ily ér-
zelmeket terem V Könyveket adnak neki megismeri az igaz-
ságot, mely azokban rejlik, és menti magát, hogy nem kö-
vetheti azt helyzete miatt ; de az imákat feleségével és leá-
nyával közölni ígéri, „ők— ugyinoud— nem fognak ugyan-
azon akadályokba ütközni." Találkoztam — irja tovább L). 
— egy, 60 éven felüli catechumenával, kinek hite minden di-
cséreten felülinek tetszett. Maga egy nagy helységben hal-
lott vallásunkról, és azonnal eltökéliette magát azt követni. 
Nem tudta egész kiterjedésében, e hit mit tartalmaz, mit 
parancsol, de elhatározta magát a bálváuyimádástól tartóz-
kodni, ami fiai és ezek nejeinek gyűlöletét irányában szülte. 
A pogányok ily körülmények között ezerféle babonát űznek, 
ujonmegtért nőnk kijelentette, hogy nem fog tűrni házában 
ily babonát, mire nagy lárma lön a helységben, bolondnak 
kiáltották ki, és az öt gyermek közeli halálát jósolták ő pe-
dig ezalatt szűnni nem tudó bizalommal imádkozott. Nem 
tudta ugyan még imáinkat, de hitének hü voltában követ-
kező imát intézett Istenhez : „Menynek Istene ! nézd e kis 
teremtményeket ! Ha meghalnak, a pogányok káromolni 
fogják nevedet, mondván, hogy vailásod nem jó. Tartsd meg 
tehát őket." Isten meghallgatta kérelmét, egy sem halt meg, 



az öt gyermek közöl, az egész vidék bámult, és azóta azt 
mondják, hogy e vallás talán még sem rosz. 

Az 1864 év kezdetén egy esemény vészt jelentett a co-
reai egyházra, melyről B. a külügyi missiók neveidéjének 
igazgatóihoz aug. 18-án igy ir. „A remény Coreában a ker. 
vallás gyakorlatát nem sokára szabadon láthatni, nemcsak 
hogy nem teljesült, hanem a kormány-változás folytán 
általános kiirtás veszélye által valánk fenyegetve. A király 
meghalt január havában, mint Coreában a legtöbben, kicsa-
pongások folytán, senki sem siránkozott fölötte. Mégis mond-
hatni, szerette népét, s nyomorra juttatta. Miután e fejede-
lem utódokat nem hagyott, a hatalom átszállott egy nőre, 
Tsho királynőre az előbbi fejedelmek egyikének özvegyére. 
Székfoglalása napján egy coreai herczeg fiát, 12 éves gyer-
meket fogadott örökbe, és a kormányt e gyermek atyjára 
bizta. Ezen ember sem vallásunknak, melyet jónak ismer, 
sem a küldéreknek nem ellensége ; tudja hogy mi itt nyol-
czan vagyunk európaiak, sőt különösen püspökünkről be-
szélt egy általam ismert mandarinnal. Levelet kapott né-
hány orosztól, kik Coreában kereskedést kívántak űzni, s 
mondá a mandarinnak, ha őt megszabaditanák ezen oroszok-
tól, vallásszabadságot adna. En azt válaszoltam, hogy nem 
levén az oroszokkal sem egy valláson,sem nemzetiségen,nem 
birok reájok semmi befolyással. A kormányzó felesége is-
merte szintén hitünket, a káté egy részét be is tanulta, min-
dennap néhány imát mond, és kéretett, hogy fia szerencsés 
trónrajutásaért hálaadó misét olvassak. Hanem erélynélküli 
jellem levén, nem fog nekünk semmi szolgálatot tenni, és 
kételkedem benne, hogy kereszténynyé leend. A kormányzó 
királynő a Tcho családhoz tartozik, mely hires Coreában a 
keresztények elleni gyűlöletéről. Hatalomrajutásakor eltá-
volította a Kim-eket, kik az előbbi kormányok alatt hatal-
masak, semmivel sem törődtek, és ez által nekünk hasznot 
hajtottak. Most oly emberek által helyettesittetnek, kik el-
lenséges indulattal viseltetnek irányunkban, és mindenre 
készek. A nekünk kedvező, és bennünket gyűlölő egyének 
e vegyülékétöl mit várhatunk ? Még nem tudom. Több ké-
relem intéztetett a kormányhoz, miszerint a királyság a 
régi gyakorlatok tisztaságára vezettessék vissza,és a keresz-
tény vallás gyökeresen irtassék ki. Ugyanazon időben ter-
jesztették, hogy az üldözés kitörése várható, hogy a harma-
dik hold 15-én minden európai, catechista befolyásos ker. 
egyének az apostoli helyettnökség egész területén bebörtö-

• nöztetni, s meggyilkoltatni fognak Sőt állitják, hogy 13-án 
a rendelet ki volt adva engem ismert tartózkodási helyemen 
elfogni, hanem e rendelet ismét visszavétetett. E hir, melyet 
alaposnak tartok, a missióban nagy rémületet gerjesztett, és 
sokan a még gyengébb hitűek közöl visszarettentek. A leg-
inkább zaklatott kerület d'Acones kerülete a Tieung-Sang 
tartomány. Három év óta e tartományban egy felekezet ala-
kult Tong-hac (kelet tana) név alatt ismeretes. A zsoldosok 
kiküldetve ama felekezetbeliek üldözésére, használták az 
alkalmat, hogy gyűlöletüknek s pénzszomjuknak eleget te-
gyenek, és sok keresztényt elfogtak. Több helység lakói 
megfutamodtak, s elhagyván tűzhelyeiket véginségre jutot-
tak. Eme zavarok 1864 elején történtek. Ridel, ki ez év vé-
gén a tartományt meglátogatta, mindenütt nyomaira akadt 
eme üldözésnek, melytől különben a kormány idegen volt. 

A megróbáltatások közepette a keresztények állhatatosok-
nak bizonyultak. Tiz egész húsz mértföldnyi utat tettek a 
küldért felkeresendők, hogy a szentségekben részesittetvén, 
eröt merítsenek a netán bekövetkezendő üldözés napjaira. 
Az 1865-ik év lefolyt ama gyanús csendben, mely a vészt 
szokta megelőzni. Daveluy családját erről imigy tudósította : 
„Az év elmúlt jelentékeny események nélkül, a ténykedés 
rendes volt, zaklatások nem hiányoztak, szintúgy mint fáj-
dalmak, három küldér megbetegedett, különösen az apostoli 
helyettnököt a sok munka súlyosan kimerítette, s félni le-
het, hogy a tél előtt viszi el a halál. Volt az idén (oct. 16-ig) 
kereszség 907. Érkezett négy uj küldér : Beaulieu, de Brete-
niéres, Dorie és Hűin. A többi ismeretes az előbbi tudósitás-
ból Coreáról, t. i. a kilencz küldér vértanúi- halála. 

t 
LIEGE. (Belgium) Az itt megjelenő újság részleteket 

hoz egy solidarisnak haláláról. E férfiú Goffart Jenő, tarto-
mányi tanácsos volt. Goffart a jézustársaságabeli atyáknál 
neveltetvén, sokkal jobb nevelést nyert, hogy sem ifjú évei-
nek kicsapongásai között elvesztett hite végperczében fel 
nem támadott volna. Orvosa által figyelmeztetvén betegsége 
veszélyes voltára, midőn solidaris őre egy kis időre távozott 
volna, teljes eszmélettel és szabadsággal áldozárt hivatott. 
Az orvos, ki barátja volt, a szent veronicai plébánost aján-
lotta neki, kit a beteg el is fogadott. A derék lelkész azon-
nal értesittetvén erről, sietett a beteg ágyához ; de eközben 
megérkezett a solidaris őr is, és a beteg ágya mellé állott 
mintegy zsákmányát őrizendő a poklok prédájára. Jelen 
volt az orvos is, két barátja, néhány rokon, és ama nő, ki-
nél Goffart betegen feküdt A pap megismerteié magát, és a 
beteghez fordulván, mondá : ,ön engem hivatott,' ez erre azt 
válaszolta: ,minek itt annyi ember?' az áldozár ismét meg-
jegyzé : ,magunk leendünk.' Látván a solidaris ragadiná-
nyát kezei közöl kisikamlani, kiáltott : ,miért akarja ön egy 
haldokló utolsó perczeit megháborítani? Ki hivatta önt? ' 
Goffart háziasszonya is kiáltott : ,nem, nem, ö nem fog meg-
gyónni, ő ugy gondolkozik, mint én, ö nem fog gyónni.' E 
perczben az orvos és barátai közbejövén, bizonyították, 
hogy Goffart hivatta a papot, és hogy ez szabadon nyilvá-
nított akarata folytán érkezett ide. A beteg hallgatva erő-
sité ez állítást. A beteg nőtestvére és sógora kérték az asz-
szonyt és a solidarist, engednék az áldozárt a beteggel ma-
gánosan ; de nem akarták megengedni, és az asszony mon-
dá, hogy lakásán ö parancsol. Ezen, a beteg ágyánál egy 
negyedórán át folytatott borzasztó vitának az áldozár vetett 
véget, a hajmeresztő botrányon megháborodván elment. A 
szobán kivül még egy ideig ama asszony, a solidaris, és a 
rokonok között folyt a beszéd, az utóbbiak kérvén az előb-
bieket engednék a papot teljesíteni hivatását ; de a solidaris 
hivatkozott az állitólag nála letett végrendeletre, melyben 
Goffart rokonait kitagadja örökségéből, ha utolsó órájában 
papot mernének ágyához hivatni. A szent veronikái lelkész 
nem is térhetett többé vissza, a beteg megfélemlítve gonosz 
őrei erőszakoskodásai által végre kijelenté, hogy nem akar 
papot látni. Reményié talán, hogy élete még el fog húzódni, 
és találand egy szabad perczet. De ez nem adatott meg többé 
neki, meghalt ugyanis néhány órával később, a solidaris ör-
dögi müvét végrehajtotta. Nem fogunk bámulni afölött, hogy 
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Gérimont ur a „szabad gondolat" nevében halotti beszédét 
igy végezte. „Mondottuk — igy szólt — hogy bölcsészete 
szelid és türelmes volt. Goffart nem hajtott fejet változha-
tatlan vallási formulák előtt. Nem mondott le szabad akara-
táról, hogy már egészen kész vallási eszméket elfogadjon, 
és nem mentette fel magát a dolgok mikint, és miértjének 
kutatásától. Magasabb eszméje volt az emberi észről, és en-
nek tevékenységéről. 0 egyike volt a liégi „szabad gondo-
lat" társulata alapitóinak, mely társulat czélja a szabad 
vizsgálat és türelem (! !) elveit terjeszteni. Es Goffart vég-
órájában nem tagadta meg meggyőződését, melyet egész 
életében vallott." — Ezen esemény, ha elszomoritja egye-
temünk barátait, mely eddig tisztelte polgárainak val-
lási lelkületét, felderitendi egyszersmind kormányunk szán-
dékait, mely kormány a liégi egyetemet is a gandi egyetem 
istentelenségének színvonalára leszállítja. Az, ini bennünket 
leginkább megszomorít, ama tapasztalás, hogy a solidarisok 
egyik társuk végdicsöitésére senkit sem találtak, ki az egye-
temhez Frére-Bara minister által nevezett tanárt istentelen 
beszédben felülmúlhatta volna. Ismételjük, mi Goffart halá-
los órájának jeleneteit azért tettük közzé, mivel ismerni 
szükség a „szabad gondolkozók" utálatos fondorkodásait. 

VEGYESEK 
A vallás- s közoktatási ministerium, mikint a lapok Ír-

ják, nyolez osztálylyal szerveztetett. Ujonczok vagyunk, az 
egész csak kísérlet, azért a főnök felfogása szerint megy 
minden, in quatuor istis illae octo, et in octo istis illae qua-
tuor continentur. Nyolez osztály volna tehát most, u. m. 1, 
2) vallásos, s elemi tanodák ügyei ; 3) egyetem, műegye-
tem, jogi akadémiák, lyceumok ; 4) középtanodák, s reális-
kolák ; ő) a g. n. e. cultusügyek ; 6) a prot. ügyek ; 7) mu-
seum, akadémia, alapítványok ; 8) a vallás-, tan-, s egyetemi 
alap gazdászati része. — Béketűrést ajánlunk az 1, 2, osz-
tálynak a sok kérelmezésekben, a 6-diknak pedig az otiosus 
tolligazitásban, s némileg magántömlöcz-rendszerben. Ott 
igen sok, itt igen kevés lesz a teendő, a 8-dik osztály pe-
dig csak a juhokat, ökröket, bakokat, s szamarakat fogja 
berubrikázni. — Jó volna más osztályt is segélyül adni a 
két elsőnek, és az egy utóisónak. 

A pécsi székesegyháznak a fájdalmas Szűz anyáról 
nevezett kápolnácskája földiszitése 3851 fr t . 53 krba került, 
amely összeghez a pécsi székesegyház pénztára 2400 fttal 
járult, a többi költséget, vagyis : 2451 ft. 53 krt. ns. Jónás 
József apát és pécsi őrkanonok ur ajánlotta föl. Isten áldja 
meg érette ! (K—z.) 

Adakozások. Minthogy tudomásunk van róla, tehát 
kötelességünk hirdetni, hogy a paksi kath. néptanoda 
épitésére nmlgu és ft. Girk György, pécsi püspök ur a paksi 
kath. közönségnek 2000 ftot. volt kegyes kölcsön adni oly 
föltétel alatt, hogy ez összeg csak 3 év 'múlva fizettessék 
neki vissza. — Mélt. és ft. Daróczy Zsigmond pápai praela-
tus és püspökhelyettes ur pedig, ki a paksi szegény iskolá-
sok fölsegélyezésére pár év előtt már 2100 frtból álló ala-
pítványt tőn le, legújabban ismét 200, ns. és ft. Virág Mi-
hály apát, főesperes és pécsi kanonok ur 100 és ns. és ft. 
Sláby Ferencz, pécsi kanonok ur szintén 100 ftot ajándéko-
zának a nevezett tanoda építkezési költségei fedezésére. 

(K—z.) 
Szent Péter 18 százados ünnepére az előkészületek már 

tétetnek. Jun. 29-én a pápa sz. Péter templomában, másnap 

a városon kívüli sz. Pál templomában fog nagymisét mon-
dani, a laterani sz. Jánosnak, a világon legelső basilikájában 
pedig naponta capella papalis tartatni. Jul. 7-én boldog Jo-
saphat fog a szentek közé £?!avattatni itt a földön, aki az 
egekben már élvezi az ÖJ«!& boldogságot. Julius 14-én pedig 
205 japonai martyr szentté-avattatása fog tartatni. Julius vé-
gén fognak tehát az oda zarándokoló püspökök visz-
szatérni hazájokban ; — s boldogok, akik eme zarándokolást 
megtehetik, örök időre emlékül, buzditásul szóló cselekedetet 
fognak tenni, melyre ezer év után is fog a buzgó egyházi 
lélek hivatkozni. De capite est certamen ; áldott, aki küzd-
hetett. 

Strommer Pál, szent-benedekrendü, a kőszegi rendi 
háznak főnöke, a gymnasium igazgatója april 20-án, mun-
kás életének 54-dik, szerzetes fogadalmának 30-dik évében 
ajtatosan meghalt. 

Waldfogl Károly, pécsmegyei pap, szent-erzsébeti káp-
lán előfizetési felhívást tesz az általa irt, s húsvét után megje-
lenő munkára : „A közös iskolák kérdése, különös tekintet-
tel a magyar nép erkölcsi s nemzeti nevelésére," ára 40 kr. 
— A megrepdelések a t. iróhoz szent-Erzsébetre u. p. Pécs-
várad, vagy pedig a ,Kalauz' szerkesztőségéhez Pécsre kül-
dendők. Aki tiz példányt megrendel, ezeket az iró bérmen-
tesen fogja a postán küldeni. 

Szepessy Imre kegyes-iskola-rendü áldozár, a classi-
cus korú latin Írókkal méltán vetélkedő latin versezettel 
tisztelte meg mélt. s főt. Bíró László szathmári püspöknek 
székfoglalását. 

,Magyar Sión' mártiusi füzetében Knauz N. folytatja 
a magyar egyház szertartásos könyveinek, illetőleg szertar-
tásainak ismertetését, — Jedlicska Pál a vágujhelyi prépost-
ság történetét adja, — Beke A. az erdélyi székesegyház 
készletét ismerteti, — Telgárti Lipót a csetneki plébánia 
történetéből hoz adatokat. A levelestár a nagyszombati is-
kola szabályairól hoz okmányt, a posonyi káptalan kézira-
tainak ismertetése folytattatik, a tárcza értekezést, könyvis-
mertetést, személyzetieket tartalmaz. 

Egy röpirat küldetett be szerkesztőségünkhöz, e czim 
alatt : „Die Judenfrage 1848 und 1867." írója a zsidó kér-
dés minélhamarábbi megoldását követeli, s azért tiltakozik 
az emancipationak a bevándorlásról szóló törvényekkeli 
összecsatolása ellen, mert ő ebben azt sejti, mintha a zsidó 
kérdés ezen ürügy alatt eltemettetnék. Czélja : egyenlő pol-
gári jog a zsidóknak a keresztényekkel. Ennek bevitatására 
társadalmi, vallási érveket fel nem hoz, habár e kérdésben 
ezek a fők, csak politikus okokkal harczol. Szerettünk 
volna ezekre nézve is szilárd érvekre találhatni. Az iró ugy 
véli, hogy az emancipatio már kész dolog, pedig csalatkoz-
hatik is nagy bizalmában. A felhozott okokat példátlanul 
gyengéknek találjuk. Igy például : a nemzetek műveltségé-
nek fokmérője a zsidók felszabadítása, holott tudjuk, hogy 
ezen felszabadítás alig számit 60 évet, néhol pedig alig 5 
évet. Ezen nemzetek tehát ezelőtt igen lent álltak volna a 
műveltségben. Mondja, hogy a zsidók egész szívvel lélekkel 
élnek-halnak a hazáért (5. 1.), a 7-dik lapon pedig emliti, 
hogy a zsidók az egész világon solidaritásban vannak egy-
mással, vagy is sehol sincs hazájok. Panaszt emel, hogy csak 
a zsidók illettetnek méltatlansággal; erre nézve jól tenné 
az iró, ha a bécsi zsidóknak megirná, ne méltatlankodjanak 
ők egyedül a keresztény kath. religio ellen. Valóban nagy 
türelme lehet a bécsi keresztényeknek, hogy annyi imperti-
nentiát megengednek szent vallásuk ellen. Emancipálhatják 
a zsidókat nem tudjuk mitől, de miben kellene a kereszté-
nyeket emancipálni a zsidóktól ? azt jól tudjuk. 

Kegyes adakozás. 
Az apatini sz.-olvasó-egylet a szentatyának péterfillért . . 10 fr. o. é . 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Krkftvy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

KATH. EGYHÁZI, S FOLYOIRAT. 

Előfizethetni minden cs 
k. postahivatalnál s Pes-" 
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 1-én. 34« í. Félév. 1867. 

TARTALOM : Havi szemle 
— Vegyesek. 

Egyházi tudósítások. 

Havi szemle. 
i . 

Sok az eszme, sok az elv, — o ! de ne vétkez-
zünk a katli. tan ellen, — multitudo imperatorum 
Cariam perdidit, — nincsen eszme, nincsen elv azon 
tan ellen, melyet hirdetnünk kell, mert testünket, 
lelkünket átjárta, — akik mondják, hogy van elle-
nünk eszme, vagyon elv, comprehenduntur in con-
siliis, quibus cogitant. 

Az állami elv, ha elv, a társadalmi eszme, lia 
eszme, mihelyt gyakorlatba vétetik, azonnal boldo-
git, — boldogit annál dúsabban, minél szigoruab-
ban alkalmaztatik. 

A katli. elv, a kath. eszme, ha az alkalmazás-
ban végletekig vitetnék, már e földön mennyorszá-
got hozna létre ; hiu ábrándnak kell lenni tehát 
mindazon állami főszabályoknak, dicsértetnének 
bár egekig, vallanák bár azokat legtöbben, melyek-
nek szigorú gyakorlata az állami és társadalmi jól-
lét halála. Non potest arbor bona malos fruetus fa-
cere; numquid coliigunt de spinis uvas? Akik eze-
ket dicsérik, nyeglék, hűhósok, kuruzsolók. 

Eszerint a szabadelvüségnek kitünó'leg sivár 
agyszüleménynek kell lenni, mert a szigorú alkal-
mazástól a gyakorlatban leginkább irtódzik. ,Ne 
quid nimis', ez az ő mentő deszkája, de ez az ő nyo-
morultsága is. Ne sokat az istenességből, mérsékelt 
adagot a gonoszságból, — ne sokat a dogmából, 
mert tűrhetetlen, ne sokat az eretnekségből, mert 
kiállhatatlan, — egyikből is okosan, hogy az ana-
themát kikerülhessük, a másikból is ildomosán, hogy 
az arbitrium popularis aurae előtt dicsczimet nyer-
hessünk, — ne a concordatum ellen, de categorice 
mellette se, ne az országgyűlés ellen egészen, de 
mellette is valamit, — mellette annyit, hogy a 
concordatumot felforgathassa, ellene annyit, hogy 
tanunk a censurât átugorhassa, — lesz concor-
datum elméletben, lesz országgyűlés gyakorlat-

ban. s mindkettő szerintünk, — egyiknek szar-
vait tördelve, másiknak, mikor az egyensúly kí-
vánja, szarvakat feltéve, — egyiket köszörülve, má-
sikat megpántolva, amazt legyezgetve, mert harag-
szik, ezt szurkálva, hogy ha alszik, — magas fel-
emelkedés, még a természetföliség fölé is, kacsingass 
mindkettőre, hogy mind a kettő becsüljön, ne tarts 
egyikkel sem, hogy viseleted függetlennek lenni bi-
zonyítson, szabadelvüség az idő bálványa, szines-
kedés, szenteskedés, — álnokoskodás, alattomosko-
dás az okosak mindennapi kenyere, — libellus nél-
kül Decius, Diocletianus alatt sem lehetett polgári 
tekintélyt szerezni, a szabadelvüség útlevele nélkül 
sehol sem lehet fellépni. Dicső politikusok! char-de-
Latan a czimök. Állit az egyikből, de nem mindent, 
tagad a másikból, de szinte nem mindent, komolyan 
nem állit, nem tagad semmit, mert amit állit, azt 
holnap tagadni, amit tagad, azt holnap állítani ké-
pes, — káté nélkül, mégsincs káté nélkül, mert ő 
maga magának káté a káténélküliségben, ő maga 
egyház egyház nélkül, ő ma'ga elv elv nélkül, bol-
dogító eszme eszme nélkül, elmélet őszinte gyakor-
lat nélkül, nem arról gondolkodik, hogyan hozza 
saját tanát összhangzásba az egyház tanával, de 
kérdi, hogyan hozzák mások saját tanaikat össz-
hangzásba az ő tanaival. Kitűnnek az elmésségben, 
de váljon az egyenességben is ? 

Eszméket lármázott a szabadelvüség, de ho-
zott-e elő egye t? elveket hangoztatott, de felállitott-e 
egyet ? Beszélt sokat, végtelenségig, — a kuruzso-
lók, a hűhósok legtöbbet beszélnek. Sokat Ígérnek; 
bocsásd őket gyakorlatra, a gyakorlat megöli őket, 
a nyeglét a vipera megmarja, — de megölt téged is. 
Dixerunt: linguam nostram magnificabimus, labia 
nostra a nobis sunt; quis noster Dominus est?— Com-
prehenduntur in consiliis, quibus cogitant. Vará-
zsok mégis van, mikor is, hol is nem volna a kuru-
zsolóknak varázsa? a szájhősöknél legolcsóbb a szó, 
labia nostra a nobis sunt, — a szabadelvüség a bű-
nös szenvedélyt joggal felruházza, de mellette az 
Istent is magasztalja, azért a sok gonosz között, 
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mint látszólag kisebb gonoszt tűri őt a renyhe, a 
kényelmes istenesség, dicséri pedig és felkarolja őt 
a bűnös szenvedély, mert aki a bűnösséget róla le-
törülte, az őt az Isten ellen uralkodásra felsegitette. 

Erősek az ellenmondásokkal szemközt, gyen-
gék a dicséretek irányában. U g y tudjuk pedig, 
hogy a kath. elvek harczosaira nincs veszedelme-
sebb ellenség, mint amely dicséretekkel harczol el-
lenök. Subtile malum, pestis occulta, aerugo virtu-
tum, tinea sanctitatis, creans ex medicina morbos, e 
remediis languores, szent Bernárd szavai mindig 
intenek. Nem féltem testvéreimet, kiknek ellenmon-
danak,félteni azokat, akik dicsértetnek, vagy akik ön-
magokat dicsérik, elég legyen, hogy ők szólnak ma-
gokról. Comprehenduntur in consiliis, quibus cogi-
tant. Minket is possunt comprehendere homines, 
csak non comprehendant nos nostrae cogitatioues, 
sirhatunk az állapotok fölött, de nem magunk fölött. 

Sok tehát az eszme, nincsen eszme, sok az elv, 
nincsen elv, a társadalmi élet sikeretlen kísérlet, az 
állami rend bizonytalan helyzet, a nemzetközi vi-
szonyok csak veszedelmes csalódások, a békeköté-
sek csak szépen bekötött papirszeletek, melyeknek 
minden betűje egy égő ágyukanócz. Látunk moz-
galmakat, nem látunk komoly államföladványokat, 
a feltolt eszmének nincs alapja sem a történetben, 
sem a hagyományokban, sem a nemzet szokásaiban, 
sem az átalános s szilárd politikai elvekben, hanem 
csak a forradalomban, azért a legcsekélyebb 
zavar is, mint a luxemburgi, azonnal roskadásokat 
jelez. Mily betegnek kell lenni a testnek, melyet oly 
kis megzavarodás is képes lesújtani ! pedig állandó 
békét jósoltak. — Comprehenduntur in consiliis, 
quibus cogitant. 

A democratia volna oly dús anyagú eszme, mely 
a főrendek házát is oly szánandó szerepre kár-
hoztatja Magyarországban. Jogos a democratia, de 
jogtalan az ő kizárólagossága. Az egyház oly er-
kölcsi becset tulajdonit a koldusnak, mint a főne-
mesnek; de nem átkozza a főnemest, hogy a koldust 
megáldhassa. Mikor a főnemesség az ő erkölcsi be-
csében viselete miatt tönkre jutott, a társadalomnak 
egészséges alsóbb része előtérbe hivatott, nem azért, 
mivel ez felemelkedett, hanem mivel annyira, mint 
az előbbi, megromlott nem volt. A betegnek segítsé-
gére az egészséges siet. Ez a democratia jogossága. 
De előtérbe lépvén a democratia ugyanazon bünt 
követi el, mely őt munkára hivta, a kizárólagosság. 
Előtte nem az uralkodás bűn, mert minden emberei 
erre törekednek, nem a zsarnokság, nem az elnyo-

más bün, mert eddig sehol sem tett mást, előtte bűn 
a történeti jog, előtte csak az bűnös, aki erre hivat-
kozik. 0 csak egyént ismer, az egyénekben csak 
számot, a számban csak anyagi erőt tisztel. A szám, 
az anyagi erő egyenlőséget nem ismer, mert egyik 
szám nagyobb a másiknál, s a nagyobb szám a ki-
sebbet önmagában birja, függőségben, hatalomban 
tartja. Anyagi erő mellett nincsen egyenlőség ; igy 
öli meg magát a democratia. Mikor még jog ural-
kodott a nemzetcsaládok között, mindenki, nagyobb 
kisebb, egyenlő volt; San-Marino oly biztos volt, 
mint Olaszország, Andora völgye oly sérthetetlen 
volt, mint Spanyolország. Még 1855-ben állott az 
elv, hogy a jog s az igazság nem függ a birodalom 
nagyságától, hogy a kis fejedelemnek joga oly szent, 
mint bármely hatalmas császáré; 1867-ben a fran-
cziák császárja már mondja, hogy minden ország-
nak annyi befolyása, annyi függetlensége van, a 
hány hadtestet küldhet a csatába. A szám határoz 
tehát, az anyagi erő sulyja dönt, a jog csak emlék-
rom a volt társadalomból ; egyetlen a szentszék az, 
mely a jog teréről le nem lép, azért, mint III. Na-
poléon mondá febr. 14-én, „önmagára hagyatva, sa-
ját ereje által tartja fel magát"*) Volt egyenlőség 
tehát, mig jog volt, nincsen ma, mikor a szám hatá-
roz ; volt egyenlőség, mikor még ki nem mondták, 
ma nincs, mikor elv gyanánt kikiáltották. Az egyen-
lőség nevében megölték az egyenlőséget, a vipera 
megmarta a kuruzsolót. Dixerunt: linguam nostram 
magnificabimus, s nem volt hiány, labia nostra a 
nobis sunt, a mi elvünk a szám, az Istenre nem fi-
gyelő ész, más szabályt nem ismerünk, quis noster 
Dominus est? Igen, hogy az egyenlőségetaz egyen-
lőség nevében lerontsák. Comprehenduntur in con-
siliis, quibus cogitant. 

Volt mindig, aki az erővel visszaélt, Cain az 
első volt, de ez visszaélés volt, a világ jogérzete el-
itélte őt, s a hatalmaskodónak sírjára is bélyeget 
nyomott. Ma a visszaélés rendes élés, mert az anyagi 
erőt, a jognak szellemi hatalma alól felszabadítva, 
korlátlanná tették, s aki vele legnagyobb sikerrel 
él, koszorúzottan száll le a sírba, mint a bűnös Ca-
vour, mint az eszeveszett, et stercus suum vorans 
Farini olasz ministerelnök. Itt veszett el a biztosság, 
ide temettetett el a bizalom, ezalatt nyugszik a ki-
dicsért, a keresett egyenlőség is, mert az anyagi erő 
csak nagyobbat vagy kisebbet, vagy is csak egyen-
lőtlenséget ismer. Ma tehát már nem az elvek, lia-

*) „Livré à lui-même, il se maintient par ses propres 
forces." Trónbeszéd. Monde 45. sz. 15. febr. 1867. 
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nem a megélhetés nevében kell ellenmondani az állami ku-
ruzsolóknak, kik az erőt a jog ellen jogosnak, sőt az anyagi 
erőt a jog kutforrásának kiáltották. — Comprehenduntur 
in consiliis, quibus cogitant. 

A szám, az anyagi erő függetlenséget sem ismer. Az 
anyagi erő előtt egyenlőség nincs, ami van, az csak képzelt, 
s az első ősszekoczanás bebizonyitja, hogy az egyenlőség 
csak képzelt volt : ugy van a függetlenséggel is. A gyen-
gébb az erősebbnek kegyelméből él, ha él, nem pedig saját 
jogából. Szerencsés, akire két farkas agyarkodik, mert ezek 
egymást egy időre távol fogják tartani a prédától. Elni fog 
tehát egy ideig, nem őnjogából, hanem felfalóinak egyenet-
lenségeiből. Igy él az ozmanlik családja már száz éven át a 
Bosforus partján. Ami a mozlimet nyomorulttá tette, az ho-
zatott át ma egész Európára. Minden cholera keletről, még 
a politikában is. Az anyagi erő mellett a kis országok kora 
lejárt. Egy bűne van a kis országoknak, mely ma megbo-
csáthatatlan, hogy nem nagy országok, «így bűne van a kis 
nemzeteknek, hogy 30—50 milliót nem számithatnak fajuk-
ból. Ok kicsinyek, ők gyengék, joguk egyenlő volt a na-
gyobb nemzetekkel, de most a szám határoz, az anyagi erő 
dönt, ők nem élhetnek, ők függetlenek nem lehetnek, mikor 
fegyvert fognak, mikint Bizancznak utolsó császárja, csak 
hős halálra készülnek, az ő sorsuk függés vagy sír. 

Itt bukkan fel a harmadik üres észme, a nemzetiség. 
Az egyenlőség nevében lehetetlenné tették az egyenlőséget, 
a függetlenség nevében sírba vitték a függetlenséget, a 
nemzetiség nevében fojtják, falják a nemzeteket. Nem eszme 
volt, amit kiáltoztak, nem elv volt, amit hangoztattak, mert 
az igaz eszme, az igaz elv föntart, szilárdít, boldogít,— ők pe-
dig mindent romlásra vittek, az első gyakorlati alkalmazás-
ban szégyent vallottak, a kuruzsolókat a vipera mindenütt 
megmarta. Comprehenduntur in consiliis, quibus cogitant. 
Kath. tan ellen nincsen eszme, nincsen elv, nincsen élet, 
nincsen boldogság, az egyedüli politika az Isten tizparan-
csolatja, melynek első canonja : én vagyok a te urad Iste-
ned, idegen isteneid ne legyenek előttem, hogy azokat 
imádjad. 

A főkuruzsolók a kis államok voltak Európában. Ok 
büszkék a jogra, mely gyengeségöket fedezte, minden jog 
ellen duló tanoknak tűzfészkei lettek. Belgium és Svajcz a 
forradalmárok menedékhelye, a kisebb német fejedelmek a 
kőmives tanárok védurai voltak. Dulakodásaik érdemelt ju-
talma a halál. Ingatták a nagy államtesteket, mig meg nem 
ingatták, szórták a szomszédra az égő üszköket ; a nagy ál-
lamtestek megindultak, a kisebb államokat utjokban össze-
morzsolták, az épület kigyúlt, de ami kicsi volt, az hama-
rább porrá égett, a kuruzsolókat, a nyegléket a vipera ösz-
szemardosta. Intett a szentszék, jósolta a veszélyt, minél 
kisebb volt az állam, a szentszék irányában annál szemte-
lenebb, kihívóbb volt, — halálukat keresték, meg is lelték, 
a trónfosztott kis fejedelmek szolgáinak, podgyászainak to-
vaszállitására Europa minden waggonjai sem volnának elég-
ségesek, azért a nagyok, a győztesek könnyebbnek találták 
minden podgyászt helyben lefoglalni, pőrén bocsátva a tá-
vozó fejedelmet, aki örülhetett, ha esernyővel elmehetett. 
Maradt néhány kis állam, mert még elnyeletésökre idő nem 
volt, de hogy élhessenek, mint Bajor, Wurtemberg, Baden, 

hübérségbe szegődtek. Ide jutott a függetlenség. Dixerunt : 
linguam nostram magnificabimus, labia nostra a nobis sunt, 
quis noster Dominus est ? Az eltemető hullámok alatt Farao 
is megismerte, quis est Dominus, ut audiam ilium. 

Jog volt az állami élet, sok volt a jogász, — anyagi 
erő most az államok alapja, sok is a katona. A legista meg-
rontotta a jogot, melyet értelmeznie kellett, a sok katona 
megrontja a nemzetek anyagi létét, melynek védelmére kül-
detik. Itt már nem a jog, hanem az anyagi, a teati fönma-
radhatás fog kárhozatot mondani a nyeglékre. 

Annyi katonát, amennyit lehet, az országok hatalma 
a fegyveresek száma. Ez most a szabadulás jelszava a ha-
láltól. Ki ne sietne fegyverhez? — Valóban a kath. egyház 
ellen kidicsért műveltség sokra ment, mert vaskorba ju-
tottunk. 

De mi történik ? Bocsánat e hangért, melyet olvasóink 
tőlünk hallani, ezen érvekért, melyeket fogadni nem szok-
tak ; de az anyagi emberek elveiről tanácsos néha anyagi ér-
vekkel is előállani, sőt ellenök sikeresen másféle érvekkel 
nem is lehet fellépni, mert animalis homo non percipit illa, 
quae spiritus sunt. 

A katona elvonatik a házasságtól, mikor a nemzésre 
legképesebb, nőtelenségre kényszeríttetik. Katonának vite-
tik pedig kivétel nélkül, aki egészséges, aki erős. A nemzet 
legerősebb része tehát hat-nyolcz éves nőtelenségben vesz-
tegel hivatás nélkül erre. Akiknek az Isten hivatást adott a 
nőtelenségre, a szerzetes életre, azoknak ez meg nem en-
gedtetik, kiknek pedig hivatásuk nincs, százezerenkint 
arra kényszerittetnek. De ez csak ellenmondás, más itt a baj. 

A nőtelenségre kényszeritett nem lesz nő nélkül. Itt a 
bün, a feslettség. De ez sem az, amit itt kiemelni szándéko-
zunk, ezen az anyagi emberek még föl nem akadnak. 

A férfiak legegészségesebb, legerősebb része, amennyi 
csak találtatik, a házasságtól egy időre letiltatik. Az arány-
talanul megszaporodott hajadon az aránytalanul magasodott 
számú nötelenek csábításainak van kitéve, anyai, egyetlen 
hivatásától elütve. A hivatás nélküli nőtelen testi kéjt fog 
keresni apai gondok nélkül, a hivatásától megfosztott haja-
don szinte azt fogja tenni, az anyai kötelességek terhe nél-
kül. Az nem fog akarni atya lenni, ez sem anya, annál a 
nemzői erő megakadályoztatik, tévútra vezettetik, ennél 
pedig egészen megsemmisíttetik. Mindakettőnél a magzat 
nem czél, sőt esetlegesen fölmerült teher, melytől, ha lehet, 
minden áron szabadulni kiván az anya. Itt a magtalansági, 
a gyermekölési merények tűnnek fel. Ez már az anyagiság-
ból kilépni vonakodó államárt gondolkodóvá teheti, mert 
eddig a fővárosokban s a körülöttök fekvő falukban az igy 
nemzett magzatok biztos halálnak adatnak át, ugy hogy 
harminczbôl egy marad életben, s harmincz fenmaradtakból 
csak egy növekedett fel egészségesnek, a többi vézna, 
görvélyes a rosz ápolás, a romlott vagy gyér anyai t e j 
miatt, miután a fizetett ápolónő nem a magzatot ápolni, 
hanem pénzt akar keresni, s legkedvesebb hírt hoz, mikor 
az ápolt gyermek halálozását meghozza, ezért ő dijt kap. A 
lelenczházak ezen segíthetnek valamit, de a bajt meg nem 
szüntetik, mert a biinös apánál és anyánál megmarad a kéj-
vágy, szülői terhek nélkül. Bonnet bibornok a franczia sena-

34* 
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tusban april 5-én emiitette e pusztulást, melynek a kisdedek 
a főváros környékein áldozatul esnek. 

De ez sem még a fő. Hat-nyolez évig a nemzői erő a 
nemzet legerősebb részénél a társadalomra nézve elvész, 
aminek következtében a hajadonoknál is oly arányban 
megakad, vagy elvész, s-.aporodás tehát nincsen. Hazajön a 
férfi a katonai szolgálatból, mikor már legjobb erejét elté-
kozolta, mikor testét vérét bujasenyvvel tízszer is befertőz-
tette, mikor megbénult, nehezen megsebesült, minden esetre 
mikor az atyai gondokra és terhekre kedvét elvesztette; s 
amily nőtelen volt kényszerűségből, oly nőtelen lesz azután 
kedvetlenségből, vagy bűnös szenvedélyből, ő benue a mai 
társadalom az Istentöl kapott hivatást a házasságra elfoj-
totta, ő mindezt nem magának, hanem a társadalomnak 
tulajdonitja Hugo Victor „Nyomorultjaiéval szólva, — ha 
házasodik, hogy számos, hogy egészséges magzatokat adjon 
az egyháznak és a társadalomnak, ö arra testileg már kép-
telen. Fortes creantur fortibus, vetésre a legtisztább, a leg-
egészségesebb, a legerősebb magot választjuk, hogy jó ara-
tásunk lehessen. Házi állatainknál ezekre különös gondunk 
van. Amily megtörött, erőben amint megfogyott, amily 
vézna, amily béna, ép oly elsatnyult lesz az ő magzatja is. 
Mig az állandó katonaság száma oly nagyra nem rúgott, a 
társadalmi zavart csak a szemesek vették észre : ma azon-
ban a zavart mindenki láthatja, s 50 év múlva már keserve-
sen fegja megsiratni. Az emberi test átalános elsatny ulása 
senki előtt sem titok többé. 

Fegyverbe hivatik, aki ép, otthon marad a beteg. Ez 
van tehát meghagyva a házasságra, a társadalom tova fön-
tartására. Ezeknél a férfierő oly gyenge, a nehéz kereset 
miatt a házasulási kedv oly kevés, mint a hazatért katonák-
nál. A jövő nemzedék élete, egészsége tehát egyetemesen 
véznáknak, mint szülőknek van átadva. Igy jön az emberi-
ség testi fönléte veszélybe, épsége, egészsége kérdésbe, sőt 
majdnem lehetetlenné téve, az életkor megrövidül, a házas-
ságok kis családot, ezt is testileg gyengét teremtenek, a 
halálozás szaporodni, a kórok, a hirtelen betegségek öldöklő 
angyalkint fognak megjelenni. 

Poroszország katonai szervezete nem metszi el e leho-
zást, mert félszázados békéje volt, viseljen minden harma-
dik évben háborút, népségének testi állapota más lesz, s 
épen katonai szervezete volt az ok, miért maradt annyira 
hátra Poroszország a népszaporodásban szemközt a többi 
államokkal, Austria statistikáját nem ismerjük, de Fran-
cziaországról tudjuk, hogy a középkor az emberi életre, 
mely e század elején még 35—45 volt, ma 25—35 lett, ez-
előtt minden harmadik gyermek érte el a 10—15 évet, ma 
csak minden ötödik, a katonákra pedig a magassági fokot le 
kellett szállitani, némely kerületek 15 év alatt soha nem 
birták kiállitani a reájok eső ujonczilletéket. A betegségek 
szaporodnak, uj és uj kórok feltűnnek, rögtön bonyolodot-
takká válnak, járványos, öldöklő alakot öltenek, a gyógy-
tannak uj meg u j föladatokat adnak fel. A véralkatok fogy-
nak, az idegesek túlnyomókká lesznek, az idegrendszer, 
melyet mi köznyelven gyengeségnek nevezhetünk, uralko-
dóvá lett, a legkisebb betegség halállal végződik. A test, 
amint megzavarodik, nem levén elég visszahatási ereje, 
összeroskad, egy szóval a testi állapot hanyatlik, satnyul. 

Több 8zülöokai voltak már a testi seny vedésnek, sor-
vadásnak a társadalomban, de mind olyan okok, melyeket 
az egyház tanával ellenkező államtan hozott létre, hozzájok 
adatott az egyetemes katonáskodás, s a már meglevő bajt 
veszélylyé változtatta, midőn a társadalmi testi tenyészettől 
elvonta, hogy romlottan, gyengülten adja vissza a társada-
lomnak a testi tenyészeti erőt. Tartson csak ez igy félszá-
zadig, tartson egy századig, megjönnek a gyilkos csaták, 
megtizedeltetik a férfitömeg, a sebesültek, a megtöröttek 
maradnak, fogják az unokák látni, mivé tették apáik a tár-
sadalmat, hogy már testi fönlétét lehetetlenné kuruzsolták. 
Megrontották, megdöntötték tanaikkal az erkölcsi rendet, 
megrontották, megdöntötték a testi erőt, a nemzedéket 
átalános sorvadásra, a nyomorult kihalás veszélyére vitték. 
Nemcsak az erkölcsi rend, de az emberiség fönmaradhatása 
mond ellenök kárhozatot. Miket Ígértek? mi lett végre? 
Gőrvélyes, vézna, testben vérben megfertőztetett, elsatnyult, 
törpe nemzedék törpébbeknek szülője jövöre. 

Non his juventus orta parentibus 
Infecit aequor sanguine Punico. 

Az egyház tanai ellen szervezett, veszélyből veszélyre 
dobott Európának, hogy afrikai pusztává ne legyen, áldás 
lesz, ha azon hatalmasság, mely éjszakon uralkodik, Asiá-
nak vad, de testben vérben egészséges fiait ide letelepíti, 
hogy Europa másodszor ifjodjék meg testben, vérben. Az 
egyház ellen teremtik emez állapotokat, melyek barbárságra 
vezetnek, söt belé sülyesztenek. Egyház a műveltség, ami 
vele ellenkezik, az mind barbárság, — élet az egyház, ami 
vele ellenkezik, az halál. Sok ütést állhat ki a nagy állam-
test, sok mérget szívhat be a társadalom, még bomlásnak 
indul, — a pohár csordultig tele van, — a szellemi fejetlen-
ség után az anyagi, a testalkati roskadás áll a küszöbön. 
Itt marja meg a nyeglyét, a kuruzslót a vipera, melylyel 
játszik. Comprehenduntur in consiliis, quibus cogitant. 

Gondolnák, hogy a kath. religio csak az eget nyitja 
meg, — föntartja a testi erőt is, azoegészséges nemzedéket. Ad 
örök, ád földi életet, kívüle halál lélekben, testben, egyesre 
s nemzetekre nézve. Sokban szelték már keresztbe az Isten 
szándékait az államkuruzsolók, minden roszra ment, — ez 
kellett még, hogy az emberi nemzői erőhöz kötött legszen-
tebb, legmagasabb szándékait is hiúsítsák meg, s az emberiség 
fönléte fog meghiusulni Európában. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
PEST, april 29-én. (Szabad egyház szabad államban.) 

Mi ugy tudjuk, hogy a kereszténység, az egyház polgárosí-
totta a népeket, az ál lamokat; mi ugy tudjuk, hogy a ke-
reszténység tette az embereket valóban emberekké, rántotta 
ki azon baromiasságból, melybe a bün, a pogányság által 
sülyedtek, mi ugy tudjuk, hogy az egyház minden tana oda 
czélóz, hogy az emberi társadalom minden rétegeiben minél 
jobb, szentebb legyen ; az alattvalók minél lelkismeretesebb 
alattvalók, az elöljárók minél jámborabb, szelídebb paran-
csolok legyenek Istenért; mi ugy tudjuk, hogy az egyház 
tanai az élet minden viszonyaira kiterjednek,parancsai a tár-
sadalomra nézve legalkalmasabbak, leggyakorlatiabbak, 
melyeknek fontos megtartását az egyház nemcsak in foro 
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externo, hanem a lelkismeretben is követeli, sürgeti; tessék 
felütni, ha mindezt nem hiszik, a kátét, melyet az egyház 
hivei kezébe ád ; — mi mindezt igy tudjuk, igy tudta az 
egész világ 18 száz éven át ; — most feltaláltatik a szabad 
egyház szabad államban, az egyház, mint haszontalan lom 
eldobatik, tanai gyanusittatnak, parancsai az életre meddők-
nek jelentetnek, tagjai jogaiktól megfosztatnak, szolgái szi-
gorú felügyelet alá állittatnak, javai elkoboztatnak ; s 
mindez azért, hogy a szabad államban az egyház szabad 
legyen. Uraim, önök feledik, hogy az egyház ily szabadság-
gal Néró, és Domitian alatt is birt. 

Miért nem őszinték, miért nem nyiltak önök ? Voltaire 
istentelen államához legközelebb áll Rousseau tanácsa : *) 
„Restes barbares, et ichtyophages, vous en vivez plus tran-
quilles, meilleurs peut-être et sûrement plus heureux." (Contr. 
Soc. 1. 2. ch. 2.) Térjünk vissza a vadonba, honnaa az egy-
ház minket kivezetett, legyünk pogányok, vadak, hisz a 
Lloyd ideálja, a mohamedanismus, ugy sincs meszsze Rous-
seau tanácsától, igy azután szabad lesz minden ; az állam, 
egyház, a birtok-, feleség-közösség s tudja a jó Isten mi 
mindenféle a Lloyd Ízlése szerint. 

A kereszténységnek, vagy ami mindegy, az egyháznak 
apologiáját irni ily liberális Lloydféle czikkek ellen, nincs 
szándékunkban; de fölösleges is, mert az egyháznak majd 
kétezer éves múltja van, mely multat ignorálni lehet, de elta-
gadni nem; azért tollúnkat bátran letehetnénk azon egy-
szerű kijelentéssel, miszerint az ily liberális értelemben vett 
szabadságot az egyház számára részünkről teljes indignatió-
val visszataszítunk. Azonban, az államok organisáltatnak ; 
uj szervezésnek megy elébe hazánk is; s Isten látja lelkün-
ket, nem óhajtanánk, hogy hazánk szervezésénél ily Lloyd-
féle czikkek adnának csak némi irányt is. Azért is szabad-
jon az egyház s állam közötti viszony felderítésére még né-
hány eszmét közölni. 

Az állam s egyház, két egymástól független hatalom, 
amaz anyagi, ez szellemi. Üdvös e az emberi társadalomra, 
ha ezen két hatalom ahelyett hogy egymással karöltve ha-
ladjanak, egymást ellenségkint tekintik s egymás ellen küz-
denek ? nem tudjuk ; de annyit merünk állítani : miszerint 
az egyház e küzdelem daczára is fenn fog maradni s végre 
diadalmaskodni ; az államnak pedig alig fog ohajtott gyü-
mölcsöt teremni e küzdelem. 

Az egyház egyes állam nélkül is fenállt s fenállhat ; 
mert a kereszténység az emberiség vallása, s ha egy állam 
be nem fogadja vagy kitiltja, befogadja egy más, s a hatal-
mas császárok üldözéseiből megtanulhatják az álladalmárok, 
miszerint az egyházat nyomni igen, de elnyomni nem lehet ; 
s ha az anyagi erő s hatalom minden erőmegfeszités daczára 
nem volt képes a fejlő csemetét kitépni; aligha fog ezen kí-
sérlet sikerülni a már terebélyes, mély gyökreket vert fánál. 

De egészen más kérdés, váljon feálihat-e az állam val-
lás nélkül? A Lloyd, ugy látszik, kételkedik benne; mert a 
kereszténység surrogatumáui a mohamedanismust s judais-
must ajánlja ; tehát ismét vallást bárminőt. Eötvös József 
báró többször idézett államtudományi — tehát nem folians, 

*) Legyetek barbárok, halevök, és békességesebben fogtok élni, 
sőt boldogabbak, s jobbak lesztek. 

nem poros szentatyai munkájában 2. k. 12. fej. 422. 1. e te-
kintetben igy ir : „Tény, melynek helyességét senki sem 

'vonhatja kétségbe, ha járatos a történekben, hogy egy állam 
sem állhat fenn vallás nélkül. Oka az, mivel fenállhatása vé-
gett minden államnak bizonyos, átalában elismert jogfogal-
makra van szüksége, s jogfogalmaink mindig vallásos esz-
méinken alapszanak. Következőleg az államra is mindig ve-
szélyes, ami a nép hitfogalmait megingatja ; s egy állam-
szerkezeti forma sem felelhet meg a szükségeknek, ha az 
állam nélkülözi azon erkölcsi biztositékot, melyet csupán a 
vallástól kölcsönözhet." 

Nehogy azonban ezen idézetből valaki azon gondolat-
ra jöjjön, mintha a nemes báró a vallást pusztán a nép szá-
mára tartaná az államban szükségesnek, idézzük ismét saját 
szavait „Gondolatok" czimü müvéből 9. lap: „A vallásnak 
legnagyobb megvetői nem győzik ismételni, mennyire szük-
séges az a népnek; nekem pedig ugy látszik — valóban 
helyesen — hogy a vallás azoknak, kik a nép felett ural-
kodnak, még szükségesebb Mentől tágabbra terjed valakire 
nézve a physikai lehetőségek köre, annál több szüksége 
van arra, hogy akarata erkölcsi korlátok által szorittassék 
meg. Absolut uralkodó, ki mindent tehet amit akar, s azt hi-
szi, hogy mindent akarhat ami eszébe jut, szörnyeteggé válik 
akár egyes akár többség legyen, akár Nérónak akár con-
ventnek nevezzék ; s épen ez az, miért korunk vallástalan-
sága kettősen szomoritó." 

A vallást tehát elkerülhetlenül szükségesnek állitja az 
államra, az alattvalókra ugy mint a kormányzókra egy ma-
gyar elsőrendű államférfi, magyar minister, a magyar kép-
viselőház egy kitűnő tagja, s ezt annál szivesebben jegyez-
zük fel, mert a nemes báró ment az ultrámontánismus gya-
nújától s a magyar kormányban oly állása van, mely elég 
befolyást biztosit neki kifejtett nézeteinek érvényt is sze-
rezni, azok szerint cselekedni. 

Azon vallás pedig, mely az államra nézve szükséges, 
mely annak természetes támasza, a pogányság megdülése, a 
judaismus elvetése óta az emberiség vallása, a kereszténység, 
annak nem egyes foszlányai, hanem a teljes, concret keresz-
ténység, mint azt a kath. egyház birja és pedig azért, mert 
az összes polgárisodás a kereszténység által felállított fogal-
mak eredménye ; nem vehet tehát a polgárosított állam más 
vallást támaszul, mint azt mely az államot polgárosította ; 
ahonnan „önként következik, menynyire czélszerütlen; ha a 
legnagyobb tisztelet szine alatt oly állást adnak a vallás-
nak az államban, mely legfontosabb alapelveivel ellenke-
zik." 481. 1. 

Nem kevésbé fontos továbbá azon kérdés, mennyiben 
szolgálhat a vallás támaszul az államnak ? Feleljen helyet-
tünk ismét a nemes báró 426 lapon : ,,A vallás csak annyi-
ban szolgálhat támaszul az államnak, mennyiben az állam a 
vallást fennsöbbnek tekinti, s parancsait zsinórmértékül ve-
szi eljárásaiban." Ez pedig nem azt jelenti, miszerint az ál-
lamnak joga van az egyházba betolakodni, oly intézménye-
ket tenni, melyek alapelveivel ellenkeznek ; sine me de me 
oly rendeleteket hozni, az alkotmányba oly paragrafusokat 
tolni, melyek az egyház önállóságát, függetlenségét sértik; 
hanem azt, hogy az állam intézményei tételeinél, törvényei 
alkotásánál, ezek modositásánál mindig tekintettel legyen 
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az egyház tanaira, parancsaira; váljon nem ellenkeznek-e 
a szándékolt intézkedések az egyház elveivel, s váljon men-
nyire támaszkodhatik az állam ezen intézkedések életbelép-
tetésénél az egyházra, a hivek vallásos érzelmeire ? (Folyt.) 

Cselka Nándor. 

rr 

GYOR, april 21-én Mily érzelmek vegyültek a most 
leélt ünnepek alatt sziveink keresztény érzelmeihez? ne-
héz leirni. 

A papirend, az Oltáriszentség megalapittatásának ün-
nepén komoly kérdést kell önmagunkhoz intéznünk, quid 
dignum est in me tanto ministerio ? quod Studium quae in-
dustria, ut dignus inveniar ? A keresztviz, az olajok meg-
szentelésének napján elmélkedhetünk arról, hogy minden 
érdem, minden áldás a keresztről, crux spes unica ; hogy a 
születendő hivek a most emlékben megült halálban szület-
nek újra, a halandók, a haldoklók pedig csak e halálban 
kapnak örök életet, qua vita mortem pertu lit, et morte vi-
tám protulit ; hogy tehát az egyház, a ker. hit legfőbb dog-
mája, miszerint Krisztus Jézus halálában • az elevenek és a 
holtak mindent nyernek az örök üdvösségre, s hogy az egy-
ház nagycsütörtökön az ő híveire nézve előre mindenről gon-
doskodik, mindent elkészít. Jött a feltámadás, Krisztusnak, 
s benne mindnyájunk feltámadása, — húsvét, az emberiség 
szabadságának, visszaállított méltóságának, testi s szellemi 
életének az ünnepe. Quid enim nasci profuit, nisi redimi 
profuisset ? 

Ezen érzelmekhez vegyült még az is, hogy püspökün-
ket, az ország herczegprimását, eme püspöki ténykedésben 
Győrött utolszor láttuk ; ehez még azon tudat, hogy midőn 
a győri és székesfehérvári megyékre az olajokat szentelte, 
a most megszentelt olajokkal fognak az u j győri és fehér-
vári püspökök itt Győrött felszenteltetni; még nem elég, 
hanem a herczegprimás megszentelte ezen olajokat, hogy 
épen ezekkel kenje fel a magyar királyt és királynét. 

A néző lelke temérdek gondolatokkal volt e ténykedé-
seknél elfoglalva. Átalános ájtatos elmélkedéseibe kénysze-
rült befoglalni az uj püspökök hivatása nehéz küldetését, a 
távozó püspök, most már herczegprimás előtt megnyílt vég-
hetlen teendők szemléletét, a haza, a világ épen nem ke-
csegtető állapotját, stb. stb. 

Mindezek mellett a távozó és a Győrbe jövő főpásztor 
iránti érzelmek keltek fel a keblekben. Máskor ezen érzel-
mek talán zavarták volna lelkeinket ajtatosságainkban, most 
pedig épen nem zavarták. Hol a titok nyitja ? Igen érzé-
kenynek lenni a távozó, igen érzékenynek lenni a közelgő 
püspök irányában, s még sem zavartatni meg, ez lehetetlen-
nek látszik. Lehetővé tette épen a távozó püspök, a herczeg-
primás, midőn személyes körben tett nyilatkozataival s bú-
csúzó főpásztori levelével oly egyenes utat készített a be-
jövő püspöknek, mondván : nincs vesztve semmi, mert amit 
tettem, az uj főpásztor fogja tenni. A távozó püspököt igy 
fájdalom kisérné, ha a jövő pöspök iránti öröm nem uralkod-
nék a keblekben, s maga a távozó püspök a főoka, hogy az 
ö távozása fájdalmat ne keltsen a keblekben, mert az ő ta-
nácsára ő Fölsége oly uj püspököt küld a megyébe, aki a 
veszteséget lehetőleg legbővebben pótolja. Azért habár a 
püspök távozásából eredt fájdalmat a távozó püspök, már 

herczegprimás egészen el sem fojthatta a hivek kebleiben, 
mert tiz évek emlékeit nem lehet kitörüloi, mégis nagyon 
enyhítette, s amint láttuk, amint hallottuk, el is mondhatjuk, 
hogy az uj püspököt azon szeretet, bizalom, felkelt legszebb 
remények fogják fogadni a megyében, melyek a távozó püs-
pök, herczegprimás magas személyéhez voltak kötve. Leg-
jobb üdvözlet az u j püspökre, midőn a hivek, a papok lelke 
tacite sóhajtva mondja : ugy szeretlek mint az előbbit, s 
kész vagyok még jobban is szeretni ; de annyit is várok tő-
led, ha szabad mégis tennem, mennyit az előbbi tett, sőt ha 
lehet, még többet, mert justus ascensiones in corde suo dispo-
nit. — Igazán a herczegprimás egész örökségét adja át utód-
jának, midőn még hiveinek, papjainak szeretetét is áthagyo-
mányozza. Ez az oka, hogy a fájdalom és az öröm-érzelmek 
megvoltak, de az ájtatosságot nem zavarták. 

A herczegprimás már mint érsek volt a nagyhétben. 
0 érseknek praeconisáltatott, még a palliumot nem birja, 
püspöki functiót, milyen az olaj megszentelése, nem vége7-
het. Emiatt zöldcsütörtökön, húsvét első napján a palliumot 
viselte, mely épen ante dominicam palmarum érkezett meg 
Romából. 

Csütörtökön a nagyhétben a lábmosás, és a koldusok dús 
asztali elláttatása szokásosan megtörtént. A győri magyar 
község 6-tot a német is hatot ad az apostolkoldusok sorába, 
akik midőn az asztalhoz ültek, és az asztaltól felkeltek, a 
nemzetiségi kérdést testvériesen megoldották, mert az asz-
tali imákat magyar és német nyelven elmondták, csakhogy 
a magyar-német sógorság egy kis nem-bánommal is látszott 
összekötve lenni, mert mikor a magyar rész imádkozott, 
a német rész hallgatott, mikor a német rész imádkozott, ak-
kor a magyar rész hallgatott, pakolt. A nemzetiségi kérdés-
nek épen fény- és árnyoldala kicsinyben. 

A sírok Győrött és a kalvária igen látogattatnak. Az 
idő kedvezett, mert az éjjeli és reggeli zordon esős idő után 
pénteken délután csendes s félig derült idő volt. Sár Győ-
rött ugy sincs. 

Nagycsütörtökön az áldozók száma igen nagy volt. 
Szokta pedig a püspök áldoztatni a hiveket, azért a hosszú 
szertartások ezáltal egy órával még hosszabbak lettek. 

Nagyszombaton a reggeli alleluja után délfelé a szent-
Erzsébet-egylet osztott a szegények kőzött húsvéti ajándé-
kokat, és pedig oly ajándékokat, melyek a napnak megfelel-
nek, mikint télben karácsonkor,hogy igy kitűnjék, és a meg-
ajándékozottak is érezzék, hogy mindez nekik a felfeszi-
tett Jézus Krisztus nevében adatik, mintegy az Isten 
által adatik ; midőn tehát hálásak akarnak lenni az adomá-
nyozók iránt, dicsérjék a meghalt,s dicsőségesen feltámadott 
Jézus Krisztus Istent, aki az adományozók sziveit erre az ő 
szent malasztjával indította. 

A főm. herczegprimás az ajándék-süteményekhez még 
nehányt fontnyi hatost s a szükség szerint közértékü papirt 
is osztott ki. Még az ő hivei valának, kiket szeretett, kik-
nek eme áldásos egyletet, az egylet nemes szivü, s kath. ér-
zelmű elnökgrófnéval együtt hagyományozta. 

A feltámadáskor a megyei alispán, a megyei főtisztvise-
lőkkel együtt égő fáklyákkal kisérte az Oltári-szentséget. 
A városi tisztviselők, ugyszinte a nemes katonai tisztség is 
teljes fényben jelent meg a diadalünnepen. 



— « 271 * 

Vasárnap tömötten tömve volt a székesegyház. A nők 
nagyobb részt otthon maradtak, mert főztek, nekik a reg-
geli kis misével kellett megelégedni, csak a gazdagabb osz-
tályú nők lehettek oly szerencsések, hogy cselédjeik levén, 
vagy épen kis gyermekeik, kiket az öreg misére ugy sem hoz-
hatni el, nem levén, e misén megjelenhettek ; de annál szá-
mosabban valának a férfiak. Tudták ugyan is, hogy a her-
czegprimás szónokolni fog, mert e napon mindig ő hirdette 
az Isten igéjét, a püspök-szónokot pedig még mindig, és min-
denütt, kivált Győrött, kivált Simor Jánost mindenki felke-
resi s élvezettel hallja, — tudták azt a legalsóbb osztályig, 
hogy a herczegprimás, habár még hirdetheti az Isten igéjét 
e kedves emlékű templomában, mely diszét csak ő neki kö-
szöni, de mint győri püspök, utoljára szónokol e szent hely-
ről. Mint főm. szónok, mint a hallgatóság ünnepélyes, de 
mondhatnók, bánatos hangulatban volt, utoljára hallhatni, 
akit e helyről évenkint mindig több izben hallottak. 

A szónok hangja, szokás szerint, határozott, súlyos, 
erőteljes volt, a szemek, az arczok mozdulatlan függésben a 

' szónok ékesszóló ajkain, egy szó sem veszett el. Szólta főm. 
szónok Krisztus Jézus valóságos feltámadásáról, beszé-
dét végezte buzditással a ker. hitre és állhatatosságra 
e hitben. E buzditás, némi szinét viselte a búcsúnak, azért a 
szónok meghatottsága változást okozott hangon, nagy hatást 
a hallgató híveken, — csak egy szó, „híveim ! utólsó szavam 
ez hozzátok," s azon jelenetet láttuk volna a templomban, 
mely villanovai szent Tamással történt zöldcsütörtökön, 
melyet az Istenben boldogult Feigerle oly szépen leir az ő 
könyvében. 

Vajha teljesülne, ha ő herczegsége teljesülni engedné 
egyik legalázatosabb fiának, egyik leghívebb papjának 
azon igénytelen s csakis a közjóért buzogó vágyát, hogy a 
győri hívekhez általa mondott beszédeit kiadhassa. Hiúság, 
tetszeni vágy soha sem vezette tollúnkat, mikint számta-
lanszor bebizonyítottuk ; de ki kell itt mondanunk, hogy ha 
ő herczegségének főpásztori levelei a papsághoz és hívekhez 
nyomtatásban megjelentek, s ezeket mindenki bírni óhajtja, 
amint ezt ő herczegsége tudhatja leginkább, miután ad mul-
tas tribulationes még a kérelmezések, sőt reclamatiók tribu-
latiói is járulnak, a néphez mondott, erőteljes, észmeggyőző, 
apostoli mesterkéltlenséggel, egyenességgel diszlő, magoktól 
ékesenszóló szentbeszédei is kiadatnának, csak a középülés 
nyerne, amire ő herczegsége egész életét szentelte fel mind-
eddig. 

O ! még a püspök sokat tehet, ha prédikál, annál töb-
bet, minél többször prédikál. Sajnálatos csapás, ahol ez 
nincs, ahol ez nem lehetséges, alig pótolható ez tollal a mai 
világban. Legyen bár legkisebb eszköz, feledve nem szabad 
hagyni azt, mert az Isten országa ellen sem hagyatik egy 
eszköz sem érintetlenül. A prédikáló püspök felmagasztalja 
a lelkipásztorkodó papság szónoklatait, buzdításait is emeli, 
erővel felruházza ezeket, igazán apostol, „praedicate evan-
gelium universae creaturae." Lehet ugyan ezt pótolni, de 
kipótolni nem lehet. Honnan van, hogy intelmeink sikeret-
lenek, hogy a szegény káplán beszéde gyümölcs nélkül 
elhangzik, nem kell fejtegetni, mindenki tudja, — de legyen 
bár a mi hibánk, legyenek őseink hibásak ebben, mondhat-
juk egy jeles szónokkal : „il n'y a plus de fautes à 

commettre," vagyis, ennek csak az ne legyen az oka, hogy a 
püspök nem prédikál soha. Ezt tanitotta maga a herczeg-
primás az ő saját példájával tiz éves püspökségében. 

Az u j győri püspök sok áldás között fogja átvenni 
rendezett megyéjét, melyben a távozó püspök a belépő püs-
pöknek, annyi sok anyagi és szellemi költség után, más 
adósságot nem hágy hátra még fizetendőt, mint milyent szent 
Péter hagyott szent Linusnak Romában : pascere gregem 
Christi. Lesz mit tenni még, ó ! ez nem fog hiányozni soha, 
de lesz mire támaszkodni, mire hivatkozni, lesz, ami leg-
több, a szokás, az élet tekintélye, mely a belépőket hordozni, 
vezetni szokta. 

Hétfőn a herczeg-primás búcsu-körlevelei olvastattak 
a néphez a győri, s gondoljuk, a megye minden templomai-
ban is. 

Kedden jókor reggel az érsek Sopronyba utazott, 
hogy az ottani híveit, kik neki annyi lelki vigasztalást 
adtak mindig, utólsó, de talán mégsem legutolsó adományá-
val megörvendeztesse. Ez azon Maria-szobor, mely mikint 
tökéletlenül értettük, a nagy-szombati papnevelde udvarán 
16-ik, 17-ik századból annyi viszontagság után feltalálta-
tott, s mely szobrocskának mása a Pazmaneum lépcsőinél 
felállítva és a papnövendékek által tiszteletben tartatva 
szemléltetik. 

Mikor lesz a győri püspök fölszentelése, az uj győri 
püspök már tudja, de mi nem vagyunk ennek hirdetésével 
megbízva, annál kevésbbé pedig avval, mikor és hogyan 
fogja az uj herczegprimás és érsek az ő székfoglalását 
tartani. 

Jézus, a főpásztorok pásztora vezérelje mindnyájokat 
uj székhelyeikre, uj nyájaikhoz ! ! 

BERLIN, april 2-kán. Westphaliának Poroszországgal 
történt egyesítése emlékünnepén ismét nyilvános lett, mily 
nagy ellenszenv létezik a catholicismus és ennek intézményei 
ellen. Igy a münsteri és paderborni középtanodák kath. 
tanárai közöl egy sem nyert kitüntetést, mialatt ezen tan-
intézeteknek, még prot. vallású ajtónállói is diszitményeket 
nyertek. — A belíigyministernek legújabban az embe-
riséget a divatos ipar visszaélése ellen kellett megvédeni. 
Ezen napokban t. i. Rincke orvostudor a közönség figyel-
mét hívta fel arra, hogy ezen tartományban több pályák 
igazgatóságai alárendelt szolgái részéről naponkint 20 órai 
szolgálatot követel. A minister erre vizsgálatot rendelt, és a 
visszaélés megszüntetését.— A közoktatás- és vallásügyiminis-
teriumban a kath. osztályok főnökeinek helyzetök nehéz és 
kényes volt, és azért Aulicke és Brüggeman urak ismételve 
be akarák adni lemondásukat. Az elsőnek halála után arról 
van most szó, hogy megszüntettessenek eme osztályok, azaz 
prot. kezekre bizassanak Bodelschoringh pénzügyér a le-
hetőt megteszi ezen megszüntetés kieszközlésére, és a katho-
likus hivatalnokok elmozditására az öszszes ministeriu-
mokból, és annál több kilátása van a sikerre, mivel Brüg-
gemann urnák agg kora miatt nem sokára viszsza kei-
lend lépnie. Aulicke ur, mielőtt meghalt volna, 20,000 
tallérnyi összegről rendelkezett egy alapítandó uj plé-
bániára Berlinben, és 250 tallért egy kórodára. Felemli-
tendönek tartjuk Greist ur azon beszédét, melyet a község-



anácsban tartott a város és a katholikus berlini község 
között kötött szerződés fölött. A tudós tanár azt mondá : „ami 
Schäfer urnák a vallási jelleg nélküli vegyes tanodákra 
vonatkozó szavait illeti, egészen egyetértek vele ; de egy 
időben azon észrevételt kell tennem, hogy eme szerződés 
folytán jelentékenyen haladunk a czél felé. Eddig a vá-
rosnak semmi befolyása nem volt a berlini katholikus 
tanodákra, most máskint leend. Ha a város nevezendi ki a 
kath. tanítókat, és fizetősök növesztése is attól függ, midőn 
a tanrendszert, a városi tanügyi tanács adandja, a község-
tanácsosoknak nagy befolyásuk lesz a kath. tanodákra. A 
sz. hedvigi prépostnak jelenléte nem szülhet megütközést, 
miután minden szótöbbséggel fog eldöntetni." Ezen szavak 
megmagyarázzák, hogy miért törülte el a helyi hatóság a 
nevezett szerződés azon §§-it, melyek a kath. tanodák val-
lási jellegét biztosították. Berlin városa csak azon feltétel 
alatt akar ja a kath. tanodákat egyenlő segélyben részesíteni, 
ha a tanodákrai vallási befolyás megsemmisül, és ezen tano-
dák egy protestáns vagy hitetlen tanács intézkedéseinek 
engedtetnének át, mely csakhamar antikatholikus iskolákká 
fogná átváltoztatni. 

VEGYESEK 
A ,P. Napló' ujságböngésze felemlíti, hogy a bécsi 

, Volksfreund' megütközött, midőn Haynald érsek kinevez-
tetésénél a cultusminister ellenjegyzését látta, s ezt vesze-
delmes előzménynek nyilatkoztatta a concordatum érvé-
nyességére nézve Lajtán túl is. — Mit Ítélünk mi a püspöki 
kineveztetéseknél a minister által történendő ellenjegyzé-
sekről, már bőven fejtegettük, örülvén, hogy szerény néze • 
teink, felhozott indokaink egy legünnepélyesebb alkalommal 
teljes méltánylást, s megerősittetést találni szerencsések va-
lának oly helyen, ahol tanainknak első bírái állanak : most, 
miután a jogon alapuló előterjesztések legmostohább sorsra 
kárhoztatvák, nem már az ellenjegyzés aggaszt minket, me-
lyet tűrnünk, s mint élnek vele, figyelemmel kisérnünk 
kell, és mely a kalocsai érsek esetében igazán puszta 
láttamozás szerepében jön elő, nem hatalmaztatván fel, 
mert fel sem hatalmaztathatván, hogy e királyi kine-
vezés végrehajtásáról a minister gondoskodjék, mikint 
ez más királyi kinevezésekkel történik ; hanem a királyi ki-
nevezést megelőző, s azt közvetlenül követő közigazgatási 
formalitások, melyek jogot tételeznek fel, jogot mutatnak, 
sőt, ha szokássá válnak, jogot szülnek, következőképen eme 
formalitások épen nem értéktelenek, nem közönyösek. Igy 
például : ki fogja a püspöki székre a felterjesztést tenni a 
királyhoz ? A tartományi érsek-e, vagy pedig a minister ? 
Es ha a minister is tesz fölterjesztést, kötve vannak-e kezei 
az érsek által tett felterjesztéssel? Mellőzheti-e a minister 
az érsek fölterjesztését ? szabad-e azt czáfolni ? erejéből ki-
fosztani ? és mily okok ál ta l? Megkérdeztetnek-e a püspö-
kök is tanácsadóul ? mily értéke lesz az ezek által adott fel-
terjesztéseknek ? A herczegprimás közbe fog-e szólhatni 
minden püspöki kinevezéshez ? Kell-e őt, vagy csak lehet 
megkérdezni? Azután kinek irják meg a kineveztetést? ki 
bizatik meg a végrehajtással ? Formalitások ezek, de békét 
vagy viszálkodást rejtenek méhökben, ha rendbe nem fog-
nak hozatni, s megállapittatni. Ha nem csalódunk, a kalo-
csai székre a herczegprimás tett felterjesztést, személyes buz-
galom-e ez, vagy pedig jog ? A concordatum az ily formali-
tásokra ad némi utasitást ; de ha a concordatum tagadtatik, 
még eme kevés is elvész, s beáll a kény, s amit a minister 

megenged, az kegyelem ^agy illem lesz, nem pedig jog. Mit 
itél pedig a P. Napló a concordatumról, mit jósol reája az 
országgyűlésben ? mit várhatnak tehát, akik azt oda vi-
szik, olvashatják. Igy ir a P. Napló : „Látszik, hogy a reve-
rendissimus „Volksfreund" tyúkszemét félti, ha netán a con-
cordatum bő csizmáját szűkebb kaptára találnák ütni. Fi-
gyelmeztetjük a „Volksfreundot", hogy a concordatum Ma-
gyarországon 1848 és 1865 közé esik, és a jogfolytonosság 
nem chimaera." — Sapienti satis, hozzá még a kath. egyház 
jogi állásáról oly beszéd, melylyel nem szerkesztői, hanem 
m á s . . . . székekben szoktak élni. 

Szászországban két püspöki megye van, lausitzi és 
drezdai, két apostoli helyettes kormányzása alatt. A lau-
sitzi megyében van 31, a dresdaiban 28 felszentelt pap. 

A párisi világkiállításon a tudósok figyelmét magára 
vonja a vaticani görög codex fac simile irásu két példánya 
egyik pergamenen, a másik kemény papíron. A szentírás 
eme legrégibb példányának ily másolatát a szentatya saját 
költségén téteti; Vercellone barnabita, és Pom Cozza basi-
iita van vele megbízva; eddig csak sz. Máté evangelioma 
készült el. A betűk hűségesen utánozvák, úgyhogy a codex 
írójának tolljátékai is visszaadatnak. A festék utánozza a 
codex festékét, a szöveg fekete, az oldaljegyzetek veres be-
tűkkel vannak nyomva. Az egész munka bevégzésére öt év 
lesz szükséges, fog pedig tenni öt kötetet oly nagyságban, 
mint a codex maga, vagyis atlasrétet. 250 példányban fog 
előállíttatni. 

Martiusban volt közölve a franczia igazságügy-minis-
ter jelentése a bűnökről és az áthágásokról. Ez a közerköl-
csiséget illeti, azért mindenkit érdekel. A jelentés öt évre 
terjed, 1861-től 1866-ig bezárólag. Legelőször is az emberi 
élet ellen elkövetett bűnök középszáma öt év alatt majdnem 
semmit sem változott. Az utólsó öt év alatt a középszám 622 
volt, az előtte való öt évben pedig 632. A rögtöni gyilkolá-
sok kevesed tek, de a halállal végződő sértések sokasodtak. 
Az apagyilkosság szaporodott, évenkinti középszám 14. — 
A njegmérgezés igen szaporodott. Amit a vegytan fejlődésé-
nek lehet tulajdonítani, mely mindig u j meg uj méregneme-
ket talál, melyeknek nyomai nincsenek, vagy ha vannak, még 
nem ismervék, azért e szaporodás fölötte nagy. Az emberi tör-
vény átalában erőtelen, semminthogy a bűnnel megküzdhes-
sen. A szüzesség elleni erőszak, és más, ide tartozó bűnök sza-
porodtak, s nincs bűn, mely annyira szaporodott volna. E 
bünt veszi a jelentés, amint 15 éven aluli leányzón elkövet-
tetik, s ez 887-ről 942-re emelkedett évenkint. Okát a fes-
lettségnek a parázna kirakatokban, a vegytanilag elfedett, 
de vegytanilag ismét szem elé állitható buja képekben lel-
hetni fel, ugyszinte a cselszövényes szerelmekről írott re-
gényekben. — A lopások megkevesedtek, de a zsebmetszé-
sek, a részeg embereken elkövetett kifosztások szaporodtak. 
Ezelőtt 168,000 lopás volt az évi szám, az utólsó évben csak 
141,000, tehát a kevesbedés 27,000 eset. 

Verona városa, hol Gr—i pogány keresztséget adott, ha 
mégis szabad az ostoba majmolást keresztségnek nevezni, 
részt vesz a 100 olasz város által IX Piusnak benyújtandó 
albumban. A lap mely a veronaiak péterfilléreit feljegyezve 
fogja tartalmazni, e fölirattal diszeskedik : „Verona ad Pium 
IX. P. M. — S. Euprerii episcopi disciplina s. Zenonis exem-
plis laeti Veronenses — submissis genibus ad sepulcrum Lu-
cii III . pont. Max. — qui factionum rabié exagitatus apud 
nos tandem in Christo acquievit — an. MDCCC postquam 
Petrus ap. e terris martyr excessit — cum reliquis Itali ae 
populis concordissimis — Pio IX. Pont. Max. — testem reli-
gionis obsequii collaticiam pecuniam pro virili parte mit-
timus." 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Havi szemle — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
II . 

Nem fog ártani, ha az állami kuruzsolókat to-
vább vizsgáljuk, s mint marja meg mindeniket a 
vipera, tovább is szemléljük. 

Márt. 29-én és april 2-án a franczia senatusban 
Rouland, — egykor vallás- és oktatásügyi minister, 
a romai indexnek, a romai congregatióknak, a pápai 
udvari papoknak, diaconusoknak, mindnyájokat egy 
szóba foglalva, az ultramontanoknak ellensége, kik 
ellen 1865. mart. 11-én oly hosszú philippicát tar-
tott, ma pedig bankigazgató, —i- érdekes vallomásra 
ugrasztatott. 

A vitatárgy az oktatástigyró'l beadott kormány-
javaslat volt. Ségur d'Aguesseau, jeles szónok, a ke-
vés bátrak egyike, eleven színekben ecsetelte a tan-
intézeti növendékek romlott erkölcseiket, bevallott 
vallástalanságaikat, s ezt a behozott tanrendszernek, 
a tanárok tanainak róvta fel. 

Szavainak bizonyítékot, a liègi tanonczgyiilé-
sen kivül, mart. közepén a párisi orvostani termek-
ben történt jelenetek adtak. 

A cs. kormány négy uj tanárt nevezett ki az 
orvostani karhoz, Say-t, Broca-t, Hardy-t, Voulpi-
an-t. A tanonezok egyet sem engedtek szóhoz jutni, 
részint mivel gyanították, hogy keresztények,részint, 
hogy vallomásra kényszeritvén őket, a keresztény 
vallást megtagadtassák velők. La Pommerais baj-
társai keresztet tesznek a tanterem küszöbére, mond-
ván : ,tanár ! e jelt taposnod kell, hogy közzénk be-
jöhess.' Say belép a tanterembe, irtózatos lárma 
emelkedik, a tanárt nem engedik szóhoz jutni. Say 
távozni akar, Levraud Léoncehoz néhány szót mond. 
Levraud pacira ugrik, csendet parancsol, s igy szól : 
„Társaim ! Say mellett szót emelek, mindnyájotok 
előtt pártolom, mert hiszem, hogy ő a haladást, a 
materialismust, a faji megujulást, s átváltozást kép-
viseli. Say ezt vallja, ő mellettünk van, ő miénk, fo-

gadjátok el őt. Tegnap tapsoltunk Voulpiannak, 
Brocanak, mert láttuk, hogy mind a kettő az öreg, 
a szokásba ment hagyományok (ker. religio) ellen 
harczol. Egy elv bir minket reá, hogy Say-t elfo-
gadjuk, s ez a materialismus elve, ez győzött, ez 
mindenütt győzni fog." ]) 

Épen mint Foucher Lifegeben: „a bölcselem 
vezesse a hittant," — Régnard: „én bátran.kimon-
dom, hogy én tetőtől talpig materialista vágyok," 
— Robert: „ameddig a tudomány egekig fel nem 
száll, s át nem lyukasztja a kék boltívet, mint a gyer-
mek az ő ujjával a papirost, addig semmire sem 
mentünk."2) — Fontaine: „mi a vallási előitéletek 
és az egyház megsemmisitése által az Isten teljes 
kitagadásaig akarunk jutni, mi mind materialisták 
vagyunk."3) Ezek mind párisi orvosnövendékek 
voltak. 

Ségur tehát méltán emelhetett szót azon val-
lástalanság és erkölcsi romlottság ellen, mely a fran-
czia felsőbb tanintézetekben uralkodik. 

A tanoncz mindent az ő tanáraitól tanul, ezek 
tehát felelősök az erkölcstelenségről, a tanárokat a 
kormány terjeszti fel kinevezésre, tehát ezen gyá-
szos állapotokról a kormány is felelős. „Történtek 
kinevezések, melyeken siránkozni kell, igy szólt 
Ségur, Rouland ur is, mikor még minister volt, tett 
ily kinevezést, s tudom, hogy ezért őt lelkismerete 
máig is nyugtalanítja." 

E czélzás tüzlángot csapott, személyes kérdést 
szült, de amelyen csak örülni kell. Saint-Beuve, a 
legfiatalabb senatorok egyike, fölkiált: „tiltakozom 
oly czélzás ellen, mely tiszteletre méltó személyt 
sért, s ha Ségur Renant értette, tiltakozom czélzása 
ellen, mert Renan az én barátom." Evvel a vita 
Roulandról Saint-Beuvre ömlött. Elnök : „Saint-
Beuve ur téved, itt czélzás nem volt, személyek nem 
emiittettek." Báró Montaville: „tiltakozom Saint-
Beuve tiltakozása ellen; lehetetlen mélyen nem fáj-

!) Monde 87. sz. 29. mart. 1867. 
2) Bien public 306. sz. 2. nov. 1865. 
3) Bien public 308. sz. 4. nov. 1865. 
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lalni, mikor e helyen oly férfiakat dicsérnek, kik a 
religiot megtámadják, az örök rend törvényeit láb-
bal tapodják ; itt nem szabad oly férfiakat dicsérni, 
kik a társadalomra tüzet hánynak, a franczia nép 
között, hogy ezt erkölcsileg meg ronthassák, atheis-
must terjesztenek. E társadalmi veszély ellen min-
den becsületes embernek fegyverkezni kell. Az er-
kölcstelenség széles folyamban ömlik, minekünk 
kötelességünk ily tanok ellen tiltakozni, s ellenök 
a kormányt figyelmeztetni." Saint-Beuve ismét bá-
torkodott, mondván, hogy az erkölcstelenséget ő is 
kárhoztatja, de a bölcseimi becsületes (?) vélemé-
nyezéseket, mint Renané, a szabad gondolkodás ne-
vében védeni akarja. Erre Maupas: „Erre nézve ön 
az egész senatusban egyedül és maga lesz." Mind-
nyájan felkélve: „ugy van, Saint-Beuve maga lesz 
az egyetlen." Flammarens gróf: „Kiállhatatlan do-
log, — s első eset, hogy az atheismus a franczia se-
natusban védőre talál." Canrobert tábornok Saint-
Beuvehez fordulva : „Senator ur ! ön nem avégre 
van ide küldve, hogy itt oly embert védelmezzen, 
aki Krisztus Jézusnak istenségét tagadta, és aki 
apáink religiojának legdühösebb ellensége." Mau-
pas: „jó alkalom ez tiltakozni oly tanok ellen, me-
lyek istentelenek, s melyeket mégis e körben vé-
delmezni mernek." — Saint-Beuve szólni akart, de 
az elnök rendre utasitotta, s az egész senatus he-
lyeselte az elnököt.1) 

Az iskolák rendezése alkalom volt, hogy a ta-
nárok gonosz tanai ellen, ez ismét alkalmat adott, 
hogy a senatus az istentagadás botránya ellen tilta-
kozzék, s oly írót, mely a franczia nemzetnek fia 
ugyan, a nemzet legméltóságosabb testülete a nem-
zet korcsfiának, az emberiség ellenségének nyilat-
koztassa, letörülvén magáról azon szenyfoltot, mely 
reája az iróról esett. Itt a vipera üttetett agyon, ha-
nem a kuruzsolót, Roulandot, mégis megmarta. 

Ugyanis Rouland april 2-án, nehogy a senatus 
kárhoztatása részben reá is essék, személyes kérdés-
ben szót kért, kijelentvén, hogy ő Renannak böl-
cseimi és vallásos nézeteit jól ismerte, de Renan tu-
dós levén a keleti nyelvekben, ezeknek tanszékére 
neveztetett ki. „Grondoltam, igy szólt Rouland, hogy 
Renan ki nem lép programmjáuak köréből, melyet 
neki a kormány kitűzött. Erre ő kötelezte magát. 
De Jézusnak istenségét tagadván, megszegte elvál-
lalt kötelességét, a tanárságtól felmentetett." Bon-
nechose bibornok kérdést tett, miben állott azon 
biztosság, melyet Renan magáról adott? Rouland 

nem szólt semmit, szólt azonban maga Renan april 
4-én Temps s Opinion nationale újságban, kijelent-
vén, hogy közte és Rouland között semmiféle, sem 
szóbeli, sem Írásbeli lekötésről, s igy adandó biztos-
ságról soha szó sem volt,5) Rouland tehát hamis ál-
litásban elmarasztaltatott. 

Az ultramontánok ellen viperát ültetett a tan-
székre, a viperát Francziaország agyonütötte, ez 
mégis utóljára Roulandot megmarta. Comprehen-
duntur in consiliis, quibus cogitant. A ker. világ, 
az emberi becsület, az élő, az élni akaró, az élet jo-
gáról lemondani nem akaró vallásosság hálát szavaz 
a franczia senatusnak az egész ker. világból, hálát 
Montaville és Canrobertnek Krisztus Jézus istensé-
gének bevallásaért, az egy renanista, solidaris Beu-
ve senator helyreutasitásaért. 

A romai kérdésről azok hallgatnak, akik e 
kérdést feltámasztották, pedig Europa bajai ezen 
kezdődtek, ezen is fognak bevégződni. Itt rejlik a 
mérges vipera, mely hét éven át mindeniket meg-
mart, aki hozzá közeledett. A seb ügyetlenül be 
van kötözve, nem akarják, hogy valaki megérintse. 
A seb a szentszéken látszik lenni, pedig a ker. Eu-
rópán, az európai társadalmi renden, sőt magán a 
királyi hatalmon van Európában, s egész Europa 
érzi. A szentszék viseli e sebet, s a legkisebb meg-
érintésnél azok jajgatnak, akik e sebet ütötték. Két 
fejedelem ütötte a kath. világ testén e sebet, a leg-
katholikusabb két nemzetnek, a francziának és az 
olasznak fejedelme, sok korona dült azóta porba, e 
két fejedelem megmaratott ugyan már , de még 
eléggé nem bűnhődött. Intett már az Isten, mind a 
kettőnek embereit, kik eszközök voltak, az élők so-
rából Ítéletre hivta; de a világra szóló bűnnek vi-
lágra szóló büntetéssel kell bűnhődni, vagy pedig 
világra szóló javulással helyettesittetni. Az Isten 
Ítéletét érzi mind a két fejedelem, hallgat a romai 
kérdésről, s akarja, hogy hallgasson mindenki. A 
zsidók is akarnák, hogy Krisztus Jézus felfeszitteté-
séről soha ne szólanánk. De a kath. buzgalom nem 
hallgat, az isteni gondviselés nem vesztegel, Italia 
haldoklásban vonaglik, adók által el van nyomva, 
zsiványhivatalnokai által meglopatva, adósságai ál-
tal tönkre téve, hitelétől megfosztva, egész bensejé-
ben kavarog, zavarog, nincs ki lecsillapíthassa, mi-
dőn kormányt változtat, csak gyilkolóit változtatja. 
Italiának fiai a kuruzsolók, hazájok megmarva, ha-
lálos sebeiből nem tud kigyógyulni. Az utólsó sza-
vazatnál már a királyság és a köztársaság küzdött, 

4) Monde 92. sz. 3. apr. 1867. *) Monde 93. sz. 4. apr. 1867. 



mig mult évben 70 köztársasági ült a képviselők házában, 
ma 150 ül már. Győzött a királyság, mikint a haldokló szo-
kott győzni a halálon, akinek moschust adnak be, hogy még 
egy óráig élve, végrendeletet csinálhasson. Italiában nyilt 
titok, hogy Roma elfoglalása a királyság halála, akiket te-
hát a királyság még összegyüjthet, Roma védelmére küldi. 
Világosabb tanúságot nem adhatott az Isten arról, mint 
védi a szentszéket, miután védelmére a szentszék ellensé-
geit kényszeriti. Es az olasz király elvész, ha Romát védi, 
elvész, ha Romát elfoglalja ; ez még világosabb büntetése az 
Istennek. Comprehenduntur in consiliis, quibus cogitant. 

Igy teljesedik be, hogy aki a pápából evett, az mind 
megdöglött. Roma a királyok veszedelme, ha ellene törnek, 
a királyok védve, ha mellette állnak. Csúfosan veszett mind, 
aki megtámadta, dicsőségesen és hosszasan uralkodott mind, 
aki Romát védelmezte. — Persano ostromolta a pápát, csú-
fosan áll, Don Juan, La Moncière, Pimodan áldásos emlék-
ben élnek. Persano megvetésben, melyből soha fel nem kél, 
a szentszék védői tiszteletben, melyből soha ki nem esnek. 
Csak az örökös, amit a kath. egyház felkarol. 

Azért a kamarák megnyitásakor hallgatott Romáról 
az olasz király, hallgatott a senatus és a törvényhozó testü-
let is, mintha romai kérdés sem volna. Az egyház vagyoná-
nak elkobzását „törvényes számadásnak" nevezték. Az egy-
ház vagyona, Krisztus szegénységének öröksége, aki e szent 
szegénység filléreit erőszakosan szedi, az nem számol, ha-
nem rabol, aki az Istent megrabolja, csúfos sírt ás magának. 
A rablás soha nem lehet törvényes, törvényes lenne, ha e 
birtoknak helyettes tulajdonosa, a pápa, beleegyezne, ezt 
pedig a pápa soha nem fogja tenni.'') Megbukott Ricasoli 
kormánya, mert a kifosztást csak részben akarta, megbukik 
a királyság, ha az egyházat egészen kifosztja, mert a forra-
dalomnak étekül csak a királyság marad fel azután. 

Kerestek menedéket a fuldokló királyság hivei a ka-
tbolikusoknál ; ezek távol maradtak, a sülyedő hajóba be 
nem ültek. A forradalommal szövetkezett a király, követnie 
kell azt, ahová viszi, ez pedig a . . . halál. 

April 15-én Ferrari képviselő kérdést tett Romáról a 
kormányhoz, áll-e még, hogy Roma főváros '? Rattazzi elnök 
válaszolt : ,a nemzet óhajtásait tisztelem, a septemberi szer-
ződést becsületesen megtartom, az időre bizván a nehéz ro-
mai kérdésnek megoldását ; azalatt pedig a nyilatkozattételre 
semmi felhívást sem fogadok el, mely a szerződés végrehaj-
tását megzavarná.'1) 

Az európai királyság a kath. egyház által teremtett 
ker. társadalmi renden alapul, a kath. egyház ellen törni, 
annyi mint e ker. rendet, és a királyságot megölni. A.forra-
dalmárok átlátják, hogy királysággal söha Romát be nem 
veszik, a ker. társadalmi rend mellett Romát soha meg nem 
tarthatják. Az időtől várnak mindent, o ! az idő csak a szent 
ügynek szövetségese. A mi szent hitünk, a mi egyházi szer-
kezetünk olyan mint az ülövas, mely minden kalapácsot 

6) Giornale di Roma hivatalos lap 69. sz. 26. mart. 1867. Victor 
trónbeszédjére válaszul : „Illegittimo è senza dubbio lo spoglio a cui 
è andata soggetta in Italia la Chiesa, nè puô quindi essere legittima 
la liquidazione del suo asse, tanto più, che chi potrebbe legittimarla 
non lo fará mai." 

') Unità catt. 91. sz. 17. apr. 1867. 

sorban elnyü, elernyeszt, ő marad tömöttebb, szilárdabb, 
mert ütöttebb. 

Változás történt tehát a terven. 
Romát elfoglalva a ker. egyházat, ezután a ker. társa-

dalmi rendet akarták megdönteni. Roma elfoglalása eszköz, 
az uj pogányság czél volt. Most a társadalmi ker rendet 
megdöntve, az u j pogányságot akar ják behozni, hogy Romát 
megdönthessék. Ami czél volt, a pogányság, most eszköz lett, 
ami eszköz volt, Roma elfoglalása, ez most végezel. 

Innen a legújabb nyilatkozatok a pokoli tanácsból. 
Egyik irja : „Romát nem lehet meghóditani cselszövé-

nyes és hazug diplomatiával, sem puskával, sem fegyveres 
sereggel. Ha Romát akarjuk, az erkölcsi forradalom apos-
tolságát kell feltámasztanunk a pápaság ellen, s a többi ma-
gától jön. Egy lépést sem tehetünk Roma felé, hacsak utunk-
ban a keresztet le nem törjük. Krisztus, király, és pápa az 
olasz szabadságnak hármas sírköve. Az olasz forradalom 
tehát háború a pápaság ellen, háború a katholikus, az apos-
toli, a romai, a Romában uralkodó s az egész világon elter-
jedt egyház ellen."6) Akik ma igy beszélnek, 1859-ben sza-
badelvűeknek neveztettek. 

Egy másik : „Roma nem város, nem állam, hanem a 
hitnek és a műveltségnek ős és hatalmas szervezete, mely-
nek fővárosa Italia szivében van, de gyökereit az egész vi-
lágon szétterjeszti, s átkarolja Amerikát, Európát, Ásiát, 
Afrikát. Ez óriási roppant térséget birja Roma sok időtől, 
mert az ő hite századokat és századokat tölt el, s óriás 
nagysággá emelkedett hagyományai, megszilárdult gyakor-
lata, megerősödött győzedelmei által. Aki tehát gondolja, 
hogy elég egy két karabélyos, vagy néhány ösztönszerű 
forradalmi kiáltás, és Roma megbukik, igen nagy tévedés-
ben van. Az anyagi erő megdöntheti ugyan egy időre Ro-
mát, megfoszthatja öt külső földi hüvelyétől, de meg nem 
ölheti azt ; a vaderö soha sem ölte meg az eszmét, hanem 
inkább vértanusággal felmagasztalta. Foglaljuk el a capito-
liumot, tüzzük fel a háromszinü lobogót a Vaticánra, s ha 
semmi többet nem tettünk, Roma uralkodni fog raj tunk. 
Roma egészen más mint capitolium, vagy Vatican, Roma ki-
tünőleg dogmaticus elv az ő véghetetlen elágazásaival."9) 

Mind a két iró Romát az egész kath. egyházzal azo-
nosnak veszi ; Romát tehát megdönteni, a forradalom nyilt 
vallomása szerint, annyi, mint az egész kath. egyházat a 
világon elpusztítani. Ezt a pápa, a világ püspökeivel meg-
mondta, a szemesek régen átlátták, titok nem volt többé, 
de jó mégis, hogy a gonoszok magok bevallják. Roma vá-
rosa, a pápai állam elfoglalása csak eszköz volt először, 
hogy a kath. egyházat fején sújtsák, hogy ezáltal az egészet 
megdöntsék ; de látván a kath egyház szilárdságát az egész 
világon, észrevették, hogy a tagok nem sokára vissza fogják 
tenni a koronát az egyház fejére, s a forradalom vívmánya 
füstbe megy : azért most a kath. religio kiirtását tűzték ki, 
hogy Roma védtelenül maradva, könnyen és örökre meg-

8) Unità italiana apr. 16-áról. — Unità catt. 92. sz. 18. apr. 1867. 
9) II Diritto 58 sz. 1867. — Mazzini régen kiáltozta ezt a forra-

dalmároknak, hogy Koma nem város, hanem eszme ; Roma két religio-
nak sírja, legyen egy harmadiknak szülőhelye ; Roma egyetemes egye-
sülés, stb. — Monde 11. sz. 12. jan. 1867. — Ferrari József az ö „La fe-
derazione ropublicana" czimü könyvében 1851-ből. 

35* 



276 

döntethessék. Az első tervben a fővezért akarták elejteni, 
hogy a sereget szétverjék : most a sereget fogják verni, 
hogy a fővezér magára maradjon. Az első tervben a világ-
kőmivesi páholyok az olasz kömivesektől várták, hogy az 
összeesküvés nevében döntsék meg a szentszéket, a többi 
kőmivesek majd megdöntötték volna az egyház többi ré-
szeit : most az olasz kőmivesek fordulnak a titkos összees-
küvéshez, hogy döntsék meg ezek előbb az egyes részeket, 
majd megdöntik ők azután a fejet. Az olasz kőmivesek ed-
dig első sorban állottak, ezután második sorba lépnek ; ed-
dig a nemzetiségi egység segitette az istentelenséget, most 
az istentelenség fogja segiteni a nemzetiségi egységet ; ed-
dig az összeesküvés harcza látszólag helyi volt, Italiára szo-
ritva, most nyiltan egyetemesitve lesz. Az olasz páholyok 
nem képesek a nekik adott küldetést végrehajtani, megkez-
dik tehát az összes páholyok az egész világon, de azalatt az 
olasz páholyok sem fognak heverni. Késben lehetünk az 
egyetemes támadásra országokkint, városonkint, helyenkint. 

A jelek már megvannak. 
New-Yorkban f. é. januárban egy kőmivesi egylet ala-

kult , melynek czélja az egész világ páholyait szorosabb 
egységbe hozni. Európában Mazzini az egyesítési törekvés-
nek vezéreül van kitűzve.10) A liègei oriens-páholy a londoni 
philadelphek orienséhez indítványt küldött, hogy a páho 
lyok e jelszót „a világ mesterének dicsőségére" kitörüljék, s 
helyébe „az ész és az egyetemes testvériség" jelszót hasz-
nálják, javasolván azt is, hogy a különféle nemzetbeli páho-
lyok az eddigi barátságos külsőség helyett elvi solidaritást 
s tevékenységi összhangzást létrehozni törekedjenek ; eme 
összhangzó tevékenység főirányát igy pontozza : „az embe-
riséget a papok igája alól kivonni, a hitet tudománynyal 
helyettesíteni, a túlvilági jutalmakat öntudattal felcse-
rélni, a gondviselés bálványát mindenben kikerülni."11) A 
londoni anya-oriens fölhivást tett, hogy a páholyok képvise-
lői az egész világból Párisban, a kiállitás alkalmával, jun. 
15-én találkozásra siessenek.12) A kőmivesség dulakodása 

Italiára volt központositva, s mi segitségére siettünk test-
véreinknek : most mindenütt fog támadni, hogy a kath. 
egyház minden egyes része elfoglalva levén a küzdelemben, 
testvéreinek segedelmére ne mehessen. ,Salvet unusquisque 
animam suam/ erre akarnak kényszeriteni, hogy bajaink-
kal tépelődve, a közegyház szükségeit szemünk elől elve-
szitsük, a közös atya szavát ne hallhassuk. 

Vannak jelek egyes országokban is. 
Francziaországban Voltairenek, Belgiumban Marnix-

nek, Italiában a királygyilkosoknak emlékszobrot akarnak 
emelni, s erre az egész világon pénzt gyűjtenek. A porosz 
kormány rendszeres nyomással viszi a kiirtási munkát, 
nyiltan még fel nem léphet, sőt a kath. egyház iránt kedve-
zéseket is mutogat, mert czélja déli Németországot meghó-
dítani, hanem a skorpio farkában hordja a mérges fulánkot. 
A muszka kormány a kath. egyház kiirtásában első jeles, az 
amerikai kőmivesek nyilt barátságával dicsekszik e miatt. 
A bécsi zsidó sajtó, a prágai fizetett csőcselék, a salzburgi, 
linzi községtanácsosok eleget te t tek; hazánkban? — épen 

l0) Uni tà catt . 49. sz. 27. febr. 1867. 
" ) Monde 15. sz. 16. jan. 1867. 
») Union 89. sz. 30. mart! 1867. 

april végső hetében egyetemes lett a lapokban azon fellépés, 
melyet oly sokszor jósoltunk, sőt azon durva megvetés, mely 
a legkomolyabb P. Naplóban a kath. egyház egész jogi 
állásáról oly felötlő lett. 

Ily jeleneteket nem lehet szem elől téveszteni, nem 
szabad értéknélkülieknek tartani, az egész cosmopolitai 
összeesküvés tervéből kell értelmezni. Az elmék egymáshoz 
vonzatnak, s a két irány, katholikus, és ellenes tisztán áll. 
Minden, ami a kath. egyház ellen tétetik, mondatik, az 
egyetemes összeesküvés tervéből történik, vagy abba felvé-
tetik. Minden gonosz tett, minden téves tan, az egyetemes 
roskadás czéljára dolgozik. Roma ellen harczol, aki bárhol, 
bármiben, bármikép a kath. egyház jogait csorbitja, töri, 
gázolja. Ezt akarják az olasz kőmivesek, ezt Ígérte meg 
nekik az egyetemes összeesküvés, lehetünk tehátj készen. 
Az okosak mérsékletre inthetik a tüzeseket, sőt meg is 
feddhetik, de a terv marad, csak kivitelének idejéről, mód-
járól lesz közöttök, ha lesz, perlekedés. A mérsékleti intés, 
a tüzeseknek adott megfeddés, ne ámitson el minket, hanem 
a nagyobb veszélyről oktasson. 

Ez a mai állam, kisebb, nagyobb adagban. Sem Isten, 
sem Krisztus, sem egyház, tehát pogányság. A régi pogány-
ság ismert, tisztelt Istent, a mai semmi Istent sem tisztel, 
roszabb tehát a régi pogányságnál. A régi pogányság nem 
ismert ker. államot, ker. társadalmat, tudatlanságból volt 
tehát pogány, a mai pogányság mindezt ismeri, tehát aposta-
sia az ő jellege. Beszel törvényről, habár hol Isten nincs, ott 
törvény sem lehet, törvénye tehát az egyesek akaratja, mely 
mások lelkismeretével ellenkezvén, ezt lenyűgözi, üldözi, az 
Isten helyébe magát tólja fel. A lelkismeret szabadsága, 
melyről beszélni szokott, csak tettleges lelkismeretlenség. 

Beszélnek erkölcsről, — ekkor pénztárczámat féltem, 
beszélnek Istenről, — az istenkáromlások ellen imádkozom, 
— szabadságot kiáltoznak, — dolgaimat rendezem, mert a 
tömlöcz aj taja közel van. 

Igy rendezik, igy boldogítják a világot. Amit eddig 
dúltak, nem lett jó, mert a dulást végre nem hajtották. Min-
den kísérletnél comprehendebantur in consiliis, quibus 
cogitant, — egyetemes dulásra készülnek, hogy az emberi-
ség átka reájok szálljon, s lesznek dormientes vulnerati in 
sepulcro, a vipera sorban megmarja a nyeglyéket, kik az 
Isten ellen, vagy Istenen kivül rendet, kath. egyház ellen, 
vagy egyházon kivül társadalmat kerestek. 

Mi azalatt készülve minden küzdelemre, szemeinket a 
külső pompák fényei között is megőriz ve,emlékezzünk az Isten 
ígéreteire „non praevalebunt," készüljünk kötelességeink tel-
jesítésére. Nekünk is kijut elég nagy rész. -Ami a küszöbön 
van, s egész Európát fenyegeti, nem vonjuk szemléinkbe ; tűz-
zel játszottak, tűzzel vesznek, — lesz vipera-marás. 

Roma nem a pápai államok, nem Italia, nem Europa, 
hanem a világ fővárosa. Mindnyájan sajátunknak nézzük, 
mint sajátunkat védeni köteleztetünk, s védeni fogjuk, ha 
az egyházat hazánkban megvédjük. Az egyház világhely-
zete adta Romát a pápáknak, e világhelyzet az Isten müve, 
Roma örökké a pápák, a kath. világ birtoka marad. Elve-
hetik, de mint a forradalmárok is bevallják, vissza fog 
adatni ismét. Az egyház függetlensége a világi hatalom irá-
nyában dogma ; legelső lehozás a dogmából, hogy a pápa 
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világi fejedelem legyen, mert az alattvaló nem független, s 
ha az egyház feje nem független, az egyház sem lehet ilyen, 
vagyis mihelyt a pápa fejedelemségét feladnék, azonnal a 
dogmát tagadnék. Ez a pápai fejedelemség megdönthetlen 
alapja. Azért a dogmát akar ják megdönteni, — az egész 
kereszténységet kiirtani, — uj musulmannok Európában. 
Tudják, hogy ezélt nem érnek, — de a gonoszságot le nem 
ölthetvén, dúlni fognak, mig dúlásaikban a társadalom rom-
jai alá magokat el nem temetik, — s akkor fogják látni, 
akik életben maradnak, — a vipera a kuruzsolókat meg-
marta, — comprehenduntur in consiliis, quibus cogitant. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a szepesi székesegyházi káptalannál követ-

kező fokozato| előléptetést legkegyelmesebben helybenhagyni : K é s-
m á r s z k y Román éneklő-, M a c h a y József őrkanonokká, J a n e s -
k ó János székesegyházi, K u c s m a András árvái, G r u s z Sándor 
liptói föesperestté, B e r z s á k József és L i p t a y Ferencz a nyoleza-
dik és kilenczedik kanonoki székre, a megüresedett kanonoki állomásra 
pedig A n d r e á n s z k y Boldizsár gnezdai plébánost kinevezni méltóz-
tatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége S c h w e n d t n e r Mihály pesti belvárosi 
plébánosnak 15. Mariae V. de campo Strigoniensi apátság czimét leg-
kegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

PARIS, apr, ti án. Tegnap, vagyis csütörtökön, a se-
natusban két tárgy került vitatás alá, — egyik a temető, 
másik az elaggott papok nyugdija. Az első tárgyban szere-
pelt Páris városának történetében örök emlékű személyes-
ség, Haussman, születésre nézve német, nemzetiségre franczia, 
politikára pedig csontostul bőröstül császári. 

A párisi három temető elégtelen. Ezt mindenki J á t j a , 
Evenkint 40—45,000 halott nagy tért követel, melyet a kö 
zeli földek nem adhatnak. A politikai törvényhozás sokszor 
vesződött e tárgygyal, — volt már oly rendszer is, hogy a 
szegényeket ötödével is egymásra rakták egy sírba. Ezen 
eljárásnak kellemetlenségeit kiki belátja, s a franczia egyen-
lőségi fogalmakkal teljesen ellenkező, hogy a gazdagabbnak 
kizárólag egy gödre legyen, azután ,5—8 szegénynek is-
mét egy. Valamint a^élet'ben, ugy a haiálbart is egyenlők 
akarnak lenni az emberek. A császárság alatti törvényhozás 
yalóba%mindenkinék egy sírgödröt rendelt, s ahoz egy egész 
nemzedékre számítva": .40'évest. De igy a sírkert azonnal ki-

' fogyott, anélkül, hogy újra lehetne kezdeni a temetkezést 
elölről. Nem volt mást mit tenni, mintsem messze a főváros-
tól, négy mértföldnyire 8000 holdas földet vásárolni, s a fő-
városból e czélra szolgáló vasutat építeni. Az egészség ügye 
ezáltal sokat nyerne, csakhogy a sok kellemetlenségek mel-
lett, a halottak sírjai körül gyakorlott vallásosság ^okat fog 
veszteni. Mert eddig naponta, vagy vasárnapokon a rokonok 
a sírokat látogatták, ápolták, díszítették ; ezután mindez 
legnagyobb részt el fog maradni. De ez a szükség, Paris na-
gyobbodik, ma közel két millió lakosa van, évenkint 45,000 
halottal, 20 év múlva a lakosság három millióra nőhet, 75,000 
halottal évenkint. 

A senatus figyelemmel hallgatta a város főconsulát, a 
hires Haussmant, s ugy látszik, a terv sikerülni fog, hogy a 
temető oly messzire essék. 

A másik tárgy aggkor, betegség, vagy más becsületes 
okok miatt képtelenné vált papok elláttatása. Erre néhány 

papnak kérvénye adott alkalmat, kik folyamodtak a sena-
tushoz,hogy valamint az államszolgák 30 évi szolgálat után, 
ugy a plébánosok is nyugdíjra jogot kapjanak. 

A kérdés, amint az első tekintetre feltűnik, a méltá-
nyossági, opportunitási oldal mellett, elvit is tartalmaz, t. i. 
állam-szolga-e a pap ? létezik-e közte és az állam között 
szerződés ? Ha nem államszolga, közte és az állam között 
tacitus szerződés nem létezik ; ha nem létezik ily szerződés, 
nyugdíjra joga nincsen. De ezen körülmény nem zárja ki, 
hogy más még felsőbbrendű indokok nem javasolnák, hogy 
az állam az igy szolgálatképtelenné lett plébánosok becsüle-
tes elláttatására ne gondoljon. 

A kérvény-bizottmány beadta a véleményezését, hogy 
az egész ügy a kormány figyelmébe ajánltassék. 

Erre a kormány megbizottja, Genteur, igen nevezetes 
előadást tartott, mely a franczia senatust arra birta, hogy 
csak is ezen előadás értelmében akarja a kormányhoz át-
tenni a kérvényt. Nem kell szem elöl téveszteni, hogy Fran-
cziaországban a vallás költségeit a kormány fedezi, és pe-
dig az egyháztól elvett jószágok kárpótlása czimén. Nem 
ajándék ez tehát, amit az állam ad, hanem kötelesség ; a 
püspök is és a plébános nem az államét, hanem a magáét 
élvezi. Hogy azután a kormánybiztos előadásában a császári 
kormány magasztaltatik, ez senkit sem lephet meg, tud-
ván, hogy ennek akkor is legjobbnak kell lenni, mikor leg-
roszabb. 

Igy szólt pedig a kormánybiztos Genteur : Uraim ! A 
papok visszavonulása a hivataltól, már hatodszor vau önök 
elé terjesztve. A tárgy már mély tanulmányozást, széles elő-
adást, s ünnepélyes vitát idézett elő. Eljött tehát az idö, 

'hogy határozzanak, s a kormány engem megbizott, hogy az 
általa szem előtt tartott indokokat előadjam. 

Az állampolgári s katonai hivatalnokoknak van joga 
nyugdíjra, melynek aránya előlegesen vau meghatározva ; 
ha kérdés támad, van egy törvényszék, mely a kormány és 
az illető nyugdíjazandó között itél. 

Ez igazságos ; mert az állam szolgája, midőn szolgá-
latba lép, tudja, hogy bizonyos számú évek lefolyása után 
nyugdijat kap. Közte'és az állam között szerződés van, mely 
évenkint megujittatik,midőn neki a fizetés az állam kincstá-
rából kiadatik. 

Ugyan-e ez a pappal is V Ez a kérdés, mely önök 
előjt fekszik. • 

•Mielőtt az elvi kérdésbe ereszkedném, előadom az ed-
digi szokásnak folyamát ez ügyre nézve. 

A méltóságokra nézve az egyházban az 1806-i tör-
vény szerint ott van a saint-dénisi káptalan, hova a püspö-
kök visszavonulnak. Dicső foglalkozás, hogy miután a me-
gyéket kormányozták, örködjenek s imádkozzanak Fran-
cziaország fejedelmeinek sírjai fölött. 

A püspökhelyettesekre nézve van törvényünk 1810-ből, 
mely nekik, ha három évig szolgáltak, évenkint 1500 fran-
kot biztosit, bármily hivatalban legyenek. Ez 1824-ben is 
megerősíttetett, s e czélra az állam évenkint kiad 40,000 
frankot. 

A püspökök tehát és a püspökhelyettesek igy el vol-
nának látva. Hanem ezeken kivül van 45,000 plébános és 
káplán, s azonfölül 10 , -11 ,000 pap mindenféle hivatalosko-
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llásban, u. m. tanár, tábori pap, stb. Ez oly személyzet, mely 
minden kétségen fölül figyelmet érdemel. 

Mi ezekre nézve a gyakorlat ? 
Legelőször tudnunk kell. hogy nincs semmiféle beteg-

ség, mely ezeket képtelenné tenné, mert ha megöregesznek, 
a püspök ad nekik kanonokságot, vagy pedig plebánoshe-
lyettest. 

Akik pedig a betegség által egészen képtelenekké lesz-
nek, ezeken mindeddig kétféleképen van segitve. 

I. Napoléon 1805 aug. 1-én kiadott rendeletében az 
egyházmegyei nyugdíjazásra az alapot megtette, mely mai 
napig igen gyümölcsöző volt. Azóta 54 megyében keletke-
zett nyugdij-alap, mely a templomi székek dijaiból, a pa-
pok önkénytes adományaiból, és a hivek adakozásaiból sza-
porodik. Ezen alap némely megyékben 800—1000 frankot 
ad az ellaggott vagy elbetegedett plébánosoknak. Más 
megyékben szük az ellátás, némely megyének alapja sinc3 
erre. 

Első mód tehát az elbetegedett plébánosokat ellátni, a 
megyei nyugdij-alap A másik — az állam által adott sege-
delmezés. 

Ugyanis, I II . Napoléon bevégezni akarván az első csá-
szárság által kezdett gondoskodást, 1853 jun. 28 áról kelt 
határozatával átalános nyugdíj-alapot rendelt, mely az ál-
lam pénztárából a megyei nyugdíj alapokat segedelmezze. 

Egy más császári rendelet 1860-ból mart. 28-áról meg-
alapítja azon föltételeket, melyek mellett a plébánosok jo-
gosan fordulhatnak az átalános nyugdíj-alaphoz. 

Eme segedelem évenkint 400,000 frankból áll és egy más 
216,475 f ranknyi segélyből, vagyis 616,476 frankból, me-
lyet az állam évenkint ad a papi nyugdijakra. 

Ezen összegen fölül az állam évenkint még más 
380,000 ad eme czélra. 

Végre 85,000 frankot . 
A megyei nyugdijakon fölül tehát az állam annyi 

pénzzel járul az ellaggott és elbetegesedettt papok segedel-
mezésére. 

Ennek folytán évenkint 1450 pap kap 600-, 500-, 
405 f ranknyi segélyt, ahoz, amit az ily pap a megyei nyug-
dij-alapból kapni szokott. 

A 380,000 f rank 1803 pap között, a 85,000 pedig 115 
pap között osztatik ki. 

Ma tehát csak arról volna a szó, 1350 pap helyett 
kell e 2000 papot segélyezni ? • 

Meg kell említenem, hogy eme nyugdíjazási segély a 
püspökök által helyben van hagyva. 

A folyamodók még többet akarnak. Ok akarnák, hogy 
ami eddig puszta segélyezés volt az állam részéről, az köte-
lességül tétessék, amit eddig a papok kap tak , arra ezután 
joguk legyen. 

Uraim ! Az egyház soha nem adott jogot a nyugdíjra . 
Még a forradalom előtt is, mikor az egyház sajátjából élt, az 
ily hivatalképtelen papoknak nem adott többet, mint victum, 
vestitum, habitaculum, honorem. Ezek pedig egy rangra 
aka rnak tétetni az állam hivatalnokaival, hogy bizonyos 
évek lefolyása után, aká r képesek, akár képtelenek az egy-
házi szolgálatra, joguk legyen a nyugdijra. Ezt az egyház 
soha nem tette, mert ez ellenkezik azon fogadalommal, 

melyet a pap az ő papszenteltetésénél tesz, hogy holta nap-
jáig az egyház szolgálatjába felajánlja magát. 

1807-ben ugyan a papi nyugdíj kötelezettség volt az 
állam részéről, de 1853-tól óta e kötelezettség megszűnt. 

A császári rendelet tehát az egyház elveivel teljesen 
megegyez. Valóban, aki a cultust az ő tábornokainak, az 
akadémia, a legfőbb politikai személyiségek véleményezése 
ellen visszaállította, az az egyházzal nem ellenkezhetett. 
(Csak VII. és IX. Pius kinoztatásában.) Adott a császár a 
püspököknek méltóságos nyughelyet Saint-Dénis-ben, adott 
a plébánosoknak közel 1500 frankot . 

De a császár mégis az egyház elvét fel tartandónak 
vélte, hogy e nyugdi j ra ne legyen jog. S miért '? Mert a pap 
nem államszolga, mert a papnak hivatása holtig, tehát a 
lehetőségig szolgálni, mert a pap nem szerződésileg, hanem 
hivatásból szolgálja az Istent, az egyházat, — az ő j e l l e g e . . . 
önfeláldozás holtiglan. 

A világi vagy koronái államszolga számithatja szolgá-
latának éveit, de ha a pap tenné ezt, csak önfeláldozását 
lazítaná, méltóságát a hivek előtt igen alászállitaná. 

A pap hivatást teljesít, mikor szolgál ; köteles tehát 
ennél maradni, mig csak testi ereje el nem hagyja. A pap 
lehet agg, lehet beteg. Mikor hajszálai megőszülnek a kor 
és a szolgálat terhei alatt, épen akkor legnagyobb az ő er-
kölcsi tekintélye, leghatályosabb az ő befolyása, mert akik 
élnek, azoknak nagyatyáit , atyáit eltemette, mindnyájokat 
keresztelte, az iskolában oktatta, fájdalmaikban, örömeik-
ben részes volt. S habár szava elgyengül, tapasztalt szent 
élete ékesebbszóló minden fiatal ékesszólásnál. 

Ily pap, valóságos lelkiatya, s nem volna jó, ha felne-
velt fiait elhagyná. E papnak az ő plébániája valóságos 
arája, hic vivendum, hic moriendum, öt csak a halál választja 
el fiaitól. 

íme az elv, melyet az egyház vall az ö papjaira nézve, 
s melyet a császárság mindig tisztelni s föntartani akar , és 
ezen értelemben kéri a kormány a senatust, hogy végleges 
határozatot hozzon. 

Kétségkívül azon papról, kit testi erő elhagyott, gon-
doskodni kell. Mi nem hagyhat juk el őt alamizsnára. De 
mikor róla gondoskodni akarunk, az állam a püspökséggel 
egyértelmüleg gondoskodjék erről. 

Legyen gond az ily papról, de ne legyen erre jogi, 
hanem erkölcsi kötelezettség. Az ily pap tudhatja, hogy 
felöle gondoskodva lesz, de ne legyen erre joga, mint az 
állam hivatalnokainak van, mert a pap nem államhivatalnok. 

Felelni kell tehát a kérvényezőknek, hogy a papi nyug-
díj soha sem lehet államkötelesség, hogy e nyugdíj soha sem 
lehet egyforma jellegű az államhivatalnok nyugdijával, mert 
a hivatalnok és a pap nem egy. A hivatalnok meghalhat 
bárhol, de a papnak az oltár lépcsőjén kell meghalni, mely-
nek szolgálatjára életét feláldozta. 

Lesz róla gondunk, ha testi erejéből kifogy, de ezt 
államkötelesség gyanánt ki nem mondhatjuk ; lesz gond 
róla, de erre neki nem lehet joga, mert ő nem az állam 
hivatalnoka, hanem az állam alattvalóinak lelkiatyja, az 
egyház szolgája. 

Cultusbudgetünk évenkint szaporodik, 1847-ban 36 
millió volt, 1863-ban 48, ma pedig 51 millió. A pap nem 



fizetést kap, hanem ellátást, hogy ő éljen, hogy alamizsnát 
osztogathasson. Az állam igen jól tudja, hogy cultusbugdetje 
a szegénység és a szent dolgok föntartása. Az állam hivatal-
nokainak van fizetésök, a papoknak pedig tisztességes 
élhetésök." 

Ily előadást, kivált egy világi embernek részéről, csak 
a legnagyobb rokonszenvvel üdvözölhetünk. Az egyházi 
elveknek ismerete, oly pontos fejtegetése, a püspöknek 
ezen ügyben elismert joga, méltán örömmel lephet meg 
mindenkit.*) 

ROMA, april 20-án. E hó 12-én városunk örömben 
úszott, kettős emlékünnepet ülvén, a szentatya Rómába 
visszatérésének, és a város falain kivül levő sz. Ágnesről 
czimzett templom összeroskadása alkalmával, a pápának való-
sággal gondviselésszerű megmentésének emlékünnepét. Az 
ünnep fényben és nagyszerűségben messze túlszárnyalta a 
mult években tartott ünnepélyek bármelyikét. A romaiak 
buzgalma nemcsak nincs apadóban, hanem növekszik mind-
inkább. Mennél többet és inkább sértegeti és fenyegeti a for-
radalom a pápakirályt, annál buzgóbban sietnek a hü roma-
iak valóban nagyszerű tüntetések által hüségök és szerete-
tök tanujeleit adni. Bármint fondorkodjék a forradalom, 
Roma mindig a pápák Romája maradand, egy törpe kisebb-
ség hitegetések által félre vezettethetik, de a nagy többség 
szivvel és lélekkel ragaszkodni fog a pápasághoz, mely min-
den időben fényét, jólléte alapföltételét, büszkeségét képezte. 
Nem vagyok képes leirni mindazon szépségeket, melyeket 
e napon az elragadott sokaság a város különböző utczáin, 
terein, szemlélhetett, csak futólagos, tökéletlen vázlatát 
nyújthatni. Hajnaltól fogva a város összes templomaiban, 
különösen szent Ágnesnél, hová a bibornokok, a propaganda 
tanárai, s növendékei gyülekeztek, a papok a hívekkel egye-
sülten égfelé emelték kezeiket, hálákat adandók Istennek 
a kettős emlékünnep kegyelmeiért, és kérendők öt, hogy 
nyújtsa még hosszura IX. Pius életét és őrizze meg egy má-
sodik számkivetés fájdalmaitól. 10 órakor a s. Andrea delle 
fi-atte templomában ünnepélyes „Te Deum" tartatott. Délu-
tán a ripetta partjai hosszában horgonyzó hajók mindenféle 
színű zászlókkal diszittettek fel, és taraczklövések között 
tűzték fel az árboczokra a pápai lobogót. A pápai sereg ka-
tonái a tágas Macao téren gyülekeztek, várandók ö szentsé-
gét, hogy áldását vegyék, végre az „ave Mariát" jelző ha-
rangok megkondulásakor kezdetét vette a legmegragadóbb 
látvány. Csekély időközben Roma összes utczái, téréi, tem-
plomai, obeliskjei, emlékei, kutai, palotái fénytengerben úsz-
tak. A romaiak különös ügyességgel birnak az ünnepi dí-
szítés minden nemeiben, és tegnap csakugyan túltettek ma-
gukon. A költségek önkénytes ajánlatok által fedeztettek. 
A város minden rangú és rendű polgárai részt vettek ez ün-
nepély létrehozásán, melynek emléke soká fog megmaradni. 
A tömeg roppant volt, és sok helyen a közlekedés majdnem 
lehetlenné vált, a betegeken kivül mindenki talpon volt, és 
daczára a roppant sürgésnek, a rend egy perezre sem zavar-
tatott meg. Családi ünnep volt, melynél nem hiányzott semmi, 

*) Magyarországban alig találkoznék világi ember, aki ily elő-
adás megtételére képes volna , s miért ? mert az egyházi tanulmányo-
ka t elhanyagolják. Szerk. 

a pápának, ki valóban atyja népének, jelenléte sem. A jó IX. 
Pius, ki Ave Marián túlra soha sem szokta visszatérését a 
Vaticánba halasztani, ezen alkalommal kivételt tett, meg 
akarván jutalmazni jelenlétével és elismerő nyilatkozataival 
a jó ízléssel és nagyszerűen az ő tiszteletére rendezett kivi-
lágítás eszközlőit. Öt órakor délután kiindulván palotájából, 
először sz. Ágnes templomába kocsizott, hol a délesti ajta-
tosságban részt vett. Innét sürü néptömeg között Macao te-
rére jött, hol a pápai hadsereg, mint emiitök, fel volt állitva. 
Itt részére készített trónon foglalt helyet, és szemlét tartott 
az előtte elvonuló vitézek fölött. Besötétedvén, a szentatya 
ismét kocsira ült, megszemlélendő a kivilágítást. A „négy-
forrás" teréről nézte a tetőtől talpig gázzal világított két 
obelisket, t. i. a Trinità dei monti, és a Quirinál hegyén le-
vőt. Innét a pápa a spanyol piaezra ment, honnét a Trinità 
dei monti felé felvezető lépcsőzet tüz és világosság-tengere 
gyönyörű látványt nyújtott. A Colonna tere különösen ma-
gára vonta a nézők figyelmét, hol egy épület egy középkori 
palota homlokzatát tünteté fel, az akkori építészet minden 
részleteivel, festett üvegablakaival, fegyvereivel, és hadi jel-
vényeivel ; az emlék előtt két ugyanazonkori viseletű vitéz 
sisakjaikkal és széles kardjaikkal. Ez a hűséges ragaszkodás 
jelképe volt, és a pápai hadsereg tisztjei gyülhelyöknek e 
fényes kidiszitésében valóban ihletett Ízlést tanúsítottak. A 
Rotonda terén, a Pantheon nagyszerű oszlop csoportozata 
előtt ezer tüzcsillag közepében egy óriási kereszt mutatko-
zott, szemben pedig figyelemreméltó kép, mely a pápát áb-
rázolja, ki a világ összes püspökeit az apostolfejedelmek 
1800 éves vértanuságnak emlékünnepére meghívja. A 
Navona piaczán különösen szép látványt nyújtott Bernini 
kútjának és tágas tér emlékoszlopainak bengáli tüz általi 
megvilágítása. A virágok terén át a pápa az angyalhidjára 
érkezett, hol a péterfillér müve nyert megdicsőítő kifejezést. 
Középén az apostolok fejének colossalis szobra volt, és 
két oldalán két igen szép festmény, melyek egyike Pétert 
ábrázolá, amint az első hivek adományait fogadja, a másika 
IX. Piust, amint a kath. világ péterfilléreit veszi. Végre a 
pápa visszatért a Vaticánba a Pius terén át, mely egész vi-
rágos kertté volt átvarázsolva. Az egyház magas feje végig-
vonulván a folyton változó sürü néptengeren, ismét tapasz-
talhatta, mennyire tiszteli és szereti öt népe. April 12-ike 
szép nap volt lelki örömmel, reménységgel, vigasztalással 
mindannyiunkra, különösen a pápára nézve, kinek szive min-
dennap annyi keserűségek által elárasztva, melyet az isten-
telenség neki okoz, néhány órán át valódi örömöt élvezhe-
tett, végre a rómaiakra nézve, kik szép törekvéseiket sze-
retett fejedelmök részéről kedvesen fogadtatva láthaták, és 
kik ismét alkalmat nyertek a pápakirálynak nagyszerű nyi-
latkozatokban, ragaszkodásukat, szeretőtöket, és hálás ér-
zelmeiket megmutathatni. — Ez a romaiak válasza, Garibal-
dinak ostobaságig ment felhívásaira. 

VEGYESEK. 
Örömmel vettük, s nagyobb örömmel lapozgattuk a 

Pécsről beküldött igen csinos kiadású három könyvecskét, 
melyeknek tartalma ugyanegy, a Szent Szűz hét fájdalmai-
nak tisztelete, a pécsi és más hivek hasznára, épülésére, 
Bécsben három nyelven (magyar, német, irill,) Sartori Ká-



roly által kiadva. E könyvecske a pécsi székesegyházban 
megújított Mária-kápolnára vonatkozik, s az ott ajtatosko-
dóknak kézikönyvül szolgál. Amely képek a kápolnában in 
fresco festve vannak, ugyanazon hét kép a könyvecskében 
is jeles metszésben található, s igy a buzgó hivek a rövid el-
mélkedést, és imádságot, melyet könyvecskéjükben találnak, 
a falon megfelelő képhez, ha nem is testileg, de lélekkel 
fordulva végezhetik. A kápolna kiujitási költségekben ngys. 
s főt. Jónás József őrkanonok ur nagyrészt osztozott, bizo-
nyosan e könyvecske kiállitása is az ő érdeme lesz. Ki fog 
e könyvecske osztatni tanulási jutalomajándék gyanánt, 
amire igen alkalmas, s akik az ifjúságnak ily ajándékkal 
akarnak kedveskedni, Sartoritól Bécsből megrendelhetik. 
Az imakönyvecskék kiadója buzgó kath. óhajában e sza-
vakkal ajánlja a ker. lelkeknek e könyvecskét : 

Jer keresztény hivő, 
Vedd e képes könyvet, 
A fájdalmas Szűzzel 
Együtt hullass könyet. 
Megvigasztalódva 
Fogsz innen távozni, 
Örömmel térj vissza 
Buzgón imádkozni. 

Megjelent a bold. Szűz Mária szolgáinak nevezett rend 
Magyarországon s Austriában levő tartományára szóló név-
s helytár a folyó évre. A rendnek e tartományban van 8 
háza, melyek közöl 3 Magyarországban. A rend romai fő-
nöke Mura Ponfilius, tartományi főnöke Ackermann Ignácz, 
lakik Pesten. A négy defhjitor közöl egyik magyar, Renn 
Isidor atya a pesti házból. Van a rendnek 41 felszentelt 
papja, 8 szerzetes növendéke, 7 laicus testvére, összesen 56 
tagja, kik közöl egyik a pesti házban hittudor. A szerzet 
Nestora Stankovits Chrysostom, aki most 73-ik évben van. 

Mily mértékben adják a szabadelvűek a szabadságot, 
elég bizonyiték Italiában az, hogy a szétüzött szerzetesek 
épen azon szabadalmakkal láttattak el a szentatya által, 
melyek csak a hitküldéreknek szoktak megadatni a pogá-
nyok között. Igy például : minden magánkápolnákban na-
ponkint misézhetnek, s vasárnaponkint mindenki, aki a zár-
dából elűzött szerzetesnek miséjén jelen van, az egyházi ca-
nonnak, de audienda missa in festa die, eleget tesz. Hol hár-
man vannak bármely profán házban, azonnal nyithatnak 
kápolnát, mely bármelyik zárdai templom jogaival, szaba-
dalmaival fel van ruházva, a folyosókon rendezhetnek viam 
crucis cum indultibus apostolicis, mint saját templomaikban 
tették. A böjtre minden szabadalmakkal élhetnek, melyek a 
laicus híveknek megadatnak, gyónhatnak bármelyik appro-
batus papnál, végrendeletet tetszésök szerint csinálhatnak, 
pénzt és mindent, amire szükségök vagyon, elfogadhatnak, 
utazhatnak vasúton, szekeren, vagy lóháton, s a római fő-
nök ezen kivül több felmentvényeket is adhat, amint czél-
szerünek fogja találni. — De ez csak a házaikból rablók 
módjára kivert, kiűzött, kifosztott, megrablott olasz szerze-
tesekre nézve adatott meg a szentatyától 

A pécsi székesegyházi káptalan egyik igen érdemes 
tagját vezette a sírba april 24-én, Vörös Mihály, éneklö-
kanonokot, magócsi apátot, hittudort, aki april 22-én, élte 73, 
áldozársága 50-ik, kanonoksága 27-ik évében ajtatosan 
meghalt. 

Hallerkeői gróf Haller Ferencz, nagyváradi 1. sz. kano-
nok, b. Szűzről nevezett adonyi prépost, april 25-én élte 
62-ik évében, hosszas szenvedés után ajtatosan meghalt. 
Halott teste az általa emelt kápolnába, szülőinek hamvai 
mellé, a váradolaszi sírkertben tétettek le. — Lux perpetua 
luceat ei ! 

Egy prot. házassági végelválás perirataiból. A tényálla-

dék ez. A. zsidó fiu viszonyba lép B. ker. leánynyal. A. fiu 
protestáns lesz, B. leányt nőül veszi, s zsidó szülőihez bevi-
szi. A szülők kínozzák a nőt. Hat hónap után a férj eltűnik 
a házból, a nő beteg lesz, a szülők a városerdőbe vonulnak, 
a beteg nőt a kegyelem ápolja. A nő eltartási dijért pert 
kezd, megnyeri. A férfi elválási pert kezd kiengesztelhetlen 
gyűlölet indokából, s két törvényszéken megnyeri. Mivel in-
dokolja a férj a gyűlöletet, nem tudjuk, a kir. tábla avval 
indokolja, hogy a férfi kiengesztelődni nem akar. A nő ügy-
véde B. igy szól a 3-ik törvényszék előtt : „Hova vezetne 
az, ha a házasság felbontásához elég volna az, hogy valame-
lyik fél egyszerűen azt mondaná : én nőmet (6 hónap után) 
meguntam, tehát elhagyom. Nem az ágyasságig aljasitaná 
le az ily szabados cselekvés a házas életet ? avagy egyen-
jogú szerződő fél marad-e ily viszonyok közt a nö ? nem 
bizony, hanem a férfi szeszélyétől függő ideiglenes kéjelgés 
martalékává válnék. S váljon egy gazdagabb házasságrai 
kilátás nem fogná-e a lazábh lelkismeretü férjjel nejét mind-
annyiszor elhagyatni, ahányszor kedve tartaná, s ahány-
szor kedvező kilátásai volnának ? Ily elv mindig csak a nő 
rovására nyújtana kedvezményt. Avagy megfelelne e az a 
közerkölcsiségnek ? emelné-e ez a családi élet tisztaságát? 
De a legegyszerűbb közjogi szerződések sem bontathatnak 
fel egyoldalulag ; csak a társadalmi élet alapja, a családi élet 
legyen ily törvényenkivüli állapotban ?" — Bizony pedig 
ugy van, mihelyt a dogmától eltérünk, a nő kéjeszköz lesz, 
kegyelemből fog tartatni,lia tartatik, a társadalmi élet alapja 
a kath. egyházon kivül meg nem állhat. Az ügyvéd erköl-
csi érvei legerősebbek, prot. alapon pedig leggyengébbek. 

Egész muszka birodalomban van 3200 elemi tanoda ; 
tehát 75 millióra vévén a lakosságot, 1500 lakosra esnék 
egy tanoda, s 70 lakosra egy tanoncz. 

Európában 1509 szinház van, Italiában 346, Franczia-
országban 337, Németországban 191, Spanyolországban 168, 
Angolországban, Austriában 150, Muszka birodalomban 44, 
Belgiumban 34, Németalföldön 23, Svajczban 20, Svéd- s 
Norvégországban 18, Portugalliában 10. Van elég mulatság; 
és mivel mind eme színházak községi, vagy állami költségen 
emeltettek, középszámmal vevőn egy szinház felállítását egy 
millióra, költetett tehát 1.509 millió. 

April elején a spanyol senatusban a ministerium he-
lyeslése volt a szőnyegen. Helyeseltetett pedig a kormány 
eljárása 246 szóval négy ellenében. Bravo Gonzales az el-
lenzék szónokaihoz fordulva mondá : „A forradalmat le-
győztük, minek inognánk még határozatlanul, hogy a 
forradalomnak ismét alkalmat és időt engedjünk? Nem; 
én nem szerettem a simulási politikát, mely csak a forra-
dalomnak kedvez, és miután a forradalmi elemek tömöröd-
tek ellenünk, miért nem gyüjtenők mi is össze a fentartó ele-
meket ? Mondanák, hogy Európától elmaradunk. Spanyol-
ország őrzi a ker. hitet, s benne és vele minden szabadsá-
got ; én szeretek a kétezeréves tölgy árnyai alatt maradni, 
s ide az egész spanyol nemzetet meghívni." — Jobb későn, 
mint soha. Az ostoba szabadelvüsdiség rontotta meg Spa-
nyolországot, csak a kath. elv képes visszaadni neki a bol-
dogságot. 

A P. Napló i r ja : „A nem régiben elhalt Vörös Mihály 
pécsi kanonok több rendbeli jótékony hagyományai közt, 
a pécsi székesegyház árva-intézetének 30,000 ftot hagyott. 

Szerkesztői tudósítás. 
N. V. M—y. Kezünkhöz j u t o t t ; de az elégtétel már elvétetet t ; 

ne zavarodjék meg, hanem tovább is kitartással dolgozzék. A kovács 
annál jobban megszereti a tüzes vasat, s annál jobban üti, minél több 
szikrát hány, s ezekből a kovács keze is kap eleget : ugy vagyunk mi 
munkáinkkal is. Salutem ! A forditás mihamar megjelenik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTÁLOM : A polgári házasság. — Egyházi tudó-
sítások. — Irodalom. — Szentszéki határozatok. —Vegyesek. 

A polgári házasság. 
Van-e tehát, és mi köze az államnak polgárai 

házasságaikhoz ? E kérdésre IX. Pius ő szentsége 
Victor Emmanuel királyhoz intézett fentebb idéz-
tük levelében igy felel : „Tartsa meg a császár ami 
az övé, és hagyja meg az egyháznak ami ezé, nincs 
más mód a békességes egymás melletti létre ; hatá-
rozzon a polgári hatalom azon polgári következmé-
nyekről, melyek a házasságból származnak, de ne 
gátolja az egyházat a házasság keresztények közti 
érvényének szabályozásában ; — midőn a polgári 
törvény a házasságok polgári következményei iránt 
intézkedni akar, akkor kiindulási pontul vegye eme 
házasságok érvényét, avagy érvénytelenségét, ek-
kint, amikint erről határoz az egyház, maga nem 
lévén erre illetékes." ') A pápa tehát korántsem 
akar beavatkozni az állami hatóság jogkörébe, hadd 
szabályozza a házasság polgári következményeit, a 
felek vagyoni viszonyait, az örökösödést stb.; de 
másrészt engedje meg, hogy az egyház a házassági 
kötelék felett biráskodva Ítéljen, mely már magá-
ban véve erkölcs-vallási levén, a házasság szentség 
méltóságra való emeltetése által, még különös meg-
szenteltetésben részesült. 

Mind ezeket felhoztuk, hogy bebizonyitsuk, 
miszerint egyedül az egyház illetékes a házassági 
s jegyváltási ügyek feletti biráskodásra, miből a 
syllabus fentidézett 68-ik tételének hamis volta ön-
kényt következik; de erre még más érvet is hozha-
tunk fel. — Tudnivaló dolog ugyanis, hogy a ter-
mészetfeletti rend nem ütközik a természetibe, csak 
emeli ennek véges teremtményi erejét s igényeit, 
fölmagasztalva ugy szólván azt saját maga fölé. — 
Igy a házasság is szentségi jelleme által, mely az 
uj szövetségben reá ruháztatott, természetes eredeti 
tulajdonait korántsem veszté el, maradva ezentúl is 
önkénytes egyezkedés, vagyis férj és nő közti szer-

„Der Papst u. die mod. Ideen. 1. H. 

ződésszülte életközösség. — E házassági szerződés 
ugyanis megmérhetlenül különbözik más közönsé-
ges szerződésektől, ezeknél sokkal magasabb rangú 
lévén, mindamellett az ezeknél szükséges kellékek s 
föltételek nála is követeltetnek. — Ennélfogva a 
házassági szerződésnél, csak ugy mint egyéb szerző-
déseknél, szükséges, hogy valami hatóság létezzék, 
mely szabályozza, mely nem csak megkötésére 
nézve szabhasson bizonyos feltételeket, de adandó 
alkalommal meg is tilthassa, érvényes voltát bizo-
nyos feltételektől tevén függővé, és e hatalom, a 
házassági szerződés szentség, azaz lelki ügy lévén, 
csakis az egyházat illetheti. Valamint tehát az ál-
lam végrendeletekre, elzálogosításokra stb. nézve, a 
semmiség büntetése alatt szabhat és tényleg szab is 
bizonyos feltételeket; valamint ugyanazon állam 
bizonyos személyeket p. gyámság alatt levőket, pol-
gárilag halottakat, pazarlókat, nőket vagy örökre 
vagy bizonyos időre szerződés-kötésre képtelenek-
nek nyilvánithat s nyilvánit: ugy az egyház ugyan 
azt teheti az illetékességéhez tartozó házassági 
ügyekre nézve.2) — E tan nem ütközik abba, hogy 
az egyház a szentségek lénye körül nembir semmi-
féle szabályozó, másitó, rendező hatalommal ; — a 
szentségek közvetlen isteni rendelményüek levén, 
egyenesen és közvetlenül „ex opere operato" 3) szer-
zik a malasztot, ha a szükséges Istenrendelte külső 
jel tétetik s az alany részéről akadály nem forog 
fönn, anélkül, hogy az egyház ezt gátolhatná, ezért 
nem is gátolhatja, hogy a házasság szentsége ne 
szolgáltassék ott,ahol a házassági szerződés épen és ér-
vényesen létre jön, — de igenis van hatalma feltételeket 
szabni,melyek elhanyagolása a szerződést megsemmi-
síti, emez elhanyagolása képtelenekké téve a feleket 
a szerződés-kötésre, s ahol a szerződés érvénytelenül 
kötettetik meg, ott a szentség sem szolgáltatik, e 
kettő, mint láttuk, elválaszthatlanlevén egymástól.4) 

2) Kőnek V. k. 2. fej. 192. §. 493. 1. 
3) Conc. Trid. sess. VII. c. 8. 
4) Liguori, Conc. Trid. e. h. és V. Pichler „Summa ju-

risprudentiae etc." 1. IV. t. 1. §. 2 : n. 96. ed. Aug. Vind. 1741. 
36 
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Végül per analogiam még az ó-szövetségből is 
bebizonyíthatjuk az egyház ezen hatalmát. — Mó-
zes — Leviticus nevű — könyve ugyanis számos, 
nem csak természeti, hanem tételes akadályokat is so-
rol elő;5) ezek a zsidókat kötelezték, de nem kötelezik 
a keresztényeket, ezeknek házassági törvénykezése 
tehát tökéletlenebb lenne a zsidókénál, pedig szük-
séges, hogy e tekintetben tételes törvények létezze-
nek. Gondoljunk csak az igen közeli rokonok közti 
házasságokra, melyeket a természet ugyan nem tilt 
épenséggel, de mégis határozottan kárhoztat s me-
lyek épen ezért a zsidóknál semmiség büntetése 
alatt tilosak voltak. — Ha ezekre nézve az egyház 
nem birna törvényhozási hatalmat, ugy azt kellene 
mondani, hogy a kereszténység kevésbbé szigorú a 
természet törvényei megtartásában, mint a zsidó 
vallás, mely hozzá viszonyitva csak előkészítés, 
csak előárnyéka a jövőnek. — Ne is mondja senki, 
hogy a zsidóknál az Isten maga szabta ezen akadá-
lyokat; ez ott a rendes mód vala, az ó-szövetségben 
az Ur gyakran közvetlenül igazgatta a hiveket, 
vagy rendkívüli módon ihlett prófétái által; ellen-
kezőleg az uj-szövetségben közvetve igazgatja s ve-
zérli szentegyháza által, mely hatalmát isteni mes-
terétől nyerte, s azt a Sz.-Lélek csalhatatlan veze-
tése mellett örökké gyakorolja. 

Ezen isteni hatalom öntudatában az egyház 
máris az első századoktól fogva szabott ilyféle bontó 
akadályokat, s nem lehet tévesebb tan a syllabus 
69-ik tételénél: „Ecclesia sequioribus saeculis diri-
mentia impedimenta inducere coepit, non iure pro-
prio, sed illo iure usa, quod a civili potestate mutu-
ata erat" — hogy az egyház nem csak későbbi szá-
zadokban kezdett ily akadályokat szabni, s hogy 
ezt tette saját s nem valami az államtól reá ruházott 
jognál fogva, ezt könnyű bebizonyítani, akármelyik 
egyháztörténelmi tankönyvből. 

Már a legrégibb zsinatok, melyek actáit bir-
juk, szabnak ily akadályokat. A neocaesareai zsinat 
(mely 314. és 324. közt tartatott) második canonja 
igy hangzik: „ha valamely asszony két fivérhez 
megy nőül, ki legyen közösitve egész haláláig, ha-
lálos veszedelemben pedig csak ugy részesülhet 
poenitentiatartásban, ha megfogadja, hogy gyógyu-
lása esetében e tilos viszonyt megszakitandja." — 
E canon elég világos, az egyház megtiltja az asszo-
nyoknak megholt férjük fivéreihez menni nőkül, de 
akkor a világi törvény még nem tiltotta a sógorral 

5) 18. fej. 

való Összekelést, nyugaton ily értelmű törvényt 
csak Constantius császár hozott 355-ben,e) keleten ez 
még későbben történt Nagy-Theodosius alatt, s nem 
kevésbbé nevetséges lenne azt mondani, hogy a neo-
caesareai zsinat ezen akadályt a világi hatalom en-
gedelméből hozta, mert akkor keleten a pogány Li-
cinius uralkodott, ki bizony a keresztények üldö-
zését inkább, mint vallási ügyeik rendezését tartá 
szem előtt. 

Sz. Vazul valami Diodorhoz intézett levelében") 
ugyanezen akadályt emliti mint bontót, ezeket 
mondván: „Ily körülmények közt mindenekelőtt 
szükséges az uralkodó szokást tekintetbe vennünk, 
mint amely szent férfiaktól származva, törvényes 
erővel bir. E szokás pedig abban áll, hogy ha va-
laki, tisztátalan ösztöneinek engedve, két nővért vé-
szén el, ez házasságnak ne tekintessék, s azonfelül 
mindakettő ki legyen rekesztve az egyházi közös-
ségből, mig el nem válnak egymástól ;" — e levél 
373-ban Íratott, tehát Theodosius fentemiitett tör-
vénye előtt, de Constantius akkor már létező törvé-
nyét sem emliti, egész átalánosságban a szent elő-
dök hagyományára hivatkozva, mely törvényerejű 
s nem a világi hatalom valami engedelme- vagy 
példájára. 

Későbbi időkből számos egyéb példa közöl, 
hozzuk fel I. Kalixtos s I. Gergelyt. Ez utóbbi Au-
gustinus angol hittéritőhez szóló levelében tiltja a 
másodizbeni rokonok közti házasságot, ámbár tudta, 
hogy a romai törvény azokat megengedi, emez pe-
dig a rabszolgák s szabadok közti házasságokat el-
ismeri érvényeseknek, ellenkezve a világi törvény-
nyel, mely érvényteleneknek nyilvánította. 

Amit e tan ellenei, elkezdve Sarpi, de Dominis 
s Launoytól8) egészen a mai napig a történelemből 
ellenünk felhoznak, röviden a következőkre szorítko-
zik : — a keresztény császárok már a negyedik szá-
zadban s későbben gyakran reudeltek házassági 
akadályokat, illetőleg tilalmakat, s pedig a sz.-atyák, 
valamint zsinatok beleegyeztével, sőt nógatásukra, 
kik viszont nem ritkán a császárok ilyféle rendele-
teikre hivatkoztak is, miből következik, hogy az 
egyház nem magának, hanem igen is a világi hata-
lomnak tulajdonitotta az e téreni illetékességet. 

6) Godofredi Cod. Theod. ed. Lips. I. 337. 
7) Epp. II, 160; Migne t. 32. p. 623. 
8) Erre nézve kitűnően, mint szokott, értekezik Per-

rone „Prael. Theol." Tract, de matr. cap. I I I ; ed. Vienn. 
1844, Vol. VII. 217 s. k. 1. 
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Ez vagy álokoskodás, vagy a történelem csak igen fe-
lületes ismerete, mélyebben behatva a dologba épen az el-
lenkezőt olvashatjuk ki ugyan e mozzanatokból. 

Az egyház mindig s már ősrégi időktől fogva ugy ki-
vánta, hogy a világi törvénykezés helybenhagyva megerő-
sítse az ő házassági tilalmait, nem mintha az egyházi törvé-
nyek a világi hatalom beleegyezése nélkül nem bírnának 
kötelező erővel a hívekre nézve, hanem hogy ez által még 
a külső életben is nyomaték s hatály szereztessék számuk-
ra.9) E tekintet vezérlé a carthagói zsinat atyáit, midőn a 
császárt kérték, tiltaná meg világi törvény által, hogy az 
elvált felek egyike a másik élete folytán uj házasságra lép-
jen, mire nézve egyházi tilalom már létezett. Hasonló érte-
lemben cselekedett dicsőségesen uralkodó jelenlegi pápánk, 
midőn az osztrák concordatumban feltételül kikötötte, hogy 
az egyház házassági törvénykezése az állam részéről elfo-
gadtassák ; — vagy talán ö is azt gondolta, hogy az csak 
ezáltal nyer kötelező erőt ? 

Ilyféle felszólítások a keresztény állam eszméjében ta-
lálják igazoló létokukat, mely semmi egyéb az egyházi s 
világi hatalom közti legteljesebb összhangzat, egyetér-
tésnél; — és a keresztény fejedelmek engedtek e fel-
szólításoknak, rendelkezésre bocsátva világi hatalmukat az 
egyházi nézetek s törvények támogatására — amint Per-
rone a már többször id. helyen mondja „ne videar sine ta-
bulis hanc assertionem obtrudere ;" lássuk Justinian 137. no-
velláját, l u) ahol ezeket olvassuk : „Si civiles leges, quarum 
potestatem nobis Deus pro sua in homines benignitate credí-
dit, firmas ab omnibus custodiri ad obedientium securitatem 
studemus ; quanto plus studii adhibere debemus circa sacro-
rum canonum et divinarum legum custodiam, quae super 
salute animarum nostrarum definitae sunt ?" Itt a császár 
igen élesen és helyesen különböztet, a világi törvényekre 
„potestatem" de az egyháziakra nézve csak „custodiam" tu-
lajdonit magának, hasonló értelemben mondva ugyané no-
vella III-ik fejezetének alapján „his igitur, quae sacris ca-
nonibus definita sunt, insistentes, praesentem sancimus le-
gem" — az egyházi törvény tehát az alap, melyre Justinian 
hivatkozik, melynek védelmére alkotta e jelen törvényt. A 
trullumi zsinat actáit, mely a görög egyházi jog alapját ké-
pezi, a jelenvolt püspökök ugy irták alá, mint akik törvényt 
hoznak, II. Justinian császár pedig, mint aki e törvényt el-
fogadja, annak aláveti magát, — pedig e zsinat is több há-
zassági tilalmat szabott ; ez aláírási modor tehát bizonyítja, 
hogy akkor még a keleti birodalomban is érvényben volt a 
helyes, általunk védett nézet, miből nem lesz nehéz követ-
keztetni, hogy mi divott nyugaton, amire különben a „capi-
tularia" czimü törvénykönyvekből számos példát hozhat-
nánk fel, sok helyett egyet : Karlmann király egyik törvé-
nye igy szól1 '): „Elrendeljük, hogy a canonok határozatai 
szerint házasság-törések, és rokonok közti törvényellenes 
házasságok tiltassanak s a püspökök birói Ítélete szerint 
büntettessenek meg." — (Folyt.) 

9) Pen-one e. h. 247. 1. n. 217. 
, 0) De ord. epp. et cler. Tit. XX, praef. (Gothofredi D. kia-

dása szerint.) 
" ) Capit. II. c. 3. Collect. Baluz. t. I. p. 189. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 1-én. (Szabad egyház szabad államban.) 

Mily sok keserű vitának vétetett volna eleje, mily sok forra-
dalom, haszontalan versengés, s vérontás mellőztethetett, 
ha az állam intézkedései tételénél ezen elvtől soha el nem 
tért volna! Nem követeltük mi az államférfiaktól soha sem, 
hogy ök mind papok legyenek, s tanulmányaikat a katekiz-
muson tiíl ne terjeszszék ; de méltán követeljük, hogy mi-
dőn törvényeket alkotnak, tekintettel legyenek a katekiz-
musra s ezt, ennek tanait, elveit, parancsait, lia már jobban 
nem, legalább ugy ismerjék, mint a többi állami tudomá-
nyokat. Tudjuk mi nagyon jól, miszerint ebbeli állitásunk 
sok komoly tudósnak mosolyt von a jkára ; de ha „Az állam 
alkotmányában mindenek fölött tekintettel kell lenni a nép 
hitfogalmaira, s a vallásnak kell lenni, ami kiszabja az ál-
lamhatalomra nézve az erkölcsi lehetőség határait ;" — 
(Eötvös 2 424.) — akkor méltán követelhetjük az államfér-
fiaktól, hogy ismerjék a vallás alapelveit, tanait, parancsait, 
szóval a katekizmust. 

Az egyház független az államtól, de azért mert füg-
getlen, az államnak nem ellensége, iránta soha ellenszenvet 
nem tanusit, vele karonfogva akar haladni, tőle független-
sége mellett sem akar elválni, sőt az egyháznak dicső feje 
IX Pius 1852 sept. 27-én „Acerbissimum" allocutiojában s a 
syllabus 55. pontjában ezen elválást egyenesen kárhoztatta, 
mert az egyház tudja, miszerint a keresztény államélet esz-
ményét csak az állam közremunkálása mellett lehet valósí-
tani; de ha az állam magát tekinti a jogok egyedüli főfor-
rásaul, ha mindent pêle-mêle joghatósága alá vonszol, az 
egyházat bizalmatlansággal üldözi, a vallásra, erkölcsiségre 
s az egyház kormányzatára vonatkozó ügyekbe beavatkozik, 
sőt talán a főpásztoroknak a lelkismeret s hit dolgában kelt 
utasításait, vagy a szentségek kiszolgáltatása körüli intéz-
kedéseit felülbírálni megkísérti, az oktatást s nevelést az 
egyház kezéből egészen kiveszi; ha ily hason intézkedé-
sek mellett az egyház az államtól visszavonul, s baráti vi-
szony helyett fesz6sség, vagy ellenségeskedés áll be ; az egy-
ház ezt fájlalni fogja, de nem segíthet rajta, mert jogtalan-
ságot elkövetni senkinek sincs jogában, egyesnek ép oly ke-
véssé, mint az államnak : másnak jogait pedig nem tisztelni, 
sérteni, tiporni jogtalanság, ez pedig nem szokott a szívélyes 
barátság forrása lenni. 

Abból azonban, hogy az egyház független az államtól, 
s jogaiba s belügyeibe nem türi, hogy az állam beavatkoz-
zék, még nem az következik, hogy tehát az állam legyen 
közönyös az egyház irányában, vagyis legyen vallásnélküli, 
mely egy vallást sem vall, egyet sem pártol, de egyet sem 
tilt, mint például Amerikában jelenleg, mint azt annak ide 
jében Lamennais védte, 1848-ban Németországban akarták 
behozni. Ezen közönyösség magában véve már csak azért is 
lehetlen, mert lehetlen, hogy a kormányférfiak, kik az állam-
polgárokból származnak s vétetnek, vallási meggyőződései-
ket azon perczben végkép levessék, amelyben a ministerialis 
vagy parlementaris, vagy mit tudom én micsoda ruhát fel-
vették; minden kormányférfiban meg fog maradni rokon-
vagy ellenszenve azon vallás iránt, melyben neveltetett; s 
adandó alkalommal ezen rokon- vagy ellenszenvét- tettleg is 
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fogja éreztetni, s ez által máson már jogtalanságot követ el ; 
a jogtalanság pedig már nem közönyösség; igy van ez Ame-
rikában folyton, igy van ez másutt is más parlementekben, 
mikint egyeseknél, kik minden valláson felül emelkedettsé-
güket feszes nyakkal fitogtatják. De a közönyösség ellen-
kezik az emberi természettel, a józan észszel is, melynek 
postulatuma az igazság keresése, s a megtalált igazság ter-
jesztése ; aki mit igaznak tart, azt pártolni, védelmezni, ter-
jeszteni is fog iparkodni, legyen az azután államférfi vagy 
hivatalszolga ; minthogy pedig a kereszténység igazság, a 
valódi hamisítatlan kereszténység pedig egyedül az egy-
házban található, mi természetesebb, minthogy az egyház 
akarja, hogy kerestessék, pártoltassék, védessék, terjesztes-
sék. Ezt pedig az egyház nem erőszakos uton akarja elérni, 
hanem törvényes erkölcsi uton, azon uton, mely megadja 
mindenkinek a magáét, az igazságnak ugy mint tévtannak 
vagy hazugságnak, mely utóbbiaknak tudvalevőleg az igaz-
sággal szemben in thesi létre joguk nincs. — — Ne 
csudálkozzék tehát senki, ha az egyház a közönyös államot 
ép ugy elveti, mint az ellenségeset ; s ha mégis megvan, ugy 
türi mint tűrte hajdan Mark Aurel vagy Julianus alatt az 
üldöztetést. De azon se csudálkozzék senki sem, ha az egy-
ház ott, hol százados jogokkal, hol századokig befolyással 
birt az államhajó kormányzásában s az államélet egyik té-
nyezője volt, ezen jogairól könnyedén lemondani nem akai 
s nem fog, befolyását paralyzálni vagy anullálni nem akarja, 
nem fogja engedni azért, hogy a nihilismus vagy közönyösség 
köpönyébe burkolt tévtannak engedje helyét, ha egyes ki-
váló oszlopa, „inkább hagyja magát szétdaraboltatni, mint 
az egyház polgári jogait csorbittatni engedni." (Religio 1867 
16. 127.) 

Az államnak czélja első helyen úgyis a jog-biztositás 
s védelem mindenki irányában ; tehát az állam a százados 
jog biztosítását s védelmét nem vonhatja meg az egyháztól 
sem Amerikában, sem hazánkban ; további czélja az is, hogy 
az állampolgárok lehetőleg boldogoknak érezhessék magu-
kat ; hogy pedig ez történhessék, szükségkép eleget kell 
tenni nemcsak az anyagi, hanem erkölcsi szükségeknek is ; 
mert „amint az egyes joggal követelheti az államtól, hogy 
elhárítsa az életét s vagyonát fenyegető veszélyeket, ugy vi-
szont a vallási s erkölcsi meggyőződéseibe ütköző sérelmek-
től is kötelessége az államnak polgárait védeni ; — s nem 
abban áll az államnak feladata, hogy polgárainak hitét, ér-
zelmeit, meggyőződéseit alakítsa, hanem inkább abban, hogy 
azokat minden sérelem ellen óvja." (Eötvös. 1. 108.) Legye-
nek bár a nemes báró által kifejtett nézetek egész átalános-
ságban felallitva, mi azokat az egyházra vonatkozólag fog-
tuk fel, nemcsak azért, mert mi katholikusok vagyunk, ha-
nem azért is, mert egyedül az egyház az, melyben az igaz-
ság teljes mértékben megvan, tehát a helyes és igazságos 
elvek reá s tagjaira egyenesen per eminentiam, hogy alkal-
maztassanak, szükséges : de végre azért is, mert a nemes 
báró velünk együtt katholikus, katholikus cultusminister, 
ki a vallástalanságot, hithidegséget, hitközönyössőget az 
egyház terén ép ugy fájlalja, mint mi. 

Óhajtjuk tehát, hogy az államok szervezésénél az egy-
házra, mint független szellemi hatalomra az államárok min-
dig figyelemmel tekintsenek, annak szabadságát minden ol-

dalról biztosítsák, védjék ; jogait tiszteljék, azoknak érvényt 
szerezni engedjék s magok érvényesíteni iparkodjanak ; mert 
azáltal, ha az egyház szabadságát biztosítják s védik, bizto-
sitják s védik az egyesnek szabadságát ; „az egyház szabad-
sága legfőbb, egyedüli rendithetlen, erkölcsi biztosítéka az 
állam egyes részei önállóságának az egyetem anyagi ha-
talma ellenében ;" (Eötvös 2. 435.) mert ha az egyház jogait 
tisztelik, joguk leend követelni, hogy minden más egyesnek, 
mikint az államnak jogai tiszteltessenek. Óhajtjuk, hogy az 
államárok az egyházat bizalmatlansággal ne kínozzák, tet-
teit, melyek mindig s mindenhol az emberek megszentelte-
tésére irányozvák, ne gyanusitsák ; a közös életben mint jó 
barátok „bölcs mérséklet, az egyház és az állam ethikai 
rendeltetésének s magasabb érdekeinek igazságos kölcsö-
nös méltánylása, nemes önmegtagadás és ildomosság" — 
(Kőnek, Egyh. j . 146) — érzelmeivel találkozzanak egymás-
sal az állam s az egyház ; akkor nem lesz szükségünk sem-
miféle ujszabásu, gyanús jellegű „Szabad egyhára a szabad 
államban" s akkor közös indignatióval fogunk visszautasí-
tani oly fokhagyma s hárem-büzü liberális Lloydféle czikke • 
ket s ajánlatokat. „Cum regnum etsacerdotium inter se con-
veniunt, bene regitur mundus, floret et fructificat Ecclesia. 
Cum vero inter se discordant ; non tantum parvae res non 
crescunt, sed etiam magnae res miserabiliter dilabuntur," 
mondja Ivo Carnotensis. (epist. 238 ad Paschal II.) 

Elmondva ekint nézeteinket az úgynevezett „Szabad 
egyházról szabad államban" mily szabadságot utasítunk 
vissza az egyház érdekében, s mily szabadságot óhaj-
tunk, hogy az állam s egyház mint két testvér egymást köl-
csönösen támogatva az emberi társadalmat ideiglenes s 
örökké tartandó czélja elérésében segitse, előmozdítsa ; sza-
badjon még a Lloyd említett czikkére az egyházi birtok te-
kintetében némely észrevételt közölni. (Vége köv.) 

Cselka Nándor. 

PEST, máj 1. A „Religio" mint részben a kath. hit-
élet közlönye,egyik főfeladatának tartja a kiválóan egyházias 
színezetű ünnepélyek főbb mozzanatairól olvasóit értesíteni. 

Ily ünnepélyt látott Szathmár városa s a szathmári 
egyházmegye, midőn az annyira óhajtott viszontlátás boldog 
reményének s e remény eshetőleges meghiúsulását kilátásba 
helyező ujabb hirek okozta leverő félelemnek váltakozó 
érzete közt várván főpásztorát, april hó 18-án egy év óta 
üresen,elhagyatottan állt püspöki székben szemlélte őt,amint 
körötte álló hü papjaihoz atyai üdvözlő szózatát intézé s 
azok szeretetteljes hódolatát elfogadá ; továbbá húsvét első 
napján, mikor is magyar szentbeszéddel köszöntött be hívei-
hez. Az ünnepélyt e becses lapok igényeihez mért vázlatos 
rövidségben óhajtván leirni, egyszerűen, a tények elősoro-
lása által véltem megoldandónak a kitűzött feladatot. 

Az első lépés, az első intézkedés, mely a legmagasabb 
kinevezésnek, ő szentsége általi megerősítése után, az uj 
püspök részéről még a távolból történt, jótékonyság vala ; 
ő méltósága a káptalanbeli tagok, mint volt tagtársaitól való 
elbúcsuzása emlékeül a káptalannak 1000 o. é. forintot, va-
lamint a székesegyház javításához megkívántató költségek 
fedezésére, végül a szegények intézetének külön-külön 1000 
o. é. forintot adományozott. A méltóságos püspök ur april 



hó 15 en későn este érkezett székhelyére. Másnap a kápta-
lan tisztelgését fogadta, a nagyprépost, az elaggott 84 éves 
férfiú, mint a tisztelgők szónokának ékes latinsága üdvözle-
tére minden egyes tagot a legszivélyesebben köszöntvén. 

April 18-án, nagycsütörtökön reggeli nyolcz óra után 
zsúfolva volt a tágas bazilika. Az orgona szózata elhangzik... 
nagyságos Obermayer András nagyprépost és püspöki he-
lyettnök megszólal s a maga, a káptalan, valamint az egész 
megyei papság nevében örömét fejezi ki a szerencsés kine-
veztetés felett, — s az ideiglenesen reá ruházott hivatalt, a 
megye kormányzását ö méltóságának, mint erre a legke-
gyelmesebb kineveztetés folytán kizárólagos joggal birónak, 
kezeibe adja át. A kinevezést, valamint a pápai megerősítést 
tartalmazó bullák felolvastatnak s a törvényes püspökül 
most már nyilvánosan üdvözölt főpap többnyire a szentírás 
és szentatyák kifejezésével élve, irántai bizalmára, a hitbeni 
kitartásra, a hivek lelkismeretes vezetésére s a terhes egy-
házmegyei kormányzás mentől biztosabban történendő esz-
közölhetését elösegitő ajtatos imára szólítja fel az oltár 
papjait. 

A püspök ö méltósága által teljes segédlet mellett sze-
mélyesen végzett istenitisztelet, olajszentelés és lábmosás 
után hagyományos szokás szerint a káptalan tagjai, valamint 
a többi Szathmárott időző megyei áldozárok a szeretet ebéd-
jére a püspöki asztalhoz voltak hivatalosak ; ebéd vége felé 
a nagyprépost ő nagysága felköszöntése után a méltóságos 
püspök az isteni mester szavaival tolmácsolta az örömet, 
hogy övéi körébe jutott : ,,Desiderio desideravi hoc pascha 
manducare vobiscum."*) 

April 21-én, vagyis húsvét első napján a szószékről 
elmondott magyar szentbeszédében a békesség küldötte-
ként mutatta be magát híveinek : „Békesség, azaz áldás, 
üdv, jólét, testi és lelki javak bősége legyen veletek" s el-
mondá, mit hozott magával s főpásztori hivatalánál fogva, 
mit kiván a hívektől. Hozott magával jóakaratot, tiszta szán-
dékot, melyet semmi önérdek be nem szennyez, atyai forró 
szeretetet, melyből senki sincs kizárva, és kifáraszthatlan igye-
kezetet és munkásságot. Amit hiveitől kér az : a bizalom, 
mely a gyermeket szülőjével, az alattvalót elöljárójával, a 
hivőt lelkipásztorával összefűzi ; hü és állhatatos ragaszko-
dás azon szent hithez, melyet bírni szerencsések ; kegyeletes 
tisztelet, gyermeki engedelmesség és erős ragaszkodás, mely 
Krisztus Jézus Üdvözítőnk ezen egyházát s annak látható 
fejét minden időben rcegilleti; szakadás nélküli egység a 
hitben s a szeretetben ; jó és jámbor magaviselet a hitetlenek 
között ; főpásztori tiszte betöltésében szükséges segédkezés 
a polgári hatóság, tanitók, szülök, minden tudománybuvár, 
művész, iparos és gazda részéről, mindenkinek saját köre 
szerint. Ennek végeztével a legmagasabb kinevezés és pápa 
ő szentségének évenkint kétszer adandó teljes búcsuenge-
dést tartalmazó irat olvastatott fel magyar forditásban. 

Azon határtalan örömet, lelkesedést, melynek a megyei 
valamint a városi hatóság, a különféle vallásfelekezetti pa-
pok, a tanárok, a katonai tisztikar, a városi polgárság tisz-
teletére rendezett díszebédek alkalmával szívből származott 
felköszöntések, a többi közt a legkitűnőbb Schmotzer pré-

•) Lue. XXII. 15. 

posté után az egész vendégkoszoru kifejezést adott, csak 
félhomályos képekben is ecsetelni gyönge tollam képtelen. 

Azon anyagi jótéteményeket, metyekkel az uj méltó-
ságos püspök ur már nehánynapi ottléte alatt többeket el-
árasztani kegyes volt, a történelem dolga feljegyezni, mely 
áldani fogja a holt kezet. 

Egy szemtanú. 

SOPKONMEGrYE, april 25. Ismét a katekizmusról! 
E becses lapok 31. számában a debreczeni t. levelező a ká-
ték egybefoglalását takarékossági szempontból ellenzi, s az 
eddigi fokozatos kiadást megtartatni óhajtja. Minthogy mi a 
káték egyszerűsítését igenis gyakorlatinak tart juk, nem 
mulaszthatjuk el ez alkalmat felhasználni arra, hogy múlt-
kori levelünkben kifejtett ebbeli nézetünket, egyetértés te-
kintetéből, kissé bővebben, de mégis röviden okadatoljuk.— 
Az egyesítés átalában erősit, az elosztás gyengít. Áll ez a 
katekizmusra nézve is. Az egybe tömöritett káté ugyanis, 
mig egyrészt a gyermek figyelmét, szorgalmát és ismereteit 
egy könyvben összpontosítja, összetartja s mintegy lekötve 
azon egy uto(n fokozatosan vezeti, miáltal benne a fogalmak 
tisztulását s megállapodását hathatósan elősegíti : addig 
másrészt hatalmas eszköz az a hitoktató kezében, melylyel 
mind saját magyarázatainak könnyebbitésén, mind tanítvá-
nyainak haladásán nem csekélyet lendíthet. Minél inkább 
sokasítjuk a káté fokozatait: annál inkább nehezítjük a be-
tanulandó, összetartozó fogalmak egybefiizését s a tárgy 
átnézetét a gyermek fejében; annál bajosabbá teszszük a 
kiadások teljes összhangzását ; valamint annál több gon-
dot is szerzünk magunknak annak fölelevenitése s egybe-
olvasztására, mit a gyermek a különféle könyvekben tanult. 
Miután elvégre is egygyé kell olvadnia a tanítványban 
mindannak, mit a különböző fokozatokon át magáévá tett ; 
és miután az alsóbb káténak a felsőbben szórói-szóra benn 
kell foglaltatnia. Azonfölül nem szükséges-e a hitegység 
öntudatát idejekorán, mindjárt a vallástanítás küszöbén föl-
ébreszteni avagy ébren tartani a gyermekben ? Ennek 
pedig leggyakorlatibb kifejezése, szerény véleményünk sze-
rint, épen az egységes katekizmus, melyet ö változtatás nél-
kül folyton lát, tanul és ismétel. Mennyire igazolja néze-
tünket a tapasztalás, bizonyítja azt a németországiak 
hasonló gyakorlata ; s hogy e gyakorlat hazánkban sem 
leend újság, bizonyság erre az egykori Batthyáni-féle káté, 
mely szinte csak csillagokkal vala a fokozatok számára 
elkülönítve. Az aggodalom, miszerint e tömöritett katekiz-
mus nagy halmazában a kicsinyek elvesztenék magukat : 
elenyészik, ha kijelentjük, hogy mi nem óhajtanok a káté 
fokazatainak különség nélküli egybefüzését ; hanem min-
denekelőtt azok kevesbitését s az iskolák nemeihez alkal-
mazott tömörítést. Például a falusi iskolában a kezdő és 
kiskáténál rendesen nem haladhatni fölebb, itt tehát czél-
szerütlen volna tán négy fokozat tömegét behozni ; hanem 
mindenesetre szükséges, ama két fokozat helyett csak egyet 
rendezni be számára, s ebben a kezdőknek szánt kérdése-
ket csillaggal kijelelni. E nembeli káté képezné a kiadások 
zömét, s bizonynyal nem nagy teher leendene a gyenge 
kezdőknek sem. 

Midőn valamely könyv czélszerü berendezéséről van 
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szó, a takarékosság egymaga ugyan nem dönthet ; de hogy ez 
is csakugyan nézetünk mellett szól, jól tudja mindenki, aki 
már könyvkiadással bajlódott. Mert minél több példányban 
nyomatik a könyv, aránylag annál olcsóbba kerülnek egyes 
példányai. Már pedig pl. a falusi iskolák számára emiitett 
káténak, minthogy kettőt foglalna magában, azért legalább 
is kétszerannyi példányban kellene nyomatnia, mint a 
mostani kiskáténak, s ennél mégsem lenne semmivel sem 
nagyobb. Azonfölül minél apróbb a könyv, annál könnyeb-
ben szakad, kivált a gyermek kezében ; s manap is egy jól 
bekötött kiskátéval kétannyi ideig beéri, mint egy szinte 
bekötött kezdőkatekizmussal. 

Természetesen az egységes káté által a localis memo-
ria is fölötte sokat nyerend ; hogy pedig ez épen nem fölös-
leges avagy csekély jelentőségű, könnyű belátni. Mert bár 
legjobb volna, ha a vallástant egészen könyv nélkül tanit-
hatnók ; ámde mig a civilisatio azon magas fokára nem 
jutunk, hogy a gyermek is csupán szabad előadásból tanul-
hat, mindaddig a segédkönyv vagy káté az leszen, ami t. i. 
a tanuló mindennapi kenyere. S miglen könyvre szorulunk 
ismereteink szerzése s megjegyzésében, elmondhatjuk arról 
is a közmondást : tantum scimus, quantum memoria 
tenemus ! 

Ez okok csak fokozzák bennünk azon óhajt : bár 
mielőbb egyöntetű, egyszerűsített s tömöritett kátéval aján-
dékoztatnék meg a népnevelés ügye ! Keresztúri. 

IRODALOM. 
História revelationis divinae novi testamenti, scriptore Jo-
sepho Danko, Suae Sanctitatis S. P. camerario secreto, E. 
M. Strigoniensis canonico honor. S. S. Theol. doctore ejus-
demque in c. r. scient. Universitate Vindobonensi profes-

sore. Vindobonae 1867. Sumtibus Guilelmi Braumüller. 
D. kanonok ur jeles müvének első, az ó-szövetséget 

tárgyaló része, mely a franczia, belga, német, olasz egyházi 
s irodalmi lapok hasábjain kedvező fogadtatásban részesült, 
a mi szerény Religionk 1862. I. félévi 30. számában is szi-
vesen üdvözöltetett. Az előttünk fekvő 2-dik rész szintén 
megérdemli, hogy addig is, mig hihetőleg nem sokára e té-
ren kiválólag jártas szaktudós biráló kezébe kerül, előlege-
sen a komolyabb tudományok szentélyétől nem idegen ma-
gyarhoni közönség figyelmébe ajánljuk ; minthogy ugyan-
azon tiszta kathol. szellem, az egyházi tekintélynek hódoló 
s a sz.-atyák összhangzó Ítéletét tisztelő józan értelmezési 
elvek, őszinte áhítattal párosult alapos tudomány, s Isten 
igéjét szerető jámbor lelkesültség ékesítik. Fáradhatatlan 
szerzőnknek a bibliai szakba vágó legkisebb monographiák-, 
folyóirati czikkek- és értekezésekre kiterjedő roppant olva-
sottságát egyik legilletékesebb szigorú bírálója dr. Thalho-
fer méltán kiemelé ; nagy érdemül tulajdonítván neki azt, 
hogy a régibb már-már elfeledett, pedig valódi kincsekben 
gazdag, s a dologhoz tartozó ismeretekre nézve sok mai di-
vatos műnél jóval hasznavehetőbb kathol. irodalom emlékét 
föleleveníti. Őszinte vallomása valóban megérdemli, hogy 
eredetiben közöljük :. „Wir Katholiken vergessen ob der 
Masse neuerer, namentlich protestantischer Bibel-Literatur 
nicht selten die Benützung der einschlägigen altern katho-

lischen Literatur, welche mitunter, zumal was sachliches 
Verständniss betrifft, eine ungleich reichere Ausbeute ge-
währt, als die moderne. Auf die Schätze bei den Alten hin-
gewiesen zu haben, ist ein hoch anzuschlagendes Verdienst 
Herrn Danko's. Gerade wegen dieser Literatur-Angaben hat 
sein Buch auch für den Fachgelehrten einen bleibenden 
Werth." Nem fogja tehát bizonyosan saját hazája megvonni 
a tudós Írótól és jeles müvétől ama kitűnő becsülést és pár-
tolást, melyben a kathol. külföld bő mértékben részesité. 

Harmadik része a fényes kiállítású, gazdag tartalmú, 
becses műnek külön kötetben e czim alatt „De sacra scri-
ptura ejusque interpretatione commentarius" magában fog-
lalja : a canon-róli összes tant, az eredeti szöveg és a fordit-
mányok terjedelmes történetét, meg egy kis tömött Herme-
neuticát. Ide járul a kathol. értelmezőknek kezdettől mosta-
nig terjedő rövid vázlata ; továbbá nagyon érdekes és hasz-
nos kortani s nemzedéki táblázatok, Syria s Judaea főnö-
keinek névsora, a sz. könyvek átnézete ; végre tanulságos 
mutatványul pompásan fényképezett másolatai a legjelesebb 
s legrégibb görög, syriai, latin, góth codex-ek eredeti betűi-
nek ; meg egy diszes pontos térképen a szent-földnek, a régi 
és u j Jeruzsálemnek, valamint sz. Pál apostoli útjainak vi-
lágos rajza. Szóval mindenből kitetszik a szent ügynek és 
igének azon jó értelemben szenvedélyes szeretete, mely a 
szívből kedvelt tárgyat minél tökéletesebb alakban kívánja 
föltüntetni. Legyen Isten áldása rajta. 

Szentszéki határozat. 
I. 

NEAPOLITANA. Beatificationis et canonizationis 
ven. servi Dei fr. AEGIDII a sancto JOSEPHO, laici pro-
fessi ordinis min. strictioris observantiae excalceatorum san-
cti Petri de Alcantara provinciáé Lyciensis. 

Instante rmo patre fr. Donato Antonio a corde Jesu, 
procuratore generali Alcantarensium familiae, et postulatore 
causae ven. servi Dei fr. Aegidii Mariae a sancto Josepho 
praefati, anno 1864 per pa r t i cu l a r s litteras sacrorum rituum 
Congregationis injunctum fuit rmis ordinariis dioecesium 
Neapolitanae, Tarentinae, Hydruntinae, Lyciensis, et Iscla-
nae, ut juxta instructiones sanctae fidei promotoris in iisdem 
litteris occlusas, diligentissime perquirerent in respectivis 
civitatibus et dioecesibus omnia et singula scripta praelau-
dato servi Dei quocumque titulo tributa. Quamvis autem re-
ligiosissime injunctum munus expleverint ordinarii dioece-
sium Neapolitanae, Tarentinae, Lyciensis, et Isclanae, nul-
lum tamen scriptum praedicto servo Dei tributum adinveniri 
potuit : processiculos nihilominus diligentiarum iidem ordi-
narii conficere non praetermiserunt, illosque clausos et sigil-
lis munitos Romam transmiserunt ad sacram rituum Congre-
gationem. In archidioecesi autem Hydruntina illi rmo ordi-
nario quatuor epistolas praedicti servi Dei datum est repe-
riri, aliéna tamen manu conscriptae, ipsum enim illiteratum 
fuisse constat : has autem una cum authentico processiculo 
diligentiarum a se peractarum misit ad memoratam sacram 
Congregationem. Praefatarum autem epistolarum hie elen-
chus adjungitur, nimirum: 

Epistola I. In parte dextera primae lineae habet litte-
ras J. M. J . tum in medio: Napoli Marzo 1810. Deest dies 
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menais, cum charta in eo puncto corrosa sit. Deinde in alia 
linea : Caro mio Fr . Giacinto. Et statim exorditur epistola 
per haec verba : Con piacere sento esser. Explicit haec epi-
stola : ed a tutti di sua famiglia mi soscrivo. Deinde : Affmo 
Fratello e servo. Fr . Egidio di S. Giuseppe. Ext ra : Al Caro 
Fratello Fr . Giacinto di S. Francesco religioso professo de-
gli Alcantarini. — Lecce P. Martano. — La Consolazione. 

Epistola II. In summitate liaec epistola profért litteras 
J. M. J . deinde in medio ejusdem lineae: Napoli 6. novem-
bre 1810. Incipit: Riverita Signora, et statim prosequitur in 
eadem linea : Donna di poca fede. In fine primae paginae 
adsunt haec verba : le maledette mode scomposte. Alia vero 
pagina incipit : scomposte e scandalose, et post très lineas 
explicit per verba : dal Cielo et statim prosequitur : D. V. 
S. Ilima, et in fine paginae adest haec subscriptio : V. Servi-
tore indegnis. e peccator Fr.Egidiodi S. Giuseppe Laico Pro-
fesso Alcantarino. Extra : A Sua Signoria Illma la Sig. Don-
na Marianna Salvatore Lecce p. Martano. 

Epistola III. Habet haec epistola consuetas litteras J . 
M. J. deinde : Napoli 25 Marzo 1811. In prima linea incipit 
per verba : Riverita Sig. D. Marianna. Mi compiaccio sen-
tirvi incinta insieme colla vostra Sig. Madre. Vostro servo 
indegniss. Fr. Egidio di S Giuseppe. Extra : A Sua Signoria 
Illma La Sig. D. Maria Salvatore Lecce p. Martano. 

Epistola IV. Habet in medio haec epistola : Napoli 22 
Giugno 1811. Incipit autem : Veneratissima Sig. Et prose-
quitur statim : Dopo aver reso a Dio le dovute grazie, ex-
plicit : passo colla dovuta stima a rassegnarmi Di V. S. Illma.lln 
fine extat subscriptio : Obb. Servo Fr . Egidio di S. Giuseppe. 

Quum vero emus et rmus Dominus Cardinalis Alexan-
der Bernabö hujus causae ponens, in ordinariis sacrarum ri-
tuum comitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, retulisset, 
in diligenti examine harum epistolarum se nihil invenisse, 
quod ulteriorem causae ipsius cursum praepedire posset, emi 
et rmi patres tuendis ritibus praepositi, audito etiam voce R. 
P. D. Petro Minetti sanctae fidei promotore, rescribendum 
censuerunt: nihil obstare quominus procedi possit ad ulteriora, 
reservato tamen jure sanctae fidei promotori objiciendi si et 
quatenus de jure. Die 9. februarii 1867. 

Facta postmodum de praemissis Sanctissimo Domino 
Nostro Pio Papae IX. a subscripto secretario fideli relatione, 
Sanctitas Sua rescriptum sacrae Congregationis in omnibus 
ratum habuit et confirmavit. 

Die 14. iisdem mense et anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S R. C. Praef. 

Loco i" Signi D. Bartolini S. R. C. secretarius. 

II. 
VINDOBONEN. Beatificationis et canonizationis ven. 

servi Dei CLEMENTIS-MARIAE HOFBAUER, sacerdotis 
professi e congregatione sanctissimi Redemtoris ac propaga-
toris insignis ejusdem congregationis ultra montes. 

Divina sapientia, quae omnia suaviter disponit, sancto 
Alphonso, antequam moreretur, solatium parare et ins'tituti 
ab ipso fundati propagatorem eximium suscitare voluit in 
servo Dei Clemente Maria Hofbauer. Natus hie die 26. de-
cembris anni 1751 ex piis honestisque parentibus Tassovicii 
in Moravia, plura in tenera aetate virtutum praebuit exem-

pla. Adhucjuvenis bis pedes Romam venitad visitanda apos-
tolorum limina, altioresque perfectionis gradus in solitudine 
quaerens,eremum Beatae Mariae Virginis de Quintiliolio nun-
cupatae propo Tybur incoluit. Sed Dei monitu ad vitam 
apostolicam vocatus, anno 1784 congregationem sanctissimi 
Redemptoris ad s. Julianum in colle Esquilino ingressus est, 
votisque religiosis emissis, anno 1786 sacerdotio est initiatus. 
Paulo post a sacra Congregatione de propaganda fide prae-
ses missionis in imperio Russiaco instituendae fuit electus, 
superstite adhuc sancto Alphonso, qui hunc filium suum se-
ptentrionalibus in regionibus divinae gloriae instrumentum 
fore praedixit. Varsaviae vero a nuncio apostolico morari coa-
tus, incredibile dictu est, quantum verbi Dei praedicatione et 
vitae innocentia apud omnes profecerit. Institutijsui propa-
gandi cupidissimus non solum Varsaviae, sed et in reliqua 
Polonia, et in Germania, Helvetia, Dacia collegia plurima 
erexit, suaeque congregationis vicarius generalis trans Alpes 
fuit constitutus. Impiorum vi anno 1800 Polonia expulsus, 
Vindobonam venit,ibique postremos duodecim vitae suae an-
nos moratus est, ac praedicando, pauperibus et infirmis assi-
stendo, omnibus omnia factus uberrimos fructus collegit, plu-
rimos heterodoxos Ecclesiae conciliavit, fidemque catholicam 
fere elanguentem excitavit. Post ejus obitum, qui die 15. 
martii anni 1820 in eadem civitate contigit, sanctitatis ejus 
fama, qua vivens inclaruerat, magis increbuit, desiderium-
que erat apud omnes, ut de fama sanctitatis, virtutum et mi-
raculorum ejusdem processuales tabulae conficerentur. Ve-
rum illa fuerant rerum adjuncta, ut nonnisi postremis hisce 
temporibus eadem inquisitio ab emo ac rmo Domino cardinale 
Josepho Othmaro de Rauscher, archiepiscopo Vindobonensi, 
potuerit absolvi. Haec autem Sanctitatis ejus testimonia,quum 
ulterius comprobarint iteratis litteris postulatoriis principes 
imperiali vel regia dignitate fulgentes, quamplures emi et rmi 
cardinales, antistites, canonicorum collegia, academiae theo-
logicae, religiosorum et sanctimonialium instituta, viri deni-
que innumeri vel nobilitatis titulo vel militari gloria vel ce-
lebritate doctrinae spectatissimi ; emus et rmus Dominus car-
dinalis Carolus Augustus de Reisach, hujus causae ponens, 
satisfacturus piis votis Rmi patris Brixii Constantini Queloz, 
procuratoris generalis congregationis sanctissimi Redempto-
ris et hujus causae postulatoris, in ordinario coetu sacrorum 
rituum Congregationis, hodierna die ad Vaticanum habito, 
sequens proposuit dubium : an sit siguanda commissio intro-
ductionis causae in casu et ad effectum, de quo agitur ? Emi 
porro ac rmi patres sacris tuendis ritibus praepositi, rem o-
mnem accurate expendentes, post auditum voce et scripto R. 
P. D. Petrum Minetti, sanctae fidei promotorem, rescriben-
dum censuerunt : affirmative, si Sanctissimo placuerit. 

Die IX. februarii MDCCCLXVII. 
De quibus postea facta a subscripto secretario Sanctis-

simo Domino Nostro Pio Papae IX. fideli relatione, Sancti-
tas Sua rescriptum sacrae Congregationis ratum liabens, pro-
pria manu signare dignata est Commissionem introductionis 
causae ven. servi Dei Clemontis Mariae Hofbauer praedicti. 

Die XIV iisdem mense et anno. 
C. ep. Portuen. et s. Rufinae Card. Patrizi S. R. C. Praef. 

Loco T Signi. 
D. Bartolini C. R• C. secretarius 
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VEGYESEK. 
A legújabb politikai fordulattal sok politikai lap, na-

gyobbára baloldali irányokban, került napvilágra, hogy bi-
zonyságot adjunk magunkról, mert első ujságnep vagyunk 
mi magyarok Európában és nyugtalanok. Az uj lapokról 
nem szóltunk, „1848" czimü lapnak mindennapi lármáját 
számba nem vettük,részint mivel a „Hirnök" gyakorlott prae-
ceptor módjára ügyes kézzel erősen czibálja, zamatos, élezés 
megjegyzéseivel derekasan ferulázza a pajzánkodót, részint 
mivel a', elvek terén forogván, a napi legyeket nem üthet-
jük. A négyszámu lap azonban, socialis democraticus forra-
dalmi ösvényen haladva, legújabban a haza legnemesebb 
polgárai ellen, a kath. papság ellen az ostracismus politikát 
választva, czélül az izgatást tűzte ki magának. Sajnálhatni, 
mikor valakinek nec vexatio dat intelleetum, kit a hazára hul-
lott csapások sem téritettek meg. A hazafiság, és alkotmá-
nyosság örve alatt folytonos gyanusitgatásokat szór a pap-
ság ellen, mintha az alkotmányt a papság és nem inkább az 
,1848' iránya ellen kellene védeni. Nem régen az ország 
herczegprimását támadta meg, alkotmányellenességről gya-
núsítgatván azt, aki az alkotmány mellett oly határozottan 
nyilatkozott. Jó, hogy épen az ország prímásán kezdte a 
gyanusitgatást, hogy szava valóban gyanusitgatásnak bizo-
nyuljon be, s majd ha mást fog merni lerántani, annál ártal-
matlanabb legyen. Ez pedig nem fog elmaradni, mert a bot-
ránykereső, a gyanakodó szenvedély tápot keres, először a 
püspököt,azután a főnemest,végre a királyt fogja gyanúsítani. 
A boszorkánytáneznak igen sok, igen hosszú triói vannak. 
Ujabban alkotmányos esküt követel a püspököktől, az ál-
lam egyházi hivatalnokainak nevezvén őket. Ez első lépés a 
papi polgári alkotmányra. Oly gyenge lábon áll-e az alkot-
mány, hogy azt a fegyvertelen 16 püspök ellen esküvel 
kell biztositani V Oly veszedelmes nép az a püspökség, hogy 
azt az alkotmány felforgatása ellen esküvel kell megkö-
tözni ? Az államhivatalnok kezében állami hatalom, állami 
tisztkedés van ; az állam tehát követelheti, hogy a hivatal-
nok esküvel biztosítsa az államot, miszerint a kezébe adott 
hatalommal nemcsak az alkotmány ellen, hanem semmiké-
pen sem fog visszaélni : a püspöknél nincs állami hatalom, 
őt az állam semmire sem küldi. Van ugyan befolyása az 
életben ; de kinek nincsen az hazánkban, aki tanult ember ? 
mindenik esküdjék ? Vannak terjedelmes birtokaik ; de 
hány ily birtokos van ? Váljon a birtokot, a műveltséget, a 
magasabb polgári állást kell-e gyanúsítani ? Ugy legjobb 
kimondani, hogy a magyarok saját alkotmányuknak ellen-
ségei, ezt tehát ellenük esküvel kell védeni. A haza polgá-
rai a püspökök, mint ilyenek alá vannak vetve az alkot-
mánynak, s kiki tudja, hogy a püspökök ellen legkeve-
sebbé kell félteni a mai hazai rendet. Különben az alkot-
mányra teendő eskünek hosszú már a története. Belgiumban 
csak 1832-ben tették le a püspökök az esküt, miután a 
szentszékkel az egyezés megtörtént ; Francziaországban a 
concordatum határozta meg az eskü szövegét ; Austriában 
régtől óta van megállapitva a hűségi eskü ; Italia lemondott, 
mert nincs az az erő, mely ott a püspökséget esküre bírhatná. 
— Az alkotmányra a püspökök által teendő eskü az egy-
házi fegyelem dolga, melyet a szentszékkel kell elintézni. 
Nincs püspök, aki azt magától tehetné; még 1848-ban sem 
követeltetett. A püspök polgár, kötelességeit teljesíteni tar-
tozik, s ez elég; mikor a püspök eskütételre fog kénysze-
ríttetni, tunc qui in Judaea sunt, fugiant ad montes. 

Megjelent az erdélyi püspöki megyének folyó évre 
szóló név- s hely tára. A megye 16 főesperestségre oszlik, 
melyekben mindössze van 211 anyaegyház, s a 211 anya-
egyházakban csak 63 plébános találtatik, a többi plebános-
helyettes, és pedig a megyei papságból 98, a szerzetesek kö-

zöl 40, segédlelkész van 31, s a lelkipásztorkodásban műkö-
dik 232 egyén, de a megyei papság csak 234 tagból áll, 60 
növendékpappal, a hittani és bölcseimi osztályokban. A 
szerzetesrendekből van a megyében 37 ház, 177 férfi, s 39 
nőszerzetessel. A hivek száma tesz 260,072. 

Kaptuk az Istenben boldogult Lonovics József kalocsai 
érsek két főpásztori levelét papjaihoz latin és híveihez ma-
gyar uyelven. Az Isten nem engedte meg, hogy ő életében 
köszönthessen be híveihez eme főpásztori szóval, elolvasta-
tott tehát ez a székesegyházban, mint búcsúszó, mint a túl-
világból küldött áldás, a temetéskor. Nem kell mondanunk, 
hogy a két levélben is az ismert nagy elme igen felismer-
hető, s hogy szenvedéseinek végső idején is lelke megtar-
totta a nagy elmét. Az érseki pásztori leveleket felolvasta 
ngs s főt. Kovács József kanonok s táblai praelatus, beveze-
tést s befejezést adván hozzá. 

„A főt. győri káptalan a körünkből már-már távozó 
herczeg-primás ő főméltósága iránt hálás kegyelete és fiúi 
ragaszkodásának hü emléke jeléül, szeretve tisztelt egykori 
főpásztorát, jelenben hazánk ünnepelt áldornagyát egy gyö-
nyörű, valódi müyészettel készült pastorale, vagyis püspök-
pálczával lepte meg. E ritka Ízléssel készült diszmü egészen 
ezüstből van ; tetejében a gazdagon aranyzott, dús lombo-
zattal ékitett görbület közepén az Immaculata szobra áll. A 
nagybecsű ajándékot, mely Reiner József bécsi művész 
készítménye, april 25. napján, — úgymint melyen ő her-
czegsége a győri egyházmegyét kormányozni megszűnt, — 
nyújtották át ngos Szerdahelyi és Winterl kanonok urak. 
Ő hg8Őge a kegyeletes emlékajándékot megindulással fogadá, 
s megígérni kegyeskedett, hogy az uj győri püspökké szen-
telése alkalmával használandja először." (Gry. K.) 

A veszprémi növendék-papságnak „Pázmány köre" nevü 
irodalmi gyakorló egylete által kiadott röpirat „A pápaság a 
történelemben" mely Vicari Hermann freiburgi érsektől 
Íratott, ez egylet által magyarra fordíttatott, már megjelent, 
ára 10 kr. o. é. pedig két ivnyi vastag. A növendékpapok 
igen jó választást tettek, midőn e röpiratot szemelték k i 
irodalmi gyakorlatuk tárgyául, s a kísérlet jól sikerült, a 
nyelv szabatos, szép reménynyel kecsegtet jövőre. Ily elve-
ken, ily nézetekben, mikint e röpirat van írva, haladván, 
az irodalmi ügyesség nagy szolgálatot teend a szent ügynek. 

Megjelent az „Egyházi lapok" első füzete változékos 
és jól megválasztott tartalommal. Uj vállalat, melynek leg-
nagyobb sikert kívánhatni. A czikkek írói felvett,tárgya-
ikra mind otthonosok, jártasok. Kovács József ,Átalános 
nézpontokat' taglal a ker. műveltségre, — Répászky József 
ker. művészeti tanulmányokat mutat be, — Hatala Péter 
szól az izraeliták utólsó napjairól Egyptomban, — Horváth 
Cirill a subjectivismust és objectivismust ismerteti, — Császár 
Károly a felekezetlen középtanodáról értekezik, — Zoványi 
a papságnak a közügyekbe való befolyását védi, — Piry 
Czirjék sz. Ferencz késése nevü kápolnát ismerteti, — 
vau azon fölül versezet, lapszemle, levelezés, birálatok, ve-
gyesek. A füzet négy ivet tesz, az előfizetés folyton elfo-
gadtatik. 

Amint emiitettük, erdélyi testvéreink is lapot indí-
tanak „Egyházi és iskolai hetilap" czim alatt, mely junius 
5-étől kezdve, minden héten egy ivnyi terjedelemben fog 
megjelenni. Szerkesztője tehetségdús fiatal pap, dr. Éltes Ká-
roly, Biró Béla munkatárssal. Tárgyai lesznek, hittanulmá-
nyi értekezések, az egyház világi állásának ismertetése, a 
tanügy, a nevelés, tudósítások, vegyes hirek, hirdetések, a 
tárczában beszélyek, életrajzok. Előfizetési ár egy évre 4 fr., 
félévre 2 fr., 10 példány után egy ingyen fog adatni. Az elő-
fizetési pénzek Erdélybe, Károlyfehérvárra a kiadó s szer-
kesztő úrhoz küldendők. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. _ _ 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Qalgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : A p o l g á r i h á z a s s á g . — E g y h á z i t u d ó -
s í t á sok . — I r o d a l o m . — V e g y e s e k . 

A polgári házasság. 
Igaz ugyan, hogy a világi fejedelmek gyakran 

visszaéltek azon védnöki joggal, melyet az egyház 
s ennek törvénykezése fölött gyakoroltak, s főképen 
a keleti császárok sajnosan tűntek ki e tekintetben. 
— Ily hatalmaskodásokra jelesül a házassági tör-
vénykezés terén nagy volt a kisértet, mely egyrészt 
a házasság polgári következményeinél, másrészt 
azon kötelességüknél fogva törvényellenes, termé-
szet- vagy egyház-tiltotta összekeléseket még világi 
karhatalommal is meggátolni, nem lehet a fejedel-
mektől a házassági viszonyok szabályozására való 
bizonyos befolyást elvitatni; — másrészt a pogány 
császárok példája, kik mint pontifices maximi a 
házassági törvénykezést is kezelték, csábitólag hat-
hatott még jóindulatú uralkodókra is, főképen a ke-
reszténység zsenge korában, midőn a pogány esz-
mék még nem enyésznek vala el annyira, hogy sa-
ját szellemi természetéhez idomithatta volna át az 
összes államjogot. — S ezért egyes esetek, melyek-
ben császárok szabtak házassági akadályokat, nem 
bizonyítanak semmit ; itt arról van szó, váljon a ke-
resztény tan illetékesnek ismeri-e el a világi hatal-
mat önállólag, az egyház tudta s beleegyezte nélkül, 
szabni oly bontó akadályokat, melyek nemcsak pol-
gári érvénytelenségét eredményeznék a házassági 
frigynek, hanem az alattvalókat lelkismeretükben 
is köteleznék ? — Ezt eddig senki sem tudta meg-
mutatni, de annál kevésbbé tudják bebizonyitani 
azt, hogy az egyház az előbbeni századokban eme 
jogot nem gyakorlotta volna, s nem gyakorlotta 
volna saját, ugy szólván, veleszületett hatalmánál 
fogva. 

De, azt mondják, atyák s zsinatok házassági 
tilalmaik érdekében nem ritkán hivatkoznak világi 
törvényekre, igy p. sz. Ambrus Paternushoz intézett 
levelében, a toursi zsinat, midőn 461-ben az Isten-
nek szentelt szüzeknek megtiltja házasságra lépni ! 

— De ez sem változtat a dolgon, az atyákat ily el-
járásra épen csak a lelkipásztori ildom késztette. 
Avvagy mit csináljunk ilyen emberrel, aki tiltott 
házasságra akar lépni ? felhozva a vallási ellenérve-
ket, végül a világi törvényekre figyelmeztetendjük, 
mondva sz. Ambrussal : „Ha már a vallás szavát 
nem hallgatod vagy megveted, ugy legalább ijes/.-
szen el a császár tilalma." — E szellemben csele-
kedett a toursi zsinat, midőn idézve a pápák és zsi-
natok határozatait, végül Jovian császár törvényére 
is hivatkozik. 

Lehetetlen továbbá mellőznünk Theodosius 
abbeli törvényét, mely által az unokatestvérek 
közti házasságokat megtiltotta, melyről pedig maga 
sz. Ágoston mondja, hogy addig „jogilag szabad 
volt, minthogy azt meg nem tiltotta az isteni tör-
vény, s még eddig az emberi sem,"1) — itt tehát, el-
leneink okoskodása szerint, a világi törvénykezés 
megelőzte az egyházit, ez amahoz simúlt minden el-
lenmondás nélkül. — Mit érthetett a sz. atya, mi-
dőn azt mondja, hogy ily házasságokra nézve nem 
létezett törvény, könnyű belátni, ha az idézett szö-
vegen tovább olvasunk, ott t. i. ezeket mondja : „mind-
azonáltal e szabad ténytől is irtózék az ember an-
nak a tiloshozi közelsége miatt; s ha unokával tör-
tént, majd olyba vették, mintha nővérrel történt 
volna," s valamivel előbb „tapasztalásunk vagyon 
pedig az unokatestvérek házassága felől, hogy időnk-
ben is ama rokonsági íznek a testvérségi ízhez való 
közelsége miatt, mily ritkán engedte meg azt a szo-
kás" — mely szokást mily szentnek tartotta, főké-
pen házasság körüli dolgokban, maga a sz. atya, ki-
tűnik eme szavaiból, melyeket erre vonatkozólag 
mond : „ . . . ha a szántóföldök határán birvágyból 
túlrontani jogellenes: mennyivel jogtalanabb testi 
kéjüzés kedveért felforgatni az erkölcsök határá t?" 
A sz. atya tehát csak annyit akart mondani, hogy 
irott, egyenesen tiltó törvény ugyan nem létezett s 
ezért „jogilag szabad volt" ilyféle házasság, dehogy 
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moraliter nem volt az, hogy az összes emberi-nem 
erkölcsi meggyőződése mindig ellene tanúskodott, 
azt ugyan e helyen lehető legvilágosabban mondja 
ki, a szokás, a sz. Vazul fentebb idézett szavai sze-
rint „kötelező erővel biró, mert szent férfiaktól szár-
mazó," hagyományos szokás már jóval előbb tiltotta 
az ilyféle frigyeket, még mielőbb Theodosius ebbeli 
törvényét hozta volna, ki is ez alkalommal épen 
csak az egyház gyakran nyilvánított kivánata sze-

• rint cselekedett, világi törvénynyel megerősítve a 
már régen fenálló egyházi szabályt, rendszeres 
rendeletbe foglalva azt, mit az egyház már régóta 
zsinórmértékül követett ; — hogy ez igy van s nem 
ellenkezőleg, kitűnik ebből is, hogy az egyház ké-
sőbben ez akadályt megtartotta, mikor az állam az 
idők változtával elejtette, mai napig pápai felmentés 
szükségeltetvén ily házasságoknál. 

Lát juk tehát ezekből, hogy az egyház már ős-
régi időkben saját hatalmából, függetlenül rendezte 
a házassági törvénykezést, hogy elfogadva ugyan a 
világi hatalom támogatását, ezért soha sem ismerte 
el ennek illetékességét e téren önállólag oly törvé-
nyeket alkothatni, melyek több, mint csak polgári 
erővel birnának, sőt hogy ez ügyben az egyház vé-
leménye nem ritkán tetemesen eltért az államétól, 
mint Üdvözítőnk is, midőn—Máté 19. Márk. 106. és 
Luk. 16. — a fenálló házassági kötelék akadályát 
kimondta, ezáltal oly akadályt rendelt, melynek az 
akkori állam törvénykezésében nyoma sincs, csele-
kedvén ezt azon hatalomnál fogva, melynek örököse 
lőn későbben az anyaszentegyház, ki is teljes öntu-
datában ez isteni mesterétől reá ruházott jogának, 
igy nyilatkozik a trid. sz. zsinat XXIV. ül. 4. ca-
nonjában: „Si quis dixerit, Ecclesiam non potuisse 
constituere impedimenta matrimonium dirimentia, 
vel in iis constituendis errasse a. s." 

E canon átmenetül szolgál nekünk a syllabus 
70-dik tételére. — Világos fogalmazása ugyanis 
kissé sarokba szoritja ama jogtudósokat, kik ilyféle 
tanok hirdetése mellett mégis katholikusok is sze-
retnének maradni, nem tudjuk váljon a vallási ön-
tudat egy-egy utólsó enyésző sugallatja-e, vagy azon 
körülménynél fogva, hogy a „liberális felvilágoso-
dott, haladó katholikus ember" szerepe ez idő sze 
rint igen érdekes, divatos, sőt — ami persze mellék-
tekintet — néha még jövedelmező is. — Hogy te-
hát az e canonból reájokliáromló következményeket 
elháritsák e 70-dik tételben, felélesztették Launoy 
ama régi állítását „Tridentini canones, qui anathe-
matis censurant illis inferunt, qui facultatem impe-

dimenta dirimentia inducendi Ecclesiae negare au-
deant, vel non sunt dogmatici vel de hac mutuata 
(— t. i. az államtól —) potestate intelligendi sunt." 

Kétségbeesett ügy, melynek védelmére csak 
oly kezdetleges fegyverek állnak készen; — igaz 
ugyan, hogy az „anathema sit" záradékból még 
nem következik a canon dogmaticus volta, mert ezt 
a fegyelmi canonokhoz is szokták tenni; de követ-
kezik értelméből, mely nem fegyelmi, hanem dog-
maticus, nincs ott szó valami cselekedendő vagy ab-
bahagyandó külső dologról, p. arról, ha valaki az 
egyház tilalma ellen tényleg ily házasságra lépne, 
hanem azok ellen fordul e canon, kik állitják, mi-
szerint az egyháznak nincs hatalma bontó akadá-
lyokat szabni, vagy hogy e hatalom gyakorlásában 
tévedhet; itt tehát véleményről, tétel, állitás, tanról 
vau szó s az ezzel ellentétbe helyzett igazság, az 
egyház határozatáról, ily dolgokat tárgyaló canon 
pedig kétségen kivül dogmaticus. 

De következik ez a sz. zsinat saját szavaiból 
is; — mint mindenütt, ugy a fenforgó tárgynál is, 
a hitágazati canonoknak elébe bocsát egy „doctrina 
de sacramento matrimonii" czimü bevezetést, mely-
ből már fentebb is némelyeket idéztünk, ennek vé-
gén a hitujitók kárhoztatandó bűnös merényletéről 
értekezve, igy zárja be doctrinájáta sz. zsinat „quo-
rum — t. i. a tévtanitók — temeritati sancta et uni-
versalis synodus cupiensoccurrere,insigniores prae-
dictorum schismaticorum haereses et errores, ne 
plures ad se trahat perniciosa eorum contagio, ex-
terminandos duxit, hos in ipsis haereticos, eorumque 
errores decernens anathematismos", — s következ-
nek a canonok. melyek 4-dike szolgált alkalmul 
70-dik tételünknek, — de az egyház itt nyiltan ki-
mondja, hogy a mindjárt következő canonok czélja 
semmi egyéb, mint a tévtanok s eretnekségek el-
nyomása, ezért igtatja ide egyszersmind saját egye-
düli igaz tanát, átkot mondva a tévtanitók, és hibás 
eretnekek tanaira, — ezt pedig csak dogmaticus ca-
nonok által teheti, e canonok tehát hitágazatiak, 
dogmaticusok. 

De van e tételnek még egy második része is,mely 
szerint e canonok, ha már dogmaticusok, az egyház a 
házassági törvénykezés körüli jogaira,mint az állam-
tól reá ruházottakra vonatkoznának. — Ez sem igaz. 

Mert ha igaz volna is, hogy az egyház ebbeli 
hatalmát kölcsönképen birja az uralkodók részéről, 
s ezek következésképen eme jogot akár-mikor visz-
szakövetelhetnék az egyháztól, hogy hozhatna az 
egyház isteni csalhatatlan tekintélylyel egy ily 



gyenge ingó alapon fekvő joghatóságának védelmére dog-
matice kötelező canont ? — vagy ha vissza nem követelhet-
nék is e jogot az uralkodók, akkor megint ugy állana a do-
log, hogy az ő engedékenységüktől függött valami hitága-
zatos tan életbe léptetése, s történhetnék, hogy egyik ország-
ban, melynek fejedelme oda engedte ebbeli jogát, e canonok 
dogmatice köteleznének, s a szomszéd-országban talán nem 
— ! hála Istennek nem a katholika vallás tanai azok, me-
lyek oly könnyen ad absurdum deducálhatók ! 

Még egy utólsó kísérletet a tridenti canonok hatályát 
kijátszani,tartalmaz a 71. tétel: „Tridentini forma sub infir-
mitatis poena non obligat, ubi lex civilis aliam formám prae-
stituat, et velit haec nova forma interveniente matrimonium 
valere" — ha az egyháznál s csak is nála, egyedül és füg-
getlenül van a házassági törvénykezés joga, értve a házas-
ság szellemi, vallási, szentségi méltóságában gyökeredző jel-
lemét : ugy az állam e tekintetben semmit sem határozhat ; 
ilyes valamit tanítani, a józan észszel ellenkezik, mert kél 
egymástól független hatalom ugyanegy ügy iránt nem ren-
delkezhetik, senki sem szolgálhatván két u r a t ; az állam te-
hát nem derogálhat az egyház rendeleteinek, nem szabhat 
akadályokat az egyház tudta s beleegyezte nélkül, és nem 
törülhet el olyanokat, melyeket az egyház rendelt, — ahol 
e téren működése az egyházéba ütközik, érvénytelen, ezt 
tanítja VI. Pius, midőn a pistojai zsinat 60-dik tételét kár-
hoztatja, igy nyilatkozván •i) : „Haec rogatio synodi ad pote-
statem civilem, ut „e numero impedimentorum tollat cogna-
tionem spirituálém, atque illud quod dicitur publicae hone-
statis, quorum origo reperitur in collectione Justiniani" tum 
ut „restringat impedimentum affinitatis et cognationis ex 
quacumque licita aut illicita coniunctione provenientis ad 
quartum gradum iuxta civilem computationem per lineam 
lateralem et obliquam, ita tamen, ut spes nulla relinquatur 
dispensationis obtinendae," — quatenus civili potestati ius 
attribuit abolendi sive restringendi impedimenta Ecclesiae 
auctoritate constituta et comprobata ; item qua parte suppo-
nit Ecclesiam per potestatem civilem spoliari posse iure suo 
dispensandi super impedimentis ab ipsa constitutis vel ap-
probatis : libertatis ac potestatis Ecclesiae subversiva, Tri-

dentino contraria, ex haereticali principio profecta." — 
Látjuk ebből, hogy a polgári kormánynak nincs hatalma 
egyház-rendelte akadályokat eltörülni, vagy helyökbe má-
sokat rendelni ; a tridenti forma kötelező marad tehát a hi-
vekre nézve, kőtelező a házasság semmiségének büntetése 
alatt addig, ameddig az egyedüli illetékes hatóság, az egy-
ház jónak látja föntartani ; rendeljen tehát az állam akármit, 
a házasság érvényes vagy érvénytelen voltán nem változ-
tathat, az egyház, ámbár engedélyezésnek helyt ad, rendes 
körülmények közt mégis csak a tridenti forma mellett kö-
tött házasságokat ismeri el érvényeseknek, s ennél fogva 
csak is azok érvényesek. 

Befejezendök jelen dolgozatunk első részét, foglaljuk 
immár össze röviden az eddigieket, s pedig következés-
képen : 

1) A házasság szentség ; 
2) ezt a felek magok szolgáltatják egymásnak, kije-

lentve házasságkötési, szerződési megegyezésüket ; 
Lib. et memor. circa sponsalia §. 10. 

3) szerződés és szentség elválaszthatlanok egymástól, 
ugy hogy a szerződés csak akkor érvényes, azaz valódi há-
zasság, ha szentség ; 

eme szentségi jelleménél fogva : 
4) csak az egyháznak vau joga bontó akadályokat 

szabni; mivel 
5) házassági és jegyváltási ügyek már természetüknél 

fogva csakis egyházi forum elé valók, az állam csak annyi-
ban betolyhatván ezekre, amennyiben a házasság polgári 
következményei forognak szóban ; — ezért is 

6) az egyház már a legrégibb időkben saját hatalmá-
nál fogva, függetlenül szabott ily akadályokat, ha nem is 
ellenezte, sőt inkább kivánta, hogy a világi törvényhozás is 
fogadja körébe ebbeli rendeleteit, védve ezeket a maga ré-
széről is ; és 

7) katholika vallásunk hitágazata ez, hogy az egyhá-
zat s csak is ezt illeti eme jog; minél fogva 

8) az egyház ugy rendelte, hogy a házassági szerződés 
érvényes voltára, következéskép a házasság szentségének 
valóbani kiszolgáltatására az illető plébános vagy ennek 
felhatalmazott helyettesének, valamint két tanúnak jelenléte 
okvetlenül szükséges, ez által nem lépvén túl a szentségek 
körüli hatalmát^ minthogy nem hozván határozatot a házas-
sági szentség anyaga vagy alakja, hanem csak a szerző-
dendő, e szentséget egymásnak szolgáltató felek szolgálta-
tási képességére nézve ; 

9) eme „forma Tridentina" kötelező még most is, és 
mindenütt ahol az egyház nem dispensál „sub infirmitatis 
poena;" s az állam ezen épen nem változtathat. 

10) A polgári házasság azon rendszere tehát, mely a 
házasságot pusztán polgári szerződésnek tekinti, elnézvén 
annak szentségi jellemétől, vét a házasság természete ellen, 
melynél fogva e kettő egymástól elválaszthatlan, tagadja az 
egyház ama jogát, melynél fogva egyedül és függetlenül itél 
a házasság érvényéről, sőt e jogot magának tulajdonítja, és 
végül ez által magára vonja az egyház erre nézve több dog-
maticus canonban foglalt kárhoztató Ítéletét. 

Hornig Károly. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, május 8-án. (Szabad egyház szabad államban.) 

Bemutatja a Lloyd Scialojának az olasz pénzügyérnek ter-
vét, melylyel a roppant 67-ik évi deficitet pótolni akarja ; 
mely terv abban áll : miszerint az olasz minister visszaadja 
az olasz clerusnak a parlement által in principio már con-
fiscalt birtokot, azon kötelezettséggel, hogy a clerus hat év 
alatt 600 milliót fizessen az államnak azon rendes adón ki-
vül, melyet birtoka után amúgy is elég busásan fizet ; vagyis 
hogy az egyház maga adja el birtokait, hogy a követelt 
600 milliót kifizethesse; — hat év múlva azután ezen ope-
ratio ismételtethetik, ha az egyháznak ismét lesz valamié, 
in infinitum mindaddig, mig az egyház végképen koldus-
botrajut . Vagy mikint a Lloyd oly categorice szépen mondja : 
„Man gibt dem Klerus 1400 Millionen — az egész birtok ér-
téke — wieder, und begehrt dafür nichts, als die Übernahme 
der Verpflichtung, dass er die restituirten Güter binnen zehn 
Jahren veräussern wird. Oder richtiger gesagt : der Klerus 

37* 
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hat in gar nichts zu willigen : der Staat zeigt ihm nur an, 
dass er sich jener Besitzungen zur todten Hand binnen eines 
Decenniums entledigen muss, widrigenfalls die Regierung 
dieselben durch Langrand-Dumonceau unter die Hammer 
bringen lässt. Somit bleibt der Kirche gar nicht Raum ,Nein' 
zu sagen." Hozzá teszi még a Lloyd, miszerint az egyház, 
ha tetszik, protestálhat ezen eljárás ellen ; s kilátásba he-
lyezi, miszerint a parlement talán megengedi, hogy saját bir-
tokaiból az egyház valamit visszavásárolhat az eladás al-
kalmával. 

Ez azután uraim szabad egyház szabad államban. 
Igaz ugyan, hogy Scialoja terve a parlementben meg-

bukott ; az egyházi birtok azonban a parlement által in prin-
cipio — már confiscálva van — még pedig, mert a parle-
ment majoritással elfogadta annak idejében a törvényjavas-
latot, törvényesen van confiscálva, mely parlementi majori-
tás ellen a szabad államban csak az Úristenhez van appel-
látio, kivévén a szép protestálhatási jogot. 

De még mindemellett véghetlenül boszantó azon szem-
telen cynismus, melylyel a Lloyd ezen ügyet tárgyalja. 
Ugyan szeretnők látni, mily hangon szólnának ezen börze-
urak, ha a parlementnek eszébe jutna, vagy egyszer a zsidó 
bankárok birtokait confiscálni status-czélokra ; s ezt ép oly 
nyugodt lelkismerettel teheti bármily szabad állam, mintha 
az egyház birtokait confiscálná ; mert az talán csak nem 
fogja senki állitani merni, hogy az üzérkedés által összehal-
mozott birtokot nagyobb jogczimmel birják a zsidó banká-
rok, mint az egyház az ö saját birtokait. Vagy talán azt 
gondolják ezen jó urak, miszerint az egyház birtoka csáky 
szalmája ? 

Mily jogczimeknél fogva birja az egyház birtokait, ná-
lunk s más államokban, nem tárgyaljuk ; mert hisz senki 
sem veti s nem is vetheti az egyháznak szemére, miszerint 
üzérkedés, csalás, rablás, fosztogatás után szerezte javadal-
mait. Tény az, hogy az egyháznak birtokai voltak s van-
nak ; tény az, hogy semmiféle család sem birja javadalmait 
több jogczimen, mint az egyház ; tény az, miszerint az egy-
házi birtok jogczimét kétségbe nem voDták soha; hanem 
hogy hozzá férhessenek, kitalálták az úgynevezett holt ke-
zeket; mint, hogy az egyházat elnyomhassák, kitalálták az 
úgynevezett szabad egyházat. 

Kőnek egyházjogában 245 lapon az egyházjavakat 
illetőleg igy ir : a) „A vagyonszerzési jog az összes ugy mint 
külön egyházakat lételükhöz való jogosultságnál, vagyis ter-
mészetes létjoguknál fogva, nem pedig merően állami enge-
délyezés folytán illeti; b) a szerzés módját s feltételeit, vala-
mint a jogérvényesítés alakját megszabni az államhatalom-
nak joga ; c) a tételes törvények örve alatt szerzett javak 
felett az egyház szabadon rendelkezik : állami felügyelés, 
vagy kezelésbeni részesülés előképen sem nem vitatható, 
sem nem igazolható ; d) az egyes intézetek és külöD egyhá-
zak megszűntével vagyonuk az egyház szabad rendelkezése 
alá kerülvén, az úgynevezett saecularisatio vagy az egyház-
javaknak világi czélokra, a kormány általi fordítása vagy 
háromlás jog egyházjogi szempontból, mely e tekintetben 
egyedül irányadó, nem védelmezhető; e) végre az egyház-
javak az állam oltalmát ép ugy mint a világiak igényelhet-
vén, azoknak nincs keresett joguk a közterhek alóli mentes-

ségre; minden az egyháznak e részben nyújtott kedvezmény 
csak kivételes kegyelem." 

Ezek szerint az egyháznak,mint ilyennek,joga van birto-
kot szerezni, azt szabadon kezelni, az államnak pedig köteles-
sége az egyház birtokait, mint minden más tulajdont, védeni 
minden, bármily vagy bárkitől eredhető megtámadás ellen, 
ítéljen már most mindenki, minek kell valamely kormány-
nak, vagy parlementnek azon eljárását nevezni, melylyel az 
egyház birtokait egyszerűen confiscálja, a fekvő birtokot 
dobra veri, a templomokat, egyházi épületeket magtárakká, 
istállókká alakítja,1) a személyeket elűzi, vagy nyomorult 
nyugpénzekre kárhoztatja, melyet megvonni ezer módja s 
alkalma van, — mint tett az olasz parlement ; akaratlanul 
eszünkbe jut ezen eljárás hallatára a német közmondás : die 
kleinen Diebe hängt man ; die grossen lässt man laufen. Eöt-
vös József báró idézett munkájában az egyházbirtoknak a 
franczia convent által történt confiscáltatását egyszerűen 
spoliationak nevezi, ami magyarul fosztogatást — lopást — 
rablást jelent ; s elismeri, miszerint az egyházi javak elvéte-
lét másként igazolni jogilag lehetlen, hacsak Thouret okát 
el nem fogadjuk, melylyel a memzetgyülésben ezen elvételt 
igazolni akarta ; hogy tudniillik „minden testület csupán 
a törvénynek köszönheti létezését, s azért birtokát illetőleg 
is föltétlenül a törvényhozásnak van alávetve." De ki ne 
látná, miszerint ezen elvet az egyházra alkalmazni egyáta-
Ián lehetlen, mely nem törvénynek, hanem isteni alapitás-
nak köszöni létét ; ha nem is emiitjük azon veszélyt, mely 
ezen elv elfogadása által minden egyes családnak birtokát 
fenyegeti. 

Mi lesz egyes családoknak birtokából, mi lesz az egyén 
szabad birtokjogából, lia az államnak joga van valódi vagy. 
költött utilitási szempontból a birtokot egyszerűen confis-
cálni ? Ez a szabadság a szabad államban ? Avagy a birtok-
nak szentsége csak a bankárokra terjed ki ? Csak ezeknek 
szabad birtokot szerezni, adományozni, hagyományozni, a 
katholikusoknak pedig nem ? 

Valóban furcsa egy dolog ez a holtkézröli tan. Az egy-
háznak javai, melyek a szegényeknek, templomoknak, s 
minden rendű jótékony intézetnek fentartására vannak 
amellett, hogy ez illetőt, kinek ideiglenes hasznavehetésül 
átadattak, táplálják állásához mérten, egyszerűen holt bir-
toknak tartatnak a modern statusbölcsek által; egyéb val-
lásnak birtokai, legyenek bárminők, már nem holt birtokok 
s azokat modern állam érintetlenül hagyja. Mintha bizony a 
katholika egyház jövedelmeit egyenesen a pokolba temetné 
s nem maradnának a jövedelmek, akár jól, az egyház inten-
tiója szerint kezeltetnek, akár, ha ezt feltenni szabad, elfecsé • 
reltetnek vivendo luxuriöse magában az államban. 

Avagy nagyobb haszua lesz az államnak az egyház-
javakból, ha ahelyett hogy az egyház kezei közt maradva, 
a nemzet fiai, a nemzet crême-je számára mintegy majorá-
tust képeznek, melyet elidegeníteni soha sem szabad, — el-
daraboltatnak, Abelesek, Eleskelesek, Dumonceauk, Perie-
rek kezei közt lesznek, kik azokat a politikai szelek sze-

') Italiában kéjházakká is, ugy hogy ahol a szent lelkek imád-
koztak, ott most a bün fertelme kormányhatóságilag lakozik, Ilyenek 
után mondhatni, hogy ily kormány az Isten tagadása, az emberiség szeny-
foltja e földön. — Szerk. 
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rint börzepapirokra változtatják, s a hazából oda viszik, hol 
reájok kedvezőbben alakulnak a politikai viszonyok ? 

Gazdagabb lesz-e az állam, ha ahelyett, hogy az egy-
ház magánosok adományaiból alakult birtoka által maga 
tart ja fenn az istenitiszteletet, maga látja el szolgáit, a fö-
lösleget a hazában jótékony intézetekre forditja ; — az ál-
lam mindezen költséget magára vállalja, önmaga gondosko-
dik az istenitiszteletről, az egyház szolgái eltartásáról, jó-
tékony intézetek emeléséről, felszereléséről s folytonos el-
látásáról ? 

„A cultus s a közoktatás álladalmi ügyeknek nyilvá-
níttattak, s tulajdonának tekintvén az állam a vallásbeli fe-
lekezetek és tanintézetek vagyonát, kötelességévé vált ezen-
túl az iskola és egyház szükségeiről gondoskodni. Vegyünk 
kezünkbe bármely ország budgetét, hol ez történt, s lássuk, 
nem növekedtek-e folyton folyvást a közkiadások ez ágban ? 
még pedig annál fogva, mivel az álladalom irányában 
oly igények merülnek fel, melyek különben elmaradtak 
volna." (Így Eötvös. 1. 155.) 

S mit nyer ily gazdálkodással az állam ? Gazdagabb 
lesz-e ő ? Jobban fog-e az istenitisztelet kezeltetni ? Buz-
góbbak lesznek-e az egyház szolgái ? Biztosabb lesz-e sza-
badsága fölfelé, nagyobb tekintélye s befolyása a népre ? 

„Nézetem szerint, mond Toqueville, franczia tudós, 
magyar akadémiai tag, ,L' ancien régime et la Révolution' 
czimü müvében, ismertetve Eötvös J . báró által a Budapesti 
szemle 1 köt. 340 lapján — azt merem állítani, hogy a sza-
badság igen erős tényeröjétől fosztja meg magát minden nép, 
mely a katholikus clerust földbirtokától megfosztja és jöve-
delmeit fizetésekké változtatja. Az oly ember, akinek szemé-
lye nagy részben idegen (?) hatalom alatt áll, akinek csa-
ládja nem lehet, csak egy (?) erős kötelék által csatoltathatik 
hazájához, s ez a földbirtok. Vágjuk el e köteléket, s tulaj 
donképen nem polgára többé egy hazának se. (!) Azon hazá-
ban, amelyben véletlenül született, idegenként áll a polgári 
társaság közepett, melynek érdekei közöl őt közvetlenül egy 
sem érinti. Lelkismerete a pápától, ellátása a fejedelemtől 
függ. Egyetlen hazája az egyház, minden politikai esemény-
nél csak ennek érdekeit látja. Ha ez szabad és virágzó, 
nincs köze a többihez. Legtermészetesebb helyzete a politi-
kában a közönyösség. '*) Ily eszmék és érzések oly testületnél, 
melyre a gyermeknevelés s a nép erkölcsi vezetése bízatott, 
a közéletben csak veszélyes következéseket idézhetnek elé." 
Igy Tocqueville. 

De ne folytassuk tovább. Láthat ja mindenki csak az 
eddig mondottakból is, miszerint az állam sem jogi, sem uti-
litasi, sem szabadsági szempontból nem igazolhatja az egy-
házbirtok confiscálását ; ha mégis történik, az vagy az egy-
ház iránti gyűlölet, vagy a szennyes érdek szüleménye. Ne-
künk elég tudnunk, hogy izrael fiai e confiscatióknak örül-
nek, azt tanácsolják : az államoknak pedig ez kétszeres ok 
lehetne arra, hogy a jogtól semmiben el ne térjenek, megem-
lékezve a latin közmondásról : hodie mihi, eras tibi. 

Errat, si quis existimat tutum esse ibi regem, ubi nihil 
ab rege tutum est, mondta már Seneca. 

Cselka Nándor. 

l ) Valent, quantum valere potest ezen indokolás. — Szerk. 

NÓGRÁDBÓL, april 23-án. Mielőtt az örömhírt, mely 
a kalocsai érseki szék betöltéséről oly korán szétröpült az 
időszaki sajtó szárnyain, mind a két haza fiait egyenkint 
fölvillanyozná, Nógrádnak sietni kell hódolati rokonérzel-
meinek nyilvánításával. Ki ne tudná azt, hogy a világhírű 
karthagói érsekek tiszteletbeli utódja, mint maga is az egész 
müveit világon ismert, s amerre csak katholikus rokon-
szenv rezgeti a szivek húrjait , az egész keresztény egyház-
ban közkedvességü Haynald Lajos 1. k. kinevezett kalocsai 
érsek s metropolita bölcsője, szülőfölde s minden időben elő-
szeretettel ölelt nyughelye a kies Nógrádmegyének egyik 
gyönyörű tájképe Szécsény városa az Ipoly mellett, hová ö 
a világváros Roma örök szépségei közöl is mindannyiszor 
haza vándorolt édes övéit megvigasztalni, a legjobb anya 
keblén kipihenni s u j erőt íneriteni az őt körülsugárzó föl-
adatok férfias megoldásához. Nógrádnak Haynald érsek 
valódi prysmatükre, mely e megye összes papságát és csalá-
dait vallási különbség nélkül, ezerszeres fénynyel árasztja 
el, s ő az maga egyedül, ki e fényben nem akar látszani 
ki midőn szellemi fönsége által ideális alakjában — mint a 
művész — lebilincseli magához a társaság figyelmét, ö maga 
eszméivel háttérben marad,hogy annál biztosabban láthassa s 
élvezhesse szellemi fensőbbsége diadalát, mely minden ar-
ezon elragadtatásban nyilatkozik. Felix namque coetus ille, 
qui talem ac tantum meruit habere archipraesulem ! Non 
potest civitas abseondi supra montera posita, neque accen-
dunt lucernám et ponunt earn sub modio, sed super cande-
labrum, ut luceat omnibus. Mirabantur in verbis gratiae, 
quae procedebant de ore eius : et maiestas quaedam divini-
tatis occulta—ut observât s. Ilyeron — in eius facie relucebat, 
quae ilium videntes primo etiam trahere poterat aspectu. (In c. 
0. Matth. ) Mi adhatja nekünk vissza hivebben Jézus képét, 
mint egy felszentelt püspök az egyházi rendben, kit maga a 
Szentlélek koronáz meg egyház-fejedelemmé a lelkek kor-
mányzására, ut scientia ejus crescat ad fortitudinein. Pri-
mus discendi ardor nobilitas est magistri. (S. Ambr.) 

Midőn az apostoli király a gondviselés urnájába nyúlt, 
melyben a magyar egyház püspökeinek nevei valának föl-
jegyezve, ugy tetszhetett ö Fölségének, mintha az őrangyal 
titkosan vezette volna jobbját, hogy egy szerencsés húzást 
tegyen. Íme! mint örül az ország, midőn a Haynald-névhez 
kapcsolt sorsjegy fölmutattatik. Mennyire meg lesznek 
nyugodva a nagy Lonovics váratlan halálát méltán gyá-
szoló kalocsai fömegye papjai és hivei, azt nyervén utódául 
az érseki méltóságban, kiért előre buzgó lélekkel fohászkod-
tak, kinek mindenfélekép és sokszor próbára tett jellemhü-
sége legerősebb birtositéka a válságig vitt ügyek óhajtott 
jobbrafordulásának, kit magas egyházi szellemmel párosuk 
hazafiúi törekvéseiben a haza összes fiainak osztatlan tisz-
telete s vonzalma kisér, akiről mindenki meg van győződve, 
hogy nemcsak püspöki mély belátással bír a fenforgó nagy 
kérdések megítélésében, de fölülmulhatlan szeretetreméltó-
sága által biztositja az egyház kétségtelen befolyását s ellen-
őrzi annak elévülhetlen jogalapjait. 

Mi, kik részint közös szülőföldünknek valljuk ö excel-
lentiájával Nógrádot, részint itt élünk s hivataloskoduuk, de 
mint független magánemberek és kath. hazafiak is őszinte 
mély tiszteletteljes üdvkivánatokkal hintjük be útját Ka-
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locsa felé. Hozza el nekünk magyaroknak Romából a szent-
atya kegyelemben egyesitő áldását, hogy mindnyájan érez-
zük és becsülni tudjuk a közegyetértés szükségét ; hogy 
őseink vallásossága, hazafiúi erényei, világra szóló lovagias-
sága, mit hajdan vitézségnek neveztek, a törvények meg-
őrzése s a király iránti hü ragaszkodásban ismét visszatér-
jenek s u j életre támadjon köztünk a haldokló hit, Istenben 
vetett remény s felebaráti szeretet. Térdeinken imádva 
kér jük az Istent, hogy támaszszon férfiakat Izraelben, kik 
a veszély idején állhatatosak legyenek mindvégig a kisér-
tetek és félelmek leküzdésében. „Novit Ecclesia beneficio 
Domini triumphare de suis cladibus ; ingravata persecutioni-
bus siquidem profiéit, afflictionibus semper augetur, sanguine 
martyrum irrigatur, tristitia magis erigitur ; angustia dilafa-
tur, fletibus pascitur, jeiuniis reficitur ; et inde potius cx-escit, 
unde mundus deficit." S . . . 

D U N A F Ö L D V Á R , april 20-án. Habár a nyilatkozat, 
melyet dr. Csorba József m. akad. lev. tagnak 1857-ben 
kiadott „Somogy vármegye ismertetése" czimü munkájának 
124-ik lapján olvasunk : „A mindenható Istennek akarata, 
hogy öt különféle utakon ismerjük, s különféle egyházi 
szertartásokkal imádjuk e földön," első pillanatra kellemesen 
is látszik hatni füleinkre, de a másik pillanatban már nem 
lehet észre nem vennünk, hogy amaz állitás a mai divatos 
hitközöny mezébe van burkolva. A mindenható Isten aka-
ratára az emberiséget Krisztus Urunk tanitotta ; a világba 
kidobott fönebbi tételt nemcsak a m. akadémiának, de még 
a párisi 40 halhatatlanok gyüldéjének egyik tagja sem 
hozhatja le ép észszel Jézus tanaiból. Azt tapasztaljuk, hogy 
napjainkban némely széllel bélelt hősök minden positivu-
mot ki aka rnak küszöbölni, s helyébe édes énjök meg nem 
emészthető rögeszméit ültetni, melyek minden valót, minden 
teljest nélkülöznek, amint ezt legújabban az ész istenitésével 
azon olasz tanulók nyiltan kimondották, kik érsekük atyai 
levelére oly bérltocsisos argumentatioival feleltek. Nagy a 
katholikusok száma a világon, de azoknak egy jelentékeny 
része csak a czimzetesek között foglalt helyet ; jól esik 
tehát a reális kath . léleknek, ha a czimzetesekbeni vesztesé-
get a sürü megtérések által némileg pótolja a jó Isten. Ta-
gadhatlan tény az, hogy a kath. egyház mind az el- mind a 
megtérések által gyarapodik ; mert az eltéréseknek nagyon 
is kézzelfogható anyagi indokai vannak, melyeket felemlí-
teni nem akarunk ; ellenben a megtérések a legtisztább 
meggyőződés sugallataiból erednek. Még nincs egy éve, 
hogy városunk főt. Nagy János plébános urat volt szeren-
csés lelkészeül megnyerhetni, s ezen rövid időtartam alatt is 
már kilenczen tér tek vissza a rom. egyház kebelébe; e meg-
téréseknek fennebb jelzett reális értékén kivül még nume-
ricus becsük is van, mert mig az 500-at tevő mindkétfele-
kezetü ref. atyafiak közöl 9-en tértek meg, addig 12000-et 
meghaladó kath. községből egy sem deficiált. A munka 
dicséri a mestert, a tanítvány a tanítót : ugy e megté-
rések is buzgó plébánosunk érdemeinek koszorújában mint 
ékkövek díszlenek. A plébános urnák, ki híveinek anyagi 
és szellemi javát annyira szivén viseli, ama szép tettét sem 
hallgathatjuk el, hogy a nagyböjti időszak alatt pénte-
kenkint hiveit kor- és alkalomszerű böjti beszédjeivel, mi 

eddig itt szokásban nem volt, örvendeztette meg a zsú-
folásig megtelt szentegyházban ; az épületes beszédek 
alatt sok könyeket lát tunk leperegni az ajtatos hivők 
bánatos arczain, s sok a jak rebegte el : „Az Isten áldja 
meg, az Isten fizesse meg." A müveit plébános urban oly 
buzgalmu és törhetlen erélyű férfiút bir városunk, ki rö-
vid ittléte alatt már is közszeretet tárgya ; ilyennek vall-
j á k őt a kisdedek, k iknek számára nagylelkű ajándékával 
(1000 frt .) megnyitotta az óvodát ; ilyennek áldják őt az 
Ínségesek, kiknek keserű könyeit bő segélyezéseivel le-
törlé;mint ilyenért lelkesülnek értté tanitóink, kiknek jogait 
az idegen beavatkozók ellen erélyesen védi ; ilyennek ismeri 
őt a helybeli dalárda, melynek lelkes pártfogója ; ilyent 
tisztelt benne mint egyházi elnökében a fáradozásai által 
valahára felsőbbleg engedélyezett dunaföldvári kath. legény-
egylet ; ilyennek ismerjük számos tisztelőivel együtt őt mi, 
kik szerencsések vagyunk közelebb állhatni hozzája, s kik 
őszinte tiszteletünk s pietásos ragaszkodásunknak akar tunk 
eme igénytelen soraink által nyilt kinyomatot adni. y. 

KONSTANTINÁPOLY. A görög nem-egyesült patri-
archa választása febr. 22-én történt. Két párt volt Christaki 
Effendi, Bey Baltazzi Aristid és Zariífi. — Stefanovics párt-
ja, ez utóbbi hatalmasabb, mivel a sultán jelen ministereinél 
nagyobb befolyással bir. Ezen pár t Joachim expatriarcha 
jelöltségét támogatta, mivel az általa elébb pártfogolt der-
coni érsek visszalépett. A másik párt a nép és a zsinat fő-
papjainak párt ja három jelölttel birtak. Gergely és Anthim 
expatriarchák, és a chalcedoni érsekkel. Ez utóbbi is vissza-
lépvén a febr. 15-iki előleges szavazás alkalmával Gergely 
és Anthim nyerték a legtöbb szavazatokat. Most Gergely is 
hajlandónak mutatkozott elállani, de a Christaki pár t fel-
szólittatta öt, hogy e szándékának nyilvánítását a végvá-
lasztásig halaszsza el, hogy a döntő perczben nyilvánított 
eme elhatározás zavart és megoszlást idézzen elő a válasz-
tók között, és e zavarban Joachim számára dtiljön el a do-
log Joachim állítólag megígérte pártfogóinak, hogy a „ve-
gyes tanácsot" még 10 évig megtar tandja mostani szerkeze-
tében, és a patriarchatustól függő zárdák össze3 jövedelmei-
nek kezelését nála hagyja . Olyan Sciajola-féle törvény el-
rendelné azután az egyházi j avak eladását, és egy pénztár 
felállítását, melynek őrei ezen u rak lennének. A főváros gö-
rög népsége értesittetvén ezen fondorkodásról, ez általános 
felháborodást okozott. A praelatusok kinyilatkoztatták, hogy 
ha ily utoni simoniacus választás létesülne, tömegesen lemon-
danak, és a görög község főbbjei kijelenték, hogy a néptö-
megtől kisérve fognak a sultánhoz menni, hogy orvoslást 
keressenek ez igazságtalanság ellen. Christaki és társai lát-
ván a nép felindulását, jónak találtak, a porta időközben 
vett figyelmeztetése folytán is visszavonulni. Febr . 22-én a 
végleges választás napján a nép csakugyan tömegesen jelent 
meg a patr iarchatus előtt, csendesen és nyugodtan viselvén 
magát, de kész levén jogot és igazságot követelni. A válasz-
tásnál Gergely 52, a chalcedoni érsek 45, Anthim 42, és 
Joachim 29 szavazatot kapott. A három előbbiből a szűkebb 
választásra feljogosított 18 érsek és zsinati tag volt válasz-
tandó a patriarchát. Elmentek a templomba és az oltár előtt 
letérdelve a Szentlelket hivták segitségül, és azután titkos 
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conclavet alakítottak. Gergely 10, a chalcedoni érsek 7, An-
thim 1 szavazatot nyertek. Gergely megválasztatása a nép 
által riadó örömmel fogadtatott. Es valóban Gergely, aki 
protestáns-ellenes magatartása miatt 1854-ben Stratford de 
Redcliffe angol követ fondorkodásai folytán lelépni kény-
szerült, egyike a görög egyház legméltóbb egyéniségeinek. 

A Greta szigetére kiküldött Server Effendi állítólag 
visszatérőben van a sziget több kerülete választottainak kí-
séretében, hogy részt vegyenek ama bizottmány tanácsko-
zásaiban, mely hivatva van a sziget rendezésének ügyében 
tervezetet készíteni. 

IRODALOM. 
A szerzetes rendek egyetemes története különös tekintettel 
a magyar- s erdélyországi szerzetesség jelen állapotára. 

Karcsú Antal Arzén-től. I. kötet. 
A munka ismertetését legczélszeriiebben végezzük, ha 

az egyházi bírálónak hozzánk beküldött véleményét közöljük : 
Mindig örvendetes tünemény, midőn oly munkával ta-

lálkozunk, mely a megtámadott kath. egyház, s magasztos 
intézményei védelmére az ellennel szemben nyilt bátorság-
gal lép ki a kiizd-homokra. Örömmel üdvözöljük szerzőt e 
téren, ki a szerzetes rendekről ernyedetlen szorgalommal 
szerkesztett öt kötetü történelmi müve által jó szolgálatot 
tett a magyar egyházi irodalomnak, sőt ezen nehéz vállalata 
által egy igen érzett hiányt pótolt ki ; mert mig a latin, 
franczia és német irodalom több ily müvet bir felmutatni, a 
magyar egyházi irodalom, tudtomra, ilyennek híjával volt 
mindeddig. Szerző az egyetemes szerzetes rendek vázlatá-
ban pártatlan igazsággal járt el, minthogy azoknak nemcsak 
fény-, hanem árnyoldalukat is feltünteti, s érdemeik mellett 
hibáikat sem palástolja el. Cuique suum. 

Kort élünk, a magasb műveltséget negélyző 19-ik szá-
zadnak nem nagy dicsőségére váló, élvsóvár, anyagiság s 
önzés korát, mely — tisztelet a kivételeknek — a szellemi-
ekkel és a komolyabb tudományok müvelésével keveset, 
vagy épen mitsem törődvén, nagyrészt egyedül csak az 
ephemer, kedély-mulattató s gyakran minden alapot nélkü-
löző, és kirivó pártszellemben szerkesztett encyclopaedicus 
müvekből szereti fölületes ismereteit meríteni, — mi által 
nemcsak ferde és rosz akaratú irányát árulja el, hanem szel-
lemi szegénységéről eléggé tanúskodó bizonyítványát is ön-
maga irja alá. 

Fájdalommal tapasztaljuk, miszerint az avatatlan irók, 
kiknek száma napjainkban légió, a kath. egyházat, s annak 
magasztos intézményeit, minden szentet, nemest és erényest 
lerombolni törekvő pokoli szándékkal, tűzték ki megtáma-
dásuk czélpontjaul, s mintha e nemtelen czél az eszközöket 
is szentesítené, a „Calumniare audacter" elv szerint, a szűz 
igazság rovására, hamis elferdítésével a történelmi esemé-
nyeknek, rágalmaik szennyes fegyverével titkon és nyiltan 
ostromolják. 

Különösen a szerzetes rendek azok, melyek Sue, s 
több e fajta irók piszkos regényeiben, színmüvekben, s ezek 
nyomán mindenütt, uton útfélen, méltatlanul pelengérre té-
tetnek ki, oly hibák tulajdoníttatván nekik, miket soha sem 
követtek el, avagy egyeseknek kihágásai az egész tiszte-
letreméltó erkölcsi testületeknek rovatnak fel roszlelküleg. 

]£s váljon hát honnét ezen ellenszenv, gyűlölet és elke-
seredett harcz a szerzetes rendek ellen ? Talán bizon, mert 
kárára váltak már a müveit társadalomnak ? avagy mert 
eredeti magasztos hivatásuknak és rendeltetésöknek nem 
felelnek meg többé ? Oh nem ! e gyűlölet forrása másutt 
keresendő. Elmondhatjuk sz. Júdás apostollal, hogy : „azt 
is káromolják ők, amit nem értenek." (Jud. lev. 1, 13.) Be-
teljesednek itt is Üdvözitőnk eme szavai : „Ha a világ gyű-
löl titeket, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt nála-
toknál. Ha e világból volnátok, a világ azt, mi övé, szeretné ; 
de mivel e világból nem vagytok, hanem ón választottalak 
titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ." (Ján. 15, 
18—19.) 

E gyűlölet oka tehát részint abban rejlik, mert a szer-
zetes rendi kolostorok jelenleg is a hit, a vallás, a tudomány 
és magasztosabb erény biztos menhelyei, és az egyház világ-
hóditó isteni missiojának valósitására rendületlen csatárokkal 
rendelkeznek, ez aztán szúró tövis elleneik szemeiben; erre 
ásítoznak ök szüntelen, ezt óhajtanák ők mielőbb magukhoz 
adnectálni, s a vagyonfosztottakat koldusbotra jut tatva és 
földönfutókká tétet ve látni ! 

Valóban, e mű korszerűnek tekinthető, hadd lássa a 
történelem világító fényénél a hálátlan utókor ama kitűnő 
érdemeket, miket a tudományoknak, művészetnek, iparnak 
egykoron egyedül menhelyet adott és ezáltal a polgári tár-
sadalom szellemi s anyagi jólétét eszközlö szerzetes rendek 
maguknak kivívtak, — hadd lássa ezeket, s látva, vagy 
tiszteletökre felbuzduljon, vagy pedig megszégyenülve rá 
galmazó ajaka elnémuljon. 

Atalában a mü felosztási rendje helyes, —• nyelvezete 
s irálya világos, tiszta, értelmes és szabatosnak mondható. 

A mű belbecsét különösen emeli, hogy az a jeles gr. 
Montalembert, Czinár Mór által átdolgozott Fuxhoffer, 
Helyot, ,Henrion-Fehr, Biedenfeld s egyéb kútfők nyomán 
szerkesztetven, czélul tűzte ki magának a szerző, vonatko-
zással a magyar- s erdélyországi szerzetes rendekre, rövid 
ismertetését adni az egyetemes szerzetes rendeknek, s kész 
promptuariumot nyújtani kezébe a történelembuvárnak. 

A Monasterologia tanulmányozása eszerint nem leend 
fölösleges, és egészen hálátlan munka, sőt czélszerü fegy-
vert nyujtand az üres handabandázók ellen. 

Nem egyszer hallottunk vagy olvastunk à la Szath-
máry-féle ez, vagy amaz szerzetes rend elleni méltatlan, 
epés s alaptalan kifakadásokat, s ha kérdők : váljon isme-
rik-e azok szabványait s üdvös működéseit '? többnyire szé-
gyenpirral kelle tudatlanságukat bevallaniok, s igy az e 
téreni tájékozottaknak nem vala épen nehéz dolog, helyte-
len, tudatlanság vagy rosz akarat-szülte terveiket kellő 
értékre leszállítanunk. 

Minélfogva nem késünk abbeli óhajunkat kifejezni : 
miszerint e mü minél szélesebb körben elterjedvén, sok elő-
ítéletnek szétoszlatója s az igazságnak védője legyen. 

Kelt Váczon, junius 13-án 1866. 
Vidor Lajos, s k . 

kisprépost, kanonok, hittudor, vácz-felvárosi 
plébános, mint püspökileg megbízott mübiró. 
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Megjelent a fönnevezett írótól még más kisebb munka 
is „A kolostorok és elleneik a jelenkorban. Heinrich után 
magyaritá Karcsú Antal Arzén," melyet már előre hirdet-
tünk. Két fejezetre oszlik : 1) azok, kik a szerzetes ren-
dek barátai és ellenei, 2) azon indokok tarthatlanságát 
mutogatja, melyekkel némelyek a szerzetes rendek eltörlé-
sét javasolgatni vagy szépíteni szokták, például : a kolosto-
rok az államra veszélyesek, a népgazdászat kárára vannak, 
háborgatják a vallási békét, nem korszerűek, stb. 

Az első munka öt kötetben fog megjelenni, előfizetési 
ára kötetenkint 1 fr. o. é., mely csak a munka kézbesítésé-
vel lesz fizetendő. A megrendelések bérmentes levélben a 
szerzőhöz küldendők Váczra a ferencziek kolostorába. A 
másik munkácska csak 30 kr. o. é., kis, de a szerzetes ren-
dek érdekében a társalgási körökben kész feleleteket, felvi-
lágosításokat nyújtó munkácska. 

VEGYESEK. 
A bécsi sz.-Severin-egylet Romába a junius végén és 

julius elején történendő ünnepekre ajtatos zarándokolást 
szervez. Az utazási költség 600 frank, melyet a társulatnál 
a bejelentés alkalmával május 25-éig kell lefizetni, (Bécs, 
Sonnenfeldgasse Nro 7 .1 . emelet.) Az utazás junius 11-én 
veszi kezdetét Triesztből s Bolognán, Florenczen, Perugian, 
Assisin keresztül fog történni, mindenütt szükséges időzés-
sel, visszafelé pedig Loretton és Anconán. 

Seidel Pál, pesti középponti neveidei növendékpap 
.La langue das plantes'(a növények szava) czimü könyvecs 
két kiadott, mely külső s belső csínnal levén kiállítva, a ne-
velő-intézeteknél a próbatétek alkalmával szorgalmi jutalom 
gyanánt kiosztathatik, s a szorgalmas tanonczoknak is van 
szánva. 

„Die neuen Liebesdienste zur Verehrung des göttlichen 
Herzens Jesu, von Hattler," ima- és épületes könyv junius-
havi ájtatosságra, átalában a Jézus szent szivéről az ima-
apostolságról nevezett társulati tagoknak igen czélszerü 
könyv. A szeretetnek Jézus iránt 9 szolgálatait eln^lkedés-
ben tárgyalja, u. m. Jézus szeretetét, tiszteletének kárpót-
lását, előmozdítását, buzgó föntartását, Jézus imádását, 
iránta mutatandó tanulékonyságot, szolgálatot, feláldozást, 
imádságot. Ara 1 fr. Sartori Károlynál Bécsben. 

Bádenben a protestáns átalános zsinat tagjai inegujit-
tattak május elején s tagjai között csak 42 tag van, ugyne 
vezett liberális, kik Renánnal tartanak, 14 tag pedig ortho-
dox. Akiket a nagyherczeg nevezett, mind renanisták, a 
pastorok által nevezettek nagyobb része ilyen, fejők Schen-
kel, protestáns praelatus, praeferenter renanista. 

Magkaptuk a szatmári püspök főpásztori beszédeit, a 
latint a papsághoz, a magyart a néphez, mely két rendbeli 
beszédet a mélt. s főt. püspök ur székfoglalásakor mondott 
zöldcsütörtökön és húsvét első napján. 

Megjelent Sartori Károlynál „Die h. Charwoche von 
Ludwid Donin." E czélszerü könyv a nagyhéti ajtatossá-
gokra van készítve „Hebdomada sancta" nyomain ; az egy-
házi szertartás és imák mindnémetnyelven,az evangéliumok,a 
zsolosmák,hymnusok,stb ugy hogy a jó keresztény épületes fi-
gyelemmel kisérheti az annyira sokat jelentő nagyhéti szer-
tartásokat. Ára 1. fr. 

Az olaszok által jun. 29-én benyújtandó album 19-ik 
lapján eme fölirás van : „Parma et Placentia ad Pium IX. 
P. M. — Parmenses et Piacentini — quos civilibus olim dis-
sensionibus jactatos Romani pontifices ad pacem saepe re-
duxerunt — an. MDCCC. postquam Petrus ap martyri lae-

tus migravit ad coelestes — discordiis öblíti temporum supe-
riorum — hospitio Paschalis II. P. M. ortu Gregorii X. cer-
tatim gloriantes — animis in obsequium coalescentibus Pio 
IX. P. M. collaticiam pecuniam deferunt." 

Megjelent a szentföld szükségeiről gondoskodó austriai 
ügynökségtől kiadott jelentés „Missions-Notizen aus dem 
heiligen Lande" 1866-dik évről. A jelentésben érdekes le-
írást találunk a törökök és zsidók vallásos, politikai, társa-
dalmi állapotjokról, szokásaikról stb., ugyszinte a mult év-
ben tett zarándoklásról húsvétkor a szentföldre, és egész 
1866-dik év alatt az austriai zarándok-házba befogadottak-
ról, kik között számos magyarokat is találunk, nagyobbrészt 
kézmiveseket. Végre a kegyes adakozások sorát adja elő 
Austriából, megyékkint, vagy személyekkint, az alapitvá 
nyokat, például ft. Oltványi Istvánét egy magyar gyónta-
tóra, Twrdy Györgyét, és az Istenben boldogult Kunszt Jó-
zsef érsekét. Ehez csatoltatnak a kiadások, mely számadás-
ból látjuk,hogy a szentsírra a birodalmi katholikusok 70,542 
fr. 94% kr. o. é. adományoztak, a kiadás 1866-dik évben 
21,608 fr. 6V2 krajczárt te t t ; igy tehát a custodiatus a je-
len 1867-diki évet 48,934 fr. 88 krajczárral kezdi, élvén a 
maradékból, imádkozván az Istenhez, aki a hivek sziveit 
adományra indítja, s ezernyi áldásaival visszafizeti. 

A győri püspök, mélt. s főt. Zalka János urnák szék-
foglalási ünnepére 5 magyar és két latin üdvözlő versezet 
jelent meg. A sz.-Benedek-rend esztergomi gymnasiuma és 
székháza külön magyar alkai-odában, Braun Ferencz esp. 
s plébános magyar hexameterekben, a csórna premontrei 
kanonok rend jambus rímekben, a sz.-Benedek-rend győri 
főgyinnasiuma ódában fejezte ki üdvözletét. A latin verse-
zet kitűnő helyet foglal, egyik a valóban már ünnepelt latin 
költő Szepesi Imre a kegyes-iskola-rendből, a másik névte-
lenül a győri hittanári-testülettől, mikint magát irja „theo-
logia Jaurinensis," az első jeles latin hangmérték, az utólsó 
kettős chronosticon miatt kitűnő. Kaptuk a főpásztor latin,ma-
gyar és német beiktatási beszédét is. — A távozó püspök, 
most herczeg-primás tiszteletére egy jeles versezet jelent 
meg a derék győri növendék papságtól, pásztori dal latinul, 
alkai-oda görög, s rimes versezet magyar nyelven, a fiúi hála 
érzelmeit tolmácsolja. 

Horvát- és Tótországban van és pedig a zágrábi érseki 
megyében: 894,691 kath., 380 gör. kath., 81,274 katholikus-
sal vegyes keleti görög, 585 augsb evang., 552 helv. evang, 
és 4748 izraelita; a zeng-nodrousi püspöki megyében : 235,000 
kath., 99,045 kel. görög, 18 protestáns és 70 izraelita ; a dia-
kovári püspöki megyében: 161,129 kath. 2269 egyesült gö-
rög, 155,589 keleti görög, 4860 luth., 4119 helvét hitvallású 
és 2197 izraelita; a görög nem-egyesült körösi püspökség-
ben 21,000 egyesült görög. (P. Hirn.) 

„Patristischer Homilienkranz auf das Kirchenjahr, von 
M. Wilden," Sartori Károlytól kiadva, mikint a czime mu-
tatja, a szent atyák, vagy más egyházi írók homiliáit közli 
német nyelven. A szándék a legszebb, az irodalmi nyereség 
a legnagyobb, mert a szent atyák homiliái mindig kútfők re-
ánk nézve, mindig legjelesebbek magokban. Ha tanulni kell, 
miképen szóljunk a néphez, a szent atyák lesznek mindig mes-
tereink. A „bibliotheca patrum concionatorum" ritka mű, ke-
vés helyen található; e mű ily uton halad. — Ára 1 fr. 6'0. 

Kegyes adakozás. 
S rról. A szentsír őreinek . . . . 2 fr. o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
H. B. D. J . Osztom fájdalmait, vágyait, félelmeit, mert tapasz-

talásból ismerem. A többszöri érintkezés eloszlathatna valamit az előíté-
letekből. Akik Pestről térnek haza, ily jeleneteket nem mutatnak ma-
gukon, mert velünk voltak. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

n. 38. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. Pesten, május 15-é 

TARTALOM : Néhány szó az ima-apostolság erede-
téről. — Bölcsészeti nézetek. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Néhány szó az ima-apostolság ere-
detéről.*') 

Az ájtatos társulat, melynek neve ima-apostol-
ság, a mai nap már az egész föld kerekségén sok 
buzgó tagokat számlál. E társulat eredetében na-
gyon egyszerű és igénytelen volt, mint többnyire 
minden mű, melynek indítója az Isten. Mintha csak 
a végtelen hatalmú Isten az embert ezáltal is arra 
akarná figyelmeztetni, hogy minden dolgában in-
kább a szerénységet, alázatosságot, mintsem a kitü-
nést keresse. 

1844-ik évben Francziaország P u y nevü egy-
házmegyéjében egy papneveldében, melyből éven-
kint több egyházi férfiú széledt világba az aposto-

*) Hitünk egyik sarkalatos igazsága az Oltáriszent-
ségről szóló tanitás. Ezen tanítást a híveknek nem lehet 
eléggé a szivökre kötni. — Az Oltáriszentségről szóló taní-
tással szoros összeköttetésben van a Jézus sz. szivének tisz-
telete. Ezt a tiszteletet Isten ujabb időben különösen kinyi-
latkoztatta. Mostani pápánk ő szentsége a Jézus sz. szive 
ünnepét az egész világra kiterjesztette. A Jézus sz.-szive-
társulatok hazánkban is terjednek. Ajánlja a dolgot az is, 
hogy vele semmi költség nem jár ; a czédulák is ingyen 
adatnak. — Jézus szent szivének tiszteletével szoros össze-
köttetésben áll az „ima-apostolság." Mibenlétét a többi közt 
már a „Religio"-ban is közölt györmegyei körlevél ábrázolá. 
Jó azonban felujitani ily dolgot. Franczia-, olasz , német 
nyelven vannak önálló ilyszerü munkák. Pesten is lábra ka-
pott az „ima-apostolság." Insbruckban szerkesztetik a „Send-
bote des göttlichen Herzens Jesu," mely az ima-apostolság 
ügyét képviseli, pedig egész Német- s részben Magyaror-
szágra nézve is. A nevezett havi-irat, mely évi tizenkét fü-
zetből áll, egy évre 1 fr. 12. Megrendelhető P. Malfalti t. 
J-nál a jezsuita collegiumban. A jelenkorra Isten sokféle 
irgalmat áraszt. Egyike eme malasztoknak az ima-apostol-
ság forrásából származik. Evégből ide csatoltuk ezen rövid 
kivonatot, mely az ima-apostolságról irt (franczia, olasz, né-
met) könyvek némi vázlatát nyújtja. Legyen mindenben 
Istené a dicsőség. 

lok munkája folytatása végett, — több jámbor pap 
összeállt avégből, hogy imádságaikkal különösen 
Jézus sz. szivének esedezvén, a küzdő egyházat, a 
téritőket gyámolitsa, segitse s ekkép a pogányok, 
hitetlenek és más tévelygők megtérését hathatósan 
előmozdítsa. Emez ajtatos gyakorlathoz nem sokára 
sok világi is csatlakozott, annyira: hogy rövid időn 
azf egész környéken ezrek voltak, kik iiy formán 
imáikkal egész csendben apostolkodtak. • 

' Miután a jó Isten ennyire megáldottaa szerény 
kezdetet, arról is gondoskodott, hogy e szent ügy 
ne maradjon titokban, hanem inkább azok által, 
kikre egyháza kormányzatát bizta, — mindig to-
vább és tovább terjedjen. És csakugyan igy is tör-
tén.. Ugyanis legelsőbben az akkori puy-i püspök, 
ft. Darcimoles ő méltósága karolta fel az ügyet, és 
a társulatot 1846-ik évben megerősítette. A püs-
pökségben utódja ft. De Morlhon ugyanazt tevé 
1848-ban. A kisded társulat ekkint két püspök által 
elismertetve és megerősíttetve, a szomszéd püspöki 
megyékben is — természetesen az illető ft. püspö-
kök szives beleegyezésével — nagyban kezdett ter-
jedni. Nem sokára a dolog egész ő szentsége a di-
csőén uralkodó IX. Pius elé jött, ki akkoriban Grae-
tában mint száműzött tartózkodott. — Ő szentsége 
nemcsak hogy helyeselte a szent czélu társulatot, 
hanem még két izben (1849. aug. 19-én és később 
1861. april 8-án) kiadott levele által sok búcsút is 
engedélyezett mindazoknak, kik az emiitett társu-
latba belépnek; sőt az 1861. april 8-án kiadott levél 
által egybekapcsolá ez újonnan keletkezett társula-
tot a „Jézus sz. szive" társulatával akképen, hogy 
az ima-apostolság nevü társulat tagjai, ha elmond-
ják a Jézus sz. szive társulatban mondandó Mi-
atyánk, Üdvözlet és Hiszekegyet e fohászszal : „Jé-
zusom szent szive, add, hogy téged mindig jobban 
szeresselek!" — minden egyéb beiratás vagy jelen-
tés nélkül egyszersmind a „Jézus sz. szive" társu-
lat tagjaivá is lesznek. 

Igy történt, hogy a kezdetében szűk papnevelde 
falai közé szorult ajtatos gyakorlat, pár év eltelté-

38 



— « 298 »•-

vel, mint nyilvánosan elismert egyházi társulat, az 
egész világon elterjedt. 

I. 
A t á r s u l a t e z é Í j a. 

Nem lehet kedvesebb ima Isten előtt, s követ-
kezésképen nem is lehet hathatósabb mint az, me-
lyet Jézus sz. szivével egyesítve végezünk. Ugyanis 
kétségkívüli dolog, hogy a Jézus isteni szivéből 
eredő szeretet legméltóbban dicsőitheti az Istent és 
igy természetes, hogy legtöbb kegyelmet is eszkö-
zölhet ki az emberek részére. Midőn tehát mi imád-
ságainkat Jézus szive imáival kapcsoltan küldjük 
a jó Isten trónja elé, alaposabban remélhetjük, ez 
isteni sziv érdemei tekintetéből, kihallgattatásunkat. 
Más részt az is igaz, hogy az Istennek különös 
kedve telik a közbenjáró-imádságban, vagyis az oly 
imában, mely által másoknak akarunk használni. 
Mert az ilyféle ima mindig a ker. felebaráti szeretet 
müve, tebát Isten előtt, ki maga a szeretet, nagyon 
kedves. És ez azon két alap, melyen az ajtatos tár-
sulat fekszik, e két dologban sarkallik czélja. 

Az ima általi apostolkodás, vagy mint nevez-
tetik, az ima apostolságának — hogy ugy fejezzük 
ki magunkat — czélja: ugyanannyi apostolt ké-
pezni, amennyi imádkozó keresztény létezik, és e 
dologban azon hitigazságból indul ki, miszerint az 
Isten igéjének szóbeli hirdetése, mely isteni Üdvö-
zítőnk nyilvános működésének három évében fog-
lalkozása volt, s melyet a felszentelt papok máig is 
folytatnak, — nem az egyedüli módja az apostolko-
dásnak, hanem létezik még más apostoli tiszt is az 
előbbinél, épen nem kevesebb érdemű és hatású, 
melyből az erejét meriti, s melynek Udvözitőnk, 
életéből 30 évet szentelt, s melyet most mennyei di-
csőségében, és az Oltári-szentségben és a sz.-mise-
áldozatban még most is folytat. Ez volt a boldogsá-
gos Szűz apostolkodása, ez sz. Józsefé is, valamint 
mindazon istenes lelkeké, kik az emberek szemei 
elől elrejtőzve, buzgó imáik által Istennél az egy-
ház és emberiség javára hathatósabban működtek, 
mint sok tanitók irataik, sok igehirdetők ékesszólá-
saik által. 

E válh.lat tehát felhivjaa keresztényeket, hogy 
Jézus sz. szivének eme titokteljes működéséhez, emez 
apostolkodásához csatlakozzanak. Óhajtja, hogy e 
legszentebb sziv szándékait elsajátítsák s hogy vele 
könyörögjenek mindazon érdekekért, melyek imáik 
tárgya: az Isten dicsőségének terjedése — a bűnö-
sök megtérése — az igazak tökélyesbülése és áll-
hatatossága — az egyház terjedése és diadaláért. 

Továbbá megtanítsa őket az igazi áhítatra s Jézus 
szent szive tiszteletere, mely nem annyira bizonyos 
imák elmondásában, mint inkább gondolataink és 
érzelmeink, vágyaink és érdekeink, Jézus sz. szive 
gondolatai-, érzelmei-, vágyai- s érdekeivel való tö-
kéletes összeolvadásban s egyesülésben áll. Meg-
hívja a ker. katholikusokat, hogy legalább valami-
ben emelkedjenek fölül e világ anyagi érdekein, a 
kicsinyes napi gondokon, melyek, fájdalom, nagyon 
is gyakran halhatatlan lelkök egész tevékenységét 
igénybe vévén, egészen elfoglalják a őket; fölhívja 
a keresztényeket, hogy tevékeny részt vegyenek az 
egyház harczaiban, szolgáinak fáradozásaiban, a 
gondviselés nagy müvében, mely a lelkek üdvére 
czéloz. Az apostolkodás mintegy készteti a keresz-
tényeket közreműködni újjászületésén Európának, 
mely csak azért látszik romlása felé közeledni, mi-
vel a hitélet feltételét — az. imádságot nagy részben 
elveszté. Igen, még tovább is mehetnek az ima-apos-
tolság tagjai, s elmondhatják magokról, hogy, bizo-
nyos értelemben, tőlök függ imáik által az isteni ke-
gyelmet leesdeni mindazon népekre, melyek még a 
hitetlenség halálárnyékában töltik napjaikat. 

Bizonyos dolog, nem is szenvedhet kétséget, 
hogy beteljesül Jézus Krisztus abbeli Ígérete, mi-
szerint minden meg fogadatni, mit az ő nevében ké-
rünk, különösen ha azért könyörgünk, mire ő maga 
tanított a Miatyánkban : sz. nevének megszentelte-
téseért, országának mindig nagyobb kiterjedéseért; 
az igazság s kegyelem mindennapi kenyereért any-
nyi sok lélek számára, kik éhezve epednek utána; 
minmagunk és testvéreink a gonosztól való megsza-
badulásaért. S ha mindjárt nem is lehetünk biztosak 
eredményéről imáinknak, melyeket embertársaink-
ért felajánlunk, mivel a kegyelem elfogadására őket 
nem kényszerithetjük : abban mindazáltal biztosak 
lehetünk, hogy számukra legalább e kegyelmet ki-
könyöröghetjük s ezt — abban az arányban, amely-
ben imáinkban buzgók, bizalomteljesek és kitartók 
vagyunk. — E vigaszteljes bizonyosság pedig még 
nagyobb lesz, ha imáinkat magának Jézus sz. szi-
vének imáival s esdekléseivel s testvéreink könyör-
gésével is egyesitjük; mert ez esetben mintegy jo-
gosan várhatjuk, hogy isteni Udvözitőnk meghall-
gat bennünket, s beváltja adott igéretét, miután ő 
az örök igazság maga mondá : „Mondom nektek, 
ha közőletek ketten megegyeznek a földön minden 
dologra nézve, melyet kérnek, meg leszen nekik 
Atyámtól, ki mennyekben vagyon; mert ahol ket-
ten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott 
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vagyok közepettök." (Sz. Máté 18, 19. 20.) Gondol-
junk már most e fontos igazságra, ezerek és ezerek 
fohászkodnak az ima-apostolság tagjai közöl, egye-
sült imáikat Jézus sz. szive hatalmas könyörgései-
vel egyesitve, az Istenhez e vagy ama hitetlen ország 
megtéréseért, — a tévhitüek és szakadárok az egy-
házbai visszatéréseért, — a bűnösök megtéréseért, 
— az egyház mostani szorult helyzetében diadal- és 
győzelemért, stb. — mily hatalmas eredménye lesz 
az ily imának, mily nagy kegyelmeket fog az Isten 
ily kérésre adni ! (Folyt.) 

Bölcsészeti nézetek. 

Az ó és uj testamentom a társadalomban. 
A kath. anyaszentegyház szívből óhajtja a héber nép 

szabadságát : szivén hordja e szerencsétlen nemzet jóllétét 
szintúgy, mint a hitetlen szabadelvüség ügyvivői ; a türelmi 
igényeket, az emberséges vendégjogot is tiszteletben kész 
tartani ; és pedig oly formán, hogy e tekintetben a zsidó nép 
szeretetére nézve senki által magát fölülmulatni nem hagyja; 
csakhogy egyszersmind minden körülményt józanon meg 
kell fontolnunk, biztos alapra akarván elméleti érveinket 
szintúgy, mint gyakorlati tevékenységünket fektetni. Esze-
rint igénytelen véleményünk abban központosul, hogy a hé-
ber nemzet valódi szabadsága és fölvirágzása a belső, héber 
népéletben fölébresztendő erkölcsi erő, mely által egyedül 
teheti magát szabaddá s boldoggá. Ezen erkölcsi erő pedig 
egyedül a tiszta s minden talmudi bohóságoktól ment vallá-
sosságon nyugszik, mint rendületlen sarkkövön. 

Az evangeliomi tanitás nem egyéb, mint tiszta igazság 
s azért változatlan is mint maga a Mindenható, ki azt ne-
künk kegyes kinyilatkoztatásában adta. Isten kihirdeté pa-
rancsolatait Sinai hegyen, kifejté azokat még tökéleteseb-
ben Krisztus által ; s ezen parancsolatokban örök időkre 
megalapitvák és meghatározvák egyszersmind azon intézke-
dések is, melyek segedelmével az egyház s ker. állam igaz-
ságot, s kegyelmet képes terjeszteni; mert az ember termé-
szete nem változik, hanem lényegében ugyanaz marad min-
dig ; de épen azért ugyanazoknak kell maradniok az elvek-
nek is, melyek szerint az ember az élet utján az ö valódi jól-
léte felé vezéreltessék. 

Hogy a héber nép hiterkölcsi s társadalmi fogyatkozá-
sokban szenved, nincs aki tagadná; s hogy ennek legna-
gyobb részt a héber nép tan- s törvénykönyve, talmud az 
oka, — ezt is, akiben elég lélek van arra, hogy amit lát, azt 
kimondja, őszintén be fogja vallani. — Ezen könyvben el-
ferditvék a józan jogfogalom s erkölcsösség elvei, nemcsak, 
hanem egyszersmind mindenféle hibás állításokat tartalmaz 
az ó szövetségi szentírás ellen ; gyalázásokat, szidalmazáso-
kat az Isten, szent Háromság, bold. Szűz, szent angyalok, 
patriarchák, próféták, apostolok s Istennek egyéb szentjei 
ellen ; nem különben a szent kereszt, szentségek, szent ké-
pek, püspökök, papok s kath. vallás s a megtértek ellen stb. 
Innét van, hogy a romai pápák már a középkorban is föl-
emelték szavukat az elferditések s rágalmazások ilyetén tára 
ellen. Igy IX Gergely talmudnak minden könyveit tűzre 

ítélte 1230-ban. Ugyanezen pápai határozatot fólelevenité 
IV. Incze 1244., hasonlóképen IV. Kelemen, IV. Honor és 
XXII. János. Miután pedig ennek daczára is későbben ezen 
könyvek a zsidók által ismét előbbi fénybe visszaállitattak, 
és könyvnyomtatás utján végtelenre szaporodtak, I I I . Gyula 
pápa uj rendeletet adott ki, melynél fogva azokat fölkeres-
tetni és 1553., midőn a héberek az úgynevezett sátorok ün-
nepét September hónapban ülnék, Olaszország minden váro-
sában megégettetni parancsolá. IV-ík Pál pápa egyetértőleg 
az inquisitioi tanácscsal, 1559-ben ugyanazt parancsolá tenni, 
a talmudot a tiltott iratok közé soroztatni rendelvén. Ezen 
kivül van még V-ik Pius végzése 1566., valamint XIII-ik 
Gergelynek egy rendelete, amelyben parancsoltatik, hogy 
az inquisitorok keresetet indítsanak azon zsidók ellen, kik 
ilynemű könyveket tartanának maguknál. Hasonlóképen 
Vi l i ik Kelemen is szigorú rendeletet adott ki 1593. eltilt-
ván az istentelen iratokat, mint a rendeletben mondatik. 
„Impia scripta et iibros Hebraeorum Thalmudicos, Kabalis-
ticos alios, opera, tractatus, volumina et scripta quaecumque 
tam lingua hebraica, quam quavis alia lingua conscripta, aut 
versa édita, impressa, ac imposterum conscribenda aut 
vertenda, edenda, vel imprimenda, continentia, seu continen-
tes tacite, vel expresse haereses, vel errores contra sacras 
veteris legis scripturas, necnon contumelias, impietates, blas-
phemias, contra Deum, Sanctissimam Trinitatem, Salvato-
rem nostrum, beatissimam Virginem, beatos angelos, patriar-
chas, prophetas, apostolos, aliosque sanctos Dei, sanctissimam 
crucem, sacramenta novae legis, sacras imagines, sanctam 
catholicam Ecclesiam, Sedem apostolicam, ac contra Christi 
fideles, praesertim episcopos, sacerdotes et alias ecclesiasticas 
personas, atque etiam contra neophytos, et alias contra reli-
gionem, vel in quibus impudicae et obscenae narrationes lia-
bentur, etiam sub praetextu, quod expurgatae fuerint, vel 
donee expurgentur. Item impii thalmudici, kabalistici, alii-
que nefarii Hebraeorum libri omnino damnati, et prohibiti 
maneant et censeantur." (V. ö. constitutio Clementis VIII. de 
anno 1593.) 

Ugyanezt tették a világi fejedelmek is ; Fancziaország-
ban szent Lajos frankok királya 1240; Spanyolországban 
Ferdinand és Izabella, V. Károly ; Velencze területén Cen-
tanus Benenek, Valér Mark és Longus Ferencz főtanácsno-
kok 1553-ban szigorúan eltiltották a talmudi könyveket. 
Justiniannak azon rendelése a zsidók és irataik ellen, szin-
tén a talmudi könyvekről értendő. 

Ezen szabályzatok s tilalmazások által legalább bizo-
nyos korlát szabatott a talmudi alaptalan mesék s keresztény-
ellenes elferditések terjedésének. 

Az apostoli szentszék meg akarván óvni a kereszténye-
ket soknemü veszélytől, időről időre többrendü rendelete-
ket adott ki, oda czélzókat, hogy a keresztény községek Iz-
rael fiainak túlterjeszkedő befolyása következtében, erköl-
csileg és anyagilag tönkre ne tétessenek. Tiltatott a zsidók-
kal egy családban lakni, vagy nálok állandó szolgálatot fo-
gadni, bizonyos időre meghatározott bérért, mint szolgale-
gény, dajka stb. Zsidó orvosnak keresztény beteghez menni 
szintén tiltatott. Vasár- s más egyházi hatóság által rendelt ün-
nepnapokon nyilván dolgozni vagy dolgoztatni,vagy a keresz-
tényeket bármily módon terhelni; a keresztényekkel ját-
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szani, vagy velők enni, vagy barátkozni, avagy társalogni ; 
magát a keresztények által urnák neveztetni, szintén tilal-
maz tátott. 

A zsidók a keresztények házaitól egészen elkülöniten-
dők s mindig valami jelt kell viselniök, hogy megismertes-
senek. Ily értelemben rendelkeztek X1IÍ. Benedek, IV. Ke-
lemen, V. Pius, IV Pál, XIII. Incze ; ez utóbbi azon kivül 
IV. Pálnak azon rendeletét is megerősité, mely tiltja a 
zsidóknak fekvő javakat szerezni, azokat birtokolni, fölfo-
gadni stb. 

A zsidók egyházi törvény szerint régi zsinagogájokat 
megújíthatják ugyan, de ujakat épiteniök nem szabad. „Ju-
daeos de novo construere synagogas, ubi non habuerint, pati 
non debet, verum si antiquae corruerint, vel ruinam minan-
tur, ut eas reaedificent ; potest aequanimiter tolerari, non au-
tem ut eas exaltent aut ampliores, aut pretiosiores faciant, 
quam antea fecisse noscuntur." (Cap. Jud. 3. és lap. consu-
luit 7. de Judaeis) Legyenek bár eme határozatok elévültek, 
mindig gondosságot tanusitanak, és azt, hogy az akkori tör-
vényhozás a veszélyt kisebbíteni törekedett. 

A zsidók vendégjoga pedig a régi időkben ekképen 
határoztatott meg. Azon héberek, kik valamely ker. vidéken 
letelepednek, és a védelemről biztositattak, igazságos és tör-
vényes ok nélkül onnan ki nem hajthatók ; azonban ha oly 
országban laknának,mely nem rég a ker. hitre megtért volna, 
hogy a keresztény hit annál gyorsabban terjedhessen, a zsi-
dókat valamint a hitetleneket kiűzni szabad, amint ezt Kon-
stantin is tette az egyház kezdetén. Ugyanezen szabály al 
kalmazandó, ha a keresztény hitet nyilván gyalázzák. Ezen 
okból hajtattak ki hajdan Angolországból ; ahol állitólag 
egy ker. ifjút nagy pénteken a ker. vallás gúnyolása s meg-
vetéséből keresztre feszitének. Hasonló oknál fogva 1510. 
év körül kitiltattak Brandenburg tartományból. (V. ö. Surius 
de rebus in orbe gestis sub anno 1510.) 

Továbbá ha lázadást támasztanak s a keresztényeket 
bántalmazzák. Ily oknál fogva kiűzte őket Phocas császár 
Antiochiaból, mert sok keresztényt részint meggyilkoltak, 
részint megégettek. Többek közt a város püspökét, Athana-
ziu8t szintén kegyetlenül meggyilkolták. (V. ö. Nicephor. 
hist. Lib. XVII I cap. 44.) 

Az egyházi törvény, nevezetesen cap. ,,Cum sít de Ju-
daeis" (leg. final. Cod. de Judaeis.) cap. „Licet universis;' 
(Extrav. De testibus;) és cap. 1. c. „Cum sit nimis;" elég 
világosan jellemzi az ó testamentom hiveit. De talán az egy-
házi törvény nem egyez meg az idő követelményeivel s ta-
lán mellözhetlen föltét összetörni a hit igáját, a politikai sza-
badság elnyerésére ? ez távol legyen ! Ha a keresztény-
ség jól megismertetik, akkor a Krisztus által kinyilatkozta-
tott igazság soha sem jöhet ellenkezésbe a nemzetek jól ér-
tett érdekeivel. 

Aki az 1848 urnapi körmenetnél Bécsben jelen volt, 
észrevehette a feltűnő különbséget az ünnep külsőségére nézve 
más évekhez képest. Máskor a számos udvari szolgák, a ka-
marás urak és rendlovagok fényes egyenruhái, a sok her-
czeg, ezredes, és állami tiszt, a három gárdának, úgymint a 
német, magyar s olasznak aranytól ragyogó készülete, végre 
a császári ház maga s ezek között a császár s császárné két 
ségkivül mindeniknek bebizonyiták, mennyire áthatvák a 

napnak magas jelentésétől. 1848-ban ez mind hiányzott, a 
körmenet nem csak kevesbé látogatott, hanem egyszerüebb 
is vala, de azért semmiképen nem épületesebb. 1848-ban 
ugyan szintén mozgásba hozattak az egyenruhák, melyek-
nél most az egyszer csupán a pántlikás, csillag és egyéb ra-
gyogvány hiányzott. Feltűnő vala kiválólag a körmeneti vo-
nal vezére. A nemzeti gárdának egy csapata nyitá azt meg. 
Ezt pedig vezénylő mint százados,egy ezüstműves,—ugyanaz, 
aki azon évi april 6-án a redemptoristák zárdájában egy 
ebostorral megjelent volt, s ott a leghevesebben viselő magát. 
Megjegyzésre méltó, hogy a körmenet visszatérte előtt a fő-
egyházba, három zsidó, mint nemzetőr végzé a kötelességét, 
a presbitériumot a nyomás ellen védve s utat csinálva. Szin-
tén feltűnő vala e körmenetnél a zsidók nagy sokasága, kik 
részint mint biztossági választmány, részint mint nemzeti 
gárdisták, részint mint egyetemi legionáriusok találtattak a 
vonalban, mintha csak azon vallás- s polgári egyenlősé-
get, melynek érdekében mint újságírók, irodalmárok, szóno-
kok és klubbisták oly fáradhatlanul mozogtak és működtek, 
ezen alkalommal tettleg meg akarták volna a bécsieknek 
mutatni : „Lássátok egy értelmes ember mindent megtehet." 
Leginkább pedig feltűnt azon személy, mely ez al-
kalommal a császár helyét elfoglalá ; ez Fischhof iz-
raelita vala, ki mint a biztossági választmány elnöke, égö 
gyertyával közvetlenül, mint máskor ő cs. kir. apostoli 
Felsége szokta volt, az Oltári-szentséget követte. 

A ' vendégjognak ilynemű kiterjesztésétől, mely nem 
egyéb, mint gyászos eredménye a legdurvább hitközönyös-
ségnek, óvjon bennünket az ég ! 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
POZSONY, april 30-án. Istennek és angyalainak két-

ségkívül legkedvesebb látmányokat szolgáltatnak a keresz-
tény hitélet lelkes és buzgó nyilatkozataidé bizonyára legben-
sőbb lelki élvezettel gyönyörködnek ezekben az emberek is, 
kik Istent igazán szeretik ; mert a lélekemelő vallásos jele-
netek ugyanannyi kutforrások, melyekből az elkomorult 
jobbak vigasztalást, uj erőt és buzdítást merítenek. Remél-
vén, hogy közleményeim legalább e czélra némi szolgálatot 
teendnek, amennyire szabad időm engedi, használom igény-
telen tollamat. 

Zöldcsütörtök estéjén bárkit is meglephetett a népség 
szokatlan hullámzása ki a Szent-Mihály kapun ; az est gyö-
nyörű volt, az idei tavasz első zsengéje ; a hold tisztán emel-
kedett szel id fényével a láthatár fölé : de a népáramlás is 
mind-mind élénkebb lett, mert ezren és ezren siettek a Mar-
czalutczán kezdődő keresztutra, és ennek állomásait a neve-
zetes éj emlékére buzgón megjárván, vonulának fel a váro-
sunk tőszomszédságában magasló, fölséges kálváriára. Mi-
dőn láttam a helybeli legényegylet tagjait, a keresztet, bu-
zogányos lámpáikat és két papi vezéröket követve elősietni, 
készörömest csatlakoztam én is hozzájok ; ekkor körülbelül 
kilenczedfélóra lehetett, de mire ajtatos zarándoklásunkból 
visszatértünk, tizenegyfél lett. Az első állomásnál megszám-
lálhatlan sokaság várakozott a jámbor legényekre, kik kö-
zöl itt előlépett bizonyos idősebb polgár, s egészséges jó 
hangjával megkezdette az ajtatosságot, mely innét kiindul-



— m 301 — 

ván, böjti énekekből s a fájdalmas rózsafüzérből állott. Mily 
czélszerü és mily üdvös lelkigyakorlat a szent rózsafüzér 
imája, soha sem éreztem annyira, mint ezen fölséges éjjel, 
midőn ezen remek buzgalmi eszköz az éji homályban, vá-
szon és papírlapok nélkül, a legmélységesebb titkokat a leg-
élénkebben állitgatá a szemlélődő lelkek elé,— midőn az egy-
mást alig látó férfiak és gyermekek, nők és szüzek az elő-
imádkozó vezér után ugyanazon gondolat, sőt ugyanazon 
szóba egyesülének, — midőn annyi kebelben a szent titkok 
fölemlitésére egyenlő szent érzelmek és egyenlő bánatos in-
dulatok fakadozának ! Az egyes állomásokon kedves megle-
petéssel födözte fel a szem a buzgóság csalhatlan nyomait 
a sok koszorú- és lámpában, melyekkel a szent szobrok 
szinte el valának borítva, de legmeglepőbb mégis a fájdal-
mas Szűz kápolnája és oszlopa volt, mint amelyen a tömér-
dek lámpa fényében koszorú koszorút takart. Ezt lehetetlen 
vala megindulás nélkül szemlélni. En ugy magyaráztam e 
jelenetet, miszerint bizonyára azért aggatták e kápolnát 
tele a buzgó kezek legragyogóbb pisláikkal, s azért halmoz-
ták el a fájdalmas Szüzet legszebb koszorúikkal, hogy min-
denkinek figyelmét főleg ide fordítsák, hadd olvassa le, ha 
nem hallhatja, az egész világ a szenvedő anya ajkairól ezen 
igéket : O vos omnes, qui transitis per viam És csak-
ugyan a jelen napokban, a siralom ezen valóságos idényé-
ben, midőn minden jámbor zarándok a nyomor, panasz, fáj-
dalom egész özönét vitte föl keblében a fájdalmas anya elé, 
ennél elmésebben és üdvösebben a gyöngédség és kegyelet 
nem oktathatott. — A bezáró szent keresztjeit a kedves 
mélyuti kápolnában hintettük magunkra, honnét kijővén, a 
hold fukar világánál szememmel befutottam a hegytetőt s a 
hegyoldalt, és kivált ekkor ragadott meg a zöldcsütörtöki 
szent éj magasztossága. Ugyanis mi egy megszámlálhatlan 
tömeggel már elvégeztük a szent járdalatot, midőn nyomunk-
ban a másik, ennek nyomában a harmadik és negyedik és 
kitudja még hányadik tömeget láttam tolulni a kegyeletes 
emlékek közé, az énekek bánatosan zengének, az imák ko 
molyan zugának, a szivekben gyöngéd fájdalom és szégyen 
váltakozának, az arczokon elmélyedés és komorság sötétlé-
nek. Valóban jól látott a próféta, ilyen seregeket rajzolván : 
plangent eum quasi Unigenitum ! . . Hallom, hogy a pozsonyi 
jámbor családok ily módon éjfél után két óráig folytatják a 
virrasztást szenvedésére induló Megváltónkkal, mire aztán 
hajnalban a vidéki gyász vándorok által váltatnak fel. 

A húsvéti szent ünnepkör történetéből rajzolni kívá-
nom még az első szent áldozási ünnepélyt, mely a mult va-
sárnapon vagyis fehérvasárnapon, mint itt már régóta szo-
kás, fényesen ment végbe a káptalani egyházban. Fényes 
vala ez ünnepély, és bárki is annak elismeri, ha megemlí-
tem, hogy 300-nál többen jelentek meg a bárány vendégsé-
génél ; lelkök mennyegzöi ruháját a fiuk karbokrétáik, a 
leánykák hófehér ruháik s koszorúikkal hirdették ; vala-
mennyi kezében égő gyertya lobogott, bizonyára azon szent 
fogadások jelzésére, melyeket egykor a szent keresztségben 
tettek és ma nagy lelkesedés között megujitottak. Evangé-
liumkor kifordult a ft. apátlelkész ur, és előbb megnyerő 
kedvességgel tudatta híveivel a nap feladatát, magasztossá-
gát, azután elragadó ékesszólással hívta fel a kisdedeket 
keresztség! fogadalmaik megújítására, sőt nemcsak a kisde-

deket, hanem — és ez volt a valódi ünnepélyes pillanat — 
felhívta összes hiveit ugyanazon fogadalmaik megujitására, 
minthogy napjaink a keresztény kath. hivőre nézve rette-
netesek. Erre a kereszt és díszlobogók elővitele mellett meg-
indult a gyönyörű menet a kereszuthoz ; egyházi és világi 
tanitók a legszebb sorokban vezették a gyermekeket, az el-
érzékenyülten leszegzett szülők képezték a sorfalakat a me-
net két oldalán, az énekesek gyönyörű dalokat zengedeztek, 
a jelenlevő jó hivek szemei édes könyeket permeteztek ; 
végre az apátlelkész ur ragyogó kísérlettel a keresztkuthoz 
lépett, és rövid bevezetés után minden betűt hangsúlyozva 
méltóságosan kérdezte a gyermekeket hitök felől ; kérdé-
seire lelkesedve és lelkesítve harsogva a gyenge ajkak ha-
tározott felelete, és mormogva vegyült közbe a meghatott 
közönség vallomása. Confirma hoc Deus, quod operatus es 
in nobis !. Communiokor újra kifordult a buzgó és ékesen 
szóló lelkész ur, s az elért pillanat nagyszerűségét szent Já-
nos szeretetével és szent Pál elfogadtatásával rajzolta : a 
gyermekek mindent feledve csüngtek a szóló ajkain,s azután 
térdre omolva töredelmesen mondották el a közgyónást, fo-
gadták a feloldozást és hangosan imádták a feléjök emelt 
Isten bárányát ; erre kezdetét vette a szent áldozás, a kar-
zaton pedig lassan olvadozva megeredtek a legkedvesebb 
zene és ének hangjai, hirdetvén az ember kebel túlvilági 
boldogságát, melyet abban a beszálló Isten-ember áraszt el 
köszöntésével : pax vobis !. . Végül hálaadó ima fejezte be 
a fényes ünnepélyt; a szerencsés gyermekeket azonban egész 
délután lehetett látni majd itt majd ott az utczákon, amint 
vallásos rokonaik ünnepies asztalához vitettek, vagy attól 
haza kisértettek. Vajha a szép erények virágbokrétája min-
dig virulna szivökben, vajha lelkök fehérre mosott öltönyét 
mind végig szeplőtelenül megőriznék! 

Az elmúlt szent napokban bizonyos érdekes hir kicsalt 
engem — a vidékre, és miután itt szinte kedves lelki élve-
zetben részesültem, el nem mulaszthatok egyetmást felhozni 
a vidéki hitélet köréből. Cseklészen nagyszombat délután 
betekintvén, szent kötelességem rövid teljesítésére a tem-
plomba, itt aunyi csínnal és Ízléssel földíszített oltárokat 
volt szerencsém látni, hogy hasonló meglepetésre vidéki út-
jaimról még nem emlékezem ; főúri erszény és lelkészi buz-
galom nyomait láttam, bármit vettem vizsgálatra; e tem-
plomka példánya a szép falusi egyháznak. De honnét ve-
gyek szavakat a szencziek fölséges uj szent-sírjának méltó 
rajzához ? Ez valóban sepulchrum gloriosum, milyet már 
nagyobb városokban is hasztalan keresünk. A szenczi plé-
bános ur épen e becses lapok tavali rajza után megtekintette 
a pozsony-váraljai templom szentsírját, ezt remeknek ta-
lálta, de ö még remekebbet akart . Igy készítette el azt, 
melynek hire engem vidékre csalt; üveglemezőkböl van 
mesterileg összeszerkesztve ugy, hogy a háttérben lobogó 
szines lámpák fényétől az egész szent hajlék büvösbájos ki-
világításban tündöklik ; összes költségei ezer forintra rúg-
nak, melyeket a homlokzat sorai szerint két jámbor asz-
szonyka hagyatéka födözött ; neveik Szalay Rozália és Ki-
rályi Franciska ; jutalmokat kétségkivül már élvezik. Ugyan-
ezen templomban kétezer forintos uj orgonára is irányozták 
a hivek figyelmemet, mint amelyet a buzgó lelkész ur tavai 
készittetett jámbor adakozásokból; kivül a templomon gyö-
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nyörködve szemléltem az u j tornyot is, melynek vakítón ra-
gyogó bádogcsucsa elbizottan mosolyog a fényes napra. Ezt 
főleg az uj kegyúr nemes áldozatának kell köszönni, aki a 
mult években épen ily módon fényt árasztott a már leko-
nyult tallósi toronyra is, — de ez által egyszersmind uj di-
csőséget árasztott az ősi Eszterházy névre. Szép nagy elő-
döktől nagy nevet örökölni, de szebb : u j nemes tettekkel 
kitűnve, azon névre méltóvá lenni ! 

Azonban legvégül meg kell vallanom, hogy mégis 
semmi sem hatott meg annyira ünnepi kirándulásomban, 
mint a kivilágítás, melynek a feltámadás ünneplésénél Nagy-
fődémesen tanuja voltam. A szegény zsöllérasszony sem 
akart elmaradni ; ablaka az udvarba néz ugyan, de azért 
kivilágította; különben egész éven át szobácskája csak 
mécsvilágot lát, vagy inkább hall, de ezen estére ö is vett 
egy garasos gyertya szállat, elmetszette négy részre, s mind 
a négyet egyszerre meggyújtotta, midőn imádott édes Üd-
vözítője az utczán elvonult azon ház előtt, melyben ő lakik. 
Istenem, ha minden gazdag szivében csak ily kicsiny és vé-
konyka gyertya égne ! Esurientes implevit bonis, et divites 
dimisit inanes. Mátyusföldi. 

IRODALOM. 
Romanus pontifex, tamquam primas Ecclesiae, et princeps 
civilis e monumentis omnium saeculorum demonstratus, 
addita amplissima literatura. Auctore Augustino de Rosko-
vány, episcopo Nitriensi. Tomi I —V. Typis fratrum Siegler, 

Nitriae et Comaromii. 1867 
„Rigans montes de superioribus, et fructu operum tuo-

rum satiabitur terra ;" e szentírási szavakkal bátorkodunk 
bemutatni egy öt kötetes müvet Csupa okmányokat tartal-
maz e mű a pápa szellemi és világi fejedelemségére vonat-
kozólag. Hosszú munkásság szülte, a napi események, me-
lyek a mélt. szerzőt foglalkodásaiban meglepték, a korsze-
rűségben első fokra emelték e munkát. Tudjuk ugyanis, 
hogy a pápa világi fejedelemségének megdöntése nem czél, 
hanem csak eszköz a szellemi, az apostoli fejedelemségének 
megdöntésére ; azért is, midőn a mélt. szerző csak az^apostoli 
fejedelemségre gyűjtögette okmányait, útközben az esemé-
nyek által meglepetve, a világi fejedelemségre szóló okmá-
nyokra is kényszeríttetett, s igy vállalatának még egyszer 
oly nagy terjedelmet adni. 

A mélt. szerző az okmányokhoz magáéból semmit sem 
ad hozzá; előadják, védik a két tárgyat a liosszu századok. 
Mily tudományos kincs ez, mily nagy védirat már magában, 
mily kimerithetlen kutforrás minden védelemre ? nem szük-
ség mondani. De superioribus,vagyis minden századok tekin-
télyével rigat montes, azaz azon elméket, melyek e tárgyban 
az egyház védelmére hivatvák lesznek az Istentől, et fru-
ctu operum ejus satiabitur minden iró. 

A mélt. szerző saját munkája, a hasonlóan megbecsül-
hetetlen recensio az e tárgyra vonatkozó irodalomnak. Sok 
egyes részletes kérdés vitattatott meg már századok folytán 
ide vonatkozólag ; mert valamint a pápaság az egyházi kor-
mányzat minden ágaira kiterjed, ugy egyes ágaiban tá-
madtatott meg, miglen mai nap az egész fejedelemség ellen 

intéztetett a támadás. Nagy szellemi erő a pápaság, ha em-
beri intézménynek is tekintetik : nagy erő támadta meg, 
a forradalommal rendelkező kőmivesség. Ezen egyes kér-
dések hivatalos okmányait, vagy a tekintélyek ide vágó 
nyilatkozatait gyűjtötte egybe a mélt. szerző, ugyszinte az 
afelől szóló irodalmi munkákat is mind felsorolta, ismertette. 

Ismertetni akarván e nagy munkát, legjobbnak látjuk, 
ha a mélt. szerzőnek előszavát, melyben ő maga ismerteti a 
munka egész belgazdászatát, szóról szóra közöljük. Igy szól 
maga a mélt. iró : 

P r a e f a t i o . Opus, quod in praesentiarum quinque 
voluminibus luce publica donamus, potíssima sui parte veluti 
amplissimus commentarius primi nostri de primatu Romani 
pontificis eiusque iuribus opuseuli, a. 1834. Augustae Vinde-
licorum editi, considerari potest. Complectitur enim ipsa 
monumenta, e ss. literis, ss. patribus ac doctoribus Ecclesiae, 
constitutionibus ac epistolis summorum pontificum, rescri-
p t s praesulum, decretis conciliorum, edictis principium civi-
lium, enunciationibus universitatum etc. depromta, quibus 
multiplices primátus praerogativae, in dicto opusculo syste-
m a t i c pertractatae, nituntur et illustrantur. Praerogativae 
hae Romano pontifici non tamquam episcopo urbis Romae, 
aut metropolitae, aut primati Italiae, vel patriarchae Occi-
dents , sed tamquam vicario Iesu Christi, et b. Petri aposto-
lorum principis in cathedra Romana successori, primatumque 
in universam Ecclesiam iure divino tenenti, competunt. 
Quaepiam e monumentis, praesenti opere collectis, in quan-
tum relationem pontificatus summi ad impérium civile con-
cernunt, iam in alio nostro opere, quod monumenta catho-
lica pro independentia potestatis Ecclesiasticae ab imperio 
civili inscripsimus, et inde ab anno 1847 in pluribus volu-
minibus evulgavimus, item in opere de matrimoniis mixtis 
prout et illo de coelibatu et breviario iam continentur : ilia 
proinde, uno dumtaxat alterove demto, in hac nostra novis-
sima collectione locum sortita non sunt : cetera attamen, 
quae ad regimen universalis Ecclesiae, praecipue vero ad 
relationem inter summum pontificem et episcopos, sive in 
conciliis congregatos, sive per orbem dispersos, attinent, ac 
cumprimis supremum, errandi periculo neutiquam obnoxium, 
magisterium s. Sedis apostolicae propius respiciunt, fere 
omnia collectioni nostrae inseruimus. 

Disquisitiones de primatu Romani pontificis, ac signan-
ter similem monumentorum ipsorum conspectum, serie secu-
lorum ininterrupta et chronologice deductum, semper equi-
dem fuisse, at hodie praesertim esse in summis indigentiis, 
negari non potest. Notum quippe est, quantopere et prioribus 
aetatibus, et his nostris diebus non modo heterodoxi, verum 
etiam ii, qui catholicos se appellant, conspirantibus prope 
animis in poutificiam petram aperto marte decertarínt, irru-
perint, et debacchati fueriut, ac decertare, irrumpere, et 
debacchari non cessent: sen+ientes nimirum, quod, sicut 
collapso fundamento omnem inde aedificii molein ruere 
necesse est, ita unius Romani pontificis praefectura, ut ver-
bis utamur Chrysostomi, labefactata, totius Ecclesiae aucto-
ritas intercidat et evertatur. Hinc ille continuus stygii prin-
cipis eiusque legatorum ac satellitum nisus, primatum papae 
funditus convellendi ; hinc omnis propemodum irarum in 
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Romanam Sedem conversio, conatuumque intensio, ut immo 
bilis sanctitas, et sancta immobilitas pontificiae Sedis loco 
exturbetur suo, divinaque praeeminentiae praerogativa ei 
auferatur, Verum Roma, per b. Petrum, Deo sic disponente, 
Sedes christiamtatis, centrum catholicae communionis, et 
arx solidissima veritatis constituta, tanto licet bellorum 
impetu lacessita, tot hostium iactata furoribus, his tamen 
omnibus vel exstinctis, vel profligatis, vel incassum circum-
latrantibus, per X I X secula semper immota restitit, stabit-
que sempiternum : quippe non terris sed coelis radices égit, 
nec fluxae hominum voluntati, sed divino innixa est pro-
misso : Tu es Petrus, et super hanc petram acdificabo Eccle-
siam meam, et portae inferi non praevalebunt adversus earn. 
Hanc pontificiae Petrae immobilitatem, et perpetuam perdu-
rationem sistunt ob oculos monumenta per nos collecta : dum 
serie seculorum haud interrupta demonstrant, omnes, quot-
quot vel olim fuere, vel actu existunt, Romani primátus 
adversarii, mendacio linguam, falsitati intellectum, animum 
odio mancipavisse. 

Quamquam autem monumentorum qualitatem et se-
riem iuxta secula dispositam conspectus, cuilibet volumini 
praefixus satis exhibeat : censuimus tamen, baud fore super-
fluum, mos in praeloquio nostro lectores ad praecipua cuius-
libet seculi monumenta attentos reddere. Signantur e sec. I. 
de institutione primátus, eiusque tum per Petrum apostolum, 
tum primos eiusdem successores exercitio ; — e sec II. de 
relationibus ad Sedem Romanam faciendis ; de apellationi-
bus ; de doctrina s. Sedis pro norma ab omnibus sumenda; 
de suprema potestate iudiciaria ; de contraversia paschatis ; 
— e sed. III. de testimoniis : Tertulliani, Irenaei, Cypriani, 
Origenis ; de rituum uniformitate ; de inerrantia Romanae 
Ecclesiae; de contraversia quoad baptismum haereticorum ; 
de praetenso lapsu Marcellini papae ; — e sec IV. de conci-
liis : Arelatensi, Nicaeno I, Sardicensi, Romano, Aquileiensi, 
CPno I ; de testimoniis : Lactantii, Hilarii, Gregorii Nazi-
anzeni, Optati, Epiphanii, Basilii, Ambrosii ; de controversiis 
cum Orientalibus in causa Athanasii ; de pratenso lapsu 
Liberii Papae ; — e sec. V. de conciliis : Carthaginensi, Mile-
vitano, Ephesino, Chalcedonensi ; de testimoniis : Chryso-
stomi, Prosperi Aquitani, Augustini, Ioannis Cassiani, Cyrilli 
Alexandrini, Isidori Pelusiotae, Vincentii Lirinensis, Petri 
Chrysologi ; de controversia in causa Chrysostomi ; de prae-
tenso lapsu Zosimi Papae ; de controversiis cum eppis CPnis 
sub Leone M. et Gelasio I ; — e sec. VI. de praetensis cri-
minibus Symachi Papae ; de conciliis : Epiri, CPno, Vasensi 
II, CPno I I Generali, Turonensi ; de testimoniis Fulgentii 
Ruspensis ; de praetenso lapsu Vigilii Papae ; de contro-
versia cum praesulibus CPoleos sub Pelagio II, et Gregorio 
Magno ; e sec, VII de praetenso lapsu Honorii I Papae ; de 
testimoniis Isidori Hispalensis ; de conciliis : Lateranensi, 
CPno I I I generali, Toletano X I V ; — e sec. VIII. de testi-
moniis : Bedae venerabilis, et Ioannis Damasceni ; de conc. 
Nicaeno II generali ; — e sec. IX. de sic dicta purgatione 
canonica Leonis III papae ; de testimoniis plurium praesu-
lum orientalium ; de controversia cum eppis Galliae, prae-
sertim Hincmaro Remensi ; de conciliis: Aquisgranensi, Me-
tensi, Senonensi, Romano, CPno IV generali, Pontigonensi, 
Trecensi I I ; de controversia Photii; — e sec. X. de testi-

moniis : Attonis Vercellensis, et Ratherii Veronensis ; — e 
sec. XI. de controversia cum Caerulario et aliis eppis orien-
tis ; de testimoniis : Anselmi Lucensis, Lanfranci Cantuari-
ensis, Petri Damiani ; de pluribus epistolis ac decretis Gre-
gorii VII Papae; — e sec. XII . de testimoniis: Anselmi 
Cantueriensis, Ivonis Carnotensis, Bernardi ; de praetenso 
lapsu Paschalis I I Papae ; de conciliis : Viennensi, Nanne-
tensi, Senonensi, Lateranensi I I I ; de tentata unione cum 
graecis sub Hadr i ano IV; — e sec. XIII . de unione cum 
graecis, armenis, bulgaris sub Innocentio III, Gregorio IX, 
Innocentio IV, Urbano IV, Clomente IV, Gregorio X, Mar-
tino IV, item Iacobitarum sub Innocentio I V ; de conciliis: 
Lateranensi IV, Lugdunensi, CPno Graeoorum ; de testimo-
niis : Alberti Magni, Bonaventurae, Thomae ab Aquino ; — 
e sec. XIV. de unione Russiorum sub d e m e n t e V, Georgia-
norum sub Ioanne XXII , Lithuanorum sub eodem, Grae-
corum sub Clemente VI, et Armenorum ; de conciliis : Poso-
niensi, et Nicosiensi Graecorum ; de condemnatione errorum 
Marsilii Patavini, et Wicleffi; de repetitis solemnibus pro-
fessionalis Gallorum quoad supremam Romani pontificis 
auetoritatem ; — e sec. XV. de plurium universitatum, et 
signanter Gallorum declarationibus in favorem primátus 
factis ; de iteratis decretis contra appellationes a Romano 
pontifice ad concilium; de conciliis : Oxoniensi, Constanti-
ensi, Basileensi, Florentino ; de unione Graecorum, Arme-
norum, Iacobitarum sub Eugenio IV ; de memorabili retra-
ctatione Pii II papae (antea Aeneae Sylvii Picolomini); — e 
sec. XVI. de conciliis : Lateranensi V, Tridentio, Augustano, 
Trevirensi, Narbonensi, Strigoniensi, Turonensi, Diamperi-
tano; de condemnatione praetensae reformationis Lutheri 
aliorumque errorum tum per pontifices, tum per celebriores 
universitates : Coloniensem, Lovaniensem, Parisiensem, Corn-
plutensem, Salmanticensem ; de testimoniis : Aethiopum, Ne-
storianorum, Moldavorum, Coptorum, Ruthenorum (Russo-
rum) pro primatu ; de repetitis Gallorum enunciationibus in 
favorem supremae auctoritatis pontificae ; — e sec. XVII. 
de Armenis et Chaldaeis sub Paulo V papa; decleroGraeco 
Munkacsiensi in Hungaria ; de censuris errorum Edmundi 
Richerii, Marci Antonii de Dominis, et Iansenii per Sorbo-
nam et Coloniensem universitatem depromtis ; de declara-
tionibus epporum Galliae in comitiis a 1626. 1639 etc.; de 
proscriptione Iansenismi per praesules Galliae facta ; de fa-
mosa declaratione cleri Gallicani pro sie dictis libertatibus 
gallicanis a. 1682 praestita, primum quidem per eppos excu-
sari adnisa, subin autem retractata, atque ab aeppo Strigo-
niensi, ab academia Duacensi, et aeppo Valentino in Hispa-
nia mox damnata ; — e sec. XVIII . de controversiis Ianse-
nisticis ex occasione constitutions ,Unigenitus' in Gallia et 
Belgio ; de rebus Graecorum sub Clemente XI, Clemente 
XII, Benedicto XIV, Clemente XIII ; de declaratione prae-
sulum Galliae pro primatu ; de reprobatione Iustini Febronii 
sub Clemente XIIL, etiam ab eppis Germaniae praestita, et 
de retractatione Febronii sub Pio VI ; de multiplieibus Pii 
VI papae studiis in vindicandis primátus sui iuribus, restitu-
endaque de iisdem ubique terrarum genuina ac recta doctrina, 
signanter de brevibus ad plures eppos eatenus dimissis, de 
itinere Vindobonam suseepto, de damnatione famosi libelli 
,1. Valentini Eybel' de papa vulgati, instar eruditae prima-
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tus apologiae merito consideranda, de factis summi pontificis 
circa innovationes ac reformationes ecclesiasticas in Hetru-
ria tentatas, de iuramento fidelitatis civilis a catholicis 
Angliáé deposto, de nunciaturis apostolicis memorabili re-
sponsione pontificia ad metropolitanos Germaniae vindicatis, 
de erroneis punctationibus conciliabuli Emsani pariter re-
probatis, de rebus occasione perturbationis gallicanae ultimo 
decennio gestis, atque iniquis gallici conventus nationalis 
postulatis et decretis tum a summo Pontifice, tum ab ipsis 
Galliae praesulibus intrepide fortiterque reiectis, de damna-
tione pseudo-synodi Pistoriensis celebri bulla dogmatica 
,Auctorem fidei' instituta, de sic dicto iuramento odii Re-
giae potestatis iû Gallia etc.; — e sec. XIX. de coor-
dinatione rerum Ecclesiae in Gallia et Germania sub Pio 
VI I ; de retractatione epporum Italiae quoad famosas qua-
tuor propositiones gallicanas a Napoleone obtrusas; de con-
demnatione societatum publicarum; de controversia Wessen-
bergiana ; de rebus Graecorum, signanter Melchitarum sub 
Pio VII, Coptorum sub eodem papa, Graeciae incolarum sub 
Leone XII , Melchitarum, Armenorum sub Gregorio X V I ; 
de defectione Graecorum unitorumad schisma in Russia ; de 
damnatione errorum Lameneii in Gallia ; de pluribus Gre-
grorii XVI brevibus quoad tenendam rectam de primatu do-
ctrinam ad Helvetiam et Germaniam dimissis ; de damnatione 
doctrinae Hermesianae; de repetita societatum biblicarum 
reprobatione ; de constantia praesulum Grermaniae in reiici-
endis sectae Germano-catholicae erroribus ; de factis Pii IX. 
papae pro tuendis iuribus primátus : de restitutione patriar-
chatus Hierosolymitani ; de repetita provocatione antistitum 
ad tenendam arctissimam cum centro unitatis catholicae 
concordiam ac adhaesionem; de encyclicis aaGraecos quoad 
accelerandam eorumdem cum s. Sede unionem ; de reproba-
tis socialismi et communismi erroribus ; porro de damnatione 
sectae Vintrasii in Gallia ; operum iuris canonici a Francisco 
Vigil in America et Joanne Nuytz in Pedemontio vulgato-
rum, item indifferentismi, rationalism)', giintherianismi, tra-
ditionalism!, errorum denique Jacobi Froschammer professo-
n s Monacensis ; de conciliis sec. X I X celebratis : Baltimo-
rensibus, Gallicanis, Hiberniae, Leodiensi, Westmonasterien-
sibus, Laudensi, Ravennatensi, Strigoniensi, Viennensi, Ve-
neto, Pragensi, Coloniensi, Colocensi; de epporum Galliae 
enunciationibus pro suprema auctoritate s. Sedis; de ency-
clicis praesulum : Leodiensis, Nitriensis, Fogarasieusis, Lug-
dunensis, MVaradiensis, Recitenensis ac Lauretani pro pri-
matu Romani pontificis. His absolvitur ea pars nostri operis, 
quae monumenta de primatu exhibet. (Vége köv.) 

VEGYESEK. 
A menykőnek annyi külső jelenetei vannak, hogy Fa-

raday méltán mondhatta a swanseai tudósgyülésen : minél 
tovább tanulmányozom a villanyosság természetét, annál in-
kább látom, mily keveset tudok felőle. A menykő lassú égés-
sel hamuvá teszi az emberi testet. Ezt bizonyítja Martini 
Hitchel János esetével 1751-ből, aki felesége mellett lassú 
égéssel hamuvá lett, mig a feleség csak kisebb sérülést kapott 
a becsapott menykőtől. 1838-ban sz.-Etienneben az őrkato-
nát találta a villám, mozdulatlanul állott, mig összeroskadván, 
ruháiból csak száraz hamut ráztak ki. Seneca ir ta(qu nat. I. 

c. 52.; vinum gelat, fundit ferrum. — Ennek tulajdonítják 
némely felhalmozott tárgyak, például a szénakazalnak meg-
gyuladását csendes de villanytele időben. — Máskor messze 
dobja a tárgyakat. 1865. évben jul. 8-án egy fát 23 öl-
nyire dobott el a villám ; 1788-ban Tacon mellett két em-
bernek egész hajazatát a fa tetejére ragadta,mely alatt voltak, 
egyiknek gyűrűje pedig ugyanazon fának ágán találtatott.— 
Harmadik tünemény,hogy a villám által sújtott tárgyak egé-
szen eltűntek, anélkül, hogy valami nyomuk maradt volna. 
1855-ben Portlandban egy házba ütött a villám, a család ebé-
delt, az apának kezéből a kanál eltűnt, soha sem találták meg. 
A párisi Monde irja, hogy Montrealban folyó őv april 
5-én Lauriol birtokosnak házáról 14 réztáblát leszakított, 
de hova vitte, mivé tette ? nem lehetett kikutatni. Máj. 11 én 
pedig Francziaországban a villám egy birkanyájba csapott, 
126-tot megölt, többinek fejét hasította, Wéra juhászkutyáját 
pedig nyom nélkül elvitte. Wolfgand említi, hogy 1727-ben 
Lipcse és Torgau közötti uton társai közöl egyik kiragadta-
tott nyomtalanul. 1843. sept. 10 én Metzben ugyanez tör-
tént. Egy házban a feleséget sértette, a férjet nyom nélkül 
elvitte a villám. — Romulus eltűnése is ennek tulajdonítta-
tik. — A természettudósok a természeti erőket sem tudják 
kimérni, s mégis merészkednek a természetfölöttiek, az is-
teni erö fölött, mint bírák, ítélni. 

Néhány pesti lapnak tetszett mindazt átvenni, amit 
,Siècle' Arbues Péterről irt, kinek beatificatióját. a szentatya 
felvétetni parancsolta. Hogy a pesti Lloyd az utánmondás-
ban az elsők között volt, ezt olvasóink előre tudhatják. Nem 
u j practica. A hittvalónak gyaláztatni, a hittagadónak dicső-
íttetni kell általok, s hivatásukból el nem maradnak. Arbues 
Péter beatificatioja ezen rágalmakkal csak uj argumentumot 
nyer, hogy biz szentnek kellett lennie, akit Siècle után a Pesti 
Lloyd is rágalmaz, — hogy biz kedves dolog lesz az Istennek 
Arbues Pétert a boldogok sorába igtatni, mert imeahi r re az 
egész pokol felzúdul. Ily jelek a hivő lélek előtt jó jelek. Mit 
nem kísértett meg a szakadár muszka kormány, hogy Sar-
kander János, és Kuncevics Jozafát canonisatioját megakadá-
lyozza ? Mondhatjuk, elősegítette, s mi annál inkább hisz-
szük, hogy mindkettő a mennyekben van, mivel az ördög 
még a tiszteletét is akadályozta. Ezen Siècle-Lloydforma be-
mutatások som fogják akadályozni Arbues Péter beatificatió-
ját , a szentszék mindent szigorúan vesz, úgyhogy szigoru-
abb törvényszék nincsen a világon, mint épen a romai con-
gregatio rituum, mikor beatificatioval foglalkodik. — Czá-
folatokkal vesződni itten fölösleges. A Lloyd előtt elég, hogy 
Arbues Péter inquisitor volt; az inquisitio pedig a zsidókat 
zaklatta, s akiket összeesküvésben talált az elűzött mórokkal, 
azokat halálra ítélte ; tehát Arbues Péter blutdürstiger Wüte-
rich volt. A spanyol zsidók hazafiatlanul viselték magokat,mert 
a mórok kémjei voltak a nemzeti háborúban. A győztesek is-
merték őket, gyanú alatt tartották a könnyen hódolókat, s 
még könnyebben árulókat. Az olasz kormány tömegesen lö-
vetett, 16 várost felégetett, a Lloyd máig is hive az olasz 
kormánynak. Ha 14-ik században a spanyolok is igy tettek, 
a Lloydnak nem lehet szava ez ellen. Az inquisitio mellett 
levő pap épen védő szerepet vitt, s amelyik zsidó megmene-
kült, Arbues Péternek köszönte életét. A szentszék maga 
volt a zsidók első védője. Arbues Péter nem azért beatifi-
cáltatik, hogy inquisitor volt, hanem hogy életében szent 
volt, hogy azon zsidók és cripto mórok által, kiknek roko-
nait a begyöző okok miatt a haláltól meg nem menthette, 
megöletett, tehát az igazság miatt halált szenvedett. Végre 
különös az a megütközés egy beatification, mikor ők magok 
a bűnnek szennyjét, mint Voltaire, az esküszegések és össze-
esküvések főmesterét, mint Garibaldi, szentségtörőleg ma-
gasztalják. A bűnök fertelmeit magoknak szentekké vará-
zsolják, nekünk a szent életet például venni nem engedik. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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TARTALOM : Néhány szó az ima-apostolság erede-
téről. — Egyházi tudósítások. — Irodalom. — Vegyesek. 

Néhány szó az ima-apostolság ere-
detéről. 

i l . 
Az i m a - a p o s t o l s á g t a g j a i n a k k ö t e l -

m é r ő l . 
Az eddig mondottakból kitetszik, hogy az ima-

apostolság Jézus sz. szivének buzgó tiszteletében 
gyökeredzik, amiért az ima-apostolság társulata a 
„Jézus sz.-szive"-társulatával egyesittetett is. A ta-
gok tehát iparkodjanak Jézus isteni szivét buzgón 
tisztelni, szeretni, s e szeretetet a következőkben 
kimutatni: 1) gyakrabban kövessék meg Megvál-
tónkat ama számos illetlenség-, hálátlanság-, meg-
vetés- s szentségtörés miatt, melyekkel sz. szive az 
Oltári-szentségben a háládatlan emberek által ha-
tártalan szeretetéért illettetik ; 2) iparkodjanak az 
isteni sziv erényeit s tökélyeit jobban és jobban 
utánozni; különösen 3) — s ez lényeges pont az 
ima-apostolságban — egyesitsék napi munkáikat és 
szándékaikat Jézus sz. szive szándékával s ezzel 
egyetemben ajánlják föl Istennek — dicsőségének 
mindinkábbi nagyobbodása,a bűnösök, tévhitüek s hi-
tetlenek megtérése, az igazak tökélyesbülése s ki-
tartása, — az egyház terjedése s diadalaért, s legki-
vált azon szándék és ügyről emlékezzenek meg, 
melyet a társulati igazgató a hónap elején a tagok 
különös figyelmébe ajánl. E harmadik pont meg-
tartása elegendő, hogy valaki az apostolság kötele-
zetességének eleget tegyen s hogy az 1861-ik évi 
febr. hó 26-án kiadott pápai levélben foglalt búcsúk-
ban részesüljön. 

Az ima-apostolság tehát, mint társulat nem 
követel semmiféle meghatározott imát vagy ájtatos 
cselekedetet. A tagok főkötelessége, mint mondatott, 
oda törekedni, hogy minden munkáikat, imáikat s 
bajaikat Jézus sz. szivének egyességében végezzék, 
s azokat ezen egyességben Jézus sz. szive szándéka 

szerint, az anyaszentegyház ügyeiért s a lelkek 
megmentéseért az Istennek fölajánlják. 

Miután azonban e társulat — t. i. az ima-apos-
tolság — Romában a Jézus sz. szivérőli társulattal 
egybekapcsoltatott, s igy ez utóbbinak búcsúiban 
is részes lett, szükséges, ha valaki a Jézus sz. szivé-
ről nevezett társulathoz kapcsolt búcsúkat is meg 
akarja nyerni — hogy mindennap egy Miatyánkot, 
Üdvözletet és Hiszekegyet mondjon el ezen fohász-
szal: „Jézusom szent szive, add, hogy téged mindig 
jobban szeresselek!" Uyképen annak, ki már külön-
ben tagja volna a Jézus szivérőli társulatnak, nemis 
kell valami uj imát mondani, hanem csak azt, me-
lyet már azelőtt is szokott volt mondani, mint a 
Jézus szive társulatának tagja; mindazonáltal be 
kell magát Íratnia különösen az ima-apostolságba 
is, ha e társulathoz is akar tartozni; mialatt az, ki 
magát az ima-apostolság tagjai közé beiratta, már 
ezáltal egyszersmind a „Jézus sz. szive" társulat-
nak is tagjává vált Az „ima-apostolság" tehát mint 
külön társulat — vagyis a Jézus szive társulatával 
való egyesülése nélkül — nem tesz semmi uj terhet 
tagjaira, hanem csak uj szellemmel — Jézus isteni 
szive szellemével akarja őket felbuzditani, s cselek-
vényeiknek ujabb érdemet ad; magában véve nemis 
valami különös munka az egész, amely más jó cse-
lekedeteket kiszorítana, még nem is bír valami 
különös szabályokkal, mint egyéb társulatok, — az 
egész társulat nem egyéb, mint Jézus sz. szive szel-
lemében és szándéka szerint imádkozóknak egylete, 
amelybe minden ájtatos társaság, s bármi néven 
nevezett egylet, anélkül, hogy alapszabályaikon 
változtatni, vagy egyéb kötelességeiket sokasitani 
kellene, épen ugy, mint a többi hivek is belép-
hetnek. 

Minthogy azonban oly gyengék vagyunk, hogy 
a legőszintébb feltételeinket, fogadásainkat hamar 
elfeledjük, hacsak külső tárgyak vagy különös 
gyakorlat által folytonosan nem emlékeztetjük ma-
gunkat ; nagyon jó, ha az ima-apostolsági tagok 
különös, a társulat czéljának megfelelő ima-gyakor-
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lathoz szoktatják magukat, hogy ekkép a tár-
sulat szelleme s vele az érdem is, mely belőle oly 
gazdagon növekedik számukra, ki ne aludjék. Jó 
tehát, ha hozzá szoknak a tagok : 

I. Naponkint: mindjárt reggel mindennapi imá-
ikat, munkáikat s áldozataikat Jézus legszentebb szi-
vének imái és felajánlásaival az ő sz. szive szándé-
kára és czéljaira az Istennek felajánlani, s emellett 
gondoljanak azon szándékok és ügyekre, melyeket 
a társulati igazgató a hónap elején a tagok imáiba 
különösen ajánl. I ly felajánlási imául különösen 
alkalmas az alább következő imádságok közó'l a 
2-ik. E felajánlást lehet aztán napjában egy-egy 
fohászszal felújítani, s a mondott imával a napot 
végezni. Különösen a sz. mise alatt imádkozzék az 
ember az ima-apostolság szellemében s egyesüljön 
Jézus sz. szivével. Gondold meg azt is keresztény 
lélek, hogy naponkint mintegy 300,000 áldozár 
miséz a reggeli órákban. Egyesülj tehát naponkint 
több izben is e szent-misékkel. Látod egy ájtatos 
pillantás az égre már elégséges ; hisz a jó Isten tudja 
mit akarsz általa mondani. 

Az „Urangyalkor," például, felajánlhatod az 
első Üdvözletet — (azonkivül, hogy általa Istennek 
hálákat adsz az Ige megtestesülése és a bold. Szűz-
nek adott kegyelmekért) — a hitetlenek- a másodikat 
a tévhitüek- a harmadikat a bűnösökért. Egy szóval, 
szokjanak hozzá a tagok minden imáik, és dolgukban 
mindig az Isten dicsőségét a lelkek üdvét s az egy-
ház győzelmét szem előtt tartani. Ugyani ly formán 
járhatnak el a sz.-olvasó imádkozásában is. A fő-
szándékhoz csatolhatnak az ima-apostolság szelle-
mében más szándékokat is. 

II . Hetenkint : különösen minden pénteken az 
apostolság szándékára ajánltassék fel a sz.-mise. 

III . Havonkint: tűzze ki magának a társulat 
tagja az első pénteket vagy vasárnapot (az egyház 
a pénteki napot, de különösen a hónap első péntekét, 
Jézus sz. szive tiszteletére szenteli,) amelyen azután 
az apostolság szellemét magában feléleszsze s ki-
kérdezze önmagától, mi az, ami a Jézus sz. szivével 
való egyesülésnek hátrányára van benne ; határozza 
meg előre azon ájtatos cselekedeteket, melyeket a 
jövő hóban az apostolság szellemében elvégezni 
akar, ha nem véli jobbnak egyszer mindenkorra 
minden jó tettét Jézus sz. szive rendelkezésére 
bocsátani, hogy t. i. Jézusnak sz. szive minden 
munkáit saját tetszése szerint használja. 

IV. Évenkint: különös ájtatossággal ünnepel-
tessenek meg Jézus szive s a szeplőtlenül fogantatott 

Szűz Anya ünnepe; e napokon meg kell ujitani a 
felajánlást, melylyel magunkat Jézus sz. szivének 
átadtuk, s erősen elhatározni, hogy szivünket egé-
szen ama legszentebb két sziv előképe szerint átala-
kítjuk, azoknak érdekeit előmozdítjuk, szándékuk 
és czéljaikra imádkozunk s munkálkodunk. 

Ezek volnának röviden az észrevételek s meg-
jegyezni valók az ima apostolság gyakorlata és e 
sz. ügy körüli buzgalom föntartása s élesztésére 
nézve. Alább következnek az imák, melyeket a 
fönelmondott gyakorlatnál használni lehet. 

I I I . 
A z i m a-a p o s t o l s á g h o z k a p c s o l t b ú c s ú k . 

I. A február hó 26-ról kelt apostoli breve ere-
jénél fogva, a következő napokra nyerhetnek teljes 
búcsút az ima-apostolság tagjai : 

I. A napon, melyen a társulatba fölvétetnek ; 
2. Jézus sz. szive ünnepén és a bold. Szűz szeplőtlen 
fogantatása napján ; 3. minden hó valamely pénte-
kén ; és 4. minden hó valamelyik tetszés szerint 
választható napján. 

Hogy e búcsúkat valaki megnyerje, szükséges 
az emiitett napokon meggyónni s megáldozni, nem-
különben egy nyilvános templomot meglátogatva, 
ott a Szentatya szándékára imádkozni. Továbbá 
minden ima és jó cselekedet elvégzése által, me-
lyet a tagoknak minden hónap elején a társulati 
igazgató kijelel — 100 napos búcsút nyerhetni. 

Mindezen búcsúk szószólásképen a megholt 
hívekért is fölajánlhatók. 

II. A társulati tagok 1861-ik év april 8-án ki-
adott oklevél értelmében, — mely által az ima-apos-
tolság a Jézus szive társulatával egybe kapcsoltatott 
— mindazon búcsúkban részesülhetnek, melyekben 
Jézus sz. szive társulata bővelkedik. 

Egy másnemű különös kedvezményt, melyet 
az apostolság tagjai bizonnyal hálás örömmel vesz-
nek, jónak látók fölhozni. E kedvezmény abban áll, 
hogy a jezsuiták, barnabiták, theatinusok, trappis-
ták, s még más szerzetek főnökei, különös e ezélra 
kiadott ünnepélyes irataik által, az apostolság tag-
jait mindazon jó cselekedetekben s imákban részesi-
tik, melyeket szerzeteseik végeznek. Mi vigasztaló 
gondolat e különös részesülés annyi imában, midőn 
maga az írás mondja: „ha egyik testvér a másiknak 
segitségére jön, olyan mint az erős város." (Példab. 
18, 19.) 

Búcsúk, melyekben az úgynevezett buzgólko-
dók, kik t. i. az ima-apostolság terjesztésén fáradoz-
nak, részesülnek : 
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Akik, különösen buzgólkodnak az ima-apostolság ter-
jesztésében, s igy Jézus sz. szive tiszteletének nagyobbitá-
sában, az apostolkodás igazgatójától vagy ennek helyettesé-
től úgynevezett diplomát (Diplome de Zélateur du Sacrè-
Coeur de Jésus et de F Apostolat de la Prière) nyernek, 
melylyel sok teljes búcsú is van összekötve.*) 0 szentsége 
IX. Pius, a puy-i püspök kérelmére 1862. ápr. 13-ról kelt 
iratában teljes búcsút engedélyezett a buzgólkodóknak, ha 
az alább következő napokon töredelmesen meggyónnak s 
áldoznak, és ő szentsége szándékára s az egyház diadaláért 
imádkoznak. 

Január 3-án sz. Genoveva napján. Január 29-én salezi 
sz Ferencz napján. Február 1 én, sz. Ignácz martyr napján. 
Február 13-án, ricci-i sz. Katalin napján. Márczius 9-én, sz. 
Francziska napján. Márczius 19-én, sz. József napján. April 
5-én, ferreri sz. Vincze napján. April 30-án, sienai sz. Kata-
lin napján. Május 4-én, sz. Monika napján. Május 25-én, sz. 
Gergely pápa napján. Junius 3 án, sz. Klotild napján. Ju-
nius 29-én, sz. Péter és Pál napján. Julius 22-én, sz. Mag-
dolna napján. Julius 31-én, loyola-i sz. Ignácz napján. Aug. 
4-én, sz. Domonkos napján. Aug. 21-én, sz. Johanna Fran-
cziska napján. Sept. 15-én genuai sz. Katalin napján. Sept. 
29-én, sz. Mihály arkangyal napján. Okt. 4-én, sz. Ferencz 
napján. Okt. 15-én, sz. Teréz napján. Nov. 11-én, sz. Márton 
püspök napján. Nov. 19-én, sz. Erzsébet napján. Decz. 13-án, 
sz. Lucza napján. Decz. 27-én, János evangelista napján. 

Továbbá ő szentsége ugyanazon irat által még 300 
napi búcsút is engedélyezett annyiszor, ahányszor a ter-
jesztők vagyis az ima-apostolság úgynevezett zelatorai (buz-
gólkodói) összejönnek s közölök kettenkint a Jézus sz. 
szive tiszteletének s Isten nagyobb dicsőségének terjesztése 
fölött tanácskoznak, s egymást erre kölcsönösen buzditják. 
Ennyit a kegyelmekről s búcsúkról, melyekben az ima-
apostolság tagjait részesiti. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
rr 

GYOR, május 5-én. E nap, IX. Pius pápa névünnepe, 
s húsvét 2-dik vasárnapja, reánk győriekre nézve kiválólag 
az öröm és kegyelem napja volt, milyen sok évtizedeken 
alig jön elő egyszer, — s városunk történetében szintúgy 
mint sziveinkben felejthetlen marad. Ma a Péterre, mint 
sziklára épitett apostoli egyháznak két u j oszlopát látta 
Győr fölemelkedni mii. ft. Zalka János győri, és Jekelfalusy 
Vincze székesfehérvári püspökök személyében ; látta mind-
kettőt az evangeliumi jó pásztor törvényes és igaz képmá-
saivá az ország első papi méltósága fm. Simor János her-
czegprimás kezei által felavattatni; ma szeretett főpapunk 
elfoglalta nagynevű elődének székét, a pásztor elismerte 
nyáját, a nyáj megismerte pásztorát, hallotta epedve várt 
szózatát. Haec dies quam fecit Dominus, exsultemus et lae-
temur in ea. 

Méltán öltözött tehát ünnepi szinbe ujolag a győri Sión. 
Az ormai fölött vigan lebegő nemzeti és püspöki zászló, a 
nagy számban érkező diszes vendégek, a rendkivüli élénk-

*) H a valaki ily diplomát óhajt , forduljon az apostolkodás igazga-
tójához vagy olyanhoz, ki tőle birja az ily okmány kiadhatási jogát . 
Insbruckból is kapha t , ? . Malfatti u t ján . 

ség előre hirdette az ünnep jelentőségét. — Vasárnap reg-
geli 8 órakor indult ki a püspöki palotából a fényes egyházi 
menet, a sorfalat képző tanuló ifjúság, czéhek zászlói és fel-
állított katonai diszőrség között a székesegyházba, hol a 
főpapok „Ecce sacerdos magnus" antiphona éneklésével fo -
gadtattak. A nagyszámú segétletböl kitűntek : ft. Peitler An-
tal megyés, Deáky Zsigmond, Durguth József fölszentelt, 
Pauer János 'czimzetes püspök, ft. Kruesz Chrysostom pa-
nonhalmi főapát, Simon Vincze csornai prépost, Simon Zsig-
mond tihanyi apát. A világiak közöl : gróf Zichi Bódog 
Győrmegye főispánja, és gf. Zichy Otto. Ezeken kivül a 
győri és szomszéd megyékből különféle rangú és méltóságú 
egyháziak, a kerületi esperesek legnagyobb része és a lelki-
pásztorkodó papság közöl számosan jelentek meg. A ma-
gasztos szertartások hatását emelé a jeles zenemű, melyet 
Wolf József karnagy ez alkalomra szerzett, és a papneveidei 
dalárda által kitűnő szabatossággal előadott antiphonák. A 
bevégzett consecratio és az áldozat után, melynél fm. Simor 
János herczegprimás a székeskáptalan által neki emlékül 
ajánlott értékes pásztorbotot először viselte, ft. Zalka János 
ö mtga elfoglalta püspöki székét, és az okmányok felolva-
sása után ft. Sterne Nándor olvasó kanonok úrtól a győri 
székeskáptalan s megyei papság nevében következő hódolati 
beszéddel üdvözöltetett. 

Illustrissime ac Reverendissime Domine episcope ! 
Domine gratiosisssime ! 

Confiteamur, ut cum psalmista exordiar, confiteamur 
Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia 
eius. Prospexit de excelso sancto suo, Dominus de coelo in 
terram aspexit. Etenim optimo omniumqixe virtutum laude 
cumulatissimo pastore nostro Joanne Simor, ad supremum 
in hierarchia Hungarica honoris et dignitatis fastigium pro-
moto, nulla quasi interposita mora, divino — ut arbitror — 
omnipotentis oraculo ex ore illius edito, qui solus in terris 
cuncta moderantis Numinis pandit hominibus voluntatem, 
praeludente piissimi apostoliéi regis nostri rogatu, constitu-
tus est nobis antistes illustrissimus Dominus Joannes Zalka, 
coelesti plane missione iam inauguratus et sacro chrismate 
delibutus. Ecce sacerdos magnus ! qui in diebus suis placuit 
Deo : ideo iureiurando fecit ilium Dominus crescere in plebem 
suam. Benedictionem omnium gentium dédit illi et testamen-
tum suum confirmavit super caput eius. 

Leva Illustrissime praesul ! in circuitu oculos tuos et 
vide omnes isti congregati sunt, venerunt tibi; filii tui de 
longe venient et filiae tuae de latere surgent. Clerus scilicet 
dioeceseos huius et pii fideles aetatis, conditionis et sexus 
cujusque gaudent, et pia exultatione repleti clamant. Datus 
est nobis pontifex, qui suffulciat domum et corroboret tem-
plum ; qui quasi Stella matutina i n medio nebulae, et quasi 
sol refulgens effulgeat in templo Dei ; datus est nobis pastor, 
qui a feris terrae custodiat oves, ut habitent confidenter abs-
que ullo terrore, qui gregem suum pascat ; in brachio suo 
congreget agnos, et dispergat lupos ; datus est nobis pater, 
quem constituit Dominus super familiam, ut det nobis cibum 
in tempore, ut nos bonitatem et disciplinam et scientiam do-
ceat. Vere hic est fratrum amator et populi, hic est, qui múl-
túm orat pro populo, qui se facit formam gregis ex animo : 
qui cum per rigorem disciplinae sit mater, per pietatis viscera 
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mater esse novit, et erit ovium sibi creditarum benigna ma-
ter, non simulatione oris sed cordis sinceritate, sed operum 
exhibitione. 

Quamvis omnes huius, quae late patet dioeceseos fide-
les electione tua illustrissime praesul! mirifice laetentur :  

nos tamen, qui solio tuo adstamus, et arctiori quodam, mys-
tico nempe vinculo tibi jungimur, propriusque ad curam et 
providentiam tuam pertinemus, caeteris omnibus uberiorem 
et iucundiorem capimus voluptatem. Nam quid aliud ominari 
licet, cum te, tuique similes videmus, quam quod talibus 
Praesulibus pietas et religio movebit lacertos et praeter spem 
omnium quasi reddita inventute reviviscet et in dies laetiora 
capiet incrementa. 

Nostrum iam est tam illustris, periti, tamque benigni 
ducis signa prompte sequi, ut qui subordinato ordine, obstri-
ctaque fide que salutari hoc in stadio currimus,ea adpropositam 
nobis metam contendamus sagacitate, ut perarduum Illustris-
simi nostri praesulis munus allevietur ; revera enim nobis 
videtur ars artium et disciplina disciplinarum, hominem re-
gere, qui certe est inter omnes animantes maxime et mori-
bus varius, et voluntate diversus. 

Ama nos tamquam fratres et membra tua, et nos te 
amamus tamquam patrem et caput nostrum, hic enim amor 
est plenitudo legis. Hic ab initio in corde Abel habitavit, hic 
ipsius Noe gubernátor fuit, hic patriarchis est cooperatus, hic 
Moysem praeservavit, hic Davidem spiritus sancti domicilium 
effecit, hic in prophetis tabernaculum collocavit, hic Job con-
firmavit. Et cur non maiora proferam ? hic ipsum filium Dei 
e coelis ad nos descendere coegit, qui prae nimio amore, cum 
carnis expers esset, carnem assumsit qui sine temporein tempore 
propter nos ; qui filius Dei,filius hominis efficitur. Per amorem 
cuncta ad salutem administrantur,mors destructa est, internus 
evacuatus, Adam ad vitam revocatus, Heva lihertate donata. 
Amor martyribus in eorum certamine animum roburque 
praebuit, hic montes et speluncas dulci psalmorum concentu 
replevit. Sed quousqueorationis meae filum extendam incom-
prehensibilia prosequens. Quis omnes amoris laudes persequi 
possit ? O beatus amor, qui cuncta bona administras ; o 
amor beatus, qui cunctos beatos demonstras, qui te expetunt. 
Beatus et ter beatus est homo ille revera, qui in corde puro 
et conscientia non fieta amorem possidet. Ama igitur illus-
trissime praesul! et amare ne cesses; fiduciam habe in reli-
gionem illam ac pietatem, quam a maioribus nostris velut 
haereditario iure accepimus. Neque vero illi antiquius habu-
erunt, quam ut Ecclesia haec J aurinensis morum gravitate 
atque innocentia clarissime ac indessinenter splendesceret. 
E t nos ipsi probe scimus praesentis Ecclesiae status rationem 
habendam esse, qui talis plane est, ut non minor cura religi-
oni instaurandae adhibenda sit, quam prisci illi patres in illa 
propaganda iam olim adhibuerunt. Memores certe sumus, 
quod nostra tandem res agitur, qui enim — ut sacrae testan-
tur litterae — custodit mandatum custodit animam suam ; 
qui autem negligit, mortificabitur. 

Yenerationem tibi, illustrissime episcope ! debitam, 
quantam maximam animi nostri habere possunt, et modo ha-
bemus et semper habebimus, enixe orantes, ut nos tibi ex 
animo devotos altis tuis gratiis sustentes, foveas, dirigas, re-
gas quam suavissime quam felicissime. 

Tandem ut breves simus, orationifinem facientes dono-
rum omnium largitorem Deum, Beatam Mariam semper Vir-
ginem, regni nostri Hungáriáé et dioecesis huius fundatorem, 
divum Ladislaum civitatis huius patronum et sanctos omnes 
conceptis votis ex intimo corde profluentis adpraecamur, ut 
te illustrissime praesul ad longos annos salvum atque incolu-
mem velint, te per ardua iuvent, per adversa expediant, per 
omnia benignissime protegant. Dixi. 

Ezen üdvözlő szavak után ö mtga tartá kenetteljes al-
locutioját s papságát hódolati kézcsókra bocsátá. Valamint 
a tapasztalt s bátor hadvezér, midőn seregének élére áll, őket 
az ellenség elfogásaira megtanitja, a fegyverek ügyes meg-
választására s használatára figyelmezteti, kitartásra, hűségre 
buzdítja : ugy tünt fel szemeink előtt a Szentlélek aján-
dékaival megerősített uj főpásztor; és midőn a szószékre 
lépett, hogy kedves híveit az Isten igéjével először megör-
vendeztesse, az apostoli küldetés szilárd öntudatával, de 
egyszersmind szivet megnyerő szelídséggel s atyai bizoda-
lommal szólitá meg őket ; hirdette, mire oly nagy szüksé-
günk van, az Isten békéjét, melyet a világ nem adhat, sőt 
mely csak a világ elleni harczban szerezhető meg, hirdette 
az igaz felebaráti szeretetet, a szent hitnek tiszteletét és gya-
korlatát, az egyházi s világi hatalom iránti keresztény enge-
delmességet. E fönséges atyai intelmeket a hallgatóság mély 
megilletődéssel s feszült figyelemmel fogadta ; a szivből jött 
szó szívre hatott, és hatása nem kételkedünk benne, mara-
dandó leszen., 

Ugyanazon rendben, amint jött, kisérte vissza a hosszú 
ünnepélyes menet ő méltóságaikat a püspöki palotába, mely-
nek lépcsözeténél fehérbe öltözött leánykasereg a tavasz vi-
rágaival s a gyermeki szív gyöngéd hódolat nyilvánításával 
kedveskedők. Majd rövid pihenés után a megyei lelkipász-
torkodó papsag tisztelgését fogadáaz ünnepelt győri főpász-
tor. F t . Nóvák Ferencz püspöki helyettnök ékes latin be-
szédben tolmácsolá a clerus hódolatát, melyet ő mtga kegye-
sen elfogadni, s az atyai gondviselő szeretet és bizalom biz-
tosításával viszonozni méltóztatott. 

Ezután a tisztelgő testület az ország herczegprimása 
elé járult, hogy a körünkből már — már távozni készülő 
nagy főpapnak végső hódolatát, forró kegyeletes háláját és 
ragaszkodását kifejezze. — A mai örömnap ő főméltóságára 
nezve a búcsúzás ünnepélye és a szeretet diadala volt, Ez 
vala utólsó s egyszersmind legfényesebb, legjelentősebb egy-
házi ténykedése közöttünk, melylyel tiz évi eseménydús 
kormányzását dicsőségesen befejezte, hátrahagyván nekünk 
annyi jótétemények után szeretete zálogául a legnagyobb 
jótéteményt, gondjainak és erényeinek méltó utódát a mélyen 
tisztelt uj püspököt. 0 most a Gondviseléstől nagyobb fára-
dalmakra s küzdelmekre hivatva, eltávozik körünkből: de 
hogy mily nagy áldozatot hoz, midőn ezt teszi, s mily szo-
rosra fűződött ama kapocs, mely őt volt jegyeséhez és sze-
rerett övéihez csatolá : annak a nt. megyei papság búcsuzá-
sánál megható bizonyítékát szemléltük. E jelenetet ecsete-
telni gyönge tollam hasztalan kisérlené . . . avagy ki akarná 
elbeszélni ama túláradó szent érzelmeket, melyeket a nyelv 
kifejezni képes nem volt, s ki mérhetné meg a szeretet gaz-
dagságát, mely a könnyek záporában özönlött '? E drága 
könyek lesznek mindenkor a mi dicsőségünk és valahány-
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szor az apostolok csel. XX. részében leirt miletusi jelenetet in 
festő martyris et pontificis olvasandjuk, mindannyiszor visz-
szaemlékezünk ama búcsúzásra és szivünkben áldani fogjuk 
a szeretett atya emlékét, ki nemcsak a nemzetek apostolának 
szavait használta kiváló előszeretettel örökbecsű körlevelei-
ben, hanem annak szellemét is birta, önfeláldozó tevékeny-
ségét áldásos müvekben utánozta ! 

Délután 2 órakor ünnepi lakomához hivatott a mintegy 
300-ra menő vendégsereg,melyben a t. győri polgárság is szép 
számmal volt képviselve. Hogy lelkes felköszöntések vala-
mint különféle alkalmi versezetek nem hiányoztak, emlite-
nem fölösleges. — A szép nap befejezést nyert az esti fák-
lyásmenetben, melyet Győr polgárai ő mtga tiszteletére a 
katonai zenekar és helybeli dalárda közreműködésével ren-
deztek. 

A lelkes szónok üdvözlő bezédét szintúgy mint ő mtga 
megható válaszát sokszoros éljénzés követte, s egy szép jövő 
biztos reményétől boldogítva oszolt szét lakhelyeire a val-
lásos közönség. 

Confirma hoc Deus, quod operatus es in nobis ! 
Sulyok Gábor. 

GYŐR, maj. 15-én (Egy küldöttség a primás ö her-
czegségénél.) Mióta főméit. Simor János volt főpásztorunk-
nak az ország herczegprimásává lett legfelsőbb kinevezte-
tése köztudomásra jutott : azóta vége-hossza nem volt a fé-
nyesebbnél fényesebb küldöttségek tisztelgéseinek. Még a 
mult ^Mirnap april 28-án is tisztelgett egy küldötség ő her-
czegségenél, s jó lélekkel mondhatjuk, hogy ezen küldöttség 
tisztelgése és fogadtatása ha fényben nem is, de szivélyesség 
tekintetében minden eddigieken túl tett. — Nyolcz egysze-
rűen bár, de tisztán öltözött munkás jelent meg ő herczeg-
sége előtt, akiknek is, hogy küldetésök czéljával tisztában le-
gyünk : szükséges némi fölvilágosítást előre bocsátanunk. 

Köztudomásu dolog Győrött, hogy a 6—700-at megkö-
zelíti azon munkások száma, kik az itt nagyobb mérvben 
folyó gabnakereskedésben közegekül szolgálnak, ők szállit-
ván zsákokban a gabnát hajókról kamarákba, onnan szeke-
rekre, vasútra stb. E munka valóban súlyos és emésztő. — 
A folytonos gabnaporbani dolgozás elöli e szegény munká-
sok tüdejét, s valóban ritka eset, hogy közülök valaki na-
gyobb kort érjen. E munkások többnyire vagyontalanok. 
Egyedüli tőkéjük két kezük és testi erejök, melyeket ha vé-
letlen betegség támad meg : ők maguk és családjuk azonnal 
nyomor martalékai. Megesik sokszor az is, hogy az ily sze-
gény munkás pár forintnyi kölcsönre szorul, de nem kap, 
mert biztositéka nem levén, hitele sincs, a szükségelt pár fo-
rintot alamizsnaul pedig sokalja a hitelező. 

Ilyr nyomasztó körülmények érlelék meg a munkások 
jobbjaiban életbeléptetését azon elvnek : ,segits magadon, s 
az Isten is segit.' Elhatározák maguk közt egy önsegélyző 
egyletet alapítani oly formán, hogy a tagok köteleztetnének 
évnegyedenkint bizonyos meghatározandó — bár csekély, 
néhány krnyi — pénzösszeget az egylet pénztárába befizetni, 
s az igy begyülendő összegből részint a megszorult egyleti 
tagokon kisebb kölcsönökkel segiteni, részint az elbetege-
sült s keresetképtelen tagokat az egylet pénzerejéhez képest 
gyámolítani. — Ez egylet „győri munkások egylete" név 

alatt már mégis alakult s alapszabályai rövid időn a m. mi-
nisterium elé lesznek fölterjesztendők. 

Egyébiránt ez egylet szervezetét lesz alkalmunk e la-
pok hasábjain nem sokára tüzetesen tárgyalni. Most C3ak 
annyit akarunk mondani, hogy ezen egylet eszméje ő her-
czegsége a prímásnak bejelentetvén, ő maga saját magas sze-
mélyében 50 fttal iratá be magát az egyleti tagok sorába. 

És ime ezen egylet küldöttsége járult említettük na-
pon ő hczge magas szine elé, hogy a győri munkások s áta-
lában a győri szegénység nevében köszönetet mondjon ama 
számtalan jótettért, melyben a győri szegénységet részeltetni 
oly atyailag kegyeskedett. Látható elérzékenyüléssel vette ő 
hge. midőn a küldöttség szónoka elöadá : hogy azon nép osz-
tályküldöttei állnak im magas szine előtt, amely néposztály a 
legsanyarubb sorssal küzdve, véresveritékével áztatja napon-
kint a földet s melynek ugyanazért oly igen jól esett ö herczeg-
ségében egy az ö sorsa iránt különösen érdeklődő s résztvevő 
jó atyát bírhatni, hogy ö herczegségének neve és emléke áldott 
leend mindig a győri szegények közt ; hogy az ország primási 
székére a szegények áldó imádsága fogja kisérni, mely nem 
szünend meg Istent kérni, hogy Isten a szegények vigaszta-
lására ö herczegségét hosszú éle'ttel áldja meg stb. 

Midőn ez alkalommal ő hge kijelentette volna, hogy 
örömmel tette mindig mit a szegényekért tehetett : ujolag 
50 ftot kézbesített az egylet czéljaira s határozott akaratát 
fejezé ki, hogy ha az egylet névsora kinyomatik, az ö neve 
is, mint egyleti tagé ama névsorban is helyet foglaljon • éven-
kinti tag járuléka fejében pedig egyszer mindenkorra 1000 
ft mondd : ezer forintot utalványozott, hogy annak 5°/0 ka-
matai évenkint az egylet czéljaira fölhasználtassanak. E ne-
mes emberbaráti tett oly hangosan szól, hogy azt gyenge 
hírlapi tudósítással túlkiáltani nem lehet, s csak azon észre-
vételünkről adunk még kifejezést, hogy valamennyi győri 
munkás szivsóhaja egyetlen egy fohászba vegyül most, mely 
azt mondja : „A szegények Istene áldja meg országunk her-
c z e g - p r i m á s á t !" — h . . . . h .* ) (Győri közlöny.) 

IRODALOM. 
Romanus pontifex, tamquam primas Ecclesiae, et princeps 
civilis e monumentis omnium saeculorum demonstratus, 
addita amplissima literatura. Auctore Augustino de Rosko-
vány, episcopo Nitriensi. Tomi I —V. Typis fratrum Siegler 

Nitriae et Comaromii. 1867 
Altera pars eiusdem operis sistit Romanum pontificem 

tamquam civilem principem , qui ditionem temporalem 
s. Sedis pleno iure, et indepedenter a quocunque alio 
terrae principe regit ac gubernat, Monumentorum de ci-
vili principatu summi pontificis collectio inde a primis 
Ecclesiae seculis ad nostros usque dies perducta, quantopere 
nostro praesertim tempore sit exoptabilis, haud opus est plu-
ribus commonstrare argumentis : siquidem ipsi videamus et 
experiamur continuos illos nisus atque conatus, ad eripien-
dum Sedi sanetae omne dominium civile tendentes, et, proh 
dolor ! maxima in parte iam in effectum etiam deductos. Col-
lectiones particulares monumentorum hue spectantium insti-
tutae fuere equidem et antehac, et nostris diebus, cumprimis 

*) A nép érdekéhen annyira buzgólkodó ,1818' czimü napilapot 
kérjük c- tudósítás átvételére. 
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per doctissimum tabulariorum Vaticatorum praefectum ,Au-
gustinum Theinerium,' codicis diplomatici dominii temporalis 
s. Sedis auctorem : verum priores ad partialem, potissimum 
exiguam temporis periodum, aut ad singulares duntaxat pro-
vincias stringuutur ; Theinerianus codex autem, summi licet 
per se momenti, magis acta gubernii pontificii civilis qualiter 
per provincias s. sedis exerciti complectitur, et cum exitu 
superioris seculi desinit. Nostra collectio inchoat cum seculo 
Ecclesiae quarto, et desinit cum anno seculi nostri quinto et 
sexagesimo, monumenta 918 compleetens: quae et ius s. 
Sedis in ditionem temporalem, singulari divinae providentiae 
consilio Primatui Romani pontificis annexam, luculentissime 
evincunt, et de ininterruptis summorum pontificum studiis, 
ad vindicandam adversus multiplices hostiles impetitiones et 
occupationes hanc Ecclesiae Romanae proprietatem impen-
sis, testimonium praebent evidentissimum. Inter haec monu-
menta, ut saltern praecipua indigitemus, continentur : e sec. 
IV. donatio Constantini Magni ; — e sec. VI. plures episto-
lae Gregorii Magni papae ; — e sec. VIII . donatio Pipini ; — 
e sec. IX. diploma Ludovici I. imperatoris; — e sec. X . 
Ottonis I. et Ottonis I I I . impp. diplomata ; — e sec. XI . Hen • 
rici I. imp. diploma, Gregorii VI. papae epistolae de iure s. 
SedÍ3 in plura régna, signanter in Siciliam, de legatione 
apostolica comitis tardius regis Siciliae ab Urbano II . papa 
concessa; — e sec. X I I . donatio Mathildina, ius s. Sedis in 
Hiberniam, et Portugalliam ; — e sec. XI I I . diplomata et 
iuramenta fidelitatis ac obsequii per Ottonem IV. Fridericum 
II, Wilhelmum, Rudolphum impp. praestita, item plures con-
stitutiones summorum pontificum ad Patrimonium sese refe-
rentes ; — e sec. XIV. Alberti, Henrici VII. Caroli IV. 
Wenceslai impp. diplomata ; — e sec. XV. iuramenta Regis 
Romanorum, conciliorum Constantiensis et Basilieensis dé-
créta de patrimonio Romanae Ecclesiae ; — e sec. XVI . 
Constitutiones contra denegantes censum e variis regnis 
Ecclesiae Romanae debitum, item contra invasores patri-
monii, et de ditionibus s. Sedis in Gall ia; Avenionensi 
quippe et Venayssina; — e sec. XVII . de Avenionensi di-
tione, et declaratio facultatis theologicae Lovaniensis pro 
favore principatus civilis s. Sedis ; — e sec. XVII I . iura s. 
Sedis in ducatus : Ferrariae, Parmae, Placentiae ; porro 
constitutiones pontificiae de abolito primum, ac iterum re-
stitutio tribunali sic dictae monarchiae Siculae ; protestatio 
adversus intermissam a parte Siciliae solutionem census ; 
brevia Pii VI. papae ad Avenionenses et Venayssinos, sub 
perturbatione Gallica a s. Sedis dominio déficientes ; — e 
sec. X I X . reiectio postulatorum Napoleonis imperatoris Gal-
lorum ex parte Pii VII . ; protestationes eiusdem summi pon-
tificis ; excommunicatio invasorum sacri patrimonii ; acta 
congressus Vindobonensis in negotio eiusdem patrimonii; 
Gregorii XVI . manifesta ad subditos rebelles, et excommu-
nicatio Anconitanorum ; tandem gloriosi papae Pii IX . acta 
inde ab a. 1848 usque finem anni 1865, prout et suffragia 
praesulum orbis catholici tam in conciliis congregatorum, 
quam dispersorum pro integritate ditiouis temporalis s. sedis. 

Iiis terminatur praecipua pars operis, in qua nimirum 
monumenta pro primatu et principatu civili Romani ponti-
cis vulgantur : omnia, ut iam monuimus, ordine chronologico 
usque finem anni 1865 decurrentia, et illa etiam, quae iudi-

cio criticorum inter spuria recenseri soient, additis hinc inde 
per adiuncta rei postulatis brevibus introductionibus et re-
flexionibus partim historicis partim doctrinalibus. 

Monumentis subnexa comparet ceu pars altera collec-
tionis literatura concernentium seculorum tam de primatu, 
quam civili principatu Romani pontifiicis, eaque amplissima, 
prope triginta millia scriptorum pro et contra exhibens. 
Quum enim mox, ac ad vulgandam literaturam de primatu 
animum adiecimus, adverterimus, literaturam nostram 'de 
primatu tune duntaxat fore completam, si omnia opera litera-
ria, quae ad primatum quoeunque tandem sub obtutu spectant, 
ac proinde quoque, quae relationem primátus Ecclesiae ad ci-
vile impérium contingunt, in se comprehendat : factum est, ut 
literaturae nostrae insererentur opera, multifariam relationem 
interEcclesiam et statum, inter summum pontificem et civiles 
principes pertractantia : cuiusmodi relationis monumenta in 
opere nostro de independentia potestatis Ecclesiasticae ab 
imperio civili, et alio de matrimoniis mixtis luci publicae 
iam antehac commisimus. Ut adeo literatura ipsorum monu-
mentorum pro independentia potestatis ecclesiasticae ab im-
perio civili, consideranda veniat. E x alio opere de Matrimo-
niis mixtis eas duntaxat lucubrationes literarias praesenti 
operi inseruimus, quae stricte de relatione Ecclesiae ad sta-
tum agunt . lOmnis itaque literatura de primatu in duo summa 
abit capita : in literaturam generalem de primatu, et litera-
turam specialem de pontificatu et imperio civili, utrobique 
pro ratione adiunctorum in plures minores classes^. itulos 
subdivisam, prout suis locis accurate praenotavimuMfcûspec-
tus literaturae cuilibet volumini operi praefixus, i n d i c é quidem 
ea scripta, quae singulis recensentur voluminibus : non cen-
semus tamen fore superfluum, iam in praefatione hac nostra, 
saltern per summos apices praecipua li teraturae capita re-
censere. Amplior li teratura inde a sec. XI. ducitur, quo 
quippe controversiae cum Graecis ex una, et cum civilibus 
principibus ex altera parte plura opuscula et disceptationes 
literarias produxerant. Hoc igitur seculo in primo capite li-
tera turae occurrunt opera graecomm contra primatum, et 
latinorum ad eadem responsiones ceu totidem primátus apo-
logiae ; in altero capite opera de dissidio inter Gregorium 
VII. papam, et civile impérium ; — sec. XIV. in prima parte 
opera de magno occidentali schismate; in altera de contro-
yersiis inter Bonifacium VIII. papam etPhi l ippum Pulchrum 
Galliae regem inter loannem XXII. papam et Ludovicum 
Bavarum imperatorem ; — sec. XV. in primo capite scripta 
Wicieffitica et Hussitica, porro de schismate pontificio, inpri-
mis sub concilio Constantiensi, de relatione potestatis pon-
tificiae ad concilium oecumenicum, de conciliisBasileensi e t 
Florentino, de graecorum unione ; in capite altero de San-
ctione pragmatica in Gallia, de controversia inter Pium II. 
papam et Sigismundum Austriacum, de bonis Ecclesiae, et 
immunitate ecclesiastica ; — sec. XVI. in prima parte opera 
de controversia Reuchliniana, de praetensa reformatione a. 
1517 coepta ac deinceps continuata, de disputationibus inter 
catholicos et protestantes super primatu, de controversiis in-
ter scriptores societatis Iesu et protestantes super eodem 
primatu, de tractatu inter patriarebam CPnum Ieremiam et 
Theologos Lutheranos, de concilio Tridentino ; in secunda 
parte de sanctione pragmatica Gallican a et conciliabulo 



Pisano, de translatione imperii Romani a Graecis ad Fran-
cos et Germanos, de sic dictis libertatibus Ecclesiae Galli-
canae et iure regaliae, de Henrico Navarro Galliae rege per 
papain excommunicato, de Elisabetha Regina Angliáé aeque 
anathemati subiecta, de controversiis inter membra Societa-
tis Iesu et ministros Anglicanos, de relatione generali Ecc-
lesiae ad civitatem, de iure patronatus, de bonis ecclesiasti-
cis; — sec. XVII. in primo capite prater amplissimam litera-
turam generalem, speciatim de continuatis partim, partim de-
nuo excitatis inter ex-uditos societatis Iesu sacerdotes et pro-
testantes controversiis, de annalibus Caesaris Baronii, de 
Republica Ecclesiastica Marci Antonii de Dominis, de iubileo 
protestantico anni 1617, de regionibus suburbicariis Roma-
nae Ecclesiae, de controversia Bossueti cum protestantibus, 
de Iansenismo, de Ioanna papissa, de concilio Tridentino, de 
Ecclesia Graeca ; in capite altero de translatione imperii 
Romani, de pace Westphalica, de dissidio inter s. Sedem et 
x-empuplicam Venetam, de controversia Anglica quoad iura-
mentum fidelitatis et potestatem temporalem Romani ponti-
ficis, de libertatibus gallicanis, de libro Edmundi Richerii 
circa potestatem ecclesiasticam et politicam, de declaratione 
Gallicana anni 1682. quoad ius regaliae, de relatione gene-
rali Ecclesiae ad civitatem, de asylo, patronatu, primis pre-
cibus caesareis, bonis ecclesiasticis ; — sec. XVIII . in parte 
pxúore de controversiis literariis inter Iesuitas et protestantes 
circa potestatem Ecclesiasticam et cumprimis primatum, de 
iubileo protestantico anni 1717 et 1730, de magno iubileo 
anni 1750, de Pallio aeppali, de patriarchatu Aquileiensi, de 
Incredulis, de opere Iustini Febronii, de Iansenismo, de 
Ioanna papissa, de conc. Trindentino, de Ecclesia Graeca; 
in parte posteriore de reformationibus ecclesiasticis Iosephi-
nis seu sub Iosepho II. imperatorc institutis, de libro Eybelii : 
,Quid est Papa ?' de itinere Pii VI. papae Vindobonensi, de 
tolerantia, de ordinibus religiosis, de concordatis, de placeto 
regio, de academiis scientiarum, de nuntiaturis apostolicis et 
congressu Emsano, de innovationibus Hetruscis et synodo 
Pistox-iensi, de libertatibus Gallicanis, de perturbatione Gal-
licana a. 1789 et deinceps, de relatione inter Ecclesiam et 
statum, de immunitate ecclesiastica, de bonis etc.; — sec. 
XIX. capite primo de controversia Stolbei-giana, de iubileo 
protestantico a 1817 et 1830, de Ixte Halleriana, de libro : 
,Stunden der Andacht,' de opere Antonii Theineri quoad 
Ecclesiam Silesiae, de scriptis Saxonicis et Trevirensibus in 
obiecto reformationum ecclesiasticarum, de opusculis in Hel-
vetia procusis, de causa Hernxesiana, de secta germano-
catholica, de causa Güntheriana, de secta Irvingiana, de 
literatura Renaniana, de Iansenismo, de Ioanna papissa, 
de Ecclesia Graeca, de conc. Tridentino ; capite altero 
de coordinatione rerum Ecclesiae Germanicae, de contro-
versia Wessenbei'giana, de concordato Bavarico, de con-
troversia Boru8sica a 1837 enata, de causa Ecclesiae in 
Würtembergia a. 1841 et sequentibus, de negotiis rei catho-
licae in Hispania, de operibus reformatoriis ac seditiosis a. 
1848 et 1849 cum speciali ad impérium Aust.riacxim et Hun-
gáriám reflexione, de restituta hierarchia in Anglia et Hol-
landia, de concordato Austriaco anni 1855, Würtembei'gico 
anni 1857, Badensi anni 1859, de nuntiaturis apostolicis, de 
placeto regio, de libertatibus Gallicanis, de concordatis in 

Gallia, de doctrina Lamennei, de duplici perturbatione gal-
lica a. 1830 et 1848, de relatione inter Ecclesiam et statum 
tam universe, quam speciatim in x-egno Sardiniae, in provin-
cia ecclesiastica Rhenana supexüori, in Hassia, in Helvetia, 
in Austria etc., de ordinibus religiosis, de jure patronatus, de 
relatione inter Ecclesiam et scholam cumprimis in Gallia a. 
1843 et deinceps, item in m. ducatu Badensi per decxxrsum 
labentis decennii, etc., de bonis ecclesiasticis. 

Literaturam de primatu appendicis instar excipit Lite-
ratura de societate Iesu inde a sec. XVI. Quum enim cele-
bex-rima haec societas sub peculiari divini Numinis px-ote-
ctione non tantum pro uni versa doctx-ina catholica adversus 
innumeros haereticos Ecclesiae Dei rebelles propugnanda 
inde a sua fundatione strenue impigreque decertavex-it, sed 
speciatim pro Ecclesia sanc.ta catholica apostolica Ronxana, 
pro decretis s. concilii Tridentini, pro singulari s. Pe t r i 
apostolorum prixxcipis cathedx-a, et suprema Romani pontifi-
cis, s. Petri successoris, in universam Ecclesiam auctoritate 
contra haereticos aliosve adversarios sibi gloriosum, fidelibus 
vero utile ac frixctuosum bellum, non obstantibus quibus-
cunque adversariorum artibus, nxachinis et calumniis, gene-
rose susceperit, idque quasi iure haereditax-io transmissum 
nec nunc in termittat, prout vel superficialis literaturae 
nostrae de primatu conspectus manifestum facit : dignum 
existimavimus, literturae de ipsa societate Iesu in nostro de 
Romano pontifice opere locum dare. Literatura haec in sua 
historica parte recenset opera ad constitutionem ipsius so-
cietatis pertinentia ; in parte autem polemica exhibet opera 
adversariorum societatis, eorumque refutationes, item in 
genere apologetica pro societate opera, prout et celebriores 
controversias, quae societati cum aliis religiosis ordinibus, 
utpote Theatinis, Benedictinis, Dominicianis, et Cax-melitis 
Sec. 17 et 18 intercesserunt, specialem quoque literaturam de 
ritibus Sinensibus ac Malabaricis, de sic dicto peccato philo-
sophico, de doctrina morali, de actis sanctorum, de subla-
tione societatis, tandem px-aesentis seculi opera. 

Literatura de principatu civili Romani pontificis, prope 
quatuor mille quingentena opera recensens, praeter univer-
salem de hac quaestione conspectum literarixxm, inde a sec. 
XVII. contraversa enarrat scripta de sic dicta monarchia 
Sicula ; porro e Seculo XVIII . distinctis sectxonibus exhibet 
lucubrationes literarias de litibus Comacliensibus, Parmen-
sibus ac Placentinis; e seculo XIX. tandem praemissa anno-
rum 1800 usque 1858 literatura, inde a pertui'bationibus 
anni 1859 de anno in annum sistit ob oculos innumera pene 
opuscula, queis momentosa isthaec quaestio in Italia, Gallia, 
Germania, Anglia, Hispania, Hixngaria etc. pertractata extitit. 

Faxit Deus opt. max. ut opus hoc nostrum, quod Eius 
succollante gratia post assidue inxpensos labores ad finem 
feliciter perdixximus, ad firmandam convictionem de primatu 
et civili principatu Romani pontificis vel tantillum conférât. 
Id si conseqixuti fuerimus, impensi studii ac laboris nos non 
poenitebit. 

Nitriae, festo cathedrae Romanae s. Petri 1866. 
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VEGYESEK. 
Az esztergomi növendékpapság magyar egyháziro-

dalmi iskolájának tagjai Geiger Herman „Lydia , szép Mark 
Aurél császár idejéből" czimü könyvét magyarra fordítván, 
nyomtatás alá bocsátották, melyre most előfizetési iveket 
küldtek szét. A munka korrajz, azért erkölcs-vallási értéke 
mellett történeti érdekkel is fog bírni ; teend 18 évet, ára 
1 frt . o. é., nyolcz példány után egy ingyen adatik, a fizetés 
utólagosan történhetik. 

A,Civil tà cattolica' május 4-én megjelent füzetében ki-
vonatilag ismerteti, és méltó dicséretekkel elhalmozza a 
zágrábi érsek és bibornok ur legutolsó főpásztori körlevelét 
a tekintélyről, melyet közölhetni szerencsések valánk. „Azon 
nyelvtisztasággal, igy ir, mely az apostoli főpásztor tulaj-
dona, azon világossággal, mely a hivőben hitet szül, kimu-
ta t ja a tekintély erejét, becsét, kijelzi az ellenség támadásait 
ellene, rajzolja a már eddig kapott sebeket raj ta, végre buz-
dítja erősítve saját megyéje papjait, a tekintélynek kész és 
bátor védelmére. Ez a nemes főpásztori levélnek a tárgya, 
melyben egyrészről lát juk a ker. tekintélynek áldásos mű-
ködését, másrészről a mai államujitók által ellene tett táma-
dásokat, hogy igy érthessük,miszerint Krisztus Jézus igaz ba-
rá t ja a társadalomnak, az állam-ujitók pedig legnagyobb 
ellenségei." 

Akiknek tetszik a prot. műveltséggel dicsekedni, vagy 
pedig a prot. türelmességet magasztalni, azoknak egy német 
utazó egy igen jellemző adattal szolgálhat Jersey szigetéről, 
midőn igy ir : „Jersey szigete (An^ol- s Francziaország 
között) sok tekintetben nem ajánlatos. Ha katholikus vagy, 
előbb protestánsnak kell lenned, hogy a szigeten megtele-
pedhess. ,Látja e uram, azt a sárga vonalt a láthatáron, igy 
szólitott meg engem egy jersey-i prot. lakos, én innen az 
őszi időkben déltájban megkülönböztetem a francziákat , 
ökreiket és szekereiket. Képzelje már most, hogy egy fran-
czia katholikus itt letelepedjék, váljon nem adna e jelt, s az 
ellenséget nyakukon látnók, mielőtt csak észre is vennők." 
Ezt egy német protestáns irja, megróván az anglikán pro-
testánsok előitéleteit, s türelmetlenségét. 

Hogy azon borzalmas éhhalálról, mely mult évben és 
még most is, Bengáliában dühöng, némi fogalmat szerez-
zünk magunknak, ide ik ta t juk ,Hurkura ' újságnak adatait, 
mely Bengáliában nyomat ik : „A monbhomi kerületnek az 
éhség előtt volt 681,352 lakosa, ezek közöl negyedrész, sőt 
amint mások állítják, harmadrész éhen halt. Meghalván 
tehát éhen legalább 100,000 ember, rá jött a cholera. Cornel 
orvos mondja, hogy Cut takban hetenkint minden százból 
harmincz elhal. Monthomban meghalt 100,000, Cut takban 
502,211, Balajoreban 151,440, Boosséban 102,256, mind-
össze 855,908 halt meg éhen, s ez csak Orissa és Monbhom 
kerületben, Tirhoot, Gorukpare, Beher, Ganges-deltában, 
Damooda és Roopnarain tar tományokban 2 millió emberen 
fölül veszett el éhhalállal. — A kereszténység hiánya, . . , 
ami anglicánismus van ottan, az oly kereszténység, mely 
gyáraka t emelt, hol a pogányságnak bálványokat gyárt . 

Monaco herczegség, Monaco városban nagypénteken 
egy még a maga nemében, hova az utazók messze földről e 
napra összegyülekeznek. A nevezetes az, hogy az emberiség 
megváltásának élet-drámája hűségesen előadatik, amint ez kö-
zépkorban szokásban volt. Ugyanis nagypénteken nagy pro-
cessió van,elől megy Ádám és Eva, amint ez Ádámnak a bal-
sorsu almát nyúj t ja . Utánok mennek azonnal Krisztus kín-
szenvedésének minden mozzanatai,ugyanannyi személyekben, 
mert amit Ádám ártott, azt Jézus helyrehozta. Krisztus Jé-
zus a kertben a vigasztaló angyallal, Caifásnak, Pilatusnak 
udvarában, megkötözve, megveszszözve, megkoronázva, a 
keresztet hordozva, végre a megfeszítés minden eszközei, 

az apostolok, Szűz Mária, és az ajtatos asszonyok A proces-
siót biiszene követi, a város ki van világítva, az egész város 
talpon. Ezen ősi ajtatos szokás mainap megvan, s az idege-
nek oly számosan megjelennek e látványra, mint régen. 

A szentatya, a muszka kormány által erőszakosan el-
fojtott kameniecki megyének püspököt uevezett, nehogy a 
200,000 kath. nép főpásztor nélkül maradván, az egyháztól, 
az Istentől elszakadjon. A kinevezés a jelenlegi lutzi-zyto-
miri püspökre esett. De hogyan juttassa a szentatya ezen 
pápai intézkedését az illető püspöknek és a kamienecki hí-
veknek tudtára, mikor mindenki irgalmatnul Siberiába 
küldetik, aki pápai levelet hoz be Muszkarszágba, vagy 
pedig ily levelet elfogad ? Az újság által hozott tudomás 
nincsen megtiltva ; a szentatya tehát e kinevezést a hivata-
los ,Giornale di Roma' lapba tétette, hogy más, párisi, brüs-
seli, londoni, vagy épen amerikai lapok által e kinevezés az 
illetők tudomására jusson, s aszerint cselekedjenek. 

A nassaui és a rajnai prot. pastorok april 25-éu Neu-
windben tartott gyülésökben kimondták, hogy a protestan-
tismus jövője csak az amalgamisált porosz protestans-evange-
licus államegyházban van,de ezt állami karhatalommal a Po-
roszországhoz csatolt tar tományokba hozni nem tanácsolják. 

Szepesi Imre, piarista atya, a székesfehérvári püspök 
székfoglalására igen találó alkalmi versezetet készített, 
mely ez alkalommal nyomtatásban megjelent. 

A trienti papság és a hivek kérvényt nyúj tot tak be 
Riccabona püspökhez, hogy Tschiderer nepomuki János 
szenttéavattatását szorgalmazza Romában. Tschiderer 1860-
ban szent élet hírében halt meg, Riccabonánalc közvetlen 
elődje volt. 

Guizot Shakspeare munkáit adja ki franczia forditás-
ban. A nagy államférfi bölcsész a szépirodalommal is foglal-
kozik, s e téren az angol első dramaticus irót választá 
munkálkodásának tárgyául. Az előszóban Guizot jeles tanul-
mányozást közöl Shakspeare életéről munkáiról. Megálla-
pítja, hogy volt-e színész, játszott-e, mily színészi kitűnő tu-
lajdonai voltak, mikor kezdett irni, mely munkák igazán az 
övéi? stb. mindeme kérdések ekkoráig megfejtve,bizonyítva 
nincsenek, Sajnálatos, hogy Guizot Shakspeare religiojáról 
szóló kérdést kerülte. Elmondja, mit ta r tanak mások, nem 
mondja mit ítél ő. Marad tehát Rio-nak állítása, hogy Shak-
spere katholikus volt, amint ezt imakönyve, és 1770-ben fel-
fedezett, saját kezével irott hitvallása bizonyítja. Anglia az 
ő nagyságait a kath. egyháznak köszöni, még első dramati-
kus iróját is. 

Kegyes adakozás . 
A szatmári főtanoda 3-ad évi osztálya a chinai gyermekeknek 1 frt 70 kr. 

A váczi egyházmegyéből : 
a) a Jézus sz. gyermekségéről nevezett társulatnak . . . 53 frt 80 kr. 
b) Sz.-Bonifácz-egyletnek 50 „ 

Szerkesztői tudósítás. 
A kegyes adományokat, mihelyt hozzánk beküldetnek, lapunkban 

s zoktuk közzétenni, s evvel a kötelességet magunkra vállaljuk, hogy 
azokat rendeltetésök helyére áttegyük ; de hogy minden adományt, amint 
hozzánk beküldetik, azonnal tovább küldjük, erre nem vállalkozhatunk, 
valamint egy szerkesztőség sem vállalkozhatik ; gyűj t jük ezeket, s éven-
kint kétszer, háromszor, négyszer, amint nagyobb összegre nőnek, tovább 
szállitjuk. Ennyit szivesen teszünk ; de hogy az 500 — 600 részletes ado-
mányt 500—600-szor expediáljuk, ez időnket fölülmúlja. — Aki az illető 
helyekről, melyre a pénzek küldettek, nyugtát kapni kiván, nehezen éri 
el czélját, mert a pénzt tömegesen, más adományokkal vegyítve küldjük, 
azután, mert nagyobbára a bécsi érseki megyei szentszékhez, vagy az 
esztergomi főmegyei hivatalhoz tesszük át azokat. Például, mult évben 
amint Bécsben voltunk, főt. Lollok által a bécsi consistoriumnál, ez idén 
pedig nagys. és főt. Majsch esztergomi kanonokhoz postán küldtünk né-
hány száznyi összeget. Béketűrés tehát. 

F e l e l ő s s z e r k e s z t ő s k i a d ó - t u l a j d o n o s P A L A S T H Y PAL. 

Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

r -

Előfizethetni minden es-
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, május 22-én. 4 0 . I. Félév. 1867. 

TARTALOM : Néhány szó az ima-apostolság erede-
téről. — Egyházi tudósítások. — Vegyesek. 

Néhány szó az iina-apostolság ere-

Mikint lehet az ima-apostolságot valamely köz-
ségben vagy más vallási társaság, s szerzet tagjai 
stb. közt megalakítani ? 

1. Miután az ima-apostolság a puy-i mlgos 
püspök határozott nyilvánítása szerint sem congre-
gatio (nyilvános gyülekezet), sem valami szabályok-
kal ellátott rendes egyházi társulat, hanem csak a 
sz. buzgalom és imában, Isten dicsősége és a lelkek 
üdvére törekvő egyszerű egyesület, melyre mind-
azon hivők hivatvák, kiknek Jézus és az egyház 
érdeke szivükön fekszik : nem is szükséges, hogy e 
társulat valamely községben, az egyházi szabá-
lyokban (canon) meghatározott módon alakitassék 
és felállitassék, amint ennek más alakuló egyesület-
nél okvetlen történnie kell. Az egész dologban csu-
pán eszközről van szó, mely által a már létező 
egyesületek, társulatok buzgalma Jézus sz. szivére 
irányoztassék s ez által fokoztassék, élesztessék. Az 
ima-apostolság ugy vallásos társulatok- mint egyes 
plebániákbani behozatalára egyszerű s könnyű mód-
nak bizonyult be az „élő olvasó" társulattali össze-
kapcsolása. A minden hónapban szétosztandó és 
megváltoztatandó képecskék s czédulácskák, me-
lyek hátsó felén az olvasó titka és értelmezése szo-
kott lenni, tartalmazhatja egyúttal különösen az 
ima-apostolság szellemével megegyező szándékot 
is, melyre az illető sz. titkot az ember elmondja és 
felajánlja. Hogy a sz. olvasó időnkben is mennyire 
fontos imádságmód, mindenki tudja, valamint azt 
is, hogy az úgynevezett élő sz. olvasó s rózsafüzér 
a hit élesztésére nagyon hathatós szer. XVI-dik 
Gergely pápa az élő sz. olvasót sok kegyelmekkel 
látta el s tökéletesen jóváhagyta. Ezen élő sz. ol-
vasó, ha az apostolság szelleme s czéljával hozatik 

kapcsolatba, annyiban előnyösebb. hogy folytono-
san életteljes gyakorlatban marad. 

2. Ha az ima-apostolságot az ember valahol 
meg akarja alapítani, például valamely plébániában, 
neveidében vagy más valami intézetben, folyamodnia 
kell fölvételi diplomáért az ima-apostolság főigaz-
gatójához Puybe Francziaországba,1) vagy egy kö-
zelebb lakó helyetteséhez. A diploma megnyerése 
után névjegyzéket készit, hova minden jelenkező 
tagot beir s kinek-kinek fölvételi-czédulát2) ad (mit 
ingyen szokás adni). Ily fiók-egylethez azután csat-
lakozhatnak egyéb plébániához vagy társulathoz tar-
tozók is, csakhogy mindegyik a névjegyzékbe be-
írandó, s fölvételi-czédulával ellátandó. Ha közsé-
gek vagy testületek számára kéretik a diploma, ugy 
nam szükséges egyes tagok nevét az igazgatósághoz 
átküldeni. 

Szerzeti testületek vagy zárdák együttesen vé-
tetnek fel s a testület vagy zárda számára állitatik 
ki a diploma, amiért is az egyesek mig a testület-
ben vagy zárdában vannak, anélkül, hogy különö-
sen beirattatnának, folytonosan a társulatban ma-
radnak, mig csak maga az egyesület vagy zárda ki 
nem jelenti a társulatból való kilépését. Sőt az oly 
testületeknél vagy zárdáknál is, melyek csatlako-
zási-diplomával birnak — történhetik a hivek be-
iratása, csakhogy ez esetben minden egyesnek föl-
vételi-czédulát kell kapnia. 

Megtörténhetik az is, hogy némely kisebb fa-
luban vagy helyen a Jézus sz. szive társulatát alig 
lehetne behozni szabályszerüleg (canonice), ugy a 
mint szükséges; ily esetben az ima-apostolság kise-
git a bajból, mert ezzel a sz. sziv társulata össze 
van kapcsolva, s igy minden legkisebb helyen is, 
hol legalább egy kápolnácska van, — miután a 

') Az apostolság igazgatójához, kihez minden a társu-
latra vonatkozó dologban fordulni lehet, igy czimzendő a 
levél : Le Rev. Père Ramière au seminaire à Vais, près le 
Puy (Haute-Loire.) 

r ) Ily fölvételi mintákat Insbruckban Rauch Feliczi-
ánnál, s Bécsben a mechitaristáknál is lehet kapni. 
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csatlakozási-diploma ingyen szolgáltatik ki, — min-
den költség nélkül megalakítható. 

Az ima-apostolságnak és Jézus sz. szive tiszte-
letének fontossága minden katholikus sziv előtt na-
gyon is világos. Napjainkban midőn Jézus istensége 
ellen a harczot nyiltan megkezdették, hogy igy a 
hit alapját megdöntvén, a keresztény nép erkölcsét 
megrontsák; mit tehetnénk jobbat, mintha őszintén 
megkövetjük édes Üdvözitőnk oly igen félreismert 
szeretetét a legméltóságosabb Oltáriszentségben köz-
tünk tartozkodó isteni sziv buzgó tisztelete által, — 
ha a hitetlenség és istenkáromlás ellenében a ke-
resztények figyelmét Jézus szivére irányozzuk, 
és ennek tiszteletében buzgólkodunk? Mit tehe-
tünk jobbat, mintha a sokféle csábitások ellen a 
keresztény hiveknek Jézus s-zivét az erény és tö 
kély ezen összegét példányképül állitjuk, miután 
Jézus szivének tisztelete épen erényei- s tökélyei-
nek utánzásában rejlik. Mily hathatós befolyás-
sal kell oly áhitatgyakorlatnak egyes családok 
s egész községek életére birni, melynek főfeladata, 
azokat, kik gyakorolják, Jézus isteni szivének érzel-
mei, szándékai s érdekei, sőt egész szellemével át-
hatni, s őket arra tanitani, mikint kelljen e szellem-
ben dolgozni, imádkozni, harczolni, áldozatot hozni, 

szenvedni, élni és meghalni ! S ha napjainkban 
különösen a keresztény szeretet fogyatkozását va-
gyunk kénytelenek siratni, mi az, mi e szeretetet 
inkább felköltheti és fentarthatja, mint Jézus szivé-
nek szeretete ; mint a buzgalom és törekvés testvé-
reinket e sz. sziv mérhetlen szeretetében szeretni ! ? 
Továbbá mennyi okunk van hitetlen tévelygő test-
véreinkért imádkozni, hogy minél hamarább vissza-
térjenek az egyház keblébe, s mikint tehetnők ezt 
hatályosabban, mint épen a Jézus sz. szivéveli tö-
kéletes egyesülés által? És most, midőn az egyház 
a kereszténytelen korszellemmel, az Isten országa a 
sötétség hatalmával az élet-halál harczát vivja, mi-
dőn annyira óhajtandó a katholikus önérzet fölébre-
dése, mi által fog ez önérzet inkább élesztetni, mint 
épen az által: hogy a hivő nép imáival az anyaszent-
egyház harczaiban részvétre buzdittatik? hogy oly 
áhitatgyakorlatra indittatik, mely beléje igazi kath. 
szellemet önt, mely megismerteti vele azon kegyel-
meket, melyekkel a kath. egyház gyermekei birnak, 
s ez által benne a jó anya iránt odaadó szeretetet 
támaszt? Igen, ezen imádkozási mód hozzá szok-
tatja a liiveket, hogy az egyház minden örömét és 
fájdalmát vele együtt érezzék, hogy mindazt, mi az 
egyházat érdekli, ugy tekintsék, mint saját ügyö-

ket, hogy az egyház győzelme- s diadaláért folyto-
nosan imádkozzanak. Azért nem is csuda, ha maga 
szorongatott sz.-atyánk IX. Pius is dec. 8-ki körle-
velében ekkint nyilatkozik: „Ha mindenkor, ugy 
bizonyosan az egyház és polgári társadalom a mos-
tani szorongattatásában, midőn az ellenség a kath. 
egyház és szentszék ellen összeesküdött, midőn a 
tévely annyira növekedett, különösen szükséges bi-
zalommal közeledni a kegyelem tronusához, hogy 
irgalmat nyerjünk és kegyelmet, alkalmas segély 
által. Azért akarjuk mi a hivők buzgalmát serken-
teni, hogy szakadatlanul velünk együtt a világosság 
és irgalom Atyját alázatos és forró imával kérjék, 
és a hit teljében a mi Urunk Jézus Krisztusnál, ki 
bennünket sz. vére által az Istennel kiengesztelt, 
menedéket keressenek és legédesebb szivét, hozzánk 
való lángoló szeretetének áldozatját benső áhitattal 
folytonosan segitségül hivják, miszerint ő, szerete-
tének kötelékeivel mindeneket magához vonzzon, és 
igy minden ember az ő legszentebb szerelmében 
lángra gyuladva, sz. szive szerint cselekedjék, hogy 
mindenben Istennek tessék, és gyümölcsöt hozzon 
minden jó cselekedetben." 

E néhány szó legyen elég annak megmutatá 
sára, hogy a Jézus sz. szivével oly szoros kapcso-
latban álló ima-apostolság jelenleg mily fontos és 
korszerű. Francziaországban, Németországban, kü-
lönösen a kath. Tyrolban rendszeresítve van az 
ima-apostolság a megyéspüspökök rendeletei által. 
Reméljük, hogy nálunk is, hol az ily egyletek léte-
zése oly igen szükséges, lassankint életbe fog lépni. 

Áldja meg e társulatot Jézus sz. szive, hogy 
széles Magyarországon minél inkább terjedjen, 
benne a hivek a hitetlenség ellen fegyvert, a hit és 
jó erkölcsök megőrzésére eszközt, a lelkek megmen-
tésére szolgáló hathatós közbenjárást, az Ur kegyel-
mének közénk való vezetésére bőséges csatornát 
nyerjenek ! Oh irgalomteljes szent szive Jézus-
nak ! add, hogy egyházad gyermekei irántad 
folyvást nagyobb és nagyobb áhitatra gerjedjenek, 
téged igazán tiszteljeuek, sziveiket szived szerint 
képezzék, imáikat, szándékaikat imáid- s szándéka-
iddal egyesítsék, ugy saját maguk, mint azon szá-
mos testvéreik üdvére, kik még mindig a hitetlen-
ség, a tévhit, a bün halálárnyában ülnek. Ezért ké-
rünk, ezért folyamodunk hozzád végtelen szerelmed 
érdemei, életed, szenvedésed és halálod által; Szűz 
Anyád szeplőtelen szent szive, minden angyalaid és 
szenteid esedezései által! Amen.3) 

3) Reggelenkinti ajtatos fölajánlás. (A franczia kézi-
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EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 15-én- Egy tárgyat akarunk megemlíteni, 

melyről legkevesebben gondolkodnak. Lehet, hogy alkal-
matlanok leszünk. De a czélszeriiség vagy ezélszerütlenség 
oly egyéni nézet, melyről ki-ki más és más fogalmat csinálhat 
magának. Szabad tehát nekünk is írói jogainkkal élni. 

A zsidóság emancipatioja ellen vagy mellette ez alka-
lommól nem irunk. Nem mellette, mert ez a zsidóságnak, 
mint vallásos felekezetnek, sírja lesz, ugy hogy, habár nem is 
lesz dogmaticai keresztény, de ker. politikai és polgári er-
kölcsöket öltve, a zsidó dogmát el fogja temetni. Mig a ker. 
religionak, a természeti törvény szabványain kivül, más 
politikai és polgári törvénye nincs : a zsidó vallást külső 
polgári zsidó intézmények nélkül nem képzelhetem, mert Mó-
zes törvényhozása egyszersmind állami alkotmányozás volt. 
A zsidóság és a keresztények között mindig anomalia lesz. 
Azonban még érthetem a zsidóságot, mikor elrekeszeli ma-
gát a polgári élettől, megtevén azt, amit tehet Mózesnek 

könyv szerint.) Uram, mindenható Istenem ! ime térdre borulva előtted, 
isteni fölségedet minden teremtmények novében imádom s igazságos ha-
ragodat kérlelem. De miképen tehessem én ezt, ki magam is nyomo-
rult bűnös vagyok ? És mégis megtehetem, s meg is teszem ; mert jól 
tudom, hogy az irgalom atyjának hivatod magadat, s hogy végtelen 
szerelmedben egyszülött Fiadat adtad értünk, ki magát bűneinkért a 
kereszten föláldozta, és ez áldozatot oltárainkon szakadatlanul foly-
tatja. — íme ! ámbár bűnös — de őszinte bánattal telve, — ámbár 
szegény — de Jézus Krisztusban gazdag, — bátorkodom szined előtt 
megjelenni és minden angyalok s szentek lángbuzgalmával, Mária szep-
lőtelen szive érzelmeivel, magával Jézus szivével tökéletes egységben 
föláldozom neked minden teremtmény nevében mindazon szent-misét, 
mely o pillanatban mondatik, azon sz.-miséket is, melyek a kereszt ál-
dozatától mostanig,mostantól a világ végéig fölmutattatni fognak. Szándé-
komban van e fölajánlást e nap és egész életem minden pillanatában 
megújítani, hogy végetion fölségednek az őt, megillető tiszteletet megad-
jam, hogy megköszönjem a természet, kegyelem, dicsőség jótéteményeit, 
melyekben általad részesülünk, hogy megengeszteljem méltó haragodat 
és sz. igazságosságodnak azon elégtételt adjam, melyet bűneink méltán 
megkívánnak, hogy irgalmad teljét magamra és minden biinösro, az 
élőkre és holtakra, az egész egyházra, különösen látható fejére a romai 
pápára, végre minden szakadár-eretnek- és hitetlenre lekönyörögjem, mi-
szerint mindannyian megtérvén, lelkeik örök üdvét elnyerjék. Oh örök 
atya ! tekints egyszülött fiad szivére, és ő benne, ő vele s ő általa fogadd 
kegyesen ez áldozatunkat. 

Ima, mely által minden reggel fölajánlhatni Istennek a napi 
munkát az apostolság szellemében. — Örök atya ! add hogy végtelenül 
szeretett fiadnak, Jézus Krisztusnak szivét akkint ajánlhassam föl ne-
ked, amint ama sz. sziv önmagát a szent-misékben föláldozza. Minden 
kivánatai-, érzelmei- és szándékainak egyességében fölajánlom neked 
mennyei Atyám, az angyalok, szentek és választottak királynéja Máriá-
nak érdemeit, Istentől nyert ajándékait s kegyelmeit és mindazon szava-
kat, melyeket éli ma kiejteni, — azon munkát, melyet végzeni, — azon 
szenvedést, melyet kiállani, — azon imát, melyet mondani fogok. Jézus 
legszentebb szivével folytonosan egyesülve akarok ma dolgozni, imád-
kozni és szenvedni. Oh vedd ezt mint isteni fölségednek hozott imádási-, 
hála- és kibékülési áldozatot ; különösen pedig fogadd, mint azon czélra 
szolgáló kérő áldozatot, hogy dicsőséged terjedjen, az egyház meghall-
gattassák, a pogányok megtérjenok, az ártatlanok, igazak és haldoklók 
kegyelmedben megőriztessenek és erősbüljenek, a szenvedő lelkek meg-
szabaduljanak ; és add nekem a kegyelmet, hogy az alázatosság- szelíd-
ség-, béketűrés-, engedelmesség- és minden erényben a te örök isteni fiad 
legszentebb szivéhez mindig hasonlóbb lehessek és azt ekkép mindig job-
ban szeressem. Amen. Legyen megismerve, szeretve, dicsérve, áldva, 
tisztelve s dicsőítve mindenkor és mindenütt Jézus isteni szive, és Mária 
szeplőtelen szive ! Amen. 

törvényei közöl a keresztények között ; de a keresztények 
polgári életével összeolvadt zsidóságot én nem képzelhetek. 

Ezt mostan a politikusokra hagyom. En csak a 
mult kornak okmányait, nyilatkozatait keresem fel, mit 
itélt, mit határozott az e tárgyban. Bocsánat az idegen és a 
hosszú idézetekért, de nem bátorkodunk lefordítani, nehogy 
hitelességünkből veszítsünk. Mondhatják majd nekem, hogy 
ez volt ; én fogom mondhatni, hogy ez ugyan volt, de a mult 
korban is megvolt a tapasztalás, az észlelés, az ész, az ítélet. 
Vesse el, aki merészkedik, a mult kor Ítéleteit, az idő majd 
ítélni fog, melyik kornak volt igaza ; én most^csak idézek. 

„Ach ! es ist ein schweres Feld in die Schranken ge-
gen ein Publikum zu treten. Indess gibt's eine Waffe, mit 
welcher man klirrend und mit frischem Muthe in's Turnier 
gehen kann, wäre die Zahl noch so bedeutend, und diese 
Rüstung heisst in diesem Falle Wahrheit, ja Wahrheit." 
Dr. Oesterreicher, „Der Jude in Ungarn." 

Legelső Tacitus : „Nam pessimus quisque, spretis reli-
gionibus patriis, tributa et stipes illuc congerebant : unde 
auctae judaeorum res, et quia apud ipsos fides obstinata, 
misericordia in promptu, sed adversus omnes alios hostile 
odium. Separati epulis, discreti cubilibus, proiectissima ad 
libidinem gens, alienarum concubitu abstinent : inter se 
nihil illicitum. — Transgressi in morem eorum idem usur-
pant, nec quidquam prius imbuuntur, quam contemnere deos, 
exuere patriam, parentes, liberos, fratres vilia habere." „Dum 
Assyrios penes Medosque et Persas Oriens fuit, despectis-
sima pars servientium : postquam Macedones praepotuere, 
rex Antiochus demere superstitionem, et mores Graecorum 
dare adnixus, quo minus teterrimam gentem in melius muta-
ret, Parthorum bello prohibitus est.1) 

„Der Talmud in der Theorie und in der Praxis. Re-
gensb. Manz. 1866" czimti könyv irója előszavának V. oldalán, 
nem sokkal ir különben. „Das ,Leben Jesu, ' welches der hei-
lige Vater als ein destrucktives, gotteslästerliches, unseren 
heiligen Glauben schändendes Buch verworfen hat, wurde 
demungeachtet in Oesterreich, dessen katholischer Kaiser 
,Apostolische Majestät' genannt wird, und zwar vom Minis-
terium Schmerling, als ein höchst wissenschaftliches Werk 
bezeichnet, und als solches jeder möglichen Ankündigung, 
Besprechung und Verbreitung würdig befunden ! Und wa-
rum ? Weil der Mitarbeiter dieses Buches ein Jude ist ;" itt 
pedig egy csillag áll a lap alján : „Der auch in Wien 
gut bekannte Neubauer." Mi meg a classsicusok közöl, kik 
Tacitushoz hasonló modorban irnak, Diodort, Cassiust, Sve-
toniust, Juvenalist, Senecát idézhettük volna, de nem tesz-
szük, mert tudjuk, hogy mig a talmud vallást birják, soha 
meg nem egyezhetők a ker. religio polgári, társadalmi elvei-
vel ; ugyanis igy ir Klüger „Uebersicht der dipl. Verhandl. 
des Wiener Congr." czimü munkájában, amit habár német, 
habár hosszú, szóról szóra idézünk : „Die Juden sind eine 
politisch-religiöse Secte, unter strengem theokratischen Des-
potismus der Rabbiner. Sie stehen im engem Vereine, nicht 
bloss für einen bestimmten kirchlichen Lehrbegriff, sondern 

sie bilden auch eine völlig geschlossene  
Gesellschaft, für das gemeine Leben und den Handels-
verkehr , für eigene Volksbildung, die ein stufenweises 
Fortschreiten zu höherer Cultur ausschliesst, und für kas-
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tenartigen Familiengeist, dem insbesondere physische Ab-
sonderung von allen Nichtjuden gebotweise eigen ist. Den 
Geist des Judenthums, diese Geburt roher Vorzeit, erkennt 
man im Allgemeinen an kirchlichen Glaubenshochmuth; denn 
die Juden bilden sich ein, die Auserwählten oder das Volk 
Gottes zu sein, als solches erhaben über alle Nichtjuden 
(Gojim) und darum physisch und sittlich verschieden von 
diesem, die einst sogar, nach Ankunft ihres Messias, ganz 
ausgerottet werden müssen ; . . . Die Vernunft beweiset, und 
die Erfahrung bestättigt es, dass Kastengeist jeder Art, der 
politische wie der religiöse, am meisten der politisch-religiöse 
unverträglich sei mit Staats- und Gemeinwohl. Nun begrün-
det aber, wie oben angeführt, das Judenthum bis diese 
Stunde unwandelbar, in politischer, religiöser und physi-
scher Hinsicht, einen Kastengeist, dessen Gleichen, im 
Wesen und Umfang, insbesondere in scharfer, unerbittlicher 
Absonderung seiner Anhänger von jeder anderen Menschen-
klasse, in dem ganzen christlichen Europa nicht gefunden 
wird. Die Juden bilden auf dem ganzen Erdkreise, nach 
ihrem eigenen Ausdruck, eine eigene Nation, mit so eigen-
thümlichen, in das bürgerliche Leben so vielfach eingreifen-
der politisch-religöser Einrichtung, Handlungs- und Sinnes-
Art, dass der israelitische Theil der Unterthanen in jedem 
Staate, in welchem nicht die Staatsgewalt Besitzthum der 
Juden ist, in mehrfacher wesentlicher Beziehung einen 
Staat im Staate bildet, oder vielmehr bilden muss. Dieses 
gegenseitige Verhältniss macht einen fortwährenden Anta-
gonismus zwischen Staat und Judenthum unvermeidlich. 
Ein Widerstreit dieser Art ist eine Krankheit am Staatskör-
per ; eine unheilbare, so lange das dermalige Judenthum 
besteht ; ein Uebel das unvermerkt, aber unausbleiblich 
um sich greift, jenen Körper endlich an seinen edelsten 
Theilen überfallt und, wo nicht zu Grunde richtet, doch ohne 
Unterlass quält und schwächt ; wenn ihm nicht in Zeiten 
bestimmte Grenzen gesetzt, und diese sorgfältig bewacht 
werden. Der Judenschaft, das heisst dem ganzen Inbegriff 
der Bekenner des Judenthums, wie es vor unseren Augen 
lebt, volle Staatsbürgerschaft, völlig gleiche Rechte mit 
allen Staatsbürgern ertheilen, die nicht in solchem erklärten 
Widerstreit, wie die Juden, mit dem Staate leben, wäre eben 
so viel, als jenes begrenzte unheilbare Uebel in einen un-
heilbaren Krebs verwandeln, der ein stets um sich greifen-
der wäre, mithin das Ganze, wo nicht über kurz oder lang 
zerstöre, doch immerwährend peinigen würde." 

De taglaljuk jobban a tárgyat s tekintsük mindenek 
előtt a „Talmud"-ot, legyen az bár a jeruzsálemi vagy baby-
loniai, mindkettő számtalan sértéseket tartalmaz a keresz-
ténység ellen; ezért 1230-ban IX. Gergely elégetésre Ítélte 
el, ezen rendeletét IV. Incze, IV. Kelemen, IV. Honorius és 
XXII . János megujitá ; de miután a Talmud a nyomda segé-
lyével ismét megsokasíttatott, III. Gyula pápa 1553-ban a 
sátrak ünnepén Olaszhonban a talált példányokat eléget-
tette, a következő évben a fennevezett pápa pedig igy ir : 
„Julius papa III. universis et singulis venerabilibus fratri-
bus patriarch is, archiepiscopis, et episcopis ac dilectis liliis 
aliis locorum ordinariis salutem et apostolicam benedi-
ctionem. 

Cum sicut nuper non sine animi nostri molestia acce-

pimus, licet alias venerabiles fratres nostri sanctae Rotna-
nae Ecclesiae cardinales haereticae pravitatis in universa 
republica christiana inquisitores generalos, certum hebraico-
rum librorum volumen Gemaroth Thalmud nuncupatum, 
nonnulla indigna et legem divinam, orthodoxamque fidem 
offendentia continens, de mandato nostro damnaverint et 
igne comburi fecerint; nihilominus inter ipsos hebraeos 
adhuc esse dicuntur diversi libri, diversas contra Christum 
Redemptorem nostrum, eiusque sanctissimum nomen et ho-
norem blasphemias et ignominias continentes. Nos in prae-
missis opportune providere volentes, vobis et vestrum cuili-
bet per praesenteä committimus et mandamus, quatenus 
singulis uuiversitatibus hebraeorum infra limites iurisdictio-
nis vestrae consistentibus ex parte nostra intimetis et noti-
ficetis, quod elapsis quatuor mensibus a die intimationis et 
notificationis huiusmodi, omnes et singuli libri, in quibus 
nomen Jesu Salvatoris nostri, quod, Jeseui hanozri' dicitur, 
cum blasphemia, aut alias ignominiose nominatur, tam in 
eorum synagogis, et locis publicis, quam privatis domibus, 
et alias ubique locorum diligentissime exquirantur, et qui 
libros huiusmodi penes se quoquo modo habere reperti fue-
rint, debitis poenis, tam pecuniariis, et confiscatione bono-
rum, quam si eorum contumacia aut qualitas delicti id exe-
gerit, corporis, etiam ultimi supplicii, ac alias prout a fide 
Christi apostatante8 puniuntur, irremissibiliter puniantur, 
et nihilominus eisdem quatuor mensibus elapsis per vos, vel 
alium, seu alios quos ad hoc duxeritis deputandos, libros 
huiusmodi cum omni diligentia inquiratis, et studiose 
investigetis, inquirique et investigari faciatis, et eos, quos 
libros huiusmodi penes se habere repereritis poenis, quibus 
apostantes praefati puniuntur, omnino et irremissibiliter 
puniatis : non permittentes de cetero eosdem hebraeos (qui 
in memóriám passionis dominicae a sancta matre Ecclesia 
tolerantur, ut aliquando mansuetudiue nostra allecti ad ve-
rum Christi lumen divino afflaute spiritu convertantur) a 
quibusvis etiam apostolica auctoritate fungentibus occasione 
cuiusvis sortis librorum apud eos existentium (dummodo 
blasphemiam, ut praefertur, non contineant) nisi de nostri 
expresso mandato, quomodolibet vexari aut molestari : con-
tradictoires quoslibet et rebelles, ac vobis in praemissis non 
parentes, per sententias, censuras, et poenas ccclesiasticas, ac 
etiam pecuniarias arbitrio vestro moderandas et applicandas 
ac alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, 
compescendo ac legitimis super his habendis servatis pro-
cessibus, sententias, censuras, et poenas praedictas etiam ite-
ratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus 
fuerit, auxilio brachii secularis. Rom, 29. Maii 1554." IV. 
Pál pápa 1559-ben ezen talmudot szinte elégetni parancsolá, 
V. Pál, XIII. Gergely és VIII Kelemen szinte adtak rende-
leteket a talmud ellen, ugyszinte az uralkodók ; igy 1240-ben 
sz. Lajos franczia király, Spanyolországban Ferdinand és 
Isabella, V. Károly, ugyszinte Velencze is. 

De lássunk magából a könyv tartalmából is valamit. A 
köv. idézetek L Ferrarisból vaunak véve, azért szavaink-
nak sem tulajdonítunk nagyobb tekintélyt, mint Lucius Fer-
rarisnak van, hol a többi között ezeket olvassuk : „Cum olim 
rabbini quidam adversus Rabbi Eliezer disputationem ini-
vissent, Deus voce coelitus dimissa, sententiam contra illos 
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pro Rabbi Eliezer protulit ; quamobrem indignati rabbini 
Deum anatheraatis poena damnarunt. Tunc Deus ipse sub-
ridens, „filii, inquit, mei me vicerunt;" és „Cum Deus die 
quadam in coeli curia dissereret do specie quadam leprae, 
quam ipse mundam aiebat esse, ceteris dissentientibus 
rabbinis, qui immundam esse affirmabant, lis tamen communi 
omnium assensu devoluta est ad sapientissimum quemdam 
rabbinum, qui cum sententiam proferre pararet, statim eius 
anima, relicto corpore, vociferari coepit : „mundam, mun-
dam." Továbbá: „Cum angelus Gabriel flagitium grave com-
misisset, Deus jussit eum igneo flagello flagellari." Ha egy 
rabbi az Isten fölé helyeztetik, hol van akkor e földön va-
laki, kinek magát alávesse ? De lássunk még valamit : „Ani-
mae hominum indoetorum in resurrectione non recipient 
corpora sua;" azután „Rabbini duo singula quaque hebclo-
mada pridie sabbati duos vitulos creabant, quos deinde totos 
comedebant ;" és „Quicumque ter in sabbato comederit, vitam 
aeternam consequetur in altero saeculo." Ebből az következik, 
aki tudatlan, az fel nem támad, a szegény, ki napjában három-
szor nem bir enni, elkárhozik ! Mily máskép hangzik a nyolcz 
boldogság! De menjünk tovább: „Rabbinum, qui non oderit 
hostem suum usque ad mortem, et qui vindictam adversus 
eum non quaesiverit, indignum esse nomineRabbini," és „Gra-
vius plectendos esse eos, qui contradicunt verbis scribarum, 
quam verbis Mosaicae legis, quibus qui contradixerit, absolvi 
potest, qui vero verbis rabbinorum contradixerit, morte mo-
riatur ;" és : „Si quis marsupium loco publico invenerit, sci-
veritque eius dominum jam de iuventione marsupii despe-
rasse, non tenetur ad restitutionem marsupii." — „Statuimus, 
ut quilibet judaeus ter in die blasphemet omnem Christiano-
rum gentem, ac Deum precetur, ut confundat exterminetque 
ipsam cum regibus et principibus suis ; atque hoc maxime 
faciant sacerdotes judaeorum in syuagoga ter quotidie, 
orantes in odium Jesu Nazareni ;" és „Deus praecepit ju-
daeis, ut quovis modo, sive dolo, sive vi, sive, sive furto, 
facultates Christianorum sibi vindicent" és „Praecipitur 
omnibus judaeis, ut christianos omnes loco brutorum habeant, 
nec aliter eos tractent, quam bruta animalia." Es : „Judaeus 
gentilibus, neque boni, neque mali quidquam faciat, Christi-
anum vero omni studio atque industria conetur de vita 
to lere." „Si quis judaeus Christianum praecipitio propin-
quum in8pexerit, ipsum statim praecipitare tenetur," továbbá 
„Imperium christianorum execrabilius est imperio cetera-
rum gentium, et lovius peccatum est ser vire principi gen-
tili quam christiano." „Templa christianorum sunt domus 
perditionis et loca idololatriae, quae judaei tenentur dcstru-
ere ;" végre : „Evangelia christianorum, quae inscribi debent, 
iniquitas revelata, et peccatum manifestum, a judaeis com-
buri debent, etiam si in eis nomen Dei contineretur." Te-
szik-e mindezt a mai rabbik, távol legyen tőlünk, mintha 
még csak gyanitanánk is ; elég, hogy Ferraris ilyeseket idéz 
a talmudból. Az előbb idézett „Der Talmud in der Theorie 
und in der Praxis" czimü munka 219 lapján ezek állanak : „In 
dem talmudischen Trakta t Avódasára, fol. 28., col. 1. und in 
dem Traktat Joma, fol. 84., col. 1. heisst es wieder : „Rabbi Jo-
chanam habe eine vornehme Gojia (Christin) mit einem fal-
schen Eide betrogen. Er hatte nähmlich starke Zahnschmer-
zen und ging am Freitag Abends zu einer vornehmen Frau, 

die ihm ein Geheimmittel dagegen gab. — Beim Weggeheu 
sagte er zu ihr : Was soll ich aber am Sabbat thun, da ich 
an demselben nicht ausgehen da r f? Du wirst es nicht mehr 
nöthig haben, erwiederte die Frau. Wenn aber, fragte er 
noch einmal, was dann '? Nun, so schwöre mir — entgegnete 
die Frau — dass du mein Geheimniss nicht verrathen wirst, 
und ich will es dir anvertrauen und dir auch sagen, was zu 
thun sei. Und Jochanam leistete den verlangten Eid und 
schwur : Ich schwöre dem Gott Israels, nichts zu verrathen ; 
im Herzen aber sagte er : doch seinem Volke will ich es sa-
gen ! Und die vornehme Frau, welche glaubte, er habe ihr 
bei dem Gotte Israels geschworen, ihr Geheimniss nicht zu 
verrathen, sagte ihm dasselbe. — Er aber erzählte es allen 
Juden gleich am andern Tage ! 

Welche Mittel den Juden zu Gebothe stehen, um nicht 
meineidig zu heissen, wenn sie auch wirklich einen Meineid 
begangen haben, will ich hier eine kurze, aber vollständig 
wahre Geschichte aus meinen eigenen Erfahrung zum Bes-
ten geben ; früher aber muss ich noch bemerken, dass trotz 
der allgemein bekannten Unsauberkeit der Juden, dieselben 
dennoch in ihren Begriffen von tref (unrein) und koscher 
(rein) usque ad absurdum gehen. Alles, wass ess- oder trink-
bar ist, ihre Kleider, ihre Kochgeschirre können unrein und 
zum Gebrauche untauglich sein, aber auch ihre Tephillim, d. 
i. die Gebetriemen, ihre Mesusah (ein blechernes Röhrchen 
mit einer Inschrift, welches sie an den Thürstöcken anna-
geln) und selbst die Thorarolje sind tref, profan und zum 
Gottesdienste untauglich, sobald das dazu verwendete Per-
gament nicht koscher war, d. h. sobald dasselbe irgendwo 
noch so ein kleines Loch, oder einen Ritzer hatte ! Und nun 
zur Sache. 

Anfangs der dreissiger Jahre wurden in dem Städtchen 
G * * * in Gallizien auffallend viele uud von den Juden be-
gangene Meineide konstatirt, ja es wurde sogar allgemein 
behauptet, dass mau unter den dortigen Juden stets Indivi-
duen finden könne, welche um zwei Gulden Conventions-
Münze alles zu beeiden bereit wären. Die gemachten Nach-
forschungen blieben fruchtlos, bis endlich zufälliger Weise 
ein des Meineides beinzuchtigter Jude bei einem Pferdedieb-
stahl erwischt, uud nach wielem Läugnen auch des Meinei-
des überwiesen wurde, der aber gegen die Strafwürdigkeit 
dieser Handlung ungemein protestirte, indem er den E id 
auf eine Thora geschworen haben soll, welche tref, somit 
vollständig untauglich war. Im Verlaufe der Untersuchung 
wurde endlich ermittelt, dass der dortige Ortsrabbiner zwei 
Thora oder Gesetzrollen hatte, von welchen die eine mit 
einer Schusterahle durchstochen und somit untauglich ge-
macht, und von dem Rabbiner in gewissen Fällen gegen ein 
bestimmtes Honorar zum Eidablegen dem Gerichte vorge-
legt wurde !" 

A 207. lapon pedig : „Was spricht das Freiburger 
Kirchen-Lexicon (3 Bd., pag. 469.) in dem Artikel „Eid bei 
den Juden ?" Der Verfasser desselben, Storch, nachdem er 
die Heiligkeit und Würde, die ethische Seite des Eides nach 
dem mosaischen Gesetze und den Propheten gezeigt hat, 
geht über auf den talmudischen Eid, und sagt : „Die talmu-
dischen Satzungen über den Eid fassen denselben mehr von 
der Seite des Rechts auf und beschränken sich fast nur auf 
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seine juridische Kraft und seine Rechtsgiltigkeit in schwie-
rigen Fällen, besonders was Schuldforderungen und Geld-
angelegenheiten anbetrifft, zu entscheiden. Wie weit manche 
dieser Gesetzlehrer von der biblischen Lehre über die hoch-
heilige Bedeutung des Eides abgewichen sind, bezeugt die 
Ansicht des gefeierten Maimonides und Anderer, dass man 
Mördern, Räubern, Zolleinnehmern u. s. w. falsche Eide 
schwören dürfe, wenn man auf keine andere Weise aus ihrer 
Gewalt entrinnen kann, dass der Schwörende sich zwar im 
allgemeinen dasselbe denken müsse, was er sagt, aber doch 
im speciellen etwas ganz Anderes meinen könne, als was er 
beschwört, dass der Jude nicht verbunden sei, vor anderen 
Glaubensgenossen die Wahrheit zu beschwören, venn da-
durch einem der Ihrigen Schaden erwachsen könne. Doch 
haben sich gegen solch unwürdiges Streben, durch Hintan-
setzung des Göttlichen und Geringachtung des Heiligen 
seinen eigenen Vortheil zu eringen, von jeher bessere Stim-
men in Judenthume vernehmen lassen. Ehe daher geschworen 
wird, ist der Rabbiner verpflichtet auf die religiöse Würde 
und bedeutende Wichtigkeit der Eide auf den Frevel des 
Meineides und die Gotteslästerung des falschen Schwures 
aufmerksam zu machen. (Wenn aber der Rabbiner ein Mai-
monidianer ist. ? Was dann" ?) — stb. 

Ezen idézetek után kérdezzük, váljon türelmet-
lenség volt-e pápák részéről, midőn kárhoztatták , tűzre 
Ítélték a talmudot? Csoda-e tehát, ha a keresztényeknek a 
zsidókkal való lakás, evés el r an tiltva, ha a keresztények-
nek meg van tiltva, hogy a zsidótól orvosságot és orvosi 
segélyt elfogadjanak, mint erről következő canonok ta-
núskodnak: „Nullus eorum, qui in sacro sunt ordine, aut 
laicus azyma judaeorum manducet, aut cum eis habitet, aut 
aliquem in infirmitatibus suis vocet, aut medicinám ab eis 
percipiat, aut cum eis in balneo lavet. Si vero quisquam hoc 
fecerit, si clericus est, deponatur : sí laicus, excommunice-
tur." (Can. 13. caus. 28.) (Folyt.) 

Avispa. 

PLOEST, (Oláhország) april 26-án. Mindig forró vá-
gya volt keblemnek Oláhotszág minél több városaiban látni 
katholikusainkat, tanuja lenni az életnek, mely bennök föl-
virágzik, a szellemnek, mely őket lelkesíti ; mindig óhajt ám 
szemügyre venni a sokféle néptörzsekből ide települteket, 
mint ültetik e hon téréin a kath. hitet, s folyvást növekedő 
számuk mint szaporítja az egyház diadalait. A mult 
két évben felsőbbségi rendelet folytán teljesült e vágyam. 
Útra keltem, pusztákon s hegyeken, erdős s halmos vidéken 
át, városról városra jártam, egy-egy helyt huzamosb ideig 
tartózkodtam, munkálkodván a hitkövetségben, vizsgálván 
s följegyezvén amit itt ott szépet, dicséretest észrevettem, 
vagy hiányost láttam. De minél nyíltabb értelemmel lestem 
el a házi s nyilvános élet mozzanatait, annál tisztában s meg-
győzőbben tolult szemem elé azon tény, hogy ezen különféle 
alakú s arczkifejezésü embereknél, amily nagy vegyülete a 
nyelvnek, erkölcsöknek, szokásoknak, olyan a különfélesége 
a szellem érzéki nyilvánulásának ; amint számosabb csapa-
tokra oszlanak fel, elválasztva nyelvek szerint, melyekben 
megértik egymást : ugy nehezebben egyesithetök valami 
magasabb közügyi szempont alatt, s vallás általi összekap-

csoltatásuk, szent családdá alakulásuk is lazabb. Mig a szór-
ványosan lakó, velünk hitközösségben élö románok, örmé-
nyek, bolgárok hitünk ellenei előtt hátrálva, nem merik eré-
lyesen hangoztatni e szót : ,mi rom. katholikusok vagyunk' 
lelkünk legszebb, legnemesebb örömeit fogják el, lelkisme-
ret furdalásait emésztik meg, magukon erőszakot tesznek, 
hogy semmit sem engedjenek nyilvánoságra jönni meggyő-
ződéseiktől ; sőt nem kevesen az isteni-tiszteletet élettelen 
szokássá törpitő szakadárokkal tartanak mindenben, ezek 
életviszonyait, sajátságait veszik fel magukra,addig a magá-
nos hasznokat vadászó, szerencse-kereső olaszok, francziák 
többnyire sejtetlen, szinte lépést sem tevén egyéb okból mint 
szerencse-vágyból szerencséjüket, boldogságukat csupa kép-
zelődésen, kicsapongáson s álmakon alapítják. Kiléptek már 
a rendes viszonyok közöl, elsodortattak az élettől, nem igen 
közelítenek hozzánk, s igy a szent tanitás s oktatás sem 
törhet magának utat közöttök, hogy magasabb rendelteté-
sök tiszta felfogására eljutassa, a keresztény életet nálok sa-
játképeni alapján visszavezesse, s őket a meggyőződésre 
hozza, miszerint más eszme, más életelvek, más szivérzemé-
nyek után kellene indulniok, ha boldogságot óhajtanak. 
Egyedül a katholikus elem túlnyomó részét képező magya-
rok s németek hódit hatók meg könnyebben az igazságnak. 
Egykor szivökbe oltott erkölcsi érzetök, felébresztett vallá-
sos életök tovább fejlődhetvén az isteni-tisztelet buzgó gya-
korlata által ; egyedül ezek nyerhetik meg inkább azon is-
méretet, melyre az életben szükségök van, s fölvegyverkez-
hetnek az élet nagy útjára szükséges eszközökkel, hogy 
bátran viaskodjanak az előforduló bajokkal ; habár ezeknél 
is sok nehézségek állanak a szent ügynek útjában, sok aka-
dályok gördittetnek ellenébe. Majd templom s iskola hiány-
zik, hol az Ur szolgája a mennyei szeretet örököseit a tej-
nek italával, vagy a vallás-erkölcsi mélyebb igazságok ke-
ményebb eledelével kellőleg táplálhatná ; majd ha van is 
ház Isten dicső nevének állandó lakásaul, a hitküldér nem 
bírván a szükséges nyelveket, még a legnagyobb buzgósága 
mellett sem teljesítheti óhajtott sikerrel közérdekű köteles-
ségét s a hívek Krisztus dicsőült testének földi tagjai a táp 
hiányában s a bün mérgétől betegen a csábvilág foglyai 
maradnak. Innét elhanyagolása a sziv képzésének, elvadu-
lása az erkölcsöknek főkép azoknál, kik a számító észszel 
megáldottaknak kezébe eszközül jutottak ; innét a nagy 
szâmaahoâszu zsibbadás által lankasztott s minden remény-
nyel fölhagyott embereknek, feledőknek mindent, mi őket 
a tespedésböl, a porból, hová hullottak, fölemelhetné ; innét 
a vészes tanok által megvesztegetettek egész serege, kik 
okosabbak akarván lenni az örök igazságnál, az Isten szava 
helyett a tündér észnek, az egyház helyett a csalárd világ-
nak hisznek. Ezeket az anyagi nyomor üldözöttéit, az Ur 
szegényeit s mindeneket közelebbb kellene hozni a keresz-
ténységhez, elkészíteni rendeltetésükre, elvezetni az örök 
élet révébe, csak hogy azután melyik az ut, micsoda eszkö-
zök, minő hatalom volna az, mely a félre vezetett emberi 
szellemet üdvösebb tanok elfogadására, követésére birná, 
mely erőre hozná a hitet s igy fölrázná az álomba sülyedt 
népet, megalapítaná benne a mennyei országot, mely buzgó, 
munkásság által kivüle is az emberiség közüdvére minél to-
vább elterjedjen. — A missiók a jámbor hivek kegyeletében 
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találják támpontjukat ; hazám földén munkálkodó ájtatos 
néptől is segittetnek, ennek áldozatkézsége, szeretetének 
résztvevő várakozása, reményei mind oda irányulnak, hogy 
itteni hitrokonaink hitök, erkölcsiségök tisztaságát meg-
tartva, egykoron a keleti népek szellemi megújulásának té-
nyezőivé lennének. 

Váljon rejt-e a Gondviselés részére ily hatást ; nem 
fognak-e ők még sok erkölcsi jót a keleti népek közt ered-
ményezni ? az evangeliumi mag, mely most hintetik el, nem 
ver-e majd majd magának gyökeret; a szegény munkálat 
foganata nem tünik-e majd tisztában föl a maradék előtt ? 
Mi azt megmondani nem tudjuk. Annyi mégis igaz, hogy 
hajdanta minden máskép volt, egyházunk e tájon messzebb 
kiterjedett s igy több tevékenység is mutatkozott. Eleink 
korukat müveik által eléggé képviselték, szent lelkesedés-
sel fogták föl saját koruk szellemét, kivánatait ; nem tartot-
ták elégnek érezni a hitért, hanem a benső meggyőződés, 
s ennek nyomán az azzal egyező erkölcsi cselekvés volt a 
föczél. — 

E kies tartományban, mielőtt a pogány török, vallási 
vakbuzgalmának egész dühével,rombolt téréin, majd minden 
város birt katholikus templommal s zárdával, s a nép büszke 
volt kedves egyházai s zárdaira. Az égiek iránti tiszteletet, 
melyet örökségül kapott, nem hagyta 'kiveszni köréből ; az 
ősök példáit, szóval s tettel, szivvel s lélekkel, buzgalommal 
nemzedékről nemzedékre áthozta. A szerény szerzetesek, a 
törvénynek szolgái, annak tanulmányozásaiban fölnevel-
kedve, világosságával felruházva, szentségétől áthatva, az 
iránti buzgalomtól lelkesülve, ugy szólván maguk is egy élő 
törvényül voltak ; ekkor csupán hozzájoki közelítés föléb-
reszté a lelkismeretet, megrendité a lanyhaságot, a legben-
sőbb mélységig felrázta a vétkes öntudatot. Miután a török 
diih a mult század elején rommá alacsonitotta a templomokat, 
zárdákat, a szerzetesek eme csendes lakhelyeit, s e szent 
épületek csak némi részben emeltettek föl Bukaresten, Kam-
pilongon s Rimniken, mig Krajován s Tergovisten jelenleg 
is egészen porban hevernek ; megkevesedtek a szerzetesek 
is, s a lelkeknek a hitvallásbani összegyűjtésére kapott ma-
gas megbízásban kellőleg nem járhat tak el, lassankint a tér-
ről eltűntek, melyen a nép üdvére áldásosán befolytak, nem 
hangzottak szavaik, az egyház hangja lecsendesedett. A 
nagyszámú katholikusok az egyház ajkai'-ól nem szívhatván 
a keresztényies érzelemnek, önmegtagadásnak ama tehetsé-
gét, mely a nehéz körülményekben feláldozásra ösztönöz, s 
véghez viszi, hogy lelkünk utolsó leheletével is el annyira 
ragaszkodunk annak tanításához, hogy készebbek vagyunk 
fájdalomtól megtört tekintettel mindenünk pusztulását szem-
lélni, mint annak bár mely részében is tágítani ; a nagy-
számú katholikusok, mondom, részint elszéledtek,részint pe-
dig, s különösen a bolgárok, a más vallásúak tói környez-
tetve , mint a szárazra vetett hal , elemükön kivül , 
epedtek, s mélyen hallgattak egy ideig, mig utóbb hi-
tök, vallásos nézeteik összetörtek, kebbliiknek Krisztus 
evangeliumaértilelkesülése lehangoltatott, szivük a minden-
napi élet szórakozásai közepett kihűlt, s ők a szakadárok-
hoz mentek át, esküvel is erősiték, hogy köztök állandóan 
magmaradnak. 

S igy kivévén Bukaresten s még e városhoz közel eső 

két helységben megtelepedett katholikus bolgárokat, a töb-
biek most már sokféleképen összevegyültek, nyomuk lassan 
elvész szemeink elöl, nemzedékök elenyész, s miként a ván-
dor nyoma elmosódik, akként ezek is a feledés homályában 
temettetnek. íme a szemle, melyet az időszerinti jelenségek 
felett a hitküldéri törekvéseket meleg kebellel méltánylók-
nak, a kereszténység miként s hová fejlődését hittel s őszinte 
tudattal kisérőknek nyujthatunk. A boldogabb hazából ide 
vándorlottak s még képesek józanon s nyugodtan itélni s 
mindent kellő szinben látni, s mint kiknél az isteni és világi 
jó s rosz, a lényeg s látszat közötti örökös különbség tudata 
még meg nem tompult, nyilt szemekkel s figyelemmel kisérve 
az itteni társaslét romlottságának katholikusainkra káros 
befolyását, az erkölcstelenség minden nemeiben elmerült nép-
pel együtt mint veszítik el ezek is inkább s inkább maga-
sabb irányukat, mint szorittatik a háttérbe a szellemi életerő 
s az emberi élet mint merül a természet cultusába : méltán 
a felindulás e kiáltására fakadhatnak : sokan szakadtak el 
a százados kereszténységtől. 

Es legyen, hogy szép az emberi élet, midőn a minden-
napiasság parányi köréből kiemelkedik s magát valami nagy 
és szent czél után intézi ; legyen hogy szép, szabadon s át-
melegült lélekkel magának pályát választani, s azt jó s bal-
szerencse között örökre tiszta, soha nem hülő ^buzgalommal 
megfutni ; legyen, hogy szép az egyházi pályán haladó baj-
noknak a meggyőződés hatalmával s hivatásának mély érze-
tével azon helyet elfoglalni, melyet neki a gondviselés mu-
tatott, s az isteni tanok rendülni nem tudó alapján állva a 
menedékét kereső emberiségnek kijelölni az üdvét. De ami 
szép nem egyszersmind boldogító is. A magasztos czélért 
vívó lélek fáradozása hányszor marad siker nélkül, hány-
szor hiusítja meg szent törekvéseit a rosz akarat, a vallási 
közönbösség, hitetlenség, az ezekből eredt élet, szabadság s 
az erkölcsiség végenyészete ; hányszor keseredik el a tö-
mérdek haszontalanul elveszett erőpazarlás, idővesztés, há-
látlanul kijátszott buzgalom s afölött, hogy tanitásának 
ohajtott hatása a népre elmaradt, s csak némelyek érzik meg 
a rázást, hogy bűnös álmaikban bolygattatnak, a többség pe-
dig jár ja az utat,melyre az ezerképen változó vélemény árja 
ragadja őket. 

Ügyünk alakjának kiegészítésére legyen felmutatva 
a vívott harezok s az elért eredmények örvendetesebb képe 
is. Isten gondoskodik rólunk, hogy ne csak el ne sülyedjünk, 
hanem fentartó szellemet is nyerjünk magunkban, minek 
erejétől megifjodva s erősödve, szebb életbe siessünk. Ha ez 
idegen földön keményebb a harcz, melyet a világ s egyház 
szelleme egymás ellen egyebütt is harczol: ugy erősebb a 
vallási hűség is, melyre egyeseknél akadunk s nagyobb a 
gond s törekvés, mely Krisztus testének épülésére forditatik ; 
ha többen eltérve Istentől, oly ösvényen ha ladnak, mely őket 
nem rendeltésök magas czélja felé föl, hanem attól el, saját 
vésztők ösvénye felé levezeti : ugy az Ur törvényei mellett 
maradottak neki buzgóabban szolgálnak, ajtatos gyakorla-
taikat szentebbül megtartják, érzelmeikben épen ugy mint 
mint mindennapi életükben jelesebb keresztények ; lia a 
merő élv után lihegő kornak gyermekei e részeken inkább 
szaporodtak, a bajok a szellemi s anyagi érdekek mezején 
egyiránt nagyobbak, ugy hevesebb a gerjedelem is az örök 



érdekekért, élénkebb az erkölcsi emelkedés az uj élet szük-
ségének érzete is. Nagy örömmel veszik hirét annak a hi-
vek, hogy a hitküldér köztök megjelent; nyugtalan életbe 
elmélyedett lelkek is felébrednek ekkor, s egybegyűlnek az 
imádság áhitatára s a szent beszéd hallására alázattal térdel-
nek az oltár földére, várván a szent áldozat végét. Leteszik a 
hit oltárára legbecsesebb adományaikat, egyesült erővel ered-
ményt alkotni, mit egyes ember nem alkot soha, s emelked-
nek az Ur hajlékai. Turn-Severinben nem rég tevék le 
alapját egy ily épületnek, Pitesten ezer aranyért vásárolta-
tott meg egy nagyszerű ház s szent szertartások szerint a 
hitnek felavattatott, Ploesten, hova mélt. püspökünk legbe-
csesebb kedvezése kegyeskedett engem ismét visszahivni, 
templomunk mellé, mely vidáman s tűrhetetlenül áll, mint 
az erős igazság, mintegy 900 aranynyi költséggel, teljes el-
készüléséhez közelitő tágas s iskolának is helyiséget nyújtó 
plébánia ház emeltetett, mint kettő diszeül a város egyik 
népesebb utczájának. Szép tekintetű templomunk sugár, ma-
gas s aranyos kereszt ékesítette tornyával, nem egynek szol-
gál elvteli nézdelésül, kedves világos belsején valami varázs-
szerű ömlik el : a papi ékességek, az oltári diszitmény, drága 
kehely s a többi szent edények, minden de minden egy szebb 
világba ragadják az embert. Ugy tűnik ez föl, mint az eny 
het nyújtó zöld árnyék a bús végtelenben, hová annyian 
vándorolnak Ízlelni az élöizet, felviditani éltök szárazságát 
s mig kün a bűn óceánja körülörvényez minket, itt a hit 
szebb, nemesebb, örökkétartó javakkal kinálja meg lelkein-
ket. Annyi fájdalmas küzdelmek, oly hosszú elhagyatottság 
után, mindenik élénk örömmel tekint e közös vagyonra, dú-
sabbnak érzi magát a gondolatra, hogy forró óhajtása telje-
sedésbe ment. Önként emelkedik lelkünk a Mindenhatóhoz, 
ki segélyt küldött a jámborok kegyes adományaiban,de hála-
érzetet hordunk magunkban kegyes püspökünk iránt is, ki-
nek Isten után dolgaink ily alakulásában legfőbb része s leg-
nagyobb érdeme van. Buzgó apostoli szelleme sokat lendi-
tett a catholicismuson, üdvös befolyásainak, rendező szelle-
mének nyomait hagyva maga után mindenütt. S miután szer-
zetünk társházai itt már megszűntek, korban előhaladott 
szerzetes testvéreink visszatérnek, megmaradottak pedig ke-
gyes főpásztori kormányzás alá esüuk a szerzetesi fegy te-
kintetében is. Budán székelő tartományi főnökünk bizonyos 
pénzösszeget húzván mindenikünkért, a jog fenmaradásaért 
valaha visszatérhetni; igy az elmaradott zárdák gazdag jö-
vedelmei forrásul leendenek méit. püspökünk kezében 
avégre, hogy az oláh-honi missiónak uj képet adjon. Enged-
je a Mindenható, hogy minden lépteit és tetteit áldás és sze-
rencse kisérje, tehesse s tegye a hiveket oly boldoggá, mint 
azt nemes szive kivánja. Pongrácz Bódog. 

VEGYESEK. 
A P. Lloyd (118. sz. 18. maj.) igy jellemzi a Rotschil-

dokat azon G'schäft alkalmából, melyet ők az olaszországi 
egyházi vagyonra a forradalmi kormánynyal tettek : „Das 
Haus Rotschild ist stolz auf seinen kosmopolitischen Cha-
rakter. Wie das Kapital, das es in so eminenter Weise re-
präsentirt, hat es eigentlich kein Vaterland, sondern es 
macht überall Geschäfte, wo die Geschäfte sich lohnen. Mit 
jeder legitimen (?) Regierung Geschäfte macht, natürlich 
wenn etwas dabei herausschaut. Aus Patriotismus macht das 
Haus Rotschild keine Geschäfte." — Csak Rotschildház 
van-e itt igy leirva ? Es tovább : „Wenn in Oesterreich ein-
mal das Vermögen der todten Hand für die Staatszwecke 
herangezogen weiden sollte, so ist sicherlich Niemand so 
sehr in der Lage ein solches Geschäft zu machen, als das 
kosmopolitische Welthaus." — És mivel, mint a Lloyd épen 
eme börzetudósitásban irja, a Rotschildház a kis tőkékkel 
akar működni, ezeket folyamába vonva, a nagy Rotschild 
mellett a Vmoonoo"^'® rotschildocskák is g'schaftelhetnének, 

s hazafiságukban cosmopolitikus üzérkedést üzhotnének. 
Hazafiság tehát csak a G'schaftben, wo etwas heraus schaut, 
s ahol van a G'schaft, ott van a hazafiság is. Ubi bene ibi 
patr ia; azért sokan a zsidók közöl nem akartak Jeruzsá-
lembe visszatérni Nehemiás a la t t , mert Babylonban jó 
G'scháftek voltak; azért hagyták el a hazát Titus alatt, 
G'scháftet keresendők a cosmopolisban, mert Jeruzsálemben 
nem volt többé G'schaft. Ubi fuerit cadaver, ibi congregan-
tur etiam aquilae. — Kár igy nyiltan beszélni. 

A florenczi forradalmi kamarákban tanulságos jelenet 
adta elő magát. Gróf Crotti di Castiglielo verresi képviselő, 
igazoltatása után, esküre ment, s esküdni akart az olasz al-
kotmányra „salvis legibus divinis et ecclesiasticis" megszo-
rítás alatt. A „salvis legibus divinis" megszorítást minden 
becsületes embernek kötelessége elfogadni és tenni minden 
eskünél; tehát midőn az olasz forradalmi kamara ezen „sal-
vis legibus divinis" megszorítást meg nem engedte, gyűlési 
termének ajtajára irta: „ide becsületes ember be nem jöhet." 
— Mindenki azon fölül, lenne bár török, saját vallásának 
parancsait, törvényeit lelkismeretében tiszteli, azok iránti 
engedelmességre kötelezve érzi magát, s nincs alkotmány, 
nincs emberi intézkedés, mely által rábírható volna, hogy 
vallásos lelkismereti törvénye ellen valamely polgári tör-
vénynek engedelmeskednék. A quackerek vallása tiltja az 
esküt, a mennonitáké a katonáskodást, stb.; ezek tehát el-
fogadják az alkotmányt, kivéve azon pontokat, melyek val-
lásfelekezetük törvényeivel ellenkeznek. Crotti gróf sem 
akart mást, s mégsem fogadtatott el az ily megszorítás alatt 
felajánlott esküje. A forradalmi kamara tehát az első felírás-
hoz ezt is hozzá tette : „ide vallásos ember be nem jöhet." 
A mai alkotmányok a azabadelvüség utjain oda módosíttat-
nak, hogy becsületes és vallásos ember nem vehet bennök 
részt A florenczi törvényhozás vagy akarja tisztelni az Is-
ten törvényeit, és az egyház fenlétét, vagy nem. Ha igen, 
akkor a megszorítás ellen nincs kifogása; ha nem, akkor a 
megszorítás annál inkább szükséges; s mikor ezen megszo-
rítást el nem fogadja, csak azt bizonyítja, hogy előtte sem 
Isten, sem becsület, sem vallás, sem lelkismeret nincsen, 
hogy ő mindezek ellen akar indulni, ezeknek irtóhadat 
izenni. Más országokban is figyelemre ébreszthet a florenczi 
eset sokakat, kik a szabadelvű alkotmányoknak imádói. 
Lehet ugyan az ily alkotmány összhangzásban az Isten-
nel, és az egyházzal; de nem szokott lenni, s tartósan 
sehol sem maradt összhangzásban Ami pedig a szabad-
elvű alkotmányokra teendő esküt illeti, ezt mindig azon 
megszorítás alatt „salvis tamen divinis et ecclesiasticis le-
gibus" kell tenni. Ezt kötötte ki a szentszék 1830 — 32. 
a belga alkotmányra nézve.—De az ily megszorítást tacite és 
diserte lehet tenni. Tacite, hacsak a szentszék diserte tenni 
nem parancsolja ; parancsolja pedig, valahányszor félni le-
het, hogy az alkotmány az Isten és az egyház törvényei el-
len fog fordulni, mint például Italiában. A szentszékhez kér-
dés tétetett mult novemberben az olasz katholikusuktól: 
szabad-e Italiában képviselőséget elfogadni ? A szentszék 
1866 dec. 1-éről válaszolt: „Ad primum affirmative, sub se-
quentibus conditionibus: 1) ut deputati electi in emittendo 
juramento fidelitatis et obedientiae a lege praescripto adjici-
ant límitationem : salvis legibus divinis et ecclesiasticis! 2) ut 
hujusmodi limitatio fiat expresse in recitatione formuláé ipsi-
us juramenti, audientibus saltem duobus testibus." — így 
tett Crotti mint jó katholikus, az esküre nem bocsáttatott. 
Tehát van alkotmány, melyben sem becsületes, sem vallásos, 
sem katholikus ember részt nem vehet. — A forradalmárok 
tiz ellenkező esküt is tesznek, azért neki mennek bármily es-
künek, mint a borpalaczknak: a katholikus előtt szent az 
eskü, meg akarja tartani esküjét,azért előre gondoskodik, es-
küdhetik-e? mire? és miképen ? A lelkismeretlenek pedig 
nem akarnak lelkismeretes esküt. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nvomatott Pflsten 18fi7.Koc.si Sándor által /Rrkíivv. (lalirAp.zv és Kocsi íivomrláiáhanl Halniacz és aMunasor sarkán. 4. 3 
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I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Registrum. — Egyházi tudósítások. — 
Vegyesek. 

Registruin. 
„Nagy baj az, mint a Protestáns egyházi lap-

ban közlött tudósitások igazolják, hogy nagyon 
szeretünk dicsekedni. Pedig meggondolhatnék — 
mond Békássy Sándor ref. lelkész ur — hogy a 
nagy füst elkábitja azt, aki körül élesztetik; ellen-
ben a tömjénezőt és körülötte állókat sötétségbe bur-
kolja, hogy ne láthassanak." T. Kovács Albert pesti 
ref. helyettes tanár ur szintén kikel „az egeket ver-
deső dicséretek, és dicsekvések ellen, melyekkel 
(ugyanazon közlönyben,) a magyar protestáns 
népnevelés ügye annyira magasztaltatik, mintha 
Európában páratlan volna." De mindennek ellenére 
önmaga is azzal dicsekszik, az öntömjénezés füstö-
lőjét ragadva kezébe, hogy „Magyarhonban a pro-
testáns népiskolák, jóval fölülmúlják a másfeleke-
zetek iskoláit."1) Már hogyan múlnák fölül, például 
a kath. iskolákat, és pedig jóval is, ha constatált 
tény, hogy a prot. népiskolák jóval később szervez-
tettek, — sőt nagy részben még csak is most szer-
veztetnek az okszerűbb uj tanrendszer szerint, mint-
sem a katholikusok tanodái, kiknek már 1848 előtt 
is voltak számosabb mesterképezdéik a haza külön-
féle tájain, mig az atyafiak néhány praeparandiája 
is a legeslegújabb időkben keletkezett? Az iskola-
ügy levén szőnyegen, erre nézve t. Révész Imre re-
form. lelkész ur ily őszintén nyilatkozik : „Talán a 
reformatió óta, kevés idő alatt, semmire sem áldo-
zott annyit a magyar prot. egyház, — úgymond — 
mint a legközelebbi években agymnasiumokra. Szo-
morú dolog volna, ha az egész (csak) ebből állott 
volna, és állana: áldoztunk, — hangsúlyozza — 
mert kényszeritettek, vagy a hatalomnak épen hí-
zelegni akartunk."'*) És t. Ballagi M. és Kovács Al-
bert urak elvtársaikkal együtt mégis az általok 

») Prot. 1. 1865, 37. sz. és 1866. 15. sz. 
2) Prot. 1. 1866, 6. sz. 

úgynevezett ultramontánokat szeretik vétkesiteni, 
és ezeket a hatalom iránti hízelgés bűnében elma-
rasztalni! Pedig a gömöri ref. egyház-megye név-
telen tudósitója is ilyféle vallomást tesz, mondván : 
„Ugy látszik, hogy Bach báró megboldogult poli-
tikai rendszeréből bár akaratlanul, mi reánk is ra-
gadt valami. Egyházi életünkben — úgymond — 
már is annyi, az Isten tudja miféle sok hivatalnok. 
Mennyi status in statu !" Igy kiált föl.3) 

De ha magok a t. protestáns írók is megsokal-
ják néha-néha az öntömjénezés füstjét, mit mond-
junk mi magyar katholikus honpolgárok, úgymint 
akiknek rovására állíttatik, hogy „a ref. egyház fő-
dicsősége és érdeme volt, miszerint e fölkarolt ked-
ves tárgyak: magyar nyelv, nemzetiség, alkotmány, 
kétszázad viharjai közt, habár sok véráldozattal — 
t. Farkas József pesti ref. tanár ur szerint — meg-
mentettek ?" És e hiszemben mondja ugyanazon t. 
iró, hogy „az összes kath. közpapság sokkal nem-
zetiebb irányú, hogy sem egyházunk irányában, 
mely nemzetiségünk s alkotmányunk megőrizésé-
ben századok óta oly sokat tett, türelmetlen, mél-
tánytalan akarna lenni."4) Bizonyára az összes 
kath. clerus nem akar türelmetlen és méltánytalan 
lenni prot. honfitársai iránt, de hálátlansággal sem 
akar fizetni sz. István első apostoli királyunk anya-
szentegyházának, jól tudván, hogy neki köszönheti 
a magyar, a nemzeti öntudat megörökítését is, mert 
nemzeti történetünk hitelessége is országunknak a 
ker. katholikus hitre térésével veszi kezdetét; ugyan-
azért teljességgel valótlannak tartja a katholikus 
egyházi-rend azt, hogy a majdnem egyévezered ha-
gyományát képező magyar nemzetiség, és alkot-
mány prot. testvéreink kiválólagos vívmánya, szün-
telen protestálván az ellen is, hogy öndicsőitésökre 
ők minket lógósok gyanánt, vagy pidestálkép föl-
használjanak ; minket, kik kegyelettel ragaszkodunk 
a szent kötelékhez, mely Magyarországot állami lé-
tünk bölcsőjéhez — azon ősi alkotmányhoz fűzi, 

3) Prot. 1. 1865, 38 sz. 
») Prot . 1. 1863, 51 sz. 1866, 34 sz. 
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(anélkül azonban, hogy ujabb fejleményétől elfor-
dulnánk) melyet különösen egyháznagyjaink köz-
remunkálása mellett szent István bámulatosan te-
remtői észszel létre hozott. Szóval: „annyi évet 
számítunk — mikép e lapok szerkesztője észrevevé, 
— ahányat a haza ; vele éltünk, vele szenvedtünk ; 
virrasztottunk bölcsője fölött; oltalmaztuk külföld 
ellen, és emeltük fölvirágzását."5) Mily igazolhatat-
lan tehát azon dicsekedés, miszerint főleg azon pro-
testantismusnak tulajdoníttatik a magyar nemzeti-
ség. nyelv, irodalom, és alkotmány megőrizése, 
melynek nevében néhány évvel ezelőtt néhai Petőfi 
Sándor verseire, mint „a legnagyobb magyar költő 
verseire" intézteték az előfizetési fölhívás?6) Pedig 
hát ország-világ tudja , hogy b. Eötvös József 
helyes megjegyzésekint : „Vörösmartynál a nem-
zetnek nagyobb költője nem volt."7) 

A magyar nemzetiséget monopolizálólag fön-
tartani akaró ezen törekvés, még Aradon, Baján, 
Szegeden, és Egerben is keres magának tért, ameny-
nyiben t. Varga Pál szegedi ref. lelkész ur ugy véli, 
„miszerint e népes magyar városokban fölvirág-
zandó prot. egyházak valamint egyrészről az egye-
temes protestantismusra, — ugy másfelől nemzeti 
tekintetben annyira féltett (azon részben minden 
esetre tős gyökeres magyar városokban is?) nemze-
tiségünkre, majdan áldáshozólag hatnak ki." 8) Egy 
másik dicsbeszédet irt, protestáns atyánkfiai pedig 
vallásfelekezetének ugyanazon praesumtiv küldeté-
sét hangoztatva, azt mondja, hogy „nemcsak az áta-
lános művelődés, de különösen a magyar nyelv mű-
velése, és annak terjesztése körül oly hathatós mű-
ködést fejtettek ki a protestánsok, és fejtenek ki 
folytonosan, — most még inkább, mint bármikor — 
hogy a magyar történelem mindig hálával és ke-
gyelettel fog rólok megemlékezni."9) 

Mi a magyar történelmet illeti: föl fogja az egy-
kor minden kétség nélkül jegyezni a dunamelléki 
ref. egyházkerület 1865-i junius 10-i közgyűlésé-
nek azon kifejezett önvallomását is, miszerint „a 
magyarországi ref. egybáz a mult évtizedekben 
egyik megbocsáthatatlan büneül róvható föl, a szét-
szórva élő hitsorsosaink irányában tanúsított indo-
lentia. Hogy egyházunk, vagy ennek lelkészei, a 

à) Religio 1866, I. 34. sz. 
6) Prot. 1. 1864, 12. sz. 
7) L. Vörösmarty fölött tartott emlékbeszédét. 
8) Prot. 1. 1863, 34. sz. 
9) P. Napló 1866, 238. sz. 

sors által távolabb, idegen elemek közé szétszórt 
egyes szegénye tagjait felekezetünknek fölkeresték 
volna, erről ritkán hallottunk. Hogy e hanyagság-
nak mi lett a szomorú eredménye, szomorúan sorol-
ták elő a közelebbi évek lapjai. Nem csak Moldva-
Oláhországban, de Erdélyben s hazánkban is eze-
rek lettek a más nemzetiségek s vallásfelekezetek 
zsákmányaivá."10) T. Csengery Imre ur mégis azt 
irta, hogy „a magyar protestantismus a magyar 
nyelv emlőin nőtt föl, de utóbb és maiglan is leg-
hivebb dajkája lőn a n n a k . " n ) Fölfogja jegyezni 
egykor a magyar történelem t. Révész Imre ur ezen 
megrovását is : „Nálunk — úgymond — voltak je-
lenségek, melyek azt mutatták, hogy egy némely 
főiskola elzárkozott az irodalomtól ; a tanuló teljes-
séggel nem buzdittatott könyvek olvasására: az 
ujabb s kivált a magyar irodalom jóformán igno-
ráltatott, sőt megvettetett; annak pedig, aki irói, 
kivált költői hajlamot árult el, bizony nem igen volt 
irigylendő sorsa. S mily különös — kiált föl — az 
élet ! Debreczenben például a ,Lant' nemes törek-
vésű Íróinak kellemetlenséget kellett türniök, s te-
kintélyes egyének sehogy sem szerették a vállala-
tot; ellenben ha a főcurator aranykulcsossá, vagy a 
superintendens a vaskorona- rend vitézévé, vagy más 
efélévé lett: akkor már muszáj volt a szegény diák-
nak verset írni."12) Föl fogja egykor jegyezni a ma-
gyar történelem azt is, liogyr a több évig dicséret-
magasztalásokkal elhalmozott Czelder Márton, — 
volt, de most már az erdélyi superintendentia által 
degradált moldva-oláhországi missionarius, ki még 
az ottani katholikus magyarok fölé is ki akará 
terjeszteni gondoskodását, — mikép nagy garral 
1865-ben is hirdeté, — hogy ő „sírt ásott — t. Vin-
cze Dániel ploesti ref. lelkész szemlátomása szerint 
— átkozott kezével nemzetiségünknek, kivándor-
lott testvéreink eloláhositására törekedett, sőt ön-
maga valósággal románná is lett. Több honfitár-
sát, kik bár számos év óta Oláhországban laknak, 
de sem magyar polgári jogaikról, sem a prot. egy-
házakkal való összeköttetésről lemondani nem akar-
tak, azoknak Oláhországból való száműzetését, — 
mint t. Ballagi ur bizonyítja — az ott levő magyar 

Prot. 1. 1865, 27. sz. V. ö. a Pesti Napló 1866, 110. 
számát is, melyben a tudósító fájdalmasan elpanaszolja, hogy 
„a ref. lelkészek hanyagsága miatt, a ref. hivek eloláhosod-
tak, és sokra megy azon reformátusok száma, kik magyarul 
nem tudnak, oláh-templomba járnak." 

" ) Prot. 1. 1864, 33. sz. 
12) Prot. 1. 1866, 6. sz. 



3 2 3 *-

prot. egyházak elárulásának első dijául követeli, mert, mint 
épen az ö általa szerkesztett missiói lapokban olvashatni, 
oly egyház-szervezet után törekszik, melyben a lelkészek a 
legkisebb egyházi funetiót, esketést, temetést, keresztelést, 
stb. sem végezhetnék az oláh hatóságnál előlegesen törté-
nendő bejelentés nélkül. Megjegyzem itt, hogy a tiszánin-
neni és dunántuli ref. egyházkerületek Czeldert mégis pár-
tul fogták."1 3) Fö l fog ja végül jegyezni a magyar történe-
lem egykor, hogy daczára azon sáfárkodásnak, melyet 
Czelder ama dunai tartományokban missionáriusságával 
űzött, t. T aná rky Gedeon ur mégis, utalva a Moldva-Oláhor-
szágban „megszilárdult néhány pontocskára, mely körül a 
kivándorlott magyar protestánsok csoportosulhatnak," szem-
rehányást tesz a kath. magas (magyar) clerusnak, — ,,mely 
bő jövedelmeiből oly sok nemes áldozatot hoz a vallás és 
nevelés ol tárára" — ,,hogy miért nem forditja annak egy 
részét és befolyását Bécsben és Romában a kivándorlott ma-
gyar katholikusok megmentésére ? Az eddigi mulasztás szin-
tén oly megfoghatatlan — hangsúlyozza, — mint elitélendő. 
Lehetetlen — úgymond — hogy a catholicismusnak keleten 
is jövője ne lenne ! S ha igen, miért nem a magyar kath. hi-
veknek ?" 1 4 ) Medice cura te ipsum ! Ezt mondhatni t. Koos 
Ferencz úrra nézve is, ki noha mint bukaresti ref. lelkész 
legjobban tudhatná, hogy mily sok prot. magyar eloláhoso-
dott Moldva-Oláhországban, és mennyit ártott Czelder Már-
ton a nemzetiség ügyének, mégis azt irja, hogy „ha a sze-
gény csángó magyarok is Moldvában bevették volna annak 
idején a reformatiót, nem énekelnének most igy : 

,Idegen nyelv hóbortja nyom 
Olasz papocskák nyakadon, 
Nem tudsz énekelni, gyónni, 
Anyád nyelvén imádkozni ."5) 

De ha csakugyan írem tudnak magyarul énekelni, 
gyónni, imádkozni, ugy mikép dalolhatják el ama hóbortos 
d a l t ? (Folyt.) 

üevics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
ESZTERGOM, maj. 16-án. (A herczeg-primás egyházi 

beiktatásának ünnepélye.) Föndobogó szivvel j á r tunk ma ma-
gyar Sión szent ormaidon, renovata est enim ut aquilae ju-
ventus tua : fölvirulni láttuk benned az ősök szent emlékét, 
kik hogy az apostoli kettős keresztet rendületlen sziklára 
illesztették, örömmel tapasztaltuk, és áldottuk azért az is-
teni gondviselést; megifjodni láttuk benned Isten kegyelmé-
ből s az Árpádok bölcsesége által meggyökeresitett kath. 
egyházat, mely évezredes küzdelmeiben bár g y a k r a n meg-
keserítve hullatta vérkönyeit ; s bár gyakran a vakmerő le-
dérségnek elkopott, elenyészendő rágalom epithetonjait sajgó 
szivvel kénytetet t hallani, mégis minden tatár, török s ezek-
nél talán pogányabb, mert az életerére irányzott csapásokat 
is szerencsésen túlélte, s im már 73-adik érsekünkben ú j ra 
megifjodni láttuk a magy. kath. egyháznak fejét, főpapját, 
hogy az egész egyház ujult erővel, ujult kedvvel, kettős sze-

,s) Prot. 1. 1866, 12, 30, 36. sz. 
'») P. Napló 1866, 139. sz. 

Prot. 1. 1866, 14. sz. 

rencsével haladjon magasztos czélja felé. Ma kivált rendkí-
vül fokozott örömmel vettünk részt fm. Simor János hg. prí-
más urunk egyházi beiktatása ünnepén, mert föegyházunk 
oly szellemdús, oly lelkes, oly sziklaerős főpapot nyert, ki a 
kor szilaj hullámai közt hivatva, nemcsak, de képesítve is van 
a kormányrudat biztosan vezetni. Ezen hitre múltja, főleg 
győri püspökségének korszaka késztet minket, de szentséges 
atyánk és fejedelmünk r i tka bizalma is kötelez. 

O hge római és fejedelmi kinevező okmányai a főkáp-
talan f. h. 8 án tartatott consistoriumban beniutattatván s 
illetőleg kihirdettetvén; itt azonnal minden intézkedés meg-
tétetett, hogy a beavatás ünnepélye ősi szokás szerint rende-
sen és díszesen végrehajtassék. 

Hogy május 16-ra tűzze ő hge egyházi beiktatását, 
erre azon kegyeleti indok birta, mivel 47 év előtt ugyan e 
napon iktattatott be fényes székébe Rudnay, azon hg. primás, 
ki őt e főmegye liai és kispapjai közé szinte 40 év előtt be-
vette, s kinek emléke már csak azért is fölötte becses, mert 
ő volt az, ki érseki székét, melyből az ország prímásai fő-
káptalaujokkal együtt a fatalis török erőszak által szinte 
300 évre kiszorittattak, az ország rendei sürgetése és buzgó 
óhajai folytán, eredeti helyére Esztergomba visszahelyezte, 
és sz. István király születése helyén s akkor és országunk 
dicsőségéhez illő nagyszerű bazilikának alapját megvetette. 0 
föméltósága inkább szereti, hogy az isteni mester óhaja sze-
rint az emberek lássák jó cselekedeteit, s dicsőítsék az Atyát 
ki mennyekben van, semmint a zajos látványokat, f. hó 9-én 
egészen meglepöleg, teljes csendben érkezett városunkba : 
mint a nap félcsendben, mennydörgés és villámlás nélkül kél, 
s hajnala mégis mily idéző és hatása mily áldásos : ugy egy-
házunk e dicső napja is csendben jön, de magával hozza 
széles tudománya kincseit s magasztos lelkülete lángjai t , 
hogy ragyogjon mint szellemi nap a magyar égen és sziv-
melegével tenyészsze az igazság és boldogság isteni gyümöl-
cseit. Sokkal rövidebb volt a beiktatásig eső határidő, sem-
hogy a hírlevelek a terjedelmes megye minden zugát bejár-
hatták volna; mégis Szakolczától— Budapestig, Szigetköz-
től — Selmeczbányáig lakó nagy számú vendégeink érkez-
tek, kivált az illető papság rendéből. 15-én egész városunk 
megtelt vendég- és pezsgő élettel, megjöttek a nemes lelkű 
egri érsek, a szombathelyi, csanádi, váczi, fehérvári és győri 
megyés püspökök,a pannonhegyi főapát, a zirczi apát, a scó-
tok apátja, a csornai prépost, 12 káptalan képviselői, számos 
apát és prépost, ugy a szerzetes rendek főnökei, 50 esperes 
és ennek számát meghaladó plébánosok és segédlelkészek, 
megjöttek a megyei négy papnevelde, tudományos egyetem 
hitkarának, Győrnek,és Székesfehérvár városának, — mint 
a herczeg anyavárosának — tiz tagból álló küldöttei, ugy 
hogy a vendégek száma 400-at meghaladná, kik maj. 15-én 
délelőtti 11-kor és délesti 4 óra után egymás után tisztelked-
tek ő hgénél. 

A beiktatás elöestvéjén a kir. város, mely a többi vá • 
rosbeliekkel együtt a fökáptalan megkeresésére a vidéki ven-
dégeknek szállásokkul is egész készséggel kedveskedett, ha-
tósága és polgársága kivánta beköszönő hódolatát országra 
szóló nyilványossággal a magas érkezőnek kijelenteni, s 
azért nagyszerű fáklyás-zenét rendeztek, mely a város hosszú 
utczáin sok nemzeti zászló és roppant néptömeg kíséretében 
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húzódván, az érseki téren megállapodott, hol a dalárda szép 
dalait még szebb lelkülettel elhangoztatván, közben a tömeg 
magas és óriás hangú szónoka, Esztergom országgyűlési kép-
viselője, Besze János emelte föl szavát, s neki sajátos fel-
tűnő, gyújtó, lelkesitő szavakban jelesen tolmácsolta ő hgé-
nek Esztergom fiúi és leányai hódolatát és szép reményeit, 
meg szerencse kivánatait, melyet a nép ezrei légrázó élje-
nekkel kisért, melyek tartósan megharsánytak legkivált ak-
kor, mikor ő hersge palota ablakairól szép csengő, jól érthető 
hangon sz. István király (kinek itt vala bölcsője, ki itt ajánlá 
föl országát sz. Mária pártfogásába, mely mellett ez maiglan 
fönállott) szellemében atyai óhajait, majd köszönetét és ál-
dását valóban hatásosan leszavalta. Szivemelő azon atyai vi-
szony, melyet a lelkiatya es hivei között a Mindenható meg-
szabott ; de nemesek annak sorjai, édesek gyümölcsei, nagy-
szerük áldásai, ha őszinte szeretet, igazán Jézus szellemében 
föntartatik és virágoztatik ! 

Május 16 ának hajnalát katonai zene — melyet az ér-
seki város polgársága Váczról ez alkalomra nyert ide — és 
Boldogasszony százmázsás harangjával együtt szóló mozsa-
rak hangversenye rendkívüli élénkké tettek, a házak pedig 
nemzeti és érseki zászlókkal ünnepi külsőt nyertek ; a nagy 
mozgás és élet 6 óra után fejlett ki, midőn a nagy közönség 
a vár felé kezdett hullámozni, melynek déli foki árbocza ün-
nepileg fellobogózva, a basilika épülő félben lévő homlok-
oszlopzata pedig zöld diadal lombozatokkal fölékesítve va-
lának. 

A püspök urak ö herczegsége palotájában gyűltek 
egybe, a többi papság pedig a basilika sekrestyéjében. Pont-
ban 8 órakor a város összes harangjai és taraczk-zengések 
között ment föl székesegyházába a püspöki kar kíséretében 
hatos diszes fogaton ő hgsge, hol őt a templom előcsarnoká-
ban várták hermelines nagy cappáikban, — ez honunkban az 
esztergomi főkáptalan diszöltönye,—és egyéb társkáptalanok 
és többi papság, s a káptalani főméltóság által a békekereszttel 
és szentelt vizzel fogadhatván, majdan tömjén illatfüstjével, 
üdvözöltetvén,a,Te Deum' éneklése mellett egyenesen a szent-
ségoltárhoz mentünk, hol ő hge kissé imádkozván, azonnal 
pluviálét öltve ama kitünőleg szép ezüst pásztorbotot vevé 
kezébe, melyet a győri káptalan kegyelete ajánlott fel fáj-
dalmasan vesztett volt főpásztorának (melyen is ily fölirás 
látható : „Principi primati AEppo Strig. Joanni Simor. Pro 
multis modicum dat tibi gr'atus amor. 22-a febr. 1867, capit. 
Cath. Jaur ." s igy föpásztorunk mint egy dicső múltja em-
lékeinek boldogító öntudatával lépett országunk első egyházi 
t rónjára ; s a káptalan elsődje által felhangoztatott hála-
ima után — kétségkívül az Isten nagy áldása, ha az elárvult 
egyház főpásztort nyer, s az áldás annál nagyobb, minél 
előbb és oly férfiúban nyujtatik, ki Isten szive szerinti, s igy 
érette annál bensőbb hálával áldandó az ég — ő hgsége 
legott főpásztori szavát emelte székeskáptalanja és megyéje 
papságához, majdan a magyar nyelven szerkesztett s gyö-
nyörű kiállítású apostoli királyi kinevező és adományozó 
oklevelet m. Lipovniczky István cz. püspök és esztergomi 
káptalanbeli által kihirdettette, s utána a szentséges pápá-
nak megerősitő bulláját s illetőleg apostoli iratait, — melyek 
az egyház világnyelvén szerkesztvén, a néphez szóló irat 
mégis magyar forditásban, — Szabó József p. praelatus és 

kanonok ur által felolvastattak. Ezután a főkáptalan ez idő-
ben első méltósága m. Lipthay Antal cz püspök és olvasó-
kanonok szinte egyházunk nyelvén remek szerkezetű be-
széddel a legkedélyesebben és hatásteljesen üdvözlé a főpa-
pot a káptalan és megyei papság nevében, őt a sz. törvé-
nyek értelmében mindnyájunk tisztelete, szeretete és enge-
delmességéről biztosítván, minek bizonyítványául végül 
alázattal fölkéré őt, hogy a főkáptalant s az összes megyei 
papságot szabályszerű hódolati kézcsókra bocsátani méltóz-
tassék. E nagy hatású beszéd után következett a beiktatás-
nak egyik szebb momentuma, midőn érsek-urunknak a 
káptalan öregeitől kezdve valamennyien a szertartás sze-
rint térdethajtva, kézcsókkal hódolatokat tanusiták, s a 
nemesszivü főpap hódoló tanácsnokait, káptalana minden 
egyes tagját a sz. béke csókjával ölelte fel, és e kegyes 
leereszkedésével fölgyujtá a sziveket, föl a kegyességnek 
kegyeletére, föl a nyájas alázat, a keresztény erények ez 
anyjának, szeretetére. — Az összes megyei papság hódolata 
után ő hge folytatta a papsághozi latin szónoklatát, melyet 
a keresztény bölcsészet egyik remekének, az egyházias 
szellem oly tükrének mondhatni, melyben nem az idealista, 
hanem canonszerü fő- és alpap példányképét föl kelle ismer-
nünk és — meg is szeretnünk. 

A hosszas és nyomtatásban megyeszerte közlendő be-
köszöntő valódi trónbeszéd után a székfoglaló főpap süve-
gesen a szószékre lépett, s a nagyszámú hívekhez magyar 
beszédet tartott, ép oly világosan, amily kimeritőleg a püs-
pök fogadalmait és kötelességeit hivei iránt s viszont a hivek 
kötelességeit főpásztoruk iránt oly apostoli tűzzel fejteget-
vén, hogy azt a hosszura nyúlt szertartások daczára is min-
denki elragadtatva hallgatá, és sokan ragadó fohászokra 
fakadnának. Neki az Ur valóban igét adott nagy hatalom-
mal : mert a tiszta evangéliumot példa- és szóval buzgón 
szereti hirdetni, és szerencsés meggyökeresiteni. 

Befejezésül következett az ünnepi szentmise, mely 
alatt a pontificans érsek urat a csanádi és győri püspökök 
környezték, és vidéki káptalanok küldöttei szerkedtek ; a 
karon pedig Seyler Károly jeles székesegyházi karnagynak 
ez alkalomra szerzett szép miséje adatott elő, hol több pesti 
és helybeli zenész és énekes, többi közt az udvari dalmüvész 
Stéger is működött. — Mise végével ő hge ez alkalomra a 
szentszéktől nyert hatalmánál fogva a jelenvoltakra teljes 
búcsúval járó apostoli áldását adta. 

Isteni szolgálat után, mely 12 % órakor befejeztetett, 
némely küldötttség ő hgségénél udvarolván, majd az összes 
vendégkoszoru három terembe gyülekezett : az érseki palo-
tába mintegy 100, a semináriumba 220, a főrdő teremébe 
100, s a többi szét a kanonok uraknál, és megtartatott a 
herczegi áldomás, hol ősi szokás szerint a fölvillanyozott 
kedélyek hatalmas pohárköszöntésekre fakadtak ; a katonai 
zene lecsendesittetvén, ő hgsége nyitotta meg a táblaszó-
noklatokat, ő szentségét és apostoli fejedelmünket lelkesen 
éltetve, mi kitörő összhangzatban az egész városban visz-
hangoztatott, miután a mozsarak jelt adtak volna; nyomban 
a főkáptalani megbizott Szabó József praelatus ékesen üd-
vözlé a nap dicső hősét, ö hgét ; s igy Bartakovics érsek ő 
exája a püspöki kar részéről, gr. Cziráky János a magyar 
kereszt, kath, hivek nevében egy szinte félóráig tartó ihlett 



szónoklatban ; — utána Hamar Pál ő nga a m. kir. közala-
pítványok igazgatója, mint esztergomi birtokos ugyan Esz-
tergom nevében igen elmésen ; majd a tüzes és élezés toasz-
tirozó Sujánszky prépost a pestiek nevében. Es eközben 
belépett a posta, a távirati sürgönyt kézbesité az ünnepelt 
elnök érseknek, melyben Pestről az országképviselők szá-
mos aláírással, — köztök a hon bölcse és lángkeblü fia 
Deáké is -— szerencsekivánataikkal kívánták az ország 
főpapját székfoglalása szép ünnepén megtisztelni. Ez is ha-
talmasan fokozta a közlelkesültséget. A papneveidei terem-
ben Bubla K. és Mayer I. kanonokok, Rendek és Imádi espe-
resek és mások látták el a jókedvű nagy vendégközönséget 
szellemi élvezettel. — A fürdői teremben pedig az elnöklő 
Szuppan Zs. kanonok ur, majd a virágos nyelvezetű Ondrej-
kovics pleb. és több más hangoztatták a közérzületet, mely 
átalában a legvidámabb hangulatu vala. 

Ebéd alatt mind a három táblánál az alkalmi latin és 
rr 

magyar versnyomtatványok egész özöne osztatott szét. Osi 
jó szokás ez is, mely alkalmat nyújt a szellemi virágos ker-
tek mintegy tárlatával az életet költőisiteni. Kezünkbe 12 ily 
alkalmi nyomtatvány kerültés pedig latinö: a főmegye papsága 
nevében Buday Józseftől ; a kegyes rend részéről Szepesy Im-
rétől ; a panonhegyi szent Benedek rendjétől ; a szálkái es-
peresi kerület nevében Ondrejkovics János plébánostól ; a 
pesti középponti papnevelde nevében Z. F. — Magyar 7 : a 
zirz-cisterci szerzettől ; a csorna-premontrei kanonok rend 
nevében Laky D. ; az esztergomi papnevelde növendékei ré-
széről ; — a sz. Benedek r. esztergomi székháza részéről ; a 
csalóközi somorjai kerület nevében Sárvány Endre pleb. — 
Ponori Thewrewk Józseftől; és Mátyusfölditől. — Ezeken 
fölül a beiktatása alkalmára dr. Franki Vilmos és Rátli Ká-
roly „Dallos Miklós győri püspöknek politikai és diploma-
tiai iratai (1618 —1626)" czimti igen érdekes és 234. lap 8-d 
rétü könyvet tettek közé, melylyel a tudomány s kivált tör-
ténelem is nyert (erről hihetőn az irodalmi rovat is fog szólni 
a maga idején.) Hogy a nap öröme teljes legyen, ő hge a 
szegények könyeit le kivánta törleni, és köztök városunk-
ban 500 forintot méltóztatott lelkészeik által kiosztatni. 

Délesten a vendégházak rajzottak, az élet zsibongott, 
mert a jó kedvű vendégek lábra keltek s egymást látoga-
tásaikkal örvendeztették, még az est be nem állott, amikor 
a viziváros, sz. Tamás és sz. György mezővárosok polgárai 
rendeztek igen meglepő fáklyás-menetet ö hségének, derék 
szónokuk Vezér János vízivárosi biró levén, s az egész vá-
rosban kivilágítással mintegy derű fényben hirdette ama 
fiúi hő érzetet, ragaszkodást, örömet és szép reményfényt, 
melyet ő hge jövete szerzett. 0 hge 8 órakor méltóztatott a 
kivilágítást szemügyre venni, mely körút alatt az éljenző 
nép kocsiját folyvást körülözönlötte. lm a kath. nép tud, 
akar is lelkesülni, tud, fog is Sión őrei mellett fölállni, s 
tudja tekintetűket támogatni, lelkületűket hangolni, tevé-
kenységüket óhajtani ; s ez ugy van jól, hogy összetartsunk, 
közreműködjünk: mert az egyház legszentebb, legfontosb 
közös ügyünk, mely testi-lelki jólétünkről, üdvösségünkről 
gondoskodik, és intézménye isteni levén, áldásai biztosítot-
tak, a világvégezeteig bizonyosak. . . . 

Esztergom ritka szép, mondhatni magasztos napja igy 
folyt le, s azóta a vár fokán ott leng az érseki fehér-kék lo-

bogó, fönnen hirdetve, hogy az ország főpapja hg.-primása 
székhelyén van, hogy innen vezérelje a magyar egyházat 
szép hazánk boldogitására. 

Ünneprajzunkat a költő szavaival zárjuk be : 

„A babér és a kegyelet füzére, 
Legyen a mai ünnep diszjele ; 
És Sión legfőbb papja szent fejére 
Ragyogjon örök fénysugár vele ! 
Oly égi fény, mely minden sugarával 
Egy-egy malasztot, egy-egy tidvet ad ; 
Üdvét, minőről földi lény nem is hall, 
Mely bájol, éltet, ihlet, elragad ! 
Mely érti a sziv dobbanásait, 
S a dobbanás szerint rezg és hevít ! 

De a főáldást maga a nagy Isten, 
Mindenható kezével adja rá ! 
Hogy e honnak, — trón, nép s hit érdekében — 
S mindenben légyen mindene soká! — 
Aldó ölén a szelíd kegyeletnek, 
Vezesse a szerencse csillaga 
A csendes révbe, mely után epednek 
A trón hatalma és a nép joga ! 
S ekkor csak azt add édes Istenünk, 
Hogy soká éljen herczeg-érsekünk !" (Laky.) 

M. L 

VESZPREM, maj. 18-án. Mária hava 1-én Veszprém-
ben délelőtt a nm. püspök urnák elnöklete alatt, egyházme 
gyei köztanácskozmány tartatott. Szokás szerint részvevő 
tagjai valának : a ft. káptalan, mind a 18 kerület alesperese, 
minden egyes kerület által képviselőjéül megválasztott, és 
utasítással ellátott ugyanannyi plébános; és a központi alsó 
papság szintén utasított két követe. — Egyházmegyénk kép-
viselete azon ,Domonkos' nevezetű papi nyugdíjintézet élet-
érdekében gyűlt egybe, melyet m. és. ft. vásony-vásonkeői 
gróf Zichy Domonkos püspök ur, mint az idő szerint mélyen 
tisztelt főpásztorunk, a ft. káptalan nemes hozzájárultával, 
és az egyházmegyei papság áldozatkész közreműködésével 
oly paptársaink eltartására nagylelküleg kezdeményezett, 
és hozott létre, kik az Ur szőlőjében a munkálkodásra, akár 
öregség, akár ideje korán beállott folytonos betegség, vagy 
más véletlen lelki-testi szerencsétlenség következtében, te-
hetetlenekké válnak, melynek növekedését mostani nm. 
püspökünk, valamint fökáptalanunk is mindeddig tetemesen 
elömozditani kegyeskedtek, és melyet a közvetlenül érdek-
lett egyház-megyei áldozárok, részint a meghatározott ala-
pítványi töke letételével, részint az előszabott évi adomány 
pontos befizetésével, oly örvendeztető állapotba helyeztek, 
hogy most már az intézet tőke-összege hatvan ezer forintot 
meghaladja. 

Nm. főpásztorunk miután elnöki megnyitó beszédét el-
mondá, az igen érdekessé, és élvezetessé vélt eszmecsere 
folyta alatt, újból bebizonyult, hogy vajmi megható, a keb-
let lelkesedésre gyulasztó, s ernyedetlen előre törekvésre 
serkentő jelenet : sokaknak azon egy nemes czélra irányzott 
szövetkezése, és o szövetkezés iránti hűségnek egyértelmű, 
egy szívvel-lélekkel tett nyilvános bevallása. A tanácskoz-
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mány egyes részleteibe nem ereszkedvén, annak csak is ezen 
főbb határozatait vélem jónak e becses lap t. olvasóival 
tudatni. 

1) Az 1860-dik évi tanácskozmány 1-sö pontja, mely 
szerint a Domonkos nyugdíjintézet részére évenként fize-
tendő szeretetadomány, minden megszorítás nélkül, hat évre 
megajáltatik. A jövő tanácskozmány idejére nézve ő nagy-
méltósága közohajtással egyezőleg kinyilatkoztatni méltózta-
tott, mikép ezentúl nem minden hatodik, i.anem minden 
harmadik évben fog az intézet ügyében a tanácskozmány 
megtartatni. 

2) O nméltósága által az 1860-i tanácskozmány alkal-
mával megyei határozattá emelt azon rendelet, miszerint a 
Domonkos nyugdíjintézet javára minden egyházmegyei pap 
legalább 5 o. é. ftot végintézetileg hagyni tartozzék, ezentúl 
is érvényében föntartatik. 

3 ) A jövőben leendő kanonokok, és gazdagabb java-
dalmasok által, kineveztetésök alkalmával a Domonkos 
nyugdíjintézet gyarapítására adandó tetemesb szeretetado-
mány meghatározása fölött előbb az egyházkerületek ta-
nácskozzanak, és amiben megállapodnak, azt ő nagyméltó-
sága elé terjeszszék, ki az igy nyilvánulandó közkívánat-
nak engedve, nem fog késni azt megyei határozatul (statú-
tumul) kimondani. 

4) A 1860. tanácskozmány azon pontja, mely szerint a 
nyugalmazottak, az intézet részére az évi járulékot megadni 
nem tartoznak, épségben hagyatik ; mindezáltal a hozott me-
gyei határozat értelmében, az intézetnek végrendeletileg ha-
gyományozni, ők is köteleztetnek. 

5) Hogy az intézet pénzvagyona minden eshetőség el-
lenében maradandólag biztosíttathassák, annak ingatlanba 
leendő fektetése elvileg ugyan elfogadtatik ; de a dolog czél-
szerü kivitele, az elvileges megállapodás gyakorlati valósí-
tása czéljából egy bizottmány kiküldetése elhatároztatik, 
azon meghagyással, miszerint az érintkezésbe tevén magát 
szakértő, tapasztalt és jó lelkű előkelő világi hitsorsosainkkal, 
szabatos és gyakorlatias tervezetet készítsen, mely az egy-
házi kerületekkel közöltetvén, s azok véleménye is meghall-
gatás végett kikérettetvén ennek utána a kivitel legczél-
szerübb módozatára nézve, ü nagyméltósága föl fog kéretni, 
hogy kegyesen intézkedni méltóztassék. 

7) Azon egyházmegyei határozat, miszerint minden-
nemű fokozat eltörültetvén, minden munkaképtelen, tekin-
tet nélkül a korra, rangra és szolgálati évekre, azon egyösz-
szegü évi nyugdíjban részesittessék, jövőre is épségben 
tartatik. 

8) A nyugdijazandók évenkénti nyugdija 500 o. é. 
f tra emeltetik. Egyúttal pedig ez ujabb határozat, a jövő 
félévtől kezdve a már ezelőtt nyugdíjazottakra nézve, visz-
szaható erejűnek nyilvánittatik (Mihez képest ezek is 500 
o. é. ftnyi évi nyugdijt nyerendnek.) 

10) O nmlga az egyházmegyei papság abbeli óhajtá-
sát : miszerint a már nyugalmazott, de idő folytával netalán 
munkaképesekké vált paptársaink ismét rehabilitáltatva al-
kalmaztassanak, és ez esetben természetesen nyugdíjban 
többé ne részesüljenek, megyei határozottá emelni méltóz-
tatott ; az illető egyházkerületek kötelességében állandván, 

őket a nmlgu püspök urnák elhelyezés végett, lélekismeret 
szerint, följelenteni és ajánlani. 

Ugyan Mária hava 1-ei délutánra a veszprémi egyház-
megyei papság képviselete egy más gyűlésre is meghivatta-
ték — vendégül, lelkes növendékpapjaink Pázmányköre 
által. Ennek az alapszabályok szerint főczélja, hogy a theolo-
giai tanulmányok idején kivül, az illető tagok magukat 
mind elméletileg, mind gyakorlatilag az egyházi szónoklat-
ban kiképezzék. Evégre hetenkint közgyűlést tart a kör, s 
ez alkalommal rendesen öt — hat szónokló egyházi beszédet 
vagy más szónoki müvet ad elő, mifölött aztán több tagnak 
bírálata következik. Elméleti kiképzésöket pedig szent-be-
szédek fordítása, vagy részben eredetiek kidolgozása által 
iparkodnak előmozdítani. S hogy ez utóbbiban annál na-
gyobb örömmel eljárjanak, és hatékonyabb tevékenységre 
ösztönöztessenek, évenként a forditmányokból egyrészt sajtó 
utján — mint már tavaly dicséretesen tevék is — közre-
bocsátanak, hogy igy évek folyta alatt teljes szent-beszéd-
gyűjteményt juttassanak a pártfogó előfizetőik kezeibe ; ily 
módon akarván fáradozásukat másokra nézve is haszno-
sítani. 

E nemes törekvés dús sikerét lelkesedésre ragadó 
örömmel szemlélők az említett napon, amidőn is a Páz-
mánykör t. elnöke megnyitván a közgyűlést, miután a mult 
gyűlés jegyzőkönyve fölolvastatott, a következő tagok meg-
lepőleg jelesen szónokoltak, szavaltak és tartának fölolva-
sást, tele tűzzel, tele hévvel a nagyszámú díszes közönség 
várakozását jóval fölülmulólag. Úgymint Szűcs Móricz „A 
szentek unokáihoz" Mindszentytől ; Zombory István „Az 
özvegy asszony" Tóth Kálmántól ; Schaducz Rezső „Töre-
dék, a papság a történelemben" a szikla-erős egyháznagy, 
Vícari freiburgi érsek körleveléből, melyet a kör magyarra 
is fordított, és főt. Márki Ignácz v. püspök és nagyprépost 
ur méltósága köztudomásu bőkezűsége folytán kiadott, a 
begyülendő jövedelmet péterfillérül szentatyánknak szán-
ván ; Jóó János ur „Néhány szó a leviharzott gyászidők 
tévelyei fölött ;" töredék „A világ átalakítója" czimü mun-
kából ; Fekete Gergely, Tompa Mihály „Lidércz"-ét ; „tu-
dós" költemény ugyan Fekete Gergelytől, fölolvasta a szerző. 
Ezen költemény bírálatát fölolvasta Gallubich Dénes. E 
fölolvasott bírálaton kivül, a szónokok szónoklása és illető-
leg szavalása fölött rögtönözve mondának többen a kör 
tagjai közöl fejből itészeti bírálatot, csakhogy oly tulszigoru 
módon, hogy nt. Szabó Imre iszkászi plébános, esperes és 
országgyűlési követ ur a vendégkoszoru élénk helyeslése 
közben, a szónokokat határozottan pártul fogá, és őket mél-
tókép kiemelé. 

Pázmánykör aztán dalárdává alakulva, a legderültebb 
hangulatba varázsolt t. közönséget a következő dalok- és 
énekekkel gyönyörködteté : Ima „Az éji szállás Granadá-
ban" cz. dalműből. Ezt közkívánatra a dalárda ismételni is 
szíveskedett. Ezt „A válás fájdalma" c.z. dal váltá föl. Végül 
szabatos összhangzással, a magasztos dallamu „Regina coeli 
laetare"-t éneklék egyházmegyénk reményei, a legtisztább 
örömáradattal ömlesztvén el mintegy átszellemült keblein-
ket. Megjegyzem még ehelyt, hogy az idő rövidsége miatt a 
jövő pázmányköri gyűlésre maradt 1) „Kilátásunk" Ádám 



Jánostól; és 2) „Váljon törvény-e a közlelkismeret?" Kettc-
lertől, fordította Szentes István. 

Szent Ágoston szerint : „Inter pastorale officium, et di-
vinum judicium, sit aliquod intersticium." Ily és pedig lélek-
iiditö es annyira fölvillanyozó interstitiummal kedveskedék 
a t. Pázmány-kör a veszprémi egyházmegye küldötteinek 
ez imént leirt kedélyes ünnepély rendezésével, hogy min-
denki sietett az elnöki asztalhoz pénzadományban is letenni 
a méltó elismerés adóját, hogy annálfogva is gyámolittassék 
a nemes irányú kör szellemi segédszereinek megszerzésé-
ben. E sorok irója pedig visszasohajtott elmúlt ifjúságára, 
azon korra, mely legalkalmasabb idő a lélek müvelésére. 
Ugyanazért vajmi jól teszik lelkes növendékeink, hogy han-
gyaszorgalmú tanulásuk és példás magukviselete által szent 
egyházunk és drága magyar hazánk egyesült javára válni 
mindenkép igyekeznek ; jól teszik, hogy elörelátólag arról 
gondoskodnak, miszerint a papneveldében töltött minden 
órá juk , és pillanatuk egykor az édes visszaemlékezés 
éveivé változzék át , és hogy mindig föltalálhassák Isten 
után önmagukban azon nemes élvezetforrást, mely képe-
sekké teendi őket soha nem keresni oly kedvtöltéseket, me-
lyeknek rabjai, a világfiai. Ugy engedje a Magasságbeli, 
hogy szeretett növendékpapjaink, ha majdan a lelkipásztor-
ság ezer nemű terheiben és főleg — in hac iniquitate tcmpo-
í'um — nem sok vigaszában is résztveendenek, szenvedelmes 
vágygyal fölvilágosítsák a tudomány, ékesszólás, és fed-
hetetlen élet szövétnekével mindazokat, kik a sötétben té-
velyegnek, s kikről annálinkább kell szorgoskodni, mennél 
nagyobb szügségök van arra, hogy a hitbeli tudatlanságtól, 
és bűntől megmentessenek. Ha nem őrizkedném azon igen 
tisztelt férfiak tisztébe avatkozni, kiknek bölcs fölügyelete 
és vezetése alatt derék növendékpapjaink állhatni szeren-
csések, ugy ezt kötném ifjú szivökre : „Homines ad Deum 
nulla re propius accedunt, quam hominum salutem procu-
rando : nihil habet nec fortuna vestra május, quam ut possi-
tis, nec natura vestra melius, quam ut velitis servare quam 
plurimos." Isten velünk és az ö szent oltalma ! 

Devics József. 

ENDRE-FALVA, april 29-én. Három dolog van, mely 
az embert a tökéletesség és boldogság felé segítheti : a ta-
pasztalás, okosság és a vallásosság. A jó nevelés mind a há-
rom pontra elkerülheti énül szükséges, mert nincs az a rosz, 
nincs az a vétek, melynek, ha nem kútfeje, legalább elő-
mozdítója a rosz nevelés ne lett volna. Azért kik a nevelést 
szivökön hordozzák, legnagyobb jótevői az emberi nemzet-
nek. — Ezen üdvös eszme vezérelte azokat is, kik közsé-
günkben egy uj iskola minél előbbi fölépítéséhez közremű-
ködtek. Örömtelt kebellel tudatjuk, hogy községünk, a régi 
iskola helyett összegyűjtött fillérjein oly iskolát emelt, mely 
e vidéken nagyságára, czélszerüségére és fekvésére nézve 
ritkítja párját ; april 29-én történt az uj iskola ünnepélyes 
megszentelése főt. Blaskovícs Ferencz karansági pleb. és 
esperes ur által. Hét órakor sz.-mise tartatott, sz.-mise után 
ajtatos körmenetben vonultunk a megszentelendő iskola-
házhoz. Elvégződvén az egyházi szertartás, főt. Blaskovícs 
Ferencz esperes ur a hívekhez fordulván, velős beszédjében 
kiemelte, mennyire szerencsések az endrefalvi hivek, hogy 

egy diszes iskolával dicsekedhetnek, kiemelte a kath. anya-
szentegyház gondoskodó s üdvárasztó ténykedését az ifjú 
nemzedék nevelésében. Beszédje végén áldást kért a Min-
denhatótól tek. Dömök József főbírónkra, és az ünnepélynél 
szinte jelen volt tek. Bakó Imre ur volt kerületi szolgabi-
róra, kik iskolánk ügyében legnagyobb szorgalmat tanúsí-
tottak, s kikre mindenkor édesen fogunk visszaemlékezni ; 
áldást kért a község elöljáróira, kik az épités körül magok-
nak igen szép érdemeket szereztek ; áldást kért továbbá a 
köztiszteletben álló Pogány András helybeli plébános úrra, 
hogy tisztes aggságában láthassa sokáig mint csírázik ki, s 
mily szép gyümölcsöket hoz azon jó mag, melyet hivei kö-
zött elhintett ; áldást kért t. cz. Nagy József tanitó úrra, ki 
a nevelés terén közelismeréssel kezdettől fogva mindig fá-
radhatlan szorgalommal, kisded növendékei szeretetét birva, 
örömmel működik ; áldást kért végre a hívekre, kik gyer-
mekeik jövő boldogságáért nem sajnálták filléreiket össze-
rakni ez uj iskola fölépítésére. A sz.-beszéd után visszatér-
tünk körmenetileg ismét a templomba, Istent áldva és ma-
gasztalva az ő müveiben. Es ezzel bevégződött az iskola-
szentelési szertartás. Adja Isten, hogy a társadalomnak hasz-
nos tagjai kerüljenek ki az uj iskolából. 

B.. .. 

ROMA, apr. 24 én. N.-csütörtökön közelítőleg megle-
hetett becsülni a szenthét szertartásaira Romába sereglett 
idegenek számát, és azóta minden vonat, és minden hajó uj 
vendégeket hozott. Húsvét első napján az áldás alatt sz.-
Péter tere szó szerint a zsúfolásig megtölt emberekkel. Az 
„urbi és orbi" áldás oly benyomást szokott itt rendesen 
gyakorolni, melynek senki sem állhat ellene. IX. Pius, da-
czára 75 éves aggkorának,az áldás szavait oly hangon mond-
ja, miszerint azokat a 300 méternyi hosszú tér minden ré-
szein tisztán lehet érteni. Fejedelmek, herczegek, a diplo-
matiai testület tagjai, és más kitűnőbb személyiségek külön 
állványon foglalnak helyet, melyen ez évben láttuk a nápo-
lyi királyi család tagjait, a wiirtembergi herczeget, Otto ba-
jor herczeget, és az egyptomi alkirály unokaöcscsét. Az 
olasz zarándokok és utasok száma ez évben rendkívülien 
nagy volt. Egész serege azon egyházi férfiaknak, kik 1860 
óta akadályozva voltak a romai utat megtenni, eljöttek aj-
tatosságukat itt végzendők. Volt vagy 40 s néhány senator, 
és 100 képviselő, kik az országgyűlési szabad napokat fel-
használták. A szentatya egészsége a nagyhét fáradalmait 
diadalmasan legyőzte. Minden szertartáson jelen volt a Six-
tínában, és Péter templomában. Húsvét első napján szokott 
módon a pápai oltárnál a szentmisét fényes segédlettel ő 
végezte. A szertartások közé esett szabad órákban kihall-
gatásokat adott. Egyes 50, — 100, — 300, — 500 főnyi csa-
patokban járul tak ilyenkor a hivek atyjukhoz, rendesen a 
„térképek termébe" vezettetvén. A pápa ilyenkor rendesen 
néhány főpaptól környezve trónon foglal helyet, ha az idő 
engedi, kis beszédet mond és azután áldását adja. E hó 20. 
például 1,200 embert fogadott ex omni tribu et lingua. Ezek 
között legtöbb amerikai, sok protestáns, különösen angol 
prot. hölgyek, kik tolakodók egész a szemtelenségig. Egyik 
ezek közöl nem akart térdre borulni az áldás adásakor, sőt 
meg sem hajolni. Egy kath angol tisztnek illedelmes, de ha-
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tározott hangon tett megjegyzésére végre engedett. A pápa 
ez alkalommal különösen a hölgyekhez fordult, emiékeze-
tökbe idézvén, hogy nőknek jutott a kegyelem Jézust feltá-
madása után először láthatni. A külföldi katholikusok 24-én 
fogadtatnak a pápa által, mely alkalommal üdvözlő feliratot 
nyújtanak át. 

VEGYESEK. 
Kaptuk az erdélyi püspök körleveleinek folyamából 

az utolsó ivet. A nm. s főt. püspök, miután Lonovics J . ér-
sekért az ünnepélyes gyászmise a székesegyházban már 
megtartatott, megparancsolja, hogy minden plébános „ob> 
servato ritu collectam pro defuncto archiepiscopo" a legkö-
zelebbi misében vegyen fel. — Közöltetik azon tisztelettel-
jes levél is, melyben a püspök Haynald Lajos érsek urnák, 
kineveztetése alkalmából, saját, papjainak, s hiveinek nevé-
ben üdvözletet küld. — Mélt. Szabó F. főhadnagy Kolosvá-
rott kath. nőneveldét, illetőleg magyar kath. tanodát három 
háznak és 12,000 ftnak tőkéjével megalapítván, ezt örökre 
az erdélyi kath. püspök igazgatására bizván, megegyezik 
abba, hogy e nőneveldét apáczák vezessék. — Doboka vár-
megye Szent-Jakab községében 14 család tért át az ev. val-
lásról a kath. egyházba. Ezt a püspök közörömre, középü-
lésre hirdeti. — Az „Egyházi és iskolai Hetilap"-ot ajánlja 
a plébánosok szellemi és anyagi pártfogásába, maga részéről 
e lapra évenkint 1000 ftnyi segélyt biztosítván. — Megpa-
rancsolja a papoknak, hogy minden tagosítás alkalmával, 
miután tapasztalás szerint több helyütt a plébániák az ő bir-
tokukban és más jogos illetékeikben megcsorbittattak, a 
püspökhöz kimerítő tudósítást küldjenek kellő intézkedés 
végett, s egyúttal közli a legfelsőbb nyiltparancsokat, ren-
deleteket, melyek a tagosításoknál szabályul szolgálnak. — 
Hirdettetnek némely könyvek, adakozások, különösen a 
szent-László-társulatra és egyéb szent czélü társulatokra. 
Az előbbire bejött 221 fr. 65 kr. o. é., az amerikai missiókra 
25 f r , az afrikaiakra 25 fr., a szentföldiekre 35 fr., Jézus 
szent gyermekségéről nevezett társulatra 45 fr., szeplőtelen 
fogantatásról nevezett társulatra 15 fr., a károsultakra 25 
fr., péterfillér 45 fr 4 kr., összesen 457 fr. 19 kr. o. é. 

A szentatyának benyújtandó album ötödik lapját a 
kath. olaszok következő felirattal ékítik, mely Nápolyról 
szól : „Neapolis ad Pium IX. P. M. — Anno MDCCC post 
martyrium principis apostolorum — qui apud nos diversatus 
— s. Asprenum episcoporum urbis nostrae primum rite ini-
tiavit — Pium IX. magni apostoli successorem venerati — 
laetamur Neapolitani quod sicuti Romae tot labentibus annis 
in tanta rerum iniquitate — numquam defecit maximorum 
pontificum series — item nostra erga illos fides observantia 
religio per omnes temporum vices inviolata permansit." 

A tudós barnabita Vercellone ujabb, 47 lapon futó 
röpiratot adott ki „de authentia singularum partium Vulga-
tae," nyomatva a romai propaganda nyomdájában. Teschen-
dorf ugyanis az evangéliumok Íratásának koráról ugy érte-
kezett, hogy kath. hittudós is aláírhatja ; de Joan. 7, 53,— 
8, 11 de adultéra, és Joan. 5, 4 de angelo ad piscinam de-
scendente részeit apocripheknak mondta.Ezen állítás ellen for-
dul a tudós barnabita, de ugy, hogy az itészet minden igé-
nyeinek megfelelni akarván, rem altius repetiit. 

Folyó év januarban New-yorkban ,egyetemes köztár-
sasági egylet' alakult, melynek czélja az egész világon a 
köztársasági kormányformát behozni, vagy is a királyságo-
kat megdönteni. Tagjait egész világon toborzza, s Európá-
ban Mazzini a fővezér, kinél egyes országokból a tagok ne-
vei beküldetnek, s kitől a fiókegyletek igazgattatni fognak. 
A kitűzött czélra megválasztott eszközök nem léteznek, ha-

nem minden mód, minden eszköz jó, csak a czélt mozdítsa 
elő. Kimondja az egylet azt is, hogy a trónfelforgatási moz-
galmakat mindenütt pártolni, s minden módon elősegíteni 
fogja. A tagok évenkint adót fizetnek az egylet czéljára. — 
Tehát a cosmopolita forradalom, melyről XVI. Gergely 1843-
ban maj. 6. „Inter praecipuas machinationes," és IX. Pius 
1847 nov. 9. „Qui pluríbus" körlevélben szóltak, de senki 
sem hitte a kormányok közöl, most maga magát mutatja be. 

A belga kath. lapok emiitik, hogy a mi fölséges ural-
kodó császári kir. családunk csak azon föltétel alatt kész 
Humbert koronaorökösnek Albrecht főherczeg leányát nőül 
adni, ha az olasz király és a kormány formaliter lemond 
Romáról,és a jelenlegi pápai államokról. Ez ugyan a fölséges 
uralkodó ház vallásosságát bizonyítja ; hanem mély politikai 
ok is rejlik alatta, hogy az olasz kormány és a király ebben 
bizonyítsa be, van-e ereje élni ? Mert aki a pápát bántotta, 
az mindeddig gyalázatos véget ért ; ily szerepre pedig az 
austriai főherczegnőt nem akarják adni. 

Az éjszaki német alkotmányozó országgyűlésen sza-
vazattöbbséggel elvetették azon törvényjavaslatot, mely 
egyenlő vallásszabadságot adott volna a ker. felekezeteknek 
az éjszaki szövetség egész területén. — Ketteler mainzi püs-
pök az ő legújabb müvében nem kért mást, mint becsületes 
szabadságot a kath. egyháznak, íme ezt sem adják meg; a 
szabadelvüség Schleswigből, Oldenburgból, Braunschweig-
tól kitiltja a kath. egyházat. Mindennek meg kell változni, 
és a kath. egyház számára kovácsolt régi békóknak meg 
kell maradni. — Azon fölül a mult, évi háború emlékére 
Berlinben prot. székesegyházat fognak épiteni : tehát a há-
ború vallásos volt szerintök. 

Az orvosi tudomány, habár túlságig hajlik az anyagi-
ságba, úgyhogy a lélek lételét is kész tagadni, mégis min-
den betegség ellen, de különösen a cholera ellen a mérték-
letesség erényét ajánlja. Épen azt, amit a szentírás mond: 
„noli esseavidusin omni epulatione, et non te effundas super 
omnem escam ; in multis enim escis erit infirmitas, et aviditas 
comedendi appropinguabit usque ad choleram." (Eccl. 37, 32) 
Az orvosi tudomány látja,hogy a cholera epekiömlés,az epe pe-
dig a mértéktelen ételtől sitaltólszaporodik.CorneliusaLapide 
17. században irja,hogy a cholera oly betegség,mely ben az epe 
szaporodva kigyúl, kiömlik, s a testet felemészti, összeku-
csoritván a kezeket és lábakat. Azonban az imádság is egyik 
óvszer, mert ez ad bizalmat a lélekbe ; az orvosok pedig nem 
győzik eléggé ajánlani, hogy cholera idején csak ne féljen 
senki. Ajánlják, hogy ne féljünk, de nem képesek módot 
nyújtani a nemfélésre. A katholikus religio pedig ad mó-
dot az imádságban. Romában ezen ima „nil obstat" jel-
leg alatt helyben hagyatott a cholera ideje alatt : „Benedi-
cat te Dominus et custodiat te ; ostendat faciem suam 
tibi, et misereatur tui, convertat vultum suum ad te, et det 
tibi pacem et sanitatem. Dominus benedicat domum hanc, 
et omnes habitantes in ea, ac liberet a fiagello pestis et ter-
raemotus in nomine et virtute Jesu, et per intercessionem 
b. Mariae semper Virginis et s. Rochi confessoris, Sebastiani 
martyris et s. Emidii episcopi et martyris. —- Sanctus Deus, 
sanctus fortis et sanctus immortalis, miserere nobis ! — Per 
intercessionem b. Mariae Virginis et mérita Jesu Christi D. 
N. et s. Rochi confessoris, Sebastiani martyris et s. Emidii 
episcopi et martyris a fiagello pestis et terraemotus,et omni 
malo libera nos Domine ! Sancta Maria ! ora pro nobis,et de-
fende nos a morbo epidemico in nomine Jesu Filii tui Naza-
reni. Amen." 

A fönt közlött esztergomi tudósításhoz utólagosan hozzá 
adjuk, hogy a prímás ő hge a magyar kormányférfiakra is 
emelt áldomás-poharat, éltetvén mindnyájokat egyetemben, s 
az Isten áldásos malasztját esdvén nehéz munkájokra 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkiivy, Galgóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaca és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, május 29-én. 4 1 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-

I pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Registrant. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Registrum. 
Az öntömjénezés füstfellegével borítja el a való 

— igaz láthatárát az elfogultak, és együgyüek 
előtt t. Körmendy Sándor ref. lelkész ur is, midőn 
nem átalja kimondani, hogy „a haza közügyei is a 
protestánsok soraiból választanak első rangú veze-
tőket." ') Bombasticusegy állitás ; hát Deák Ferencz, 
b. Eötvös József, Apponyi György, Andrássy Gyula 
grófok, b. Sennjjev i&L, J P j l á t h György és több 
más, habár különDeiSy^öÄtikai szinezetü, de még 
annyi nagy capacitások hányad rangú vezetők? 
És váljon ők is a protestánsok soraiból választat-
tak-e? 

Mindazon, a mi kisebbitésünkre irányuló di-
csekedések daczára, megtörténik néha, hogy t. el-
lenfeleink is igazságot szolgáltatnak nekünk, leg-
alább fele-részben. Igy a többek közt t. Farkas Jó-
zsef ur, mig a magas clerust minden hazafias érdem-
czimtől megfosztani igyekszik, azalatt az alsó rendű 
kath. papság nemzeti érzületét méltólag kiemeli, 
felőle következőleg irván : „Egy kitűnő, s bókok-
ban fukar prot. iró — igy szól — (t. Gyulay Pál 
ur szavait idézve, ,Vörösmarty életrajza' cz. müvé-
ből —) azt mondja egy helyütt : „Megható jelenet, 
hogy mily nevezetes szerepet játszott a magyar 
kath. alsóbb-rendű clerus nemzeti irodalmunk újjá-
születése korszakában, sokkal nevezetesebbet, mint 
a protestáns. A szegény szerzetesek, plébánosok, és 
káplánok főpapjaiknak hagyva a fényt — jegyzi 
meg eléggé igazságtalanul, — s a protestánsokkal 
való torzsalkodást — az éledő nemzetiség, a zsen-
dülni kezdő irodalom nevében egyesültek a világi 
protestánsokkal. (Miért épen csak ezekkel?) Érez-
ték, hogy van egy pont, hol főleg csak kereszté-
nyeknek, és magyaroknak kell lennünk Faludy-

tól Czuczorig hány nevezetes iró állott elő e lelkes 
J) Prot. 1. 1865. 45. sz. 

phalanxból; amellett mindenütt ott találjuk őket 
hol az irodalom ügye forog kérdésben !" 2) 

S mégis! t. Ballagi ur, annak alkalmából, hogy 
e lapok szerkesztője a mult évi első havi szemléjé-
ben ezt irá: „a földi hazának vannak reánk jogai ; 
de előttünk a földi haza nem czél, hanem eszköz az 
égi hazára;" igen t. ellenfelünk ebből ily következ-
ményt von le: „Tehát Palásthy ur és elvbarátai 
szerint, az egyház kezében a haza csak materia vi-
lis, (nem mi dobtuk oda a hazát zsákmányul a tö-
röknek, hanem Bocskay, Betlen), „melyet csak 
addig respectálnak, mig az ő mennyei czéljaiknak 
megfelel." 3) Mily elferditése a valónak, és kigunyo-
lása annak, mit igy nevezünk „jus bonae existima-
tionis!" Igaz ugyan, hogy a Religio szerkesztője 
kimondta ama incriminált szavakat, de hozzá tette : 
„Ut sine timoré de manu inimicorum liberati servi-
amus illi,in justitia et sanctitate coram ipso ;" hozzá 
tette, hogy: „a pogányság előtt lehetett, és volt is a 
haza végczél, de a keresztény magasabbra törek-
szik. A pogánynak — úgymond — nem voltak jo-
gai a haza irányában ; kinek is volnának jogai Is-
tene iránt? de a kereszténynek jogai vannak a haza 
iránt, mivel a haza nem Isten, hanem aminek lenni 
kell : Isten szerinti rend e földön, mely épen azért, 
mivel isteni rend, a megváltás rendjének alá van 
rendelve."4) 

A „Religio" szerkesztője oly erős érvekkel 
kellő világításba helyezvén — kikapott és eltor-
zitott — fönnebbi nyilatkozatát, ugyan mikép vá-
dolhatja őt t. Ballagi ur és elvtársait arról, hogy 
szerintök „az egyház kezében a haza csak materia 
vilis, melyet csak addig respectálnak, mig az ő 
mennyei czéljaiknak megfelel?" Váljon észszerűb-
ben gondolkodnánk, és a közjónak helyesen fölfo-
gott érdekét inkább előmozditanók-e, ha az égi ha-
zától eltekintve, csak is a földi hazára szögeznők 
szemeinket? íme Talleyrand, a hires franczia állam-

Prot. 1. 1866, 34. sz. 
3) Prot . 1. 1866, 41. sz. 
4) Religio 1866, I. 1-ső sz. 
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férfi, nem tekintett az égi hazára, semmibe vevé, de 
épen azért meg is csalta a földi hazát, és kötelmeit, 
püspöki méltóságát 1789-től kezdve, tiz különféle 
kormányrendszerhez alkalmazkodók volubilis simu-
lékonysággal, és megtagadva politikai elveit, nem 
egyszer urat cserél. Es ez nem is lehete máskép. 
Avvagy a katholikus honpolgár, legyen bár egy-
házi vagy világi személy, nem a hit- és egyház 
hűségében nyujtja-e garantiáját honszeretetének? 
Valójában csak is addig lehet biztos a haza katho-
likus fiainak iránta való hűségéről, mig ők a dicső 
Hunyadyak és Zrinyiek példájára el nem fordulnak 
az égi hazától, hitök- és anyaszentegyházukhoz lu-
ven ragaszkodnak, és a világüdvözitő Isten-ember 
eme nyilatkozata szerint igazodnak: „Adjátok meg 
a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az 
Istené." Ugyan is Urunknak „ezen szózata — mond 
t. Ritter István ur — valamint erélyes protestatió a 
pogány- s különösen a romai caesarocratia és (bár-
mily formában nyilvánuló) állammindenhatóság el-
len; ugy másrészről az embert az, mint szabad er-
kölcsi lényt örök időkre kiveszi és fölszabaditja az 
állam agyonszorító karjai közöl, és (praesumtiv) 
fönnhatósága alól, örökérvényüleg kijelölvén az 
állam hatalmának határait az ember irányában."0) 
I ly értelemben veszszük tehát mi kikiáltott ultra-
montánok e mondatot: „előttünk a földi haza nem 
czél, hanem eszköz az égi hazára." 

T. Ballagi ur, mint látók azt teszi föl felőlünk, 
hogy az égi hazára irányozván tekintetünket, elfor-
dulunk a földi hazától, és nem becsüljük többre 
matéria vilisnél. És mégis, ugyan ő, nem bánná, ha 
a kath. clerus a honszeretet egyik igen erős ténye-
zőjéről, földbirtokáról, melyet szerinte az államtól 
nyert, lemondana.6) Pedig hát b. Eötvös József ur, 
kire t. ellenfelünk velünk szemközt többször hivat-
kozik, egyenesen kinyilatkoztatja, hogy ő is oszto-
zik Tocqueville azon nézetében, miszerint „minden 
nép, mely a kath. clerust fekvő birtokától meg-
fosztja, önmagát fosztja meg a honszeretet és sza-
badság egyik igen erős tényezőjétől." 7) Többire,hogy 
nem az államtól nyerte a kath. clerus fekvő birto-
kát, hanem vagy királyainktól kapta, nevezetesen 
sz. István ráháramlott atyai örökségéből tevé ado-
mányozásait, vagy egyesektől, vagy végre fölsza-
poritotta azokat öntakarékosságából, — e történelmi 
igazságot újból teljes evidentiába hozta katholikus vi-

5) Prot. 1. 1866, 41. sz. 
®) Prot. 1. 1866, 41. sz. 
') Budapesti szemle, 1858,1. köt. 339—340. 

lág egyik legkitűnőbb celebritásai közt álló, a köztisz-
teletü hazánkfia alszászi Vitái Alajos m. k. táblai 
itélő biró ur, azon remek beszédében, melyet a sz.-
László-társulat 1866-ik évi april 17-én tartott köz-
gyűlésén mondott. Kézzelfoghatólag megmutatá t. 
i. a föntisztelt hitbuzgó hazafi, hogy „ha az állam 
azt hiszi is, mikép királya által ő adományozta a 
papi javakat ; még azon esetben sem veheti el a cle-
rustól azokat, miután az adomány-levél szerint azok 
„pleno jure, in perpetuum, irrevocabiliter" ruház-
tattak rá ; minélfogva az — ezen záradék ellen soha 
föl nem szólamlott — állam, mint a vallás, törvény, 
és igazság őre, önmaga erkölcstelen szószegő nem 
lehet. Megmutatta, hogy őseink, lia az egyházi ja-
vak törvényes birtokosaiktól elvonattak, visszaada-
tásukat mindannyiszor törvényhozólag elrendelék; 
megmutatta: hogy királyaink V ik Ferdinand ő föl-
ségeig csak akkor koronáztattak, és koronáztathat-
nak most is, ha előbb esküvel biztosították, és biz-
tosítják, hogy az egyházat jogaiban, és javai birtok-
lásában megoltalmazandják. Az egyház javainak az 
egyháztóli elszakítása tehát törvényes uton még csak 
nem is képzelhető, valamint az sem, hogy a clerus 
önkint azokról lemondjon, az adományozók inten-
tióját semmibe vegye, és az állam által, — a nép 
ujabb terheltetésével, — magát készpénz-fizetéssel 
tartassa. ,Cuique suum.' Ez legyen tehát jelszava az 
igazság, jog, és törvény minden tisztelőjének, any-
nyival is inkább, minthogy az egyházi javak jog-
alapja azon egy, a világiaknak adományozott jószá-
gok jogalapjával, mindkét nemű birtok eredetileg 
királyi adományozáson, donatión alapulván. Neve-
zetes, és nem eléggé ajánlható megfontolás végett a 
máséban osztozni akaróknak azon körülmény is, mi-
szerint még Luther Márton is fejedelmének ezen kér-
désére : váljon tanácsos volna-e az egyházi javakat 
elvenni, és más czélokra forditani ? imígy felelt : „Nem 
volna e tetten áldás. Zeusnak — úgymond a hitujitó 
— a nagy istenek oltárára az ajtatos hivek egy al-
kalommal különféle áldozatokat tettek le; — látván 
ezt a ragadozó sas, a magasból leereszkedik, a füs-
tölgő oltárról egy darab húst ragad el, és azt fiainak 
viszi fészkébe. — Ámde mi történik? — Nem vevé 
észre a ragadozó állat, hogy a húshoz, az oltárnak 
tüzéből egy égő parázs is ragadt volt; és ime meg-
gy ulad ettől' a fészek, elégnek a sasfiak, sőt magá-
nak a sasnak szárnyai is végkép leperzseltetnek." 8) 
Vajmi igazat mondott Luther! Mert amint Angol-, 

8) L, alszászi Vitái Alajos beszédét. 
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Fianczia- , Német-, Spanyol-, és Portugalországokban az 
egyház, és egyháziak tulajdon javaiktól megfosztattak, — 
mivelhogy bármely állam sem állhat fönn vallás és papság 
nélkül, ezek meg kellő ellátás nélkül, az egész tehernek 
sulyja, azonnal u j adó nemével, nemcsak a népre nehezedett, 
hanem ugyanazon nép az egyház jótékonyságának és zak-
latott állapotábani segélyeztetésének reményétől is végkép 
elesett ; mivel mint Seneca után mondja föntisztelt hazánk-
fia : „Ignis lucidus innumerabiles accendere potest, exstin-
ctus neque sibi lucere potest, nec aliis flammam impertiri." 

Elvitázhatlan tény, hogy hol most Európában consoli-
dált alkotmányos állapotok léteznek, azok mind az úgyne-
vezett sötét középkornak szülöttjei. Maga Canning a hírne-
ves angol prot. államférfiú hazájára nézve az alsóházban 
ezen őszinte vallomásra fakadt : „Uraim ! ami igazi szabad-
ságaink azon időkből valók, amidőn még minden angol 
misére járt. Mi azóta hozzájárult, többnyire erőszak, párt-
szellem, s vallási gyiilölségnek a müve, következőleg sza-
badságtalan."8) 

Valójában, ha széttekintünk a 12-ik és 13-ik század 
folyamán, midőn a kath egyház aranykorát élte : legottan 
szemünkbe tűnik az alkotmányos létre törekvés nagy moz-
galma, melynek hatalmas impulsust épen a kath. clerus 
adott. Íme a magyar aranybulla előtt néhány évvel előbb 
keletkezett „Magna char ta" a büszke Albion alkotmányos 
szabadságának ez alapköve, a kath. egyházi rend névsze-
rint pedig Laugton, a canterbury-i érsek hazafias közbejötte 
folytán tétetett le 1215 ben. Nem, nem volt tehát a kath. 
clerus sehol sem szolgalelkü, — mint különösen t. Kovács 
Albert ur elvtársaival együtt erőnek erejével elhitetni 
akará — hanem az alkotmányos kormányzat szerzője és 
támasza. 

Mi pedig drága magyar hazánkat illeti, itt is a katho-
likus clerust mindenkor és mindenben azon honszeretet lel-
kesité, melyet a megtestesült Üdvözítő Isten saját könyei-
vel megszentelt, midőn hazája előre látott végpusztulásán 
siránkozék,—azon honszeretet, mely nemzetünk történelmén 
hatalmas folyó gyanánt mindent termékenyítve átvonul, 
melyhez e hazában minden összefoly, melyből egyesek s az 
egész nemzedékek majdnem egy évezreden át lelkesedésöket 
meriték. A kath. clerus kiváló érdeme, hogy e nemzet a 
kereszt tövéhez borult, és első szent királya után indulva, a 
romai egyház körébe lépett, s ezáltal válván az európai nép-
család tagjává. És ha e hon, mely mint sokszor ostromlott 
várfok, pusztító csaták nyomait viseli magán, mai napig is 
fönáll, — ha e nemzet nem pusztult el oly véres csaták foly-
tán, sőt még oly csapás után sem, minő a mohácsi vala ; — 
melyről t. Fa rkas József pesti ref. theol. tanár ur azt állítja, 
hogy az „a reformatio terjedésére kedvező következményű 
volt,"6) csakis annak tulajdonitható, hogy a kath. egyház 
által mindjárt kezdetben kijelölt ösvényen haladva, a ke-
resztényelem örökkévaló igazságáért Europa népeinek olda-
lán, mint a Világmegváltó által aláhozott valódi civilisatió 
bajnoka, első sorban küzdött, a b. Szűz képével ékesített 
saját zászlója alatt ugyan, de mégis a keresztény emberiség 

8) L. „Az anyaszentegyház ellensége megezáfolva." 21-t. 
9) Prot . 1. 1866. 25. sz. 

közös érdekében. Honalapító apáink oldalánál lát juk a kath. 
egyházat, valamint a kezdeményezés nehéz munkájában 
verejtékezni, úgyszintén alkotmányos életünk létrehozatala 
és szilárdításában is. íme az arany bullát is főleg a clerus 
hazafias közbejárásának köszönheti a haza. 

,,11. Endre király — úgymond legnagyobb magya-
runk — habár megesküdött is arra, hogy föntart ja az ország 
jogait, és tisztelni fogja a korona méltóságát, mindazáltal a 
történetírók által összhangzólag elismert gyöngesége és rosz 
gazdálkodása, valamint azáltal is, hogy a pénzügyek veze-
tését zsidókra és izmáelitákra bizta, és végre udvaronczai-
nak eltűrt önkényuralma által, az országot a végpusztulás 
örvényéhez vezette. Ezen fenyegető veszély elhárítására 
(az úgynevezett ul tramontanoknak hősei) János esztergomi 
érsek, a papi rend és nemesség több tagjával szövetkezett, 
és ezek által támogattatva azon elhatározásra birta a királyt, 
hogy egy függő pecsét által ellátott, és ezokból II. Endre 
király arany bullájának nevezett, és 31 czikkből álló okle-
velében, mint maga a király ennek bevezetésében mondja, 
mind a nemeseknek, mind pedig országa többi lakosainak 
visszaszolgáltatta a sz. István első magyar király által adott 
szabadságokat és egyéb rendelkezéseket is tett az ország 
javára irányulókat." Azonban II . Endre állhatatlan lévén^ 
„a napról napra szegényebbé vált nép szenvedésének és a 
király kicsapongásainak látására, a papság avval vélte orvo-
solni a bajt, — mond Szalay László — ha II. Endre által 
az 1222-i aranybullát némi módosításokkal újra k i ada t j a . " 
Es igy született meg ugyanazon hazai történetírónk szerint 
II .Endrének 1231. lI.decretuma.De miután II. Endre alatt rut 
satnyulásnak indult a nemzet, azok, kik az arany bullának 
egyetlen egy pontját sem tartották meg, csakhamar az 1231-i 
rendelkezéseknek hálóját is széttépték. Az esztergami 
érsek ennélfogva — jegyzi meg nagyreményű fiatal törté-
netírónk t. F r a n k i Vilmos ur esztergomi fömegyei áldozár — 
kényszeritve látta magát élni azon hatalommal, melylyel öt 
az 1231-i törvénykönyv bevezetésében maga a király föl-
ruházá, s kiközösité öt az egyházból. E n d r e erre 1232-ben 
több főpap, főúr és J a k a b praenestei püspök s pápai követ 
jelenlétében Beregh erdejében esküt tett le, az ország refor-
matiójáról."1 ') 

Szeretünk büszkélkedni azzal, hogy Magyarország 
belönállóságára teljes jogosultsággal bir,minélfogva t. i. közös 
fejedelem alá tartozó örökös tartományoktól kormányzatra 
nézve független ; és ime a história följegyezte, hogy „una-
nimi omnium statuum regtii consensu, et ardentissimo desi-
derio postulatum a Sua Majestate est, et uuice Eminen-
tissimi Cardinalis Primatis ea, qua valet auctoritate et g ra-
tia, interpositioue impetratum : ut art 8-us a. 1841. qui cae-
tera inter securitatem praestat, quod non ad normam aliorum 
provinciarum gubernabimur, in extradatum per principem 
diploma distinctim insertus fuerit ." 

Valótlan tehát az, mit t. Ballagi ur reánk fog, imígy 
irván : „Azon férfiak testületi érdekeiknek a haza legszen-
tebb ügyét is készek föláldozni " Valótlan az is, mit t. Ko-

") L. „Magyarország sarkalatos törvényei s államjogi fejlődése 
1848-ig. Gróf Széchenyi István hagyományaiból." Szalay László „Magy. 
Tör." II. 20., 21. „A nádori és országbírói hivatal eredeto" stb. Irta 
Franki Vilmos. 63, 64. 
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vács Albert ur a katholikusok irányában gyűlöletet keltő 
famosus czikkében hangoztat, midőn mondja, „hogy hazánk 
utólsó háromszázéves életében az ultramontanismus (főpap-
ja ink) mindig makacs kitartással ellenszegült a nemzet köz-
akara tának, meghajolt a törvényeinket sértő absolut kor-
mánynak, az ultramontánok hogy ti l takoztak 1 8 4 3 - 1 8 4 8 -
ban a nemzet a közakarata ellen és határozottan ellene szegül-
tekl861-,és 1865/ f i. a nemzet törvényes képviselői által nyilvá-
nult közvéleménynek."1 2) Hisz akkor a főrendütáblaegy sziv-
vel lélekkel a képviselők föliratait elfogadta,tehát a püspökök 
is,kik 1848-nak is,az interreligionáriumot kivéve,az uj dolgok 
rendje ellen egy szót sem szóltak. Többire : tudvalévő tény, 
hogy a magyar egyház főpásztorai és a káptalani követek is 
1848 előtt, a 186 s /6-i országgyűlésen pedig az előbbiek a 
politikai közjogi és reform-kérdésekben mindig azon con-
servativ párttal solidaritásban szavaztak, melyhez azon 
nmlgu b. Vay Miklós és M. Zsedényi Ede urak is tartoznak, 
kiket t. Körmendy Sándor ref. lelkész ur megnevezve, azon 
protestánsok sorába helyez, k ik közöl a „haza közügyei 
elsőrangú vezetőket választanak." 1 3) Es igy, midőn ama t. 
prot. irók az úgynevezett ultramontánokat a hazafiatlanság 
bűnében sommás eljárásukkal elmarasztalják, a föntisztelt 
oszlopférfiaiknak mindig conservativ politikai magatartását 
is elitélik, és meghazudtolják mlgos gróf Zay Károly urat, 
ki átalában, tehát a felső és alsó ka th . clerus közt semmi 
különbséget nem téve, e szavakban nyilvánitja irányában 
hazafias elismerését: „Más vallásbeli elvek és eszméknek 
hódolván, mint ezen általunk igen tisztelt egyházi rend, 
vele — úgymond — a nyilvános életben többször, és pedig 
elég élesen összekoczczantunk. Hanem egyben közérzel-
meink minden időben összpontosultak, t. i. a haza szerete-
tében. (T . Ballagi, Kovács Albert, Csúthy Zsigmond, Far -
kas József urak és elvtársaik mégis a hazaszeretetet akar-
j á k kivitatni a felső clerus szivéből, söt helylyel-közzel 
önmagokkal ellenkezve az alsóébői is, mint majd bebizonyi-
tandom tulajdon szavaikkal.) Ennek következtében — 
mond a t. gróf — örömmel tölté el keblünket, a magyar 
kath . clerusnak buzgó honszeretete miatt, több német bel- és 
külföldi nyomatékos lap általi magasztalása. Igen, a magyar 
clerus a nemzet lelkében, u runk Istenünk után (előtte) a 
haza első helyén áll. Lehetett ezt tapasztalni — hangsú-
lyozza — azon sanyarú Bach-féle időben is (t. Ballagi és 
Kovács Albert urak épen Bachchal és Schmerlinggel szövet-
kez te t ik ) midőn a hazánkhozi hü ragaszkodás rosz érzelmü-
ségnek nyilváníttatott ." Sőt még ezen revelátiót is teszi a t. 
gróf : „A megérdemlett köztiszteletben álló protestáns egy-
házi főtisztviselők egyike — úgymond — (mlgos Zsedényi 
Ede ágost hitv. főfölügyelő ur, kinek politikai elveiben 
különben a t. gróf soha sem osztozott) ki egyszersmind e 
jelen hongyülésen a képviselők sorában helyet foglal."14) B. 
Kemény Zsigmond ur pedig, mint a Deák-párt lapjának szer-
kesztője, ugyannak legközelebbi .czikkét, mint az ő nézetei-
től eltérőt, csakis kivételesen közlötte15) bizonyos rétegnek (a 

Prot. 1. 1866. 33. és 30. sz. 
'») Prot. 1. 1865. 45. sz. 
I4) Felszólalt, és pedig az 1848-i törvényeket illetőleg, aggodal-

mas érzülettel. L. P. Hirnök 1866. 39. sz. 
,s) P. Hirnök 1866. 230. sz. 

lutheránus pansláv pártnak) egyénei által állandóan megtá-
madtatott, mert testestől lelkestől magyar érzelmű (tehát a 
nemliberális, hanem conservativ honpolgár is lehet jó hazafi 
és magyar érzelmű, és mert „honunk érdekei inkább szivén 
fekszenek, mint azon irigységgel telt, honunk hanyatlását és 
szétdaraboltatását óhajtó, ennek polgárai közé az egyenet-
lenség magvait szóró, csak önhasznukat leső egyénekéi."1 6) 

(Foly t . ) Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
Cs. ap. kir. Fölsége május 15-én kelt legf. határozattal a rozsnyói 

káptalannál G r o m e r Alexiusnak olvasó-, S t r a k a y Jánosn. énoklö-, 
S z e k e r e s Jánosnak örkanonokká való fokozatos előléptetését helyben-
hagyni, az üressé lett kanonoki állomásra pedig L o k c z á n Pál kiste-
rennei plébánost legkegyelmesebben kinevezni méltóztatott. 

P E S T , maj. 30-án. A szentatya máj. 17-én rövid tit-
kos consistoriumot tartott a Yaticanban, melyben semmi al-
locutiót nem tartott, hanem csak némely üres püspöki szé-
kekre főpásztorokat nevezett ki, vagy megerősített. Igy a 
kalocsai érseki székre Haynald Lajos carthagói érseket ; az 
iconiai érseki székre Trienti Lajost, született Puecher Pas-
savalli capucinus minorita atyát ; a calédoniai püspöki székre 
Grech Delicata Testaferrata Antal maltai kanonokot ; azon-
fölül a propaganda által Capuccio di Bracigliano Gábor 
minorita a tyának a mellipotamosi püspöki székre tett kine-
veztetését helybenhagyta. Végül kérelem intéztetett ö szent-
ségéhez a consistoriumban jelen volt Haynald Lajos érsek 
által a pallium megadásaért, ugy szinte az arezzói püspök 
számára, aki XI I . Kelementől kapott szabadalomnál fogva 
palliumot visel. 

D E B R E C Z E N vidékéről, május 3-án. Nem régiben 
prot. uri ember a vele beszélő kath. plébánosnak ily kérdést 
tett : „mondja meg t. ur, miért jámborabb, szelídebb erköl-
csüek az önök hivei, mint a mieink ?" Az ilyes elismerésről 
tanúskodó, hizelgően hangzó vallomás daczára, jól tudjuk, 
hogy népünk erkölcsében még igen sok bur jány vár kigyom-
lálásra ; annyit azonban mégis elfogultság nélkül állitha-
tunk, hogy kath. népünk prot. testvérei iránt nem tudna — 
hogy erősebb kifejezést ne használjak — oly türelmetlen-
ségre vetemedni, minőt pl. HBöszörményben a prot. atyafiak 
kath . társaik irányában böjt 4-ik vasárnapján tanusitottak. 

A nevezett helyen a kath. templom közvetlen szom-
szédságában, alig pár lépésre tőle, szárazmalom áll. Gazdája 
prot. uri ember. Az emiitett napon a p r o t atyafiak a malom 
alatt és mellett, a templom tövében mulatságot rendeztek. 
A levágott két barmot egész nap ott sütötték, főz ték ; a ma-
lom ura pedig boros hordót üttetett nekik csapra. Délután 
azonnal megszólalt a muzsika s szólt estig, mig az eső a mu-
latókat szét nem kergette. A délesti isteni-szolgálaton a 
Krisztus Urunk kínszenvedéséről szóló lytania alatt a szo-
morú orgona és víg muzsika hangjai, a belül levő hivek fáj-
dalmas éneke s az ablak alatt mulatók kurjongásai vegyül-
tek egybe; s midőn a templomban „Keresztények sírjatok' , 
hangzott, kivül a templom tövében a prot. atyafiak ugyan-
csak jár ták a csárdást. — Eloszlattatásukat karhatalommal 
megkisérteni e szabadságos és kortes-világban nem lett volna 

•0) L. a Hon 1866. 82. sz. 
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tanácsos. Ellenszegülés és vérengzés lett volna biztos követ-
kezménye. E nép legkevésbbé sem irtózik a vértől. Embert 
agyonütni amily gyakori, ép oly közönyös dolog előttök. 
Ritka mulatság, hol bor van, múlik el véres fő nélkül. Ez itt 
már szokott dolog, azért reá sem hederítenek. A napokban 
is a leendő főhadnagy ( = polgármester) részére etetés s ita-
tás történvén, ugyanazon pártbeli emberek magok között 
több helyen véres tusába keveredtek. Egyik társukat épen 
a kath. templom közelében ütötték agyon. Sebesültek szá-
mát némelyek mintegy 100-ra teszik, köztök többen igen 
veszélyes sebben fekszenek. Kath. ember nem vett részt a 
véres mulatságban. A plébános tehát jól tudván, kikkel 
van dolga, jobbnak tartotta a fent leirt, boszantásra számi-
tott botrányt békével tűrni, mint hasonló véres jelenetnek, 
bár nem szándékos előidézője lenni. Különben is elég al-
kalma volt és van e tekintetben türelmét gyakorolni. Alig 
van ünnep és vasárnap, hogy isteni-szolgálat közben a tem-
plom ablaka alatt őrlők víg dalolásait, fütyüléseit s ostorpat-
togásait ne hallaná ; s nem egyszer megtörténik, hogy mi-
dőn a háborgatottan végzett isteni-szolgálat után szobájába 
vonul, ott meg a parochia tőszomszédjában levő kovácsmű-
helyből áthangzó kalapácsütések háborítják lelkében. De 
váljon nem lehetne-e tenni ezek ellen ? A malomban őrlők 
többször karhatalommal elkergettettek ugyan ; de sokszor 
épen akkor fognak őrléshez, midőn észreveszik, hogy a pap 
elkezdte már az isteni-szolgálatot ; a prot. városi hatóság 
pedig nem birja, vagy nem akarja bírni a malom prot. urát 
arra szoritani, hogy malmát ünnepen zárva tartsa. Egyéb-
iránt a malom fölött per foly s a plébános az eltávolítás re-
ményében esztendők óta gyakoroija türelmét. Ami pedig a 
kovács ünnepnapi csörömpölését illeti, ez azt mondja : ha 
szabad ünnepnapokon a boltoknak nyitva lenni s ha szabad 
vasárnapokon kaszálni, kapálni, nyomtatni, hordani, épiteni : 
miért ne volna szabad kalapácsolni is, ha épen akkor munka 
kerül ? De hát hogyan türetnek azok is ? Néhány év előtt a 
városi elöljáróság megtiltotta, hogy nem szabad vasárnap 
rakott szekerekkel a városon végig menni. A gör. kath. 
templom két nagyobb utczát összekötő mellékutczában fek-
szik. A fönebfci rendelet kiadása után az akkori g. k. plébá-
nos utczáját két végén az isteni-szolgálat idejére gerenda-
kapukkal elzárá. Történők pedig, hogy egyik ünnepen ily 
időben bizonyos prot. uri ember rakott szekere vala a 
szűk utczán átmenendő ; de a belakatolt kapu útját állván, 
a szekér ura igen megboszankodék s saját uri kezeibe fogott 
fürészszel fűrészeié el s nyitá ki a gerendakaput. A történ-
teket igen zokon vévén a plébános, törvény utján keresett 
magának elégtételt, keresett, de nem talált ; s habár az ügy 
felsőbb forumokon is megfordult, a prot. uri embernek egy 
haja-szála sem görbült meg. Néhány év előtt pedig a r. kath. 
plébános tett erélyes lépéseket a boltoknak ünnepen zárva 
tartása végett. Párszor bezárták; de azután ismét csak a 
régi praxisra tértek. Nincs egyéb választás, mint türelem 
és ismét csak türelem között. Várjuk, mig a közigazgatás 
rendes kerékvágásba kerül s a törvényhozás e nemii dol-
gokról is intézkedik, lia ugyan intézkedik. (?) A 

PADERBORN. A püspök ur ő méltósága legközelebb 
a b. Szűz Máriáról nevezett papi testvéridet (Congregatio 

Mariana) szabályait erösité meg, melyeket a münsteri l e l -
kipásztori lap' után ezennel közlünk : 

1. A Mária-testvérület minden tagja kötelességének 
ismeri, bár nem vétek alatt, kötelezőnek, hogy az évenkinti 
közgyűléseken ujolag megígéri, miszerint : 1) a sz.-mise 
mondásához lelkismeretesen előkészül, s végeztével a hála-
adást el nem mulasztja; — 2) naponkint fél vagy negyed 
óráig elmélkedik, nem különben minden nap egy negyed 
órát istenes olvasmányra szentel ; 3) naponkint meglátogatja 
az Oltári-szentséget ; — 4) minden nap általános és részle-
tes lelkivizsgát t a r t ; — 5) a sz.-olvasót, vagy annak egy 
részletét naponkint elimádkozza ; — 6) gyakrabban gyónik, 
ha lehet hetenkint ; — 7) évenkint vagy legalább minden 
másod évben szent gyakorlatokat tar t ; — 8) a tagtársakért 
imádkozik, főleg az oltárnál. 

2. Jövedelmét jó belátása szerint, azonban paphoz il-
lőleg, az egyház szellemében használja. 

3. A testvéridet tagjai egymásnak, főleg a betegségben 
s a halálban keresztény segélyt nyújtanak ; gondoskodván, 
hogy beteg társulati testvéreik annak idején a szentségek-
ben részesüljenek, hogy minden világi ügyeik rendben le-
gyenek ; minden testvériileti áldozár elhunyt tagtársáért 
misét mond, mihelyt annak halála tudomására jut. 

4. Az egész társulat «lén egy igazgató áll, kit három 
évre a püspök nevez ki. 

5. Az igazgató vezeti az egész testvérületet a püspök 
nevében ; nevezetesen : 1) összehivja és személyesen vezeti 
az évenkint (rendszerint aug. és septemberben) tartandó 
közgyűlést, melyen a testvérületet illető dolgok előterjesz-
tetnek, tanácskozás alá vétetnek s határozat hozatik ; 2) az 
uj tagokat fölveszi s miután a szabályok pontos megtartását 
megígérték, a testvériilet könyvébe iktatja az u j tag nevét; 
3) a kilépni kivánó tagokat elbocsátja. 

6. Ha ugyanazon kerületbeli tagok száma kiteszi a ti-
zet, értekezletképesek, ha e szám nincs elérve, az igazga-
tótól más kerületbe osztatnak be. Minden értekezlet élén 
egy elnök áll, kit a tagok egyhangúlag választanak s az 
igazgató megerősít. 

7. Az igazgató tanácsadóit, s vele a testvérületi összes 
elöljáróságot alkotják az értekezleti elnökök, nem különben 
az egyes testvérületi házak, melyekben közösen élnek, — 
főnökei és egy intő (admonitor.) 

8. Az intőt a püspök nevezi ki. Ennek kötelessége az 
igazgatót figyelmeztetni, ha netalán elmulaszt vagy elnéz 
olyat, mi a társulatra, vagy egyes tagjaira nézve hasznos 
volna. 

9. Valamely tagnak önkénytelen elbocsátása fölött, ha 
ezt kívánná a testvéridet érdeke, az elöljáróság határoz. 

ROMA, maj. 1-én Egy edimburgi lap jelenté, miszerint 
egy skotcziai utazó Keith Johnson Tel-Hum helységben Pa-
lestinában felfedezte legyen a régi capharnaumi zsinagógát, 
hol annyiszor szólott Üdvözítőnk a néphez. A nevezett lap-
nak erre a „Szentföld" főszerkesztője imígy válaszol. „Eme 
állítás eszembe jutat ja sok protestáns utazóknak törekvését 
egészen uj szentföldet, és földleírást alkotni képzelődésök 
nyomán, és azért én is utánnéztem utijegyzeteimben, a men-
nyire azok Galilea ama részeire vonatkoznak, hol Kan-Mi-
nyeh és Tel-Hum léteznek. Tiberiásban iparkodtam a lehető 
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leghitelesebb adatokat szerezni ama helyekre nézve, melyek 
a Jordan folyó és Genesareth tava partjain állottak, különö-
sen Capharnaum, Corozain és Bethsaidára vonatkozólag. 
Habár meg voltam győződve Keith ur állításának téves volta 
fölött, mégis iparkodtam még bővebb felvilágosítást szerezni, 
mielőtt őt meghazudtolnám. 

Ha igen ovatosaknak kelt lennünk a régi Júdeának, 
most már eltűnt városai helyeinek meghatározásában, ott t. 
i. hol határozott, és meg nem szakadt hagyomány nincsen, 
még inkább tartózkodónak kell lennünk, és körültekintőknek, 
ha a régi hagyományokat elvethetni véljük. Én,hogy a kérdé-
ses tárgyban még biztosabban ítélhessek, egy kitűnő olasz 
áldozártól is kértem felvilágositást, ki két izben jár ta be 
egész Palaestinát, és legújabban is Capharnaumot megláto-
gatta. Tisztelt barátom Dom Dalfili oly jó volt kérdéseimre 
válaszolni. A tudós szerző beküldte emlékiratait nekem sza-
bad használatra. „Capharnaum—igy szólanak a jegyzetek— 
a Genezaretli tava nyugoti oldalain feküdt ; város volt a 
Nephtali törzs területén. Az ó szövetségben nincs róla szó, 
hanem az evangélisták többször emiitik. Capharnaum a há-
ládatlan Nazareth helyébe lépett. Udvözitőnk városává lön, 
és működése központi helyévé. „Et relicta civitate Nazareth 
venit et habitavit in Caphernaum maritima , in finibus 
Zabulon et Nephtalin." (Math. 4, 13.) — Flavius József (de 
bell, jud.) is életleirásában beszél Capharnaumról, hová ma-
gát vonta Bethsaidában történt megsebesittetése után, s azt 
mondja róla, hogy egy hőforrás közelében vau. — Özséb a 
történetíró sz. Jeromossal arról tudósít, hogy Caphernaum a 
tó partjain terül el. Ugy látszik tehát, hogy 2 mf. távolban 
van Corozaimtól. — Sz. Epiphanius (adv. haeres lib. 1.) ar-
ról értesít, hogy az ö korában zsidók lakták és Constantin 
alatt egy megtért zsidó ott templomot épitett. A 6-ik század-
ban Antonin vértanú meglátogatta Capharnaumot, és itt nem 
a zsinagógát, hanem szent Péter házát, mely székesegyházzá 
alakíttatott. „Deinde venimus in civitatem Capharnaum, in 
domum Petri, quae modo est basilica." A hetedik században : 
Arcolf, Adamuanus, és Wilibald ide jővén, urunk zsinagógá-
járól semmit sem tudnak. Arcolf arról tudósit, hogy a városa 
a tó partjain kelettől nyugotra terül el, szükheiyen a dom-
bok és tó között A 13-ik században Brocard itt már csak 
egy 7 kunyhós nyomorú falut talált, hol halászok laktak. 
Bonifácz a 16-ik században a város romjaira akadt, és két 
pálmafára a hagyomány által megjelölt helyén. 1625 féle 
Quaresmius is megtalálta a két pálmafát, beszél Kan-Minyeh-
ről és a fügefa melletti szép forrásról. De 1674 féle Nau meg-
szakítja e hagyományt és Capharnaumot Tel-Humba helyezi, 
tehát oda, hová Keith ur." Most már, ha a hagyomány nyo-
mán választani kell Kan-Minyeh és Tel-Hum között, a vá-
lasztás lehet-e kétséges ? Tudós barátom ezen évben meg-
vizsgálta eme helyeket, és következőket constatált : 1) hogy 
Kan-Minyeh a tó nyugoti oldolán, Tel-Hum az éjszakin fek-
szik ; 2) hogy Kan-Minyeh alig egy órányira távol van 
Magdalótól, és két órányira Tiberiástól, amit a régi utasok 
is megerősitenek ; 3) hogy a Kan-min-yeh egy domb alján 
fekszik a fügefaforrás (Ain-el-tin) közelében, és nem távol 
egy még bővebb forrástól, ami Tel-Humban hiányzik ; 4) 
végre, hogy Capharnaum, Corozain, és Bethsaida nem lehet-
nek egymástól távol a hagyomány szerint, és csakugyan 

Kan-Minyeh alig három negyedórányi távol van ugy Coro-
zaintól, mint Tel-Humtól 

Azután Dom Dalfili nem elégedett meg vizsgálásával, 
hanem barátjával a sichemi lelkészszel a dombokat is bejár-
ták. A magaslat csúcsain találtak felséges romokat, márvány-
iveket, cisternákat, sírokat egészen héber alakzattal. Bará-
taim álmélkodva, bámulatról bámulatra ragadtatva ezer kér-
dés után vezetőik válaszolák, kerbet-kephernum, azaz hogy 
ezek Caphernaum romjai. Igy tehát eme helységek lakói 
fentartották a régi FI. József, Jeromos, Arculf és Quaresmi 
ur által feljegyzett hagyományt. Mi kellett több a meggyő-
ződés szilárdítására ? Nem voltak-e ők e magasztos Akropo-
lison, melyet én elöttök láttam, és melyet Udvözitőnk érint, 
midőn mondja : „Et tu Caphernaum, num quid in coelum 
exaltaberis ? usque in infernum descendes." (Maté XI, 23.) 

Most, miután Capharnaum holvoltáról nem kételkedhe-
tünk, hová fogjuk Corozaint, és Bethsaidát helyezni ? Ro-
binson és tanítványai tévedései után indulandunk-e '? Bará-
tainkat követve, nem fogunk Tel-Humból Corozaint, hanem 
Bethsaidát csinálni, mivel mi Corozaint három-negyed órá-
nyira tovább találjuk éjszak felé, a Jordán jobb partján, ama 
romok közepette, melyekről az arabok ma is mondják : Ker-
bet Corazim:=Corozain romjai. Barátaim meglátogatták Tel-
Hum romjait is, és figyelemmel nézték a Kaith által eszkö-
zölt ásatásokat, melyeket a zsinagóga feltalása érdekében in-
tézett. De eme zsinagóga váljon Urunk Üdvözitönket meg-
előző, vagy az utána való korból való-e '? Emlékeznünk kell 
arról, hogy Vespasián és Titus hadjáratai, s földrengések e 
helyeket többször romba döntötték, hová a szent város fel-
dulatása, és Barchochéba lázadása után a zsidók menekül-
tek ; hogy itt kezdett virágozni a talmudféle iskola, és hogy 
már nagy Constantin korában a zsidók itt oly nagy szám-
mal, és a keresztények iránt oly ellenséges indulattal visel-
tettek, hogy a császár egész tekintélye volt szükséges arra, 
hogy itt és nevezetesen Capharnaumban keresztény templo-
mok emeltettek. En tehát barátaimmal, és az általok adott 
leirás nyomain azt hiszem, hogy az emiitett emlék helyén 
zsinagóga volt, de hogy ez Krisztus urunk után a harmadik 
századból való. 

IRODALOM. 
Geschichte der katholischen Theologie, seit dem Trienter 
Concil bis zur Gegenwart. Von Dr. Karl Werner München. 

2 ik Miksa bajor király közvetlen elődeitől hagyo-
mánykép átszármazott valódi fejedelmi bőkezűséggel pár-
tolja az irodalmat és szépmüvészeteket egyiránt, aminek 
egyik ujabb tanúbizonyságát nyújtja az ő kívánatára, és se-
gélye mellett a müncheni tudományakademia történelmi 
osztálya által megindított ama nagyszerű irodalmi vállalat, 
melynek fennczimzett becses mii egyik önálló részét képezi 
és amely körülbelül 22 kötetre fog terjedni, és 6 év alatt be-
fejeztetni. Czélja e vállalatnak az isteni és emberi tudomány 
összes ágainak irodalmi történetét nyújtani, amint az az 
utóbbi századok alatt jelentkezett fejlődésében egész a jelen-
korig. ,A katholikus istenészet történetének Németország-
ban a trienti zsinat utáni korban' megírására Dr. Werner 
Károly, sz.-pölteni kanonok és tanár kéretett fel, ki is fenne-
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vezett miiben nyújt ja búvárkodásának eredményeit. Köztu-
domású dolog, hogy Werner az austriai hittudósok körében 
éles elméje,bölcsészeti képzettsége,kitűnő buzgalma, vasszor-
galma által kiváló helyet foglal el. Különösen közép és újkori 
bölcsészeti tanulmányai által szép nevet szerzett magának. 

Werner a tridenti zsinat utáni némethoni kath. theolo-
giát három korszakra osztja, „az első magában foglalja a 
régibb symbolicus protestantismus elleni küzdelem korát, és 
terjed egész a 17-ik század vége felé. A második korszak 
a lassan és észrevétlenül a kath. némethoni istenészet terén 
is működő, és midinkább tértfoglaló ujabbkori tudat befo-
lyásával kezdődik, és amely létezőnek,áthagyományozottnak 
tisztítására irányult törekvésben jelenkezik, a régibb rend-
szerekre, és hagyományokra feloszlatólag hat, és törekvé-
sének kifejtésében az átalános felvilágosodás, és humanitá-
rius türelem korába megy által. A harmadik korszak a né-
met nép és műveltségi életnek keresztény újjászületésével kez-
dődik az úgynevezett restauratio idejében, és a tudományos 
szellem felelevenítésére irányult törekvéseket egybefoglalva, 
a tudományos istenészet újjászületésére és tökéletesítésére 
irányul. 

A tárgy roppant halmazában, az ezerekre menő kötetek 
és müvek soraiból kiválogatni azt, mi a czélnak leginkább 
megfelel, miből a kor szellemi törekvéseinek iránya és szá-
mos árnyalatai leginkább megérthetők, az itt annyira szük-
séges tárgyilagosságot szem elől nem téveszteni, valóban nem 
csekély feladat. Szerző müve fölötti tökéletes itészetre csak 
is az volna képes, ki az annyi fáradsággal járó uton őt maga 
is követhetné. Szerzőnek, ha nem csalatkozunk, az egyik fő-
érdeme, hogy igen nagy otthoniassággal bírván az irodalom 
történetében, képesítve van arra, hogy kötetekre terjedő 
müveknek tartalmát, lényegét kevés sorokban ismertesse 
meg, és igy az egyes korokbani szellemi küzdelem képét, ha-
bár csekély vonásokban ugy tüntesse élénk, miszerint a szí-
nezés teljességének hiánya mellett is tökéletesen megérthes-
sük tárgyát. 

A mü természete, mely egy két lapon, mint emiitök, 
egész könyvek lényegét adja, és mely épen maga is nem más, 
mint háromszázados irodalomnak rövid áttekintete, átalános 
ismertetési átnézetet nem igen enged, hogy megérthessük 
becsét, épen magát a müvet kell olvasnunk; azért a követke-
zőkben inkább tartalmának jegyzékét és mai alkalommal 
mutatványképen egyes részleteket akarunk közölni. 

A kath. ügyeknek némethonbani állapotját a tridenti 
zsinat befejezésekor vázolván, feltünteti egyes müvekben a 
kath. istenészet erejét és eszközeit a protestantismus elleni 
harczban, elősorolván a zsinatot követő első évtizedekben 
élt kiváló kath. hitvédőket, különösen a jezsuiták törekvé-
seit a confessionalis vita terén, a protestánsok magaviseletét 
ezek irányában, továbbá a jezsuiták által követett vitamód-
nak más későbbi hitvédőknél megváltoztatását. A protestán-
sok ellen intézett véd- és vádiratok egyes főtárgyai és pontjai, 
mind kimutatása annak, hogy lutheranismus nem egyéb, 
mint rég kárhoztatott eretnekségek vegyüléke, hogy a prot. 
felekezetek képtelenek a valódi igaz egyház jellegét kimu-
tatni, egyes irók müvei által világittatnak meg szintúgy a 
lutherféle hitvallás ingadozó bizonytalansága, annak téves, 
keresztényellenes alaptanai, az imputativus megigazulás 

tana az evvel összefüggő tévelyekkel, az ubiquismus képte-
lensége^ kálvinféle istenkáromló praedestinatio, a luther- és 
kálvinféle hitvallásnak az apostoli hitvallásali kiegyeztethet-
lensége,a protestáns kizárólagos biblicismusnak,és subjectivis-
musnak itészete, végre az e korszakbeli összfoglaló és befeje-
ző véd- és vádiratok, amint azok a hit valláshü protestantismus 
ellen intéztettek,és a ref. századát s főszemélyeit megvilágitó 
történelmi müvek is mentetnek meg. Továbbá a protestantis-
mus támadásainak visszahatásaatudományostörekvésnekelő-
mozdítására Németországnak kath. hitben még megmaradóit 
részeiben, amint azok jelenkeztek,akeresztény ókori források-
ból meritett és itészeti megvilágításában, zsinati ügyek, s a sz.-
atyák müvei kiadásában, egyháztörténelmi kutatásokban, és 
bibliai tanulmányokban. Előadja sz. a rendszeres istenészet 
állását és módszerét e korszakban az egyházi tanfogalmak 
rendszeres kifejtését,a scholasticus tanmódnak ismételt hasz-
nálatát, sz. Tamás summáját vagy ennek egyes részeit, e 
korban fejtegető commentariusokat, az erkölcstan és egyházi 
törvénytudomány, nemkülönben a hittani encyclopoedia,scho-
lasticus bölcsészet (különféle iskolai árnyalataival),szemléleti 
világ — és eszmetan állását s végre az egyházi szónoklatban 
kiválóbb szerzők müveit mutatja fel. 

A második korszakban mindenekelőtt a különféle 
szerzetes rendeknek működését a tudományos istenészet kö-
rében mutatja be, a hittani scholasticus istenészet alakját és 
tanrendszerét a 18-ik század első felében, nevezetesen a ker. 
erkölcstan, egyházi jogtudomány, bibliai tanulmányok és 
hitvitatkozás állását, amint az utóbbi,jelesen a hitközömbös-
ség és u. n. szabadgondolkozás ellen irányult. Általában a 
kath. istenészet magatartását Némethonban,szemben a 18-ik 
század ismert szellemi forrongásával, a scholasticus tanmód 
tekintélyvesztésének és hanyatlásának eredményeit, követ-
kezéseit, és az ennek folytán bekövetkezett tanmódszer át-
alakulását, a hittudományi rendszer megváltoztatását, Au-
striában, Mária Theresia uralkodása alatt, a kath. istenészet 
küzdelmét az ujabbkori természet- és államjoggal, a fe-
bronianismus korszakát, és az egyházjog állását József csá-
szár idejében. A kath. istenészet helyzetét szemben a bölcsé-
szetinek nevezett kor vallás- és keresztényellenes törekvé-
seivel. Az egyes theol. tudományok közöl a továbbiakban 
bemutatja a ker. erkölcstannak ujabb tudományos és rend-
szeres alakját, az u. n. gyakorlati istenészet vagyis lelkipász-
torkodástannak o korbani müvelését. Végre a század végén 
a kath. tudat viszonylását az újkori bölcsészeti műveltség-
hez. Kant bölcsészetének különböző fogadását a kath. Né-
methonban, Schelling ugyanazonositási tanának itészeti meg-
világítását. 

A harmadik könyvben sz. az egyháznak némethonbani 
állapotját nyújtja, amint az a jelen század kezdetén volt. A 
szabadelvű és a szigorú egyházi hittudósok küzdelmét Bajor-
honban, és Németország más részeiben, neveztesen az egy-
házi fegyelem, isteni-tisztelet, egyházkormány kérdéseire 
nézve. — A tübingai iskola első kísérleteit. Az alsó- és közép-
rajnai katholikusok között megujult valódi egyházi szellem 
jeleit és nyilvánulásait. A bonni iskolát, Hermest, müveinek 
egyházi elitéltetését, és itészeti megvilágítását több német 
tudós részéről. 

Kifejti továbbá a catholicismusnak szellemi emelkedé-
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sét a 19 ik században és ezen emelkedés visszahatását a 
katholikus istenészetnek némethonbani tudományos átalakí-
tására. Feltünteti eme haladást a hit tudománynak e korbani 
egyes ágaiban, bemutatván érdemlegesen egyenkint mind-
azokat, kik a bibliai, patrologiai, egyházirodalmi, hitvédői, 
ágozatos hittani, lelkipásztorkodástani, egyházjogi és egy-
háztörténelmi téren kitűntek. Mindazok neveit, és müveik 
majd rövidebb majd bővebb vázlatát ismerjük meg, kik a ne-
vezett ágakban vagy átalakitólag, rendezőleg, szervezőleg 
működtek, vagy az újra tört, megkezdett pályán haladva az 
adott alapokon tovább építettek. Sz. müvének e harmadik 
része kétségen kivül legérdekesebb, mert férfiakat tüntet fel 
müveikben, kiknek szellemi nagyságukat még mint élőkéit 
a jelenben is elismerni vagyunk szerencsések, vagy ha el-
hunytak volna is már, az általok terjesztett szellemi világos-
ság fénysugarai láthatárunkról nem tűntek le. 

Ez utólsó rész végszakában sz. a némethoni kath. hit-
tudomány körében észlelt legújabb mozgalmakat és esemé-
nyeket tár ja elénk ; Günther müveinek az apostoli szentszék 
általi kárhoztatását, azon műnek itészetét a scholasticus böl-
csészet szempontjából Kleutgen által, Michelis és Schmidnek 
viszonyát az utóbbi irányában, a tökéletes és teljes suprana-
turalismusnak a kath. istenészetbeni helyreállítására irá-
nyult törekvéseket, Kuhn viszonyát a régiebb istenészeti 
supranaturalismus képviselői irányában, és vitáját Clemens-
sel a bölcsészet és istenészet közötti viszony fölött, végre 
Schmid kísérletét a jelenlegi különböző istenészeti irányok 
közvetitésére. 

VEGYESEK. 
Megjelent „Magyar Sión" áprilisi füzete,melyben Knauz 

folytatja az egyházi szertartások ismertetését Magyarország-
ban a régiebb korból ; C. B. Gr. nyiltlevelet ir némely alföldi 
régiségek, s átalán a hazai régészet érdekében ; Görgényi a 
kisvárdai templomról néhány érdekes adatot, s idevágólag 
1724-ből egy okmányt közöl. A levelestár folytatja Oláh 
Miklós által kiadott szabályokat a nagyszombati neveidére, 
és a posonyi káptalan kéziratait ; a tárcza ,de sola fide sal-
vifica' értekezik ; végen állnak a könyvismertetések, t. i. 
Kis János munkája , „Árpádházi sz. Erzsébet" czimü köny-
ve, mely Egerben jött ki ; és ,Sz. Márton györmegyei Sa-
bariában született ' czimü munkáról tetemes terjedelemben. 

Egy igen jeles könyv jelent meg Sartori Károly pápai 
és primási könyvkiadó- és kereskedőnél e czim alatt : „Die 
Jesuiten, ihre Lehre, ihr Unterrichtswesen, ihr Apostolat, 
frei bearbeitet nach dem Französischen des J . D'Arsac," ára 
csak 60 kr. o. é., kapható Bécsben a kiadónál, és minden 
könyvárus által, vagy a kiadóhoz intézett levél által meg-
rendelhető. Patisz atya jelesen derítette fel a felhozni szo-
ko t t vádakat ; D'Arsac, mondhatnók, jelesebben teszi ezt, 
mert nemcsak észokokkal, hanem hiteles adatokkal szolgál 
az olvasónak. Valóban negotium saeculorum a jezsuiták, s 
ez az ő dicsőségök, ez a fornax, amelyben az emberi gyar-
lóság aranynyal vonatik be, s azért a sokféle támadás az 
érdemes rendnek az Istentől küldött malaszt. Uram eos, sic-
ut uritur aurum, probabo eos, sicut probatur argentum. De 
nekünk a világon szólni kell ; hogy okosan szóljunk, ily 
könyvek tartalmát, mikint a fönnevezett, már kis uj junkban 
kell hordoznunk. 

Nagy örömmel vettük ft. Babócsay Pál, bodonyi plé-

bánosnak a pécsi megyében a sajtó alól most kikerült müvét 
e czim alatt : „Egyházi beszédek az év minden vasárnap-
jára ." Bizonyság ez, hogy a jeles elmék a falusi magánynak 
csendjét komoly tanulmányozásban és áldásos munkásság-
ban töltik, s amit a híveknek előadnak, azt gondosan kidol-
gozzák. A szentbeszédek irodalma legtermékenyebb, a hit-
nek, az erkölcstannak bizonysága ez a jövő nemzedék előtt. 
Ennek csak örülni lehet. Ha itt oly termékeny a munkásság, 
megtermi az a gyümölcsöt más téren is, amikor a szükség 
parancsolni fogja. E munka egész évi folyamot hoz a szent-
beszédekből, két kanonoknok van baráti tisztelettel felajánl-
va. A kiadás szép, a könyv 20 iv, ára 2 fr. o. é., az aláirók 
kéretnek a szerző ^iltal, hogy a pénzt, a példányok átvéte-
lével, ngys. s ft. Baán József kanonok úrhoz Pécsre átkül-
deni szíveskedjenek, ahol az u j megrendelések is megtétetliet-
nek, valamint Kocsi Sándor nyomdájában Pesten. 

Sartori Károly, pápai és primási könyvkiadónál Bécs-
ben megjelent „Der Syllabus, ein Triumph der Wahrheit 
über den Irrthum, dargestellt in X I V Fastenbetrachtungen 
von A. Ricker", ára 1 fr . o. é. — A czime a tartalmát is 
mutat ja ; különösen a bölcsészet terén történt tévedések, a 
társadalmi és állami szervezetnél divó téves elvek azok, 
melyeket itt czáfol a szónok, s veszélyességöket kimutatva, 
belölök, mikint a szentatya mondta, az emberi társadalom 
feloszlását jósolja. — Nem megy ugyan a syllabus egyes té-
telei szerint, hanem eme tételek felosztásai szerint, amint 
már a szentatya tette, egy tant, például de matrimonio, de 
scholis, de relatione status ad Ecclesiam, egy vagy két szent-
beszédbe foglalva. — Igy kezdenek a nagy igazságok a 
népbe bejutni, vagy is, mikint tek. Ballagi mondta, igy ve-
r ik az érczrudakat aprópénzzé. — Hasonló apróra vert érez 
gyanánt említhetjük Sartori más kiadását is „Der Jesuit. 
Geschichtlicher Roman aus der Zeit des 30-jährigen Krie-
ges, von F r . Proschko," ára 1 fr . 50 k r . o. é. 

A kath. egyházi régészet egy legnagyobb becsű köny-
vet kapott birtokba Mullooly József, Romában sz. Kelemen-
ről nevezett irlandi zárdának főnökétől e czim a la t t : „A 
brief notice of the ancient paintings found in the subterran-
ean basilica of. s. Clement in Rome." Sz. Kelemen basilicája, 
melyet Guiscard Róbert hadai leromboltak, 1857-ben fedez-
tetett fel ; a zárdafőnök ásatásokat tevén, annyira megnyi-
totta már azt, hogy belőle három oldalkápolna Szűz Máriáé, 
sz. Kataliné, sz. Kelemené már nyitva van, s bennök 1000 
év után ezidén először mondatott a szentmise. Az emiitett 
könyv leirja a mozaikokat, a freskókat , az oszlopokat s 
mindazt, amit a régészet annyira keres, miután Mullooly 
maga is kitűnő régészeti tudós. Nov. végén találtatott meg 
sz. Kelemen koporsója „Flavius Clemens martyr hic feliciter 
tumulatus" felirattal az oldalon, a födélén pedig : „s. Flavii 
Clementis M. exconsulis." A koporsó felnyitása nagy ünne-
pélylyel történt, s a többi sok bibornok között Clarendon, 
Gladstone is jelen volt. A koporsóban egy magas férfi és egy 
ifjú csontjai találtattak, vereses vagyis vérrel ázott földdel, 
összetörött üveggel, melynek belső részei szinte veresesek 
voltak, két feszület, egy agnus Dei, két oldalon tett kinyo-
mattál és egy téglával, melynek felirata: „Flavius Clemens 
Mr. hic feliciter tum. Leo 1. doct. xisco VI as. P . eg." 

A bécsi ujságlapok kiadói megegyeztek abba, hogy 
hétfőn, és ünnep utáni napon reggeli számot egyik sem fog 
kiadni. — Hála Istennek ! a pestieknek erről nem kellett 
tanácskozni, s kivéve a P. Lloydot soha egyik sem adott ki 
ily napon reggeli számot. 

Szerkesztői tudósítás. 
Sz r. H. G. A. — Karcsú Arzén munkái ö nála, szentferencziek 

váczi házában találhatók, a pénzzel terhelt levelet tehát ö hozzá Váczra 
kell czimezni. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALASTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Kocsi Sándor által (Érkövy, Galgéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 

Annyi gyülekezet, annyi tanácskozás, még 
sincs áldás! A legjobb törekvés, a legserényebb buz-
galom sem mutat fel sikert a világon ; mint ha csak 
a zsidók Jerusalemet akarnák felépíteni, a föld min-
den lépésen inog, süpped, hasad, a lángok fel-fel 
szökellnek, amit egyik kéz épit, azt a másik leránt-
ja, amit mindnyájan felraknak, az végzetszerüleg 
összeomlik, — ilyen az államárok munkája egész 
Európában. 

Kiáltsd, hogy az alap, melyen épitenek, gyenge. 
— nem hisznek neked, hozzá látnak a munkához^ 
mig csak mindenestől el nem sülyednek; kiáltsd, 
hogy az arányok, melyek vonalozvák, össze nem 
hangzanak, — szavadra nem hajtanak, épitenek, mig 
csak a leroskadó falak el nem temetik őket; emlits 
egy rendet, melyet az Isten letett, emlits egy jogot^ 
melyet az Isten adott, emlits egy törvényt, melyet 
az Isten hozott, — nem fognak érteni, nem fognak 
hallani ; jósold meg sorsukat, mely őket útban éri, 
— izgatónak kikiáltanak, te az emberiség ellensége 
leszesz, mert az emberen kivül még más, fölsőbb ha-
talmat is tisztelsz,— te az állam ellensége leszesz, mert 
az államon kivül egyházat is ismersz, — te a rend 
ellensége leszesz, mert azon rendet nem akarod ösz-
szetaposni, melyet lelkismereted szab eléd, — te Is-
tent, te egyházi törvényhozást, te lelkismeretet vallsz, 
te nem való vagy a mai világba, miután a világ 
ezek közöl mainap egyet sem akar ; — ne csüggedj, 
épen ez bizonyltja, hogy szavaidra legnagyobb szük-
ség van; sokat lepett meg a függési düh, a szolga-
érzelem, az emberi méltóság ahoz kiált segítségért, 
aki még tud függetlennek lenni. 

íme már két congressust éltünk túl, a párisi 
világtárlat megnyitását és a londoni diplomatai ér-

tekezletet, igértetik u j congressus Parisban, a feje-
delmek vándorlása a szajnaparti úrhoz, — s ha az 
Isten irgalmas lesz, juniusban két congressus áll 
előttünk, a magyar király koronázása Buda-Pesten, 
és a püspökök összejövetele Romában sz. Péter apos-
tol 18 százados ünnepére a szentatya körül. Lesz-e 
még ez évben más congressus, a csaták meze-
jén? mint tényt, mindenki látja, hol fog kezdődni? 
senki sem tudja, mert minden szegletből feléd vi-
gyorog. Lesz végre egy congressus, az egymástól 
elszakadt elemek összeomlása, államok, nemzetek, 
népek felolvadása; ez az, amitől félnek, s mégis bele 
rohannak. 

A párisi világtárlat a művészet, az ipar, a te-
nyészet minden példányaival békére szavaz, a béke 
terményeivel kárhozatot mond a hóditások után le-
selkedő nagyravágyásra. De különös, hogy a párisi 
1856-i congressus hadizenet volt, az első párisi mű-
kiállitást nyomban báboru követte, — a második 
világtárlat alig nyittatott meg, már is a hadakrémje 
állott elő. Ami a békét biztosíthatta, s jósolták, hogy 
biztositandja, épen az szülte a háborút. Az érdek 
szülheti a háborút, mert mindig szülte, saját gyer-
mekét, a háborút, meg nem fojthatja soha. Műkiál-
litás a Marsmezőn, a rokkantak házának, az itt fel-
halmozott ágyú és fegyvertár közvetlen szomszéd-
ságában, — ez ellentét valódi jelvény a mai időkben. 

A londoni értekezlet, mint mondják, eloltotta a 
luxemburgi gyufát a puskaporos torony előtt. In-
kább csak félretette. A háború tény, a luxemburgi 
ügy kísérlet volt, mikint sorakoznak a hatalmassá-
gok, mit mondanak a vállalathoz ? s amit London-
ban papirra irtak, az csak is papirerővel bir, mint 
minden békekötés, minden szerződés a mai világ-
ban. Luxemburg, lia igaz, a poroszok által odaha-
gyathatik, de azért Németország nem szűnik meg 
porosz katonai laktanya lenni ; a luxemburgi terület 
lehet semleges, de a semlegességi jog ma csak any-
nyit ér, mennyit azon fegyver, mely a semlegessé-
get védi; a hatalmak kimondták a semlegességet Lu-
xemburgra. de hogy ezt fegyverrel védjék, az ellen 

43 
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előre tiltakoztak. Az értekezlet tehát nem oldott meg 
semmit, nem kérlelt meg semmi veszélyt, marad 
minden amint volt, a hadak csatakészen, a megha-
sonlás érintetlen, a leselkedés példányképen, ha a 
luxemburgi vár lerontatik, csak szabad ut nyittatik 
Parisból Berlinbe és vissza. Csudálkozhatni, hogy 
ily kisérletekhez, mint a congressus, még csak fo-
lyamodnak is, hol az egész j o g — kard és ágyu. 1853. 
jul. 31-én Bécsbe congressus volt kitűzve, oct. 17-én 
az angol és a franczia hadi hajók a Dardanellákon 
átmentek; 1859.mart. 21-éreLondonba volt kitűzve 
a congressus, april 21-én a franczia hadak Cénisen, 
az osztrák hadak a Pón átkeltek; 1866 május 29-én 
congressus inditványoztatik, jun. 12-én a poroszok 
Lipcsét megszállták. 

Wattéi ismerte a congressusokat, unalmas szín-
darabnak nevezi, mely a politikai szinpadon játsza-
tik, s melyben a főszemélyek egyezkedést színlel-
nek, de nem keresnek. *) Ismerte Maistre azokat, kik 
a congressusba összeülnek, mégis igy nyilatkozott: 
„A cabineteknek sem hitük, sem törvényük, sem 
becsületük, sem gyengédségük, sem rokonaik, sem 
barátjaik; mindeniknek saját czélja van. melyre tö-
rekszik, s melynek az erkölcscsel, vagy emberi ér-
zettel semmi köze sincs. Ha vagy egyik néha igaz-
ságosabb, mint a másik, ez onnan ered, mert ismert 
vagy nem ismert körülmények akadályozzák őt a 
fellépéstől. Igazságos ő, mikint a herélt szokott szűz 
lenni." 2) 

Firmaverunt sibi sermonem nequam.1) 
„Az én kormányom, mondá a hollandi ügynök 

Servien franczia követhez a münsteri-osnabrücki 
békekötésnél, gondoskodik arról, hogy, mikor békét 
köt, legyen módja azt megszegni, mihelyt kellemet-
lenné válik ; mert mi a menyasszonynak Ígéreteket 

L'Europe a vu dans ce siècle deux congrès géné-
raux, celui de Cambrai en 1724, et celui de Soissons en 1728. 
Ennuyeuses comédies jouées sur le théâtre politique, et dan3 
lesquelles les principaux acteurs se proposaient moins de 
faire un accommodement, que de paraître le désirer. — Droit 
des gens liv. 2. ch. 18. 

2) Les cabinets n'ont ni foi, ni loi, ni honneur, ni déli-
catesse, ni parens, ni amis. Chaque cabinet est régi par un 
certain esprit particulier, qui va, ou qui tend toujours à ses 
fins, et qui n'a rien absolument de commun avec la morale, 
ni aucun affection humaine. Si quelque cabinet serait à telle 
ou telle époque plus juste qu' un autre, c'est que des circon-
stances connus ou inconnues l'empêchent d'agir. Il est juste 
comme 1' eunuque est chaste. — Corresp. diplom. Dépêche 
de 9 et 27 avril 1812. 

3) Ps. 63, 6. 

teszünk, amennyit kiván; de mikor hajóra teszszük, 
s haza viszszük, mindenféle Ígéretről elfelejtkezünk." 
„Amely érdek parancsolja, hogy békét kössünk, az 
felhatalmaz, hogy a kötött békét megszegjük," ezt 
mondá Daw és Knugt hollandi követ, midőn 1635-
ben a szerződést aláirta.1) 

Ismerte gróf Margarita de Solaro a diplomatai 
ügykezelést, s igy irja le tapasztalatait: „Nem volt 
congressus, a münsteritől kezdve a bécsiig, mely az 
államokra nagy boldogságot hozott volna, mind bé-
két irt alá, de a jövő háborúnak magvait is lerakta 
belé. Hogy a congressus jót szüljön, szükséges lenne, 
hogy önérdek, irigység, álnokság, csalási szándék 
ne vezessék a kormányokat. Az állami bölcseség 
első szabálya: légy igazságos, légy részrehajlatlan, 
védd jogaidat, ne sértsd a más jogát. De épen ez hi-
ányzik az államároknál, azért sikeretlen a congres-
sus. Hogy jót szüljön, szükséges volna, hogy föl-
sőbb, pártatlan hatalom elnököljön rajta, s vezesse 
a béke ügyeit, ami a politikai congressusokon nin-
csen. Mindenik követ a maga államának hasznára 
néz, nem pedig a közbékére, s hogy az ő érdeke 
győzzön a többiek fölött. Háború után jegyzőkönyvbe 
teheti a congrussus mindazt, ami a csatamezőn vé-
geztetett; de mikor a háború előtt összeülnek, hogy 
az országok sorsát rendbe hozzák, rendesen kudar-
czot vallanak." 5) 

Mi jót szült a varsói találkozás 1860-ban? mit 
a kitűzött párisi congressus 1861-ben? mit a frank-
furti fejedelem-congressus 1862-ben? mit a gasteini 
szerződés? Mivé lettek a villafrankai pontok? mivé 
a zürichi, mivé már ma a prágai békekötés? Minél 
sikeretlenebbek, annál gyakoriabbak, alig van év, 
mely congressust ne látna mindig siker nélkül. 

A békés nép valóban sokat nyert, mikor a di-
plomaták a nemzetközi törvényből az Istent, a kath. 
tant kiküszöbölték, mert a nemzetközi jog is elve-
szett; a fejedelmek sokat nyertek, mikor fényes so-
raik éléről, testületük elnökségéről a pápát elűzték, 
mert sorra számkivetésbe mentek ; az országok va-
lóban sokat nyertek, mikor az alkotmányok alap-
jaul, a religiot, a dogmát eldobva, a szabadelvüséget 
választották, mert nyugalomra nem juthatván, a 
terhek alatt sülyedezvén, a pénzválságban tönkre 
jővén, a jóllétnek fogalmát, és reményét annál fáj-
dalmasabban vesztik már, minél elevenebben óhajt-
ják, s minél többször, minél többen Ígérték azt, s 

Bougeant, Hist, du traité de Westph. liv. 7. 
5) Uomo di Stato, Vol. 2. cap. 3. p. 56. 



- -m 339 

minél többen küldetnek a jóllét épületének felemeléséhez, és 
mégsincs jóllét. 

A néptől elvették az Istent, elvettek minden jót vele ; 
Isten nélkül nincs semmi jó. A Deo vera sunt, quae vera 
sunt, omnia; a Deo bona sunt, quae bona sunt, omnia; a 
Deo pulchra sunt, quae pulchra sunt, omnia ; ma mindezt az 
ember meri magának magából igérni ; nem csuda, homo vani-
tati similis factus est, azért mondja : labia nostra a nobis sunt. 

Többet igér, ha az Isten könyörülni fog, a magyar ki-
rály koronázása. Európában szertartás, hazánkban oly jogi 
cselekvény, mely az alkotmány és a nemzeti lét egyik sark-
és indpontja, s mindig éltető ereje. Nem koronázott király, 
mindig csapás volt a nemzetre, a törvényes koronázás pedig 
a nemzeti élet rendes folyamának kezdete, záloga. 

Magyarországnak királyt az Isten ad, királyt a kath. 
egyház nevel, királyt a nemzetnek a kath. religio nyújt. A 
koronát ma is az esztergomi érsek, az oltár előtt, a szent-
mise alatt, a romai pontificale szabályai szerint, Romának 
szavaival teszi fel a koronaörökös fejére. A romai pontifi-
cale csak oly királyt ismer, aki a nép által megválasztatha-
tik, de az Isten nevében kormányoz. Böjtölés és imádság ál-
tal készül a koronaörökös e nagy tényre, gyónás által meg-
tisztul minden bűneitől, az áldozásban veszi magához a ki-
rályok királyát, Jézus Krisztust, hogy bebizonyítsa, misze-
rint méltósága és hatalma az Istentől van, azért ő az urnák 
felkentje. A koronázás rendesen vasárnap történik, a király 
trónja az oltár előtt az oltár lépcsői mellett egy lépcsővel 
alacsonyabb ; itt áll, midőn az érsek hozzá e szavakat intézi : 
„ma kezedbe veszed a királyi méltóságot, s magadra válla-
lod az Isten hivő népét kormányozni. Gondold meg, hogy 
minden hatalom az Istentől van, és hogy a reád bizott nép-
ről az Istennek számot fogsz adni. Légy tehát ajtatos, szol-
gálj az Istennek egész lélekkel és tiszta szivvel, őrizd meg 
kath. hitedet, s védelmezd meg azt minden ellenségei ellen, 
tiszteld a papságot, ne taposd el az egyház szabadságát. 
Légy igazságos, s ugy viseld magadat, hogy bebizonyítsad, 
miszerint a nép javára törekszel, tetteidnek jutalmát az Is-
tentől veendő." 

A korona, a kormánypálcza, a kard az oltáron van, 
innen veszi le az érsek a kardot, hogy felövedzze vele a ki-
rályt, innen veszi le a pálczát, hogy ezt kezébe nyújtsa, in-
nen veszi le a koronát, hogy azt a király felkent fejére te-
gye, minden ténynél intvén a királyt, hogy az Ur az erőség, 
az Ur az igazság és béke, az Ur a dicsőség. A nép kér ki-
rályt az egyháztól, az egyház felszólítja az érseket „postulat 
sancta mater Ecclesia ut h u n c . . . . regem coronetis ;" az 
érsek esketi, az érsek mutatja be a nemzetnek az uj királyt, 
s akkor kiált ja a magyar nemzet : éljen a megkoronázott 
magyar király ! 

Van keresztény, van kath. király, de nincsen kath. 
alkotmány. 

A király, az ő koronázása pillanatában a szentek test-
vére, ő maga tiszta, és szent lelkismerettel állva a nemzet 
előtt, esküszik az Isten és a világ előtt, hogy a nemzetnek 
fog élni, érette meghalni. Áll a nemzetelőtt mint ura a nem-
zetnek, nem pedig szolgája, mint atyja, nem pedig bizomá-
nyosa, ö átadja magát és családját a nemzet hűségének, a 
nemzet átadja magát a király atyai szeretetének, Az Isten 

oltára előtt kötetik meg a frigy a király és a nemzet között, 
melyen csorbát ejteni csak borzalmas vétekkel lehet, le-
gyen az a király, lenne bár a nemzet, aki ezt tenné. Örök 
hiiség, bizalom, és szeretet az, mely a trónt szilárditja, a 
nemzetet megvédi s boldogítja. 

Adja az Isten, hogy a hosszú évek után az országnak 
koronázott királya, a királynak pedig hü népe legyen, mind-
kettőnek a király és a haza szeretetében munkás kormány-
férfiai legyenek. Adja az Isten, hogy a királydomb, melynek 
földjét egyes megyék és városok hordták össze, a nemzeti 
összetartásnak jelvénye, képe maradjon örökre. 

A haza szeretete már példabeszéddé vált az ajkakon, 
de szükséges a kormányférfiaknál, a polgároknál a király 
szeretete is. A hazaszeretet magasra szállt, a királyszeretet 
sok csorbát szenvedett Európában, pedig a haza és király 
szeretete csak egy tárgyra vont szeretet. A király és a haza 
szeretete vezeti az észt és a tudományt a kormány férfiak-
nál, mert a király és a haza teszi le kezökbe a hatalom gya-
korlatát, föntartani a jogot, végrehajtani a törvényt, előmoz-
dítani a jóllétet, elégedetté tevén a polgárt, áldottá a feje-
delmet. E szeretet a rugó minden fáradságra, ez erő a szi-
lárdságra, ez vigasztalás mindenben. 

A király szeretete elválaszthatlan a haza szeretetétől 
a monarchicus államban. Aki elválasztja, egyiket sem sze-
reti, — nem a királyt, akitől elpártol, nem a hazát, melyre 
a trónvesztés mindig csapás. A tróntörő nép apagyilkos, 
melynek bűne közcsapással bűnhődik mindig. Sokan szere-
tik a királyt érdekből, hizelgésből, ezek nem a királyt, de 
önmagukat szeretik ; szerethetni, szeretni kell a királyt, 
kötelesség-érzetből, s ez az erény, ez a haza és a király sze-
retete. 

E nélkül az államférfi csak saját kevélységének, ural-
kodási vágyainak, vagy titkos cselszövényeknek, nem pedig 
a királynak vagy a hazának szolgál, kész elárulni királyát 
és hazáját, mihelyt érdeke kivánja. 

Nem oly árulást értünk, mint Liborio, Minghetti, Ri-
casoli tett saját hazáján és fejedelmén ; elárulja hazáját és 
fejedelmét a kormányférfi, mikor hütelen tanácsokat ad, 
igazságtalan törvényjavaslatokat készit, mikor a királyt és 
a hazát veszedelembe sodorja, a népet elégedetlenné, a ki-
rályt gyűlöltté teszi, mikor a viszályok magvait elhinti. 

A haza, nem a földanyag, melyen állunk, habár ez is 
kedves, hanem politikai, s polgári intézmény, melyet felfor-
gatni, erőszakosan ujjal felcserélni árulás. Botrány volt 
Olaszországban, midőn fejedelmeiket s hazai intézményei-
ket esküszegés mellett ujjal felcserélték ; botrány volt a pie-
monti király viselete, midőn lázadásra pénzt adott az áru-
lóknak ; botrány volt a mult évben, midőn a porosz kiáltvá-
nyok eskiiszegésre buzditották a birodalmi polgárokat, s fi-
zették, büntetlenségről biztosították az esküszegőket. Aki 
06 hazájától, ösi intézményeitől könnyen megvál, könnyeb-
ben fog az megválni uj hazájától, uj királyától, változtatva 
mindkettőt, mint az öltönyt. 

Hazaszeretet ! mely a szörnyetegek ajkain is hangzott 
midőn milliókat gyilkoltak ; hazaszeretetet kiáltottak a spa-
nyol comunerosok, midőn V. Károlyt, a carbonarik, midőn 
I. Ferdinándot elárulták, Catilina, midőn Roma ellen indult. 
„Nos pro patria, pro libertate, pro vita certamus," ez volt 
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Catalina jelszava ; „pro patria et libertate," ez volt más for-
radalmárok szava. A hazát gyilkolták hazaszeretetökben, 
tömlöczbe zártak ezereket szabadságszeretetből, szerették a 
hazát, szerették a szabadságot, mert mindenkitől elkoboz-
ták, hogy csak ők magok zavartalanul bírhassák. 

A haza szeretete nem szenvedély, nem kigyúlt kép-
zelet, hanem kötelesség és erény ; a király szeretete a jog, 
az igazság, a rend, a béke szeretete, mely gyűlöli a forra-
dalmat, eltávolítja ennek szülő okait, s amit csak bűnnel 
érhet el, nem akar ja , mert justitia elevat gentes, miseros, 
autem facit populos peccatum. 

A haza szeretete a király szeretetében tündöklik, mert 
a k i rá ly a nemzeti intézmények tetője, őre, a nemzeti lét 
mentője, éltetője, a tyja . Szép az elvont fogalom, de keve-
sekre hat, a király személyének szeretete jobban hat. „Éljen 
a király !" lelkesítette a polgárokat, csatára tüzelte a vitéz 
hadakat . „Fiaim ! a király szemlél ti teket," evvel buzdította 
L a Tremouille tábornok a sereget, s megnyerte az addai 
csatát. Meddig a nemzet szívből kiáltja : „éljen a király !" 
élni fog maga a nemzet is. 

Akkor él a király szeretete a nemzetben, a kormány 
férfiainak keblében, ha a királyt, mint isteni hatalomnak 
birtokosát, tekinti. Gyengül, kihal, az első válságnál árulásba 
megy át a király és a haza szeretete, mihelyt a király pusz-
tán csak a nép biztosa, képviselője ; mert az ilyen nép a 
királynak ura, a király a népnek szolgája, nincs ily király-
nak népe, nincs ily népnek királya. 

A hazát, a királyt bukta t ta meg Choiseul, midőn a je-
zsuitákat elűzte, szivén viselvén nem a királyi családnak sor-
sát, hanem Pompadour kegyeit, hogy ezáltal minister marad" 
hasson. Mazarin ellenben kész volt állását koczkáztatni, de 
Mancini Máriától távol tar tot ta XIV. Lajost, megmentette a 
k i rá lynak hírét, becsületét. 

A király szeretete elég erős, hogy ami szent, ami köte-
lesség, ami veszélyre vezet, azt megmondja a királynak a 
cabinetben, meg a hazának a parlementben, lenne bár, hogy 
emiatt tárczáját veszti. Egyetértéssel a roszban nem teszünk 
szolgálatot sem a királynak, sem a hazának. „Amit gondo-
lok, — igy szólt Ossat bibornok és minister, — megmondom 
a k i rá lynak, kelljen bár életemet, sőt száz életet6) elveszíte-
nem." Igy szerették a királyt az esztergomi érsekek, igy a 
magyar püspökök. 

Szolga van elég, hazafi kevés, s legkevesebbé az, aki 
magát annak kiáltozza. A szolga elhagyja a királyt, mihelyt 
balsors éri, a hazafi életét, vérét önti érette. I. ' Napoléon 
ministerei hódoltak XVIII . Lajosnak, 100 nap alatt hódol-
tak Napoléonnak, azután ismét Lajosnak. Dupin ugy szol-
gált a köztársaságnak, mint Fülöp Lajosnak, ugy III . Napo 
léonnak, mint a köztársaságnak; sem a hazát, sem a fejedel-
met, hanem pusztán magokat szerették. Nem szereti a ha-
zát, nem a fejedelmet, aki az alkotmányon, mely ösi, lénye-
ges változást tenni enged, vagy ha épen ő azt erőszakosan 
teszi, vagy a duló elemeket e czélra gyűjt i , vagy gyűlni 
engedi. Sem a haza, sem a király szeretetéről nem fognak 
dicsértetni XVI . Lajos ministerei, midőn a forradalmat szi-
tották, sem Hertzberg, sem Haugwitz, a bünszörnyeteg, kik 

•) Lettres d'Ossat, 1603. jan. 27. lettre 325. ed. Paris. 

a forradalommal kaczérkodtak, sem Thugut, aki nem sze-
rette ugyan, de nem is gyűlölte a forradalmat, pártolta pedig 
a felforgató eszméket. 

Aki királyát és hazáját szereti, a veszélyt, az elfogul-
tak Ítéletét magára vállalja, hogy a király dicsőségben ma-
radjon. Joab az ammoniták városát sokáig ostromolván, mi-
kor bevételét közel lenni látta, Dávidért küldött, hogy a 
bevétel dicsősége a királyé legyen. „Dimicavi adversum 
Rabbath et capienda est urbs aquarum, none igitur congrega 
reliquam partem populi, et obside civitatem et cape earn, ne 
cum a me vastata fuerit urbs, nomini meo adscribatur victo-
ria."7) Igy tett Xiinenes bibornok, midőn a hivatalnokok 
nyugdijai t visszatartotta, hogy ezeket később a király ki-
adatni parancsolja. A minister igazságot, a király kegyel-
met gyakorolt. 

Mikor a minister saját dicsősége után indul, sem kirá-
lyát, sem hazáját nem szereti. „Plures saepe magnum no-
men falsis opinionibus abstulerunt, quo quid turpius potest 
excogitari ? 8) 

Szeretni a királyt és hazát kötelességből, és ezen in-
dokból minden észt, minden tudományt feláldozni, — ez a 
szeretet. Legyen bár kicsi a haza, szeretni mégis kell. 
,Nemo amat pátriám quia magna, sed quia sua.' A kis olasz 
köztársaságok szerették kis hazájok polgári nagy intézmé-
nyei t ; szeretik az olasz katholikusok, kik most a szavazat-
tól, a képviselőségtől tartózkodnak, mert a hazát kell sze-
retni, nem pedig a hazának égbekiáltó biineit, s erőszakkal 
folytatott igazságtalanságait. A mostani Olaszország a bűn-
nek diadala a régi hazán. Ha a hazának, vagy a királynak 
csak bűnnel szolgálhatok, akkor épen nem szolgálhatok. 
„Filii aemulatores estote legis, et animas vestras ponite pro 
testamento patrum vestrorum," mondá Mathatias. 

Ahol érdek a szabály, ott nincs szeretet, nincs erény, 
nincs kötelességérzet. Azért nem sikerül Európában semmi. 
Epiteni akarnak épen azok, akik rontottak. Ez lehetetlen. 
Mikor rontottak, egymás közt könnyen megegyeztek ; mi-
kor építéshez fogtak, egymás közt megszakadtak. A forra-
dalmi elv elég volt a ledöntéshez, de az építésnél azt le 
kellene tenni, ami nekik lehetetlen. A forradalmi elvet 
egész életen át vallani, s egyszerre azt kitagadni, lehetetlen. 
Akik építhetnének, a lerontok által lehetetlenné tétettek, 
mihelyt a közügyek élén megjelennének, mások reactiót 
kiá l tanának, s minden dugába dűlne. Amit egyik épít, azt a 
másik lerontja. Marad tehát, hogy aki rontott, az építsen. 
Igy kell a földindulásnak házat építeni, a dögvésznek 
orvosolni, a jégesőnek bő aratást hozni, — mert a ledöntést 
építésnek k iá l t j ák . Egyik lap Pesten kimondta, hogy a 
forradalom nem 1849. april 14-én, hanem 1848. mart. 15-én 
kezdődött, a mai élet tehát a forradalomnak volna foly-
tatása. 

Annyi vérontás a szabadságért, szabadságot nem hoz-
hat. Dynast iákat döntött, hazákat eltemetett, országot na-
gyított, felvetett kérdéseket, melyeknek megoldása u j kér-
dések felelevenítése. Háborúból békét reméltek, s a békéből 
háborút csináltak. 

Aranykort ígértek ; igen, hoztak kort, melyben min-

') 2 Reg. 12, 27, 28. 
®) Boet. de consol. I. 3. 
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dent drága pénzen kell megfizetni. Gondolták, hogy az ér 
dekek szabálya békére fog birni mindenkit, s épen az érde-
kek szülik a bevégezhetlen háborúkat, szövetség helyett 
czinkosságot hoznak létre. Békét akarnak ostromolva a ca-
tholicismust, épen mintha gyümölcsöt akarnának levágva a 
gyümölcsfát. Haladtunk, mert ezelőtt minden 30 évre esett 
egy-egy nagy háború, most tiz év alatt három óriás háborút 
láttunk, s az utóisót még sinljiik, már is egy nagyobb rémit 
minket. 

Vissza kell térni, amitől elpártoltak, az igazság, a jog 
a törvény, a kötelesség szeretetéhez, mely a világ előtt jun. 
29-én az ezidei ötödik congressusban sz. Péter ünnepén oly 
fényesen tündökleni fog. E nélkül nincs király, hanem csak 
szolga, nincs minister, hanem csak szolga, nincs polgár, ha-
nem csak szolga. Ily méltóságot tudtak adni, szebbet nem. 
Gondoltuk, hogy mindenkit úrrá tesznek, s látjuk, hogy 
mindenkit szolgává aljasitottak, kik az igaz urat, t. i. a 
független, egyenes lelket megkövezésre kárhoztatják. A 
pogány Roma, bukását megelőző éveiben, ilyen volt. Nem 
értik, nem hallják, annál többször ismételjük, annál hango-
sabban kiáltozzuk. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
PEST, maj. 9 én. Az „1848" czimü lap a jezsuitákról 

szólván igy ir : „Bach ur concordatuma következtében ha-
zánk is részesült ezen áldásban, és ugy Pozsonban mint Ka-
locsán befészkelték magukat a jezsuiták. Most, hogy állapo-
tunk reactiváltatott, nem volna czéliránytalan ezen urak itt 
létének jogczimét megvizsgálni és régi törvényeink reájok 
vonatkozó részéből újból hatályba léptetni. Mert bizony nincs 
áldásban köszönet ! — A jezsuitákat, a fennálló törvényekre 
hivatkozva, egyenesen ki kellene utasítani az országból.'< 
Mielőtt ezen szöveg taglalására átmennék, jónak látom IX. 
Pius „Quanta cura" encyclicájának következő szavait idézni : 
„Verum equis non videt, planeque sentit hominum societatem 
religionis ac verae iustitiae vinculis solutam, nullum aliud pro-
fecto propositum habere posse, nisi scopum comparandi, cu-
mulandique opes, nullamque aliam in suis actionibus legem 
sequi, nisi indomitam animi cupiditatem inserviendi propriis 
voluptatibus et commodis Eapropter huiusmodi homines 
acerbo sane odio insectantur religiosas familias, quarnvis de 
re christiana, civili, ac litteraria summopere méritas, et bla-
terant, easdem nullám habere legitimam existendi rationem • 
atque ita haereticorum commentis plaudunt. Nam ut sapien-
tissime rec. raem. Pius VI. decessor Noster docebat „regula-
rium abolitio laedit statum publicae professionis consiliorum 
evangelicorum, laedit vivendi rationem in Ecclesia commen-
datam tamquam apostolicae docrinae consentaneam, laedit 
insignes fundatores, quos super altaribus veneramur, qui non-
nisi a Deo inspirati eas constituerunt societates." Ezen sza-
vak elég világosan bizonyítják, hogy „1848" czimü lap a 
szabadság ellensége, hogy az 1848-i törvényeket lábbal ti-
porni akarja, melyeknek XX. art. 2. § igy szól : „E hazában 
törvényesen bevett minden vallásfelekezetekre nézve kü-
lönbség nélkül tökéletes egyenlőség és viszonosság alapitta" 
tik meg." Ha a jezsuitákat ki kell utasítani, akkor az „1848' 
czikkének irója szinte kiutasítandó, mert a jezsuiták közt 

vannak magyar sziiletésüek, tehát magyarok mint az „1848" 
szerkesztője : vallásuk nincsen eltiltva, mert sz. István, sz. 
László vallását birják, az „1848" szerkesztője él, mint neki 
tetszik, a jezsuiták is, az „1848" czimü lap ellenük izgat, ők 
dyfélét nem tesznek, s tegyük fel — mit tagadunk — hogy 
ők az ország törvényeit sértik, akkor ott van a törvényszék, 
hijjuk oda, de ne izgassunk ; ez nem lovagias, ez nem igazsá-
ságos, nem méltányos, nem törvényszerű eljárás, és a szabad-
sággal homlokegyenest ellenkezik. Az „1848" azt mondja : 
„Most hogy állapotunk reactiváltatott, nem volna czélirány-
talan ezen urak itt létének jogczimét megvizsgálni, és régi tör-
vényeink reájuk vonatkozó részéből újból hatályba léptetni 
reményijük, hogy „1848" nem köpönyegforgató, ezért kike-
restük régi törvényeinket ; az 1687 art. 20. igy szól: „Ut 
amodo imposterum religio societatis Jesu, nomine collectivo 
sumpta, cum ad dementem suae maiestatis sacratissimae re-
sulutionem, tum superinde coram inclitis statibus, et ordi-
nibus factam demissam instantiam, in hoc regnum Hungá-
riáé, et partes eidem annexas pro recepta, et stabilita habea-
tu r ; unanimiter sancitum est." Az 1715 art. 75. §.1. igy szól : 
„Statutum praeterea est, ut mentionati patres societates Jesu, 
veluti articulariter jam dudum recepti, et per suam majesta-
tem sacratissimam ad hanc etiam regni diaetam regalibus 
invitati, sessionem cum voto, inter status et ordines, qua bo-
norum ad abbatias, et praeposituras pertinentium, actuales 
possessores nomine collectivo, quo nativi tantum, iique usque 
ad tempus dumtaxat possessionis eiusmodi benetíciorum, ad 
sessionem admittantur." Az 1741 art 33. igy szól: „Circa 
dividendam provinciám religiosorum societatis Jesu ; tollen-
dam item in Mariana Ordinis minorum sz. Franrnsci reforma-
torum provincia altercationem ; ac incorporandum provinciáé 
Hungaricae ordinis minorum conventualium, conventum 
Wimpassingensem : sua regia majestas superiores dictorum 
religiosorum ordinum semet benigne audituram, ac sic de-
mum ulteriorem eatenus dispositionem facturant, clementer 
resolvit. 

§ 1. Sperant igitur status, et ordines regni de benigni-
tate regia, demissi in praemissis postulati sui, cupitum ef-
fectum." 

Az 1715. art. 10 végre igy szól: „Motivis et rationibus, 
quae circa dividendam religiosorum societatis Jesu provin-
ciám, status, et ordines regni addixerunt, sua majestas sacra-
tissima clementer permota benigne declarare dignata est, quod 
ex infiuentibus motivis, finita diéta divisionis istius meritum 
pertractari curabit, atque cum reliquis in articulo 33. 1741. 
contentis, in optatum finem deduci." íme ez az, amire talán 
az „1848" hivatkozik, ha nem volna annyira tudatlan, nem 
irta volna ezen szabadság-ellenes lap : „Most hogy állapo-
tunk reactivisáltatott, nem volna czéliránytalan ezen urak 
ittlétének jogczimét megvizsgálni, és régi (!) törvényeink 
reájok vonatkozó részéből újból hatályba léptetni." József 
császár amit a szerzetesekkel és egyházzal tett, törvényelle-
nes eljárás volt, és hogy XIV. Kelemen által a jezsuiták egy 
időre felfüggesztettek, ez nem a magyar országgyűlés által 
tör tént . Avispa. 

NÉMET-LAD, (Somogymegye) maj. 24. — 1867-ki 
maj. 8 án Csökölyben tartotta a csöklyi kerület tavaszi ülé-
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sét. A tagok megérkezte után, első léptünk az Isten házába 
vezetett, hol helybeli plébános nt. Királyi István mutatta be 
a Mindenhatónak a szeplőtelen áldozatot. Ájtatosság után a 
kerület esperese elsőben is, a megjelent két vidéki ügytárst , 
nt. Mátz János faiszi plébánost és Dolmányosi Emilt a se-
güsdi kolostor főnökét üdvözölte, k iknek testvéri megjele-
nése r i tka örömöt nyújtott . 

E r re megnyittatott a tanácskozmány. Meleg érde-
keltség érzetével csüngtünk mindnyájan főt. esperes rö-
vid de zamatos élőbeszédére következett, f. évi május 1-én, 
a kegyes apostoli elnöklet alatt tartatott , ,Domokos' czimü 
nyugintézetünk jövőjét biztositólag felkaroló, székhelyi ta-
nácskozmány eredményéröli örvendetes értesítésén. Feszült 
figyelemmel hallgattatott az mindvégig, és örömünk fokozó-
dott , különösen két helyütt, ahol értesültünk az intézet 
alaptőkéjének ingatlanbai fektetés által biztosítása fölötti 
elhatározásról, és az évi nyugdíj 500 fr t . maximumra vissza-
ható erővel tet t felemeléséről. Malasztos megnyugtatást 
szült továbbá e kerület által is többek ellenében védett, a 
nyugintézetre csak nevelőleg üdvösen ható azon határozat 
győzelme, hogy az évi tagfizetés igenis tovább folyjék. Lel-
künkben hálásan szálltunk mindama tanácskőzmányi har-
czosok elé, kik a székhelyi tanácskozmányban oly correct 
védőleg felléptek az intézet, mint tehetlen aggkorunk egye-
düli mentő révünk ápolása és biztosítására ; leleplezve az 
itt-ottani hianyokat s azok orvoslását, megszüntetését kérve, 
sürgőivé. 

Ezen örvendetes értesülésre főt. esperes szót emelt az 
összes kereszténység első látható feje sz. Péter apostol vér-
tanú halálának 18 százados ünnepélyére kiállítandó magyar 
album érdemében. Közöröm és lelkesültséggel felkaroltatott, 
mint szentséges a tyánk iránti leghűbb fiáktól hódolattelje-
sen. Le lkünk hithüségének kiáltó tanusitványát sietünk 
küldeni mi is, az album emléklapjára jegyezve nevünket ; 
— küldeni oda, hol az egész kereszténységnek szive, mely 
18 század folyamán át annyi harcz és vérküzdelem közt ma 
is megszüntethetlen lüktetéssel a világ minden részeire 
árasztja a hitélet malasztos erejét, — küldeni oda, hova nap-
j a inkban is lövelli a pokol setét ármánya mindenünnen ádáz 
nyilait, ledönteni az igazság hatalmát, a kath. egyház egy-
ségét; meg nem emlékezve vak rohamában, hogy 18 század 
eseményei, a pápák fényesen hosszú sora, az ezernyi ezer 
hitvalló és vértanuk ragyogó tábora, ezen egyház minden-
kori győztes harezai, egy, az egész világra ma is csalhatla-
nul kiáltó bizonyitváuy azon isteni Ígéret teljesülésére, hogy : 
„e sziklán a pokol kapui sem vehetnek soha erőt." Az uralgó 
pokoli tendentia ellen nagyszerűen imponáló manifestatio 
leend a Péter és Pál apostolfejedelmek 18-százados ünne-
pélye, és éltető ovatio a jelenleg annyi vész és hányattatás 
közt uralkodó világegyház fejedelem, szentséges a tyánk 
IX . Pius Isten ihlette lelkére. Melyhez mint a magyar egy-
ház pásztorai, e kerület tagjai és annyi millió hivő mellé 
rendithetlen hit, csüggedetlen remény és lángoló szeretet 
egységi kapcsával fűződtek, az album emlékiveire felje-
gyezve neveiket és pétfillérül ö szentsége iránti gyengéde-
den fiúi szánó figyelemből 26 frtot csatolva, hogy kath. egy-
ségünk és szeretetünkről ez által is tényleg a világ előtt 
bizonyítsunk. 

Es evvel a gyülésezés, miután a szentelt olajok kiosz-
tat tak, az Ur sz. nevében bezáratott. 

üsvald Péter, 
k e r ü l e t i j e g y z ő . 

* 

ROMA. Egyike volt ama csudálatos őszi estéknek, mi-
nőket csak Roma képes nyújtani. Az égboltozata legtisztább 
zafir-cupola gyanánt terült el fölöttünk, a csillagok bájteli 
világuk özönét bocsátották le ránk, lágy, hasonlithatlanul 
üditő esti szellő lengett arczunkba. Ki akar tam menni a Co-
losseumhoz, hogy ezen óriási épület-omladékot még egyszer 
lássam, és éjjel holdvilág mellett bámuljam az iszonyú kísér-
teties, csendes, s mégis oly sokat mondó romokat. 

Barátom kíséretében, ki a franczia parancsnoktól a 
Colosseum megjárására engedélyt eszközölt volt ki, u tuak in-
dulánk. Al Gresù nagy templom mellett elhaladva, ott több 
férficsoportra akadtunk, kik a közeli kis templomba léptek. 
Kérdezősködésemre megtudtam, hogy az sz. Katalin tem-
ploma, melyben épen az önosto'-ozók testvérületének heti 
esti ajtatossága volt tartandó. Péntek volt, a Megváltó szen-
vedésnapja. Kívánságot éreztem magamban, észlelni e sa-
já tságos gyülekezetben, melynek töredelmi gyakorlata oly 
szembeszökőleg ellenkezik az újkor érzékimádásával, s azért 
már csak is Romában, az egyéni szabadság e tiszta földén, 
van nyilván megengedve. 

Az előcsarnokon át beléptünk tehát a templomba. Kö-
zépnagyságú ujabb épület ez, hajója fölött kifeszített donga-
szerü boltozattal és födött karzat tal . Az oltáron hat gyertya 
égett ; az oszlopok oldallámpái gyengén világitották meg a 
hajó terét. Szemügyre vettem a társaságot, mely e hajlékba 
lassan-lassan összegyűlt. Mintegy kétszázan lehettek, több-
nyire fiatal férfiak minden osztályból. Lát tam iparosokat, 
kőmiveseket, kőfaragókat, kik nyilván épen nehéz napi mun-
kájúktól jö t tek , tovább jobb öltözékü polgárokat is. De állí-
tólag a felsőbb rend is képviselve van, s magam is láttam az 
előcsarnok közelében ajtatosságba merült papokat . Amint 
hallottam, néha bibornokok is mutatkoznak itt egyszerű 
öltözetben. 

Mig ekként a gyülekezet tagjai körül tájékozást sze-
reztem magamnak, azalatt a karzaton egy pap jelent meg 
Jézus társaságából, melynek anyaháza közvetlen szomszéd-
ban van, és beszélni kezdett az isteni Megváltó szenvedésé-
ről a kereszten s a sz. Szűz fájdalmáról a kereszt alatt. Oly 
lángbuzgalommal, oly tisztán csengő hangon s elragadó szó-
noklattal beszélt, hogy meg kell vallanom, miszerint soha 
sem hallottam az Üdvözitö szenvedéséről ily megrázó beszé-
det. Néma csend uralgott a hallgatók közt,ezalatt a templom 
ajtai bezárat tak és a testvérület két tagja körüljárt a tem-
plomban s kinek-kinek egy-egy ostort nyújtott . Mi is kap-
tunk. Kötélszálakból állott az, végükön súlyos gombokkal ; 
mire a hallgatók felső öltönyeiket levetették és a szónok 
mintegyre behatóbb szavakban s lángolóbb képekben állí-
totta szem elé a fájdalmas Szüzanya kinjait, végre mintegy 
szent lelkesedéstől elragadtatva kiáltott : Miután az isteni 
Megváltó éret tünk oly sokat szenvedett és szent testének 
áldozatkelyhéből utolsó csepp szivvérét éret tünk kiontotta ; 
miután az Is tenanyja kimondhatlan kínok közt egyetlen fiát 
érettünk feláldozta s annak vérét az örök Atyának be-
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mutatta : váljon mi tétlen jéghideg nézők maradjunk ? Nem 
tehetnénk-e haldokló Udvözitönk iránti hála s szeretet fejé-
ben mi is valamit ? ne állitsuk-e magunkat szenvedéseinek 
okozóiul '? Ne vegyünk-e legalább némileg részt végnélküli 
fájdalmaiban ? . . . 

A szónok elnémult. Mély csend uralgott. Ekkor meg-
csendültek a karzat harangjai és e pillanatban oly zaj keletke-
zett, mint mikor a záporeső hull alá a földre. Minden jelen-
levő, elkezdve a szónoktól az oltárnál, irgalom nélkül suhog-
tatá az ostort háta fölött. Ezzel egy időben azonban az ön-
magukot ostorozok vig dallamot zengedeztek Mária tisztele-
tére. Ez ének a fájdalmas Anya üdvözlését s azon kérést 
tartalmazá, miszerint e csekély szeretet-tanusitást kegyesen 
fogadni méltóztatnék. Az ostorok meg megujuló suhogása, a 
kis harangnak szegény bűnös lélekharang sírásához hasonló 
csengése a karzaton és az ének dallamai csontot s velőtrázó 
benyomást tettek rám. 

E megható töredelemgyakorlat mintegy öt perczig tar-
tott : mire a harang sírása lecsendesült s az ostorok suhogása 
elnémult. Csak az ének tartott még egy ideig, mialatt az os-
torozok levetett felső öltönyeiket ismét magukra vették. A 
gyertyákat is újra meggyújtották, az ostorokat összeszedték 
és a szónok azzal végezte beszédét, hogy hallgatóit lelkesül-
ten buzditá az Udvözitő iránti szeretet s követésbeni állhata-
tos kitartásra. Kedves letenye és áldás a ciboriummal ké-
pezte zárkövét a megható, testet s lelket megragadó, de ön-
kényt gyakorolt, senki által nem parancsolt ajtatosságnak. 

Szent megilletődéssel hagytam el a helyet. Az ajtatos-
sági gyakorlat, melynek épen tanuja valék, még most is meg-
inditó maradványa egy hithű, kétes s rideg reflexió által még 
alá nem ásott, az egészséges, érzékiségnek kizárólag még nem 
szolgáló időnek, mely a testiség keresztre feszítését hirdető 
urunknak, valamint a testét fenyítő és az ész törvénye alá 
ható apostolnak követését nemcsak erkölcsi szellemi értelem-
ben, hanem tettleg gyakorlatilag ugy fogta föl, mint a szen-
tek minden században. S ekként amaz idők gyermekei az 
ellenszegülő testiség legyőzése által oly erőre tettek szert, 
melylyel a ker. tökély tetőpontjait már az életben elérték. 
Modern müállamainkban ilyetén testvérület s ajtatosság a 
lehetlenségek közé soroztatnék. A modern rendőrség mint 
erkölcs- s egészségrontó szokást, tűzzel vassal üldözné. Épen 
ez nagy jótétemény Romában, hogy ott a hazug felvilágo-
sultságnak s egyenlőségnek minden egyéni életet elgázoló 
óriási cséplőgépe még nem működik; hogy ott az egyed tel-
jes korlátlan szabadságnak örvend és egyedül az isteni tör-
vények s felebaráti jogok által vont korlátok közt élet-, ruhá-
zat s isteni tiszteletet illetőleg tetszése szerint választhat : 
amit jónak lát, ami hajlaminak megfelel. 

Azért csupán műveltség- történelmi szempontból is vég-
telen sajnálandó lenne, ha kormány-változás folytán valaha; 
Romában is felszínre jutna a modern keresztényellenes ni-
vellirozó uralom, mely rendőri egyenlőségével elfojtaná a ro-
mai népet : osztályai, örömei s szenvedései, böjtölései s ajta-
tosságai, játékai s komoly munkáiban nyilvánuló eme tarka, 
elragadó életét. Ez esetben egy hires festészszel föl kellene 
kiáltanunk : „Ily Romában nem akarok lakni. Hátat neki !" 
(Hist.-Pol. Bl. után.) Mestery. 

K E L E T I SU-CSUEN. Midőn a lyoni hitterjesztő egye-

sület Mabileau hitküldérnok|1865 aug. 29-én történt vértanúi 
halálát röviden jelenté, nem birt még részletekkel azon ül-
döztetésről, melyet a keresztények a Yey-Yang kerületben 
szenvedtek. Ezeket pótolja most az egyesület, Terny missio-
narius értesítése folytán, aki 1866-ban jan. 16-áról követke-
zőleg tudósít. „Chang-Hau-ból. (China) Alig két éve, hogy 
Desfléches helyettnökségének legkeletibb részén az egy igaz 
Istennek egyetlen imádója sem volt. Néhány, e vidékről 
származott hitetlen megtérvén, midőn hazamentek volna, 
rokonaikat és barátaikat sürgették, hogy a keresztény hitre 
térjenek. Ezen törekvések megáldattak, és rövid időn egy 
kis község keletkezett ujonmegtértekből, kiknek gondja egy 
chinai áldozárra bízatott. Miután eme vallási mozgalom nö-
vekedett, csakhamar több papot és chatechistát kell ama vi-
dékre küldeni. Egy évi befolyása után a kerületben Isten-
nek már 10—11 ezer imádója volt. Elragadtatván ezen siker 
által, és támaszkodva a szerződésekre a papok és catechisták 
roppant erélyt fejtenek ki. Az apostoli helyettnök ekkor 
Su-Csuen fővárosában volt. Hogy minden talán nem eszélyes 
buzgóságból származható bajnak elejét vegye, ama kerület 
egyházi igazgatására egy európai küldért Eyrand urat 
küldte. Ez megérkezvén Yey-Yangba, észrevette hogy a 
kath. hit terjedésének megátlására a kerületben már egy ha-
talmas párt alakult. Ez az Írástudókból alakult, kik a man-
darint már megnyerték magoknak. Egy európainak megje-
lenése siettette tervök kivitelét. A vész közel volt már, mi-
dőn Tien tábornok, ki letétetett hivataláról, visszajött szülő-
földjére Yey-Yangba. Katonai hire oly nagy, hogy kegyvesz-
tése ellenére is mindenütt kitüntetéssel fogadtatott ; képzel-
hetni, mennyire gyűlölte ezen ember hitünket, ki az1 európa-
iak és keresztények által ellene emelt alapos vádak folytán 
vesztette el állomását. Elmondta sorsát tehát az Írástudó föl-
diéinek, és izgatta őket ellenünk. Épen a chinai újévi ünne-
pek valának. Az ünnepek után a szélvész kitört. Éjnek ide-
jén egy keresztény majorsága — néhány mértföldnyire Yey-
yangtól hírtelen megtámadtatott a bálványimádók által, fel-
gyújtatott, s a lakók alig menekülhettek. Ezen rendszeres 
pusztitások a kerület különböző pontjain egy hónapon át 
minden éjjel megujittattak. Eyrand nem tudván hová mene-
külni, végre egy pogány házában rejtőzött el. Három chinai 
áldozár és több chatechista fogva vitetett majdnem meztele-
nül a városba és több héten át zaklattattak. Hanem minde-
nek fölött Eyrand-ot akar ták kézre keríteni. Nem nehéz 
volt megtudni tartózkodási helyét. Eljővén ide, a kiadását 
kérték a gazdától. Pogány létére erélyesen visszautasította 
a követelést, habár a legroszabbtól tarthatott. Felesége nem 
kevésbé volt bátor a vendégjog védelmében. Erre a csapat 
rárohant a gazdára és meggyilkolta saját házában. A bor-
zasztó jelenet alatt Eyrand megszökött. Az asszony egy pár 
napig kóborolván férfi öltönyt vett fel, és a fővárosba sietett 
panaszt emelni. Eyrand pedig helyről helyre üldöztetvén, 
végre egy alsóbb rendű hivatalnoknál vonta meg magát, ki 
jó szívvel viseltetett irányunkban és itt 4 hónapon át tartóz-
kodott. — A szerencsétlenség hirére a vicarius panaszt 
emelt a tartomány kormányzójánál. Sok töprenkedés után 
az utóbbi végre letette hivataláról a yey-yangi mandarint. 
Az elmozdított mandarin boszut esküdött, és hogy könnyeb-
ben érjen czélt, a chinai szokások ellenére Yey-Yanban vön 
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szállást. Amint az uj főnök jöttének hire elterjedt, ellensége-
ink követségeket küldöttek elébe, törekedvén öt részökre 
gazdag ajándékokkal hódítani. A főnök Tsong-King-Tu-ba 
érkezett, hol Desfléches vicariusnak székhelye van. A főpap 
öt meglátogatta, és iparkodott őtet a keresztények ártatlan-
ságáról meggyőzni. A mandarin röviden igérte, hogy az ül-
dözést megszüntetendi. A főpap erre bemutatta neki provi-
eariusát Mabileau-t, kit a történt károk helyreállítására a 
kerületbe küldendő volt. Válasza az volt, hogy az uj közi-
gaztatás alatt nem lesz neki mitől tartani. Erre Mabileau el 
is jött a székhelyre. Az idő nem volt kedvező, épen a vizs-
gák ideje volt. A város minden vendéglői, és több magán-
ház is a candidatusok által foglaltatott el. Mabileau nem 
találván alkalmas szállást, kényszerült a városon kivüli egy 
kis pagodába vonulni. Amint tanácskozni kezdett az uj fő-
tisztviselővel, észrevette ellenséges indulatát. Kijelentette 
ugyanis, hogy ő multakról nem, hanem csak a jövőben tör-
ténendökről lehet felelős. Megígérte volt előbb, hogy a val-
lásszabadságra vonatkozó szerződés pontjait ki fogja hirdet-
tetni ; de most szavát megtartani vonakodott. (Folyt.) 

VEGYESEK 
Cs. ap. kir. Fölsége maj. 15-én kelt legfelsőbb rende-

letét, melylyel az 1859. sept. 1-i nyiltparancs és sept. 2-i mi-
nisteri rendelet hatályon kivül tétetik, s az evang. hitval-
lású ügyek egy kilátásba tett egyetemes convent által ren-
dezendöknek lenni mondatnak, a protestánsok által, mint 
látszik, osztatlan örömmel fogadtatott ; mert Székács és Ge-
duly superintendeus urak „Magyarország" maj. 21-i számá-
ban azonnal köszönetet szavaztak a nm. minister urnák, 
akinek e rendeletnél á király után első érdeme vagyon, mert 
bizonyára a cultusminister ur kezdeményezte, ellenjegyezte, 
ö saját előterjesztését, miután királyi legm. rendelet lett, 
végre is fogja hajtani. Ez zálog gyanánt vétetik a további 
kedvezésekre a vallásegyenlőség alapján, s a remény mind-
ezekre ki is mondatik. Igy tett, mert ez értelemben nyilat-
kozott tek. Ballagi M. ur is lapjának 21-i számában : köszö-
net és biztatás, elismerés és buzditás, hála és remény, vagy 
is „la noblesse oblige," ez a nyilatkozatok értelme. — Távol 
van tőlünk, mintha rosznak mondanók, amit prot. honfiaink 
magokra nézve az ő egyházi viszonyaikban jónak nyilat-
koztatnak, midőn a kath. egyház épen nem érintetik. De 
szabad megjegyeznünk, hogy az indokok, melyek a nyilvá-
nított hálát támogatják, roszul vannak kiválasztva. Igy örül 
mind a három nyilatkozó, hogy a prot. felekezet kebelében 
a fegyelmi, az egyházi közigazgatási szakadás megszűnt : 
nem kellene tehát inkább kivánni, hogy vajha a hazában 
soha semmiféle vallási szakadás nem történt volna ? Ha e 
csekély szakadás a külsőkben csapásnak mondatik a ha-
zára : mily nagy csapásnak kell mondani a hazára a dogmá-
ban történt szakadást ? Valóban, kik az uj hitet Németor-
szágból behozták, igaz hazafiak, eme okoskodás szerint, nem 
voltak, mert a hazára a vallásos szakadás által csapást hoz-
tak. Német hit a magyar hazában nem volt hazafias, sem bel-
földi gyártmány, mert a német hit valóban külföldi áru volt. 
Végre, ha kárhoztatni kell azokat, akik Thun Leo minis-
ternek azon sept. 1-őröl kelt nyiltparancsra ós ministeri in-
tézkedésre az elemeket, a tanácsokat szolgáltatták : mit kell 
mondani azokról, akik a dogmaticus szakadásra külföldről 
hozták be az elemeket és tanácsokat ? A protestánsok vise» 
letét dicséri Ballagi, hogy a patens ellen oly erélyt fejtet-
tek ki,csakhogy a prot. egységet föntartsák : lehet-e kárhoz-
tatni azután a 16-ik és 17-ik századi kath. magyar őseinket, 

kik szinte nagyobb, magasabb, mélyebbre ható egységet 
iparkodtak föntartani Magyarországban, s ezt épen a meg-
hasonlás, a szétbomlás, a nemzeti feloszlás éveiben ? A hazai 
történet hazafiúi szempontból még nem hozott érdemleges 
Ítéletet azok fölött, kik 16-ik század elején hazafias érzel-
möket cosmopolitai meddőséggel felváltva, a németországi 
nemzeti megszakadást a magyar hazába átültették. De el-
jön az idö, mikor ezek fölött is megtétetik a szigorú itélet. 
— Ime, csak az első indokot is, melyet a hálások felhoztak, 
tekintve, mily hosszú elmélkedésbe kellene ereszkednünk. 
Mondhatják,igazságot hoztak. Igen,ők mondták.hogy igazság, 
s amit igazságnak tai tottak,azt a hazai belbéke,a hazai egység, 
a hazai erőkifejlés elébe helyezték ; tehát a hazát, a nemzetet 
végczélnak épen nem tartották, hanem a haza fölött valami 
másat becsültek nagyobbra, vagy amint tek. Ballagi reánk 
mondta, a hazát materia vilisnek tartották. Azon öröm, mely 
a kir. nyiltparancs hatálytalanítása fölött szavakban kitört, 
óhajt rejt, vajha egyek volnánk mindnyájan, nem a megsza-
kadásban, hanem a hitben, mely volt, s van is. — Ami a re-
ményt illeti, mely a minister ur további intézkedéseire szá-
mol, mi azt ismertettük, felderítettük, másodszor szólni 
nincs szükség, majd fognak az események szólni helyettünk. 

Királyné ő Felsége maj. 22-én délelőtt y2 12 órakor a 
helybeli angol kisasszonyok zárdáját látogatta meg udvarhöl-
gye Königsegg grófné kiséretében, Eötvös József b. minister, 
Kriegler igazgató és több mások fogadták ő Felségét. A ki-
rályné az osztályokat sorra járva, s mindegyikben érdekkel 
kérdezősködve a tanuló leányok szorgalmáról, végre a főte-
rembe ment, hol a zárdahölgyek, több növendéktől környez-
ve, hódolattal fogadták. Egyszerre megszólal a zongora, s 
felzendül a „Hymnus" dallama, mit ő Felsége kegyeletes 
örömmel hallgatott végig. Innen — értésére esve, hogy a 
zárda fejedelemasszOnya beteg — azonnal ennek szobájába 
vezettető magát, hol huzamosb ideig tartózkodott. A folyo-
són a növendékek képeztek sorfalat, s lelkes éljenekkel fo-
gadák a felséges asszonyt, ki innen egyenesen a templomba 
ment, hova szintén elkísérte ö Felségét udvarhölgye, a köz-
oktatási minister, s csaknem valamennyi jelen volt közönség. 
A templomba érve, ő Felsége azonnal a főoltár zsámolyára 
térdelt,mig udvarhölgye a rostélyzat mellett borult le,s közok-
tatásügyi minister, egyik padban foglalt helyet. Erre meg-
szólal az orgona, s felhangzott az ajtatos ének „Sanctus, 
sanctus !" A felséges asszony csak a vallásos szertartás tel-
jes bevégzése után távozott a templomból, hol a kün vára-
kozó sokaság lelkes éljenzéssel fogadá. Egészben mintegy 
óra hosszáig időzött a kegyes fejedelemasszony a zárdában, 
melynek ugy növendékei, mint zárdahölgyei, de különösen a 
gyöngélkedő főnöknő, a legnagyobb örömtől vannak áthatva 
a váratlan,de annál örvendesebb látogatástól. (P. N.) A tem-
plomban a királynéra és a jelenlevőkre főt. Sujánszky A. 
prépost ur adott áldást. 

Az olaszok albumának 22-dik lapján eme föliret olvas-
ható : „Forum Cornelii ad Pium IX. P. M. — Christianam 
fortitudinem a s.Cassiano martyre edocti Forocornelienses— 
Chrysologum magnum Ecclesiae doctorem ex nostro sanguine 
ortum — Alexandrum VII Pium memorantes episcopos olim 
N. — qui maximarum virtutum splendore catholicum nomen 
illustrarunt — nequid animos nostros arguat tanti decoris 
indignos — an. MDCCC ex quo princeps apóst, martyrio 
diem suum obivit — fidem sucessori ejus numquam defutu-
ram spondemus." 

Meghívás a pesti oltár-egylet hazai szegény templomok 
fölszerelésére szánt egyházi készleteinek megtekintésére, me-
lyek a piaristák gymnasiumi épületének 1-ső emeletén junius 
2-tól kezdve 10-éig, azaz pünkösd-hétfőig bezárólag közszem-
lére tétetnek ki, és pedig első nap déli 12 órától, a következő 
napokban pedig reggeli 7 órától esti 7 óráig. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PAL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érk<5vy, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : Havi szemle. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

Havi szemle. 
il. 

Szajna partján iparczikkeikkel gyülekeznek a 
népek, oda tartanak, amint látjuk, Europa minden 
fejedelmei is az ő böleseségökkel. Hány százezer 
siet még oda tanulási, látási vágyból? Mit nem le-
hetne remélleni az ily békés találkozásból ? Igen, ha 
minden kézszorítás legalább egy kardot törne, ha 
minden ölelés legalább egy ágyút morzsolna össze. 
De hol van az elv, melynek elismerésében találkoz-
nának? Kath. elven kivül nincsen elv, melyet egy-
iránt lehetne vallani. Hol van az elismert szabály, 
melyet a nemzetközi értekezésekben zsinórmértékül 
lehetne tartani? A kath. egyház által hirdetett és 
értelmezett törvényen kivül nincsen törvény, mely-
nek engedelmeskedhetnének. Az európai politika sza-
bad, mikint a tolvaj a „ne lopj", mikint a buja a „ne 
paráználkodjál" törvény irányában. A londoni érte-
kezleten is csak ugy egyeztek meg, hogy az égő 
pontokat kikerülték, pedig ezek voltak oltandók. 
Tilosban vadászik mindenki, s azon förmed fel, fegy-
verhez nyúl, ha más mer az ő kiszemelt pagonyában 
vadászni. 

Kath. tanon és szellemen kivül, kath. tan és 
szellem ellen nincs társadalmi tan, mely szerint a 
világot boldogítani lehetne. 

Másféle, mert a béke, az üdv gyűlése készül 
Romában. Gondviselésszerű, hogy a világon egy 
helyen az egyházi, más helyen a világi fejedelmek 
jönnek össze. A püspökök gyülekezete 1862-ben az 
olasz forradalmat megállitotta, a marsalai kalózt 
lábba lövette, a franczia őrség visszahivatását négy 
év utánra halasztotta, mert a septemberi szerződés 
pontjai már akkor voltak megállapítva; mit fog 
szülni az uj gyülekezet sz. Péter sírja körül? Csak 
áldást hozhat reánk és a világra. Annyit fog szülni, 

hogy a kath. egyház élni akar, élni fog, oly erővel 
az egységben, oly feláldozással a szeretetben, oly 
jogérzettel szabadságainak követelésében, oly szí-
vóssággal a türelemben, oly biztossággal a remény-
ben, mint sz. Péter, mint VII. sz. Gergely, mint V. 
sz. Pius korában, vallván, hirdetvén a „Quanta cura" 
körlevél és a syllabus tanait, követvén annak szabá-
lyait, sérthetlenül tartván annak törvényeit, várván, 
mig a politikai világ, mint az engedetlen gyermek, 
az ő vétkes kalandjai után, véres fővel fog vissza-
térni s ápolást kérni a búslakodó, de mindig szerető 
anyától. 

Sok jó lélek aggódik, mondván : ,mivé leszünk ? 
a világ minket magunkra hagy.' Csak mi ne hagy-
juk el, ami hűségünkre bízatott, a kath. tant és fe-
gyelmet, — bűneinkért lakolhatunk, kath. nevünkért, 
egész jövőnkért nincs mit rettegnünk. Mi nem arra 
küldettünk, hogy minden áron, minden módon ma-
gunk köré gyűjtsük a sokaságot, hanem hogy az 
igazságról tanúságot tegyünk a népek és nemzetek 
sokasága előtt. A körünkbe óhajtott csoportosulás 
az Isten munkája, nem a miénk. Akarta az Isten, 
hogy körülöttünk gyűljön össze a nép, de a feltételt 
is megszabta: ,qui crediderit.' Tegyük meg mind-
azt, amit Jézus parancsolt, Jézus megteszi azt, amit 
megígért. 

Ha a szűz tant a szabadelvüség lombikján le-
párologtatnók. úgyhogy Jézus sem ismerne reá, kö-
rükbe fogadnának a szabadelvűek ; de mit tehetnénk 
köztök a lepárologtatott, meggyengített tannal, akik 
semmit sem vihettünk ki az egész, az erős, a meg 
nem nyirbált tannal? Akkor is nem ők csoportosul-
nának körülöttünk, de mi állanánk soraikba, nem 
mi vennők fel őket, de ők minket. Arra vagyunk-e 
mi küldve, hogy mások által felvétessünk, vagy pe-
dig, hogy mindenkit, aki hisz, felvegyünk? Lehet, 
hogy sokan a kath. tan élessége ellen panaszkodnak, 
óhajtanák, hogy tompa legyen. De ha igaz, hogy a 
lényeget vallják, mit gáncsoskodnak a külső alak 
ellen? Verbum Dei penetrabilius est omni gladio 
ancipiti, mi rajta nem reszelhetünk, mi nem toiu$ít-
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hatjuk el. Talán az alak ellen tesznek kifogást, hogy 
ily ürügy alatt a lényeget vessék el. 

Változtassuk meg az igazság alakját, magát az 
igazságot fogjuk elveszteni. „Est, est, non, non," ez 
a kath. tannak szava; ,est, sed tamen,' ,non, sed 
tamen' ez a kath. szabadelvűnek, ha szabad con-
tradictione in adjecto élni, szava. S mit nyernénk 
igy ? Engesztelni akartuk az ellenfélt, s megcsaltuk, 
mert gondolja, hogy vele vagyunk, mikor ő nem le-
het velünk; nyugtatni akartuk aggódó feleinket, és 
megcsaltuk, mert gondolják, hogy kiengeszteltük az 
ellenféllel, mikor őket karjaiba dobtuk. Üdvözölte-
tik az, aki felez, mert a tannak felét a sok csiszolás-
nyiszolásban elejtette, nem sokára követelni fogják, 
ejtse el a másik felét is, s akkor övék lesz. 

Eretnek, káromló az alap, mihelyt az egyház-
tól alkalmazkodást követelnek, mert feltételezik, 
hogy az egyház csalódott, roszul cselekedett, köte-
lességét elhanyagolta. Az egyház nemcsak vera, ha-
nem sancta is. A prot. világ is követelte: ,ejtsen el 
valamit, fogadjon el valamit az egyház, s béke lesz ;' 
az egyház a trienti zsinatból válaszolt. Követeli a 
mai politikai világ, követelték Parisból, Turinból: 
,ejtsen el, fogadjon el valamit a szentszék, s béke 
lesz ;' a szentatya a syllabussal válaszolt. Minden 
eretnek, minden szakadár igy beszélt, az egyház is 
mindenkor egyiránt válaszolt. 

Az egyház csak az Istentől fogad irányt, fogad 
útbaigazítást ; kapott egyszer, s ez elég usque ad 
consummationem saeculorum. 

Szólni, válaszolni fog ismét. Hódolni fog sz. 
Péter székének az egész világ, sz. Péter szólni fog a 
hódolatra. Egy ünnepélyes tanúsággal az igazság-
ról több lesz a világon. Mondhatják némelyek : ,mi 
nem élünk a pápasággal,' de nem mondhatják, hogy 
,a pápaság nem él.' 

A világ jubilaeuma lesz ez, a párisi anyagjubi-
laeummal párvonalban. 

Mit nem irtak a protestánsok, sőt a szabadelvű 
katholikusok is a romai zarándokolás, a romai jubi-
laeum ellen? A világ kizsebelésének mondták. íme 
a romai zarándokolás, a jubilaeum átalánossá lett, s 
ma az iparjubilaeumot szervezik. Sok pénz folyt ju-
bilaeumkor Romába, sok pénz folyik Parisba is, 
mert ubi populus ibi obulus. Legalább az ipartárlat 
eszméjét is az egyháztól kölcsönözte a világ. A mos-
tani találkozás Parisban a műveltség bizonyítványa, 
emeltyűje, nem az volt-e 1300-tól óta a romai talál-
kozás is ? 

S mi hasznot húztak a pápák azon zarándokok 

pénzéből, akik Trithemius és Villani, korbeli irók 
tanúsága szerint, 1300-ban 200,000, 1350-ben egy 
milliót meghaladtak? Épen annyit, mint Victoria 
királyné a londoni, és III . Napoléon a párisi ipartár-
latból. 1300 — 1350 — 1389—1450 — 1475 — 1500 — 
1525 — 1550—1575—1600 jubiláris évek voltak; 
1800 és 1850-ben meg nem tartatott, mert a pápa 
számkivetésben volt. 

Kétségkivül, ha a magdeburgi centuriatorok 
hirdettek volna jubilaeumot, csak oly piszkos üzér-
kedést vittek volna véghez, milyent a pápáknak 
róvtak fel: ugyszinte, ha azok volnának püspökök 
és papok, kik a papságot mindenféléről gyanusitják, 
akkor e gyanusitás valóság lenne, s ők csak saját 
történetöket írták volna meg. 

Az egyház megy az ő utain, semmit sem ejt 
el, amit cselekedni szokott. Most évenkint 400,000 
zarándoknál több fordul meg Romában; a gőzerő 
hajón, vasúton viszi oda az ajtatoskodókat. A zarán-
dokolás Bécsből, Brüsselből, Parisból húsvétra, sz.-
Péternapra már rendszeresítve van, s a kath. hit 
mindinkább szilárdul, sz. Péter pápasága mindin-
kább erősödik a tiszteletben. 

Sok pénz gyűl össze Romában. Ez a romai nép-
nek kiváltságos előnye a pápaságból. Román kivül 
ma egész Olaszországban nincs ezüst, nincs arany-
pénz. A forradalmi Italia egész világnak adós, Ro-
mának pedig az egész világ adóz. Romában nincs 
bankó, de van arany, van ezüst; az egyház, amint 
az eredmény mutatja, legjobb államgazdász. 

Mennek Romába, s boldogok kik mehetnek, 
imáink kisérik őket, — mennek Parisba : — ott a világ 
szellemi, itt pedig anyagi javait megtisztelni, ott üd-
vöt keresnek, itt fényt fejlesztenek, ott zarándoko-
lás, itt tékozlás. Számmal akartak ellenünk győzni, 
miután igazsággal, joggal, becsülettel nem győzhet-
tek; mi számmal is előállhatunk; minden püspök 
200,000 hivőt képvisel. Kiéheztetni akarták Romát 
a forradalmárok, s magok lettek éhesek, most, hogy 
konczot kaphassanak, Jézus szegénységét, a szegé-
nyek örökségét rabolják, hogy a zsidónak zálogba 
adhassák. 

Az egyház megrablására már a hetedik tervet 
csinálják. Dumonceau, mint katholikus, nem akarta 
tőzsczimét, nevét beszennyezni, visszavonult: Rot-
schild zsidónál könyörögtek a forradalmárok. Rot-
schilű késznek mutatta magát segédkezet nyújtani 
az egyház megrablására, mint a Lloyd irta, wenn et-
was daraus schaut. Az Isten Mirés zsidót használta 
fel, hogy Rotschildnak az emberi becsületességről, 



melyet az üzletben sem szabad elhanyagolni, tanelöadást 
adjon, hogy a rablás, mindig rablás marad, még ha a kor-
mány is teszi, s aki tudva a rablott jószágot megveszi, 
vagy reá pénzt ad, az a rablónak czinkosa.*) Italiában sok 
zsidó község van, a zsinagógáknak és iskoláknak sok ala-
pitványaik, házaik, szőllőik, olajfa-kertjeik vannak, a zsidó 
községek vallási birtoka ötszázmilliót meghalad, egy milli-
árdot megközelít; elfogadná-e Rotschild a zsinagógák javai-
nak elkobzására a czinkosságot '? Mit ítélne a ker. bankár-
ról, aki a zsidók kifosztására az olasz kormánynyal szövet-
keznék ? Nem lehet kétkedni, hogy Rotschild ezt kárhoz-
tatná, azon ker. bankárral, mint becstelen üzérrel, üzleti vi-
szonyba nem ereszkednék. Aki a rühessel egy ágyban al-
szik, maga is rühes lesz. Tehát, quod tibi non vis fieri, alteri 
ne feceris. A kath. templomok birtokai oly jogosok, mint a 
zsidó községeké. Rotschild, mint megállapított nagy birtok, 
az elkobzásoknak nem lehet barátja, hacsak maga sírját 
ásni nem akarná. Az egyház kifosztatása átkot hoz a ki-
fosztóra. Átok alatt van a piemonti, s most florenczi kor-
mány, hogy az adósságok már fejénél magasabbra nőttek. 
Antiochus példáján ehnélkedhetik Rotschild. Eddig neve, 
becsülete a világ előtt tisztán áll, az olaszországi egyházi 
javak elkobzásában segédkezvén, hirét, nevét, becsületét az 
Isten és az emberek megvetésével, átkával terhelné, âzért a 
piszkos üzlettől visszavonult, s az egyház kifosztására az Er-
langer-ház ajánlkozott. 

Valóban csudákat müvei az Isten, hogy a kath. egy-
ház szándékolt megrablása ellen védőül egy zsidó bankárt 
állit fel, aki zsidó bankár-társát az üzlet köteles becsületes-
ségére emlékezteti, s a piszkos üzlettől visszatartja. 

Igy bizonyul be a forradalmárok ellenében a szentszék 
ügyének igazsága, az egész európai erkölcsi és jogi renddel 
való összekötetése. Megdöntetik a szentszék joga Italiában, 
s bizonytalanná lesz Európában mindenkinek joga,—kitagad-
tatnak Italiában a szentszéknek igazai, védtelenek lesznek 
mindenkinek igazai. 

Csak a nemzetiséget emiitjük, mely a szentszék ellen, 
az egész szabadelvű világ dicséretei közt érvényesíttetett. 

Nehéz kérdés, elméletileg meghatározhatlan, gyakor-
latilag kivihetetlen, a jogban, a politikában nem védhető. 
Egyes felforgatásra igen alkalmas, de államelv sehogy sem 
lehet. 

Az olasz egységesítés a német egységesítést szülte, a 
kettő a slav egységesítést előtérre hívja. Tetszett az olasz 
egységesítés, fejet csóváltak a német egységesítésen, retteg-
nek a slav egységesítéstől, azért minden legkisebb slav nem-
zetiségi lépést illoyalitásról gyanúsítanak. Mit nem irtak (a 
P. Napló és a P. Lloyd) a moszkvai népleirási gyűlésről, az 
oda utazók szándékairól ? 

Távol van tőlünk, mintha Gortschakoffuál a veszélyes 
és titkos szándékot tagadnók, sőt mindent könnyen elhi-
szünk. Távol vau tőlünk, mintha Moszkvába menő minden 
zarándoknak minden vágyait, szándékait helyeseinők, vagy 
az ott mondott felszólalásaikat aláirnók. Előttünk itt is a 
kath tan, melynek egyik része a természetes igazság, a szer-
zett jog, a szabály. Evvel a panslavismus eddigi és jövőben 

*) Unità catt . 116. sz. 16 maj. 1867. Corresp. de Romo 457 sz. 
18. maj. 1867. 

elkövetendő bűneit egyszerre kijeleljük. A panslavismus 
ellensége, megtartván az igazságot, lehet a tótajkuak leg-
jobb barátja, mert a biint, legyen az bárhol, bárkiben, kár-
hoztatni kell. 

De nem fogjuk fel, hogyan lehet a P. Naplónak és a 
P. Lloydnak Gortschakoffot kárhoztatni, akik Cavourt di-
csérték, az egész olasz egységesítésnek hosannát kiáltottak. 
Nem foghatjuk meg,hogyan lehet annak kárhozatot mondani 
Palaczky vagy Rieger fölött, aki Garibaldi tengerkalóz vál-
lalatát Marsalába, Palermoba magasztalta. Nem foghatjuk 
meg, hogyan lehet II. Sándort azoknak vádolni, akik ,,az 
imádott, az istenitett népkirályt" Olaszországban 1860-tól 
egész 1863-ig egekbe emelték, példányul mutatták. Gort-
schakofF, Rieger stb. a pesti lapokat saját szavaikkal tehe-
tik semmivé. Küldhetett Gortschakoff bérenczeket Galliczi-
ába, vagy a Kárpátok aljára, — aki a kath. lengyeleket 
gyilkolja, attól minden kitelik ; de nem tette-e ezt Cavour 
is ? Összeesküdhetik a muszka titkár a forradalmi elemmel, 
megtette, be is vallotta ugyanezt magáról Cavour is ; mégis 
azért Cavour becsületes ember volt a pesti lapok előtt, úgy-
hogy érette requiem is tartatott Pesten, ami nem tartatott 
Italiában. Ami helyes volt Italiában, hogyan lehet nem he-
lyes Muszkaországban ? Természeti jogot adtak az egyesü-
lésre az olaszoknak, hogyan tagadhatják meg ezt ugyanazok 
a slavoktól ? Számot kerestek a jog ellen Italiában, hogyan 
lehet útját állni a slav fajoknak, mikor ők is számot keres-
nek ? Az uralkodási szándék egyetemes, a slavok is bír-
nak vele. 

A P. Napló, a P. Lloyd mai fegyvereiket a slavok el-
len már hat év előtt összetörték. Mikor a pápa kifosztását 
helyeselték, mikor az olasz forradalmi mozgalmakat dicsér-
ték, minderre a slavokat oktatták, s mit lehet nekik tenni, 
arra ujjal mutattak. 

Vagy hallgatni tehát a moszkvai utazásról, a slav nép-
leirási gyűlésről, az ott mondott felköszöntésekről, vagy pe-
dig Cavour, Garibaldi, Victor fölött minden dicséreteket 
visszavonni, az olasz egységesítési forradalmat az egész vi-
lág, de különösen Magyarország átkának ünnepélyesen ki-
kiáltani, három évet a szerkesztői életből, mint legnagyobb 
hibát, kitörülve, IX. Pius lábaihoz borulni, mondván : szent-
atya ! Magyarország több népfajt fedez, melyeket egy ko-
rona alatt csak a történeti ősjog tarthat fel : de én a törté-
neti ősjog ellen az egységesítést dicsértem, s ez által hazám 
külön nemzetiségű népeiből egyiket éjszak, másikat délszak, 
harmadikat nyugot felé küldtem, s igy hazám jogi állását, 
épségét, egységét aláástam ; most látom, hogy te szentatyám, 
mikor szentszéked ősjogait védelmezted, midőn a nemzeti-
ség köpenyébe burkolt forradalmat kárhoztattad, minden 
ország, minden korona, minden nemzet, különösen hazám 
jogait védelmezted. Felbujtogatták ellened a népszámot, 
lásd, ellenem is azt teszik,—veszélybe hozták trónodat, a ma-
gyar korona területe után is vágyakodnak a muszkák; de 
most látom, hogy a nagyobb szám a kisebbet, csak azért, 
mivel az nagyobb, csak azért, mivel ez kisebb, jogosan el 
nem nyelheti, koronájától becsületesen meg nem foszthatja. 
Igen, de én ezt három éven át, 1860—1863-ig, jogosnak, di-
csőnek prédikáltam Ez az én hibám ! ez az én hibám ! ez az 
én legnagyobb hibám ! Szentatya ! te soha sem térsz el az 
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igaztól, a jogtól. Aki téged védett, önmagát védte, aki te el-
lened állott, önmagára minden jogtalanságot felhivott.' 

Igy boszulja meg magát a kath. egyház ellen felállított 
politikai képtelenség, melyet nemzetiségi tömörödésnek ne-
veztek ; igy bizonyul be, mily hazafiatlan viselet volt a ma-
gyar lapoknál a szentszék ügyében, mily rövidlátó politiku-
sok voltak, akik 1860-ban az olasz tömörödésben a slav tö-
mörödés veszélyeit nem sejtették. Aki másnak házán a tüzet 
éleszti, legtöbbször saját lakát hamvasztja el Jogtapodás 
lenne a panslavismus, — de nem az volt-e az olasz egység ? 
Országok hamvasztatnának, vagy szétdaraboltatnának ál-
tala, — de nem ezt tette-e Victor ? A küldönczök izgatásai 
fogják megelőzni, esküszegések, király- és hazaárulások se 
giteni, erőszak végre befejezni, — de nem ez történt-e Itali-
ában ? Külön, de mégis nyelvrokonu népfajok egy rokon-
fajba olvasztatni, a történet, az ezeréves szokás, államélet 
által felnevelt néperkölcsök eltemettetni, — de nem hajta-
tott-e végre mindez a szentszék ellen ? miután az anconai gö-
rögfaj egészen más a toscanai hetruriai fajtól, a kettőtől pe-
dig annyira elüt a nápolyi és a siciliai faj, hogy Garibaldi-
nak Siciliában és Nápolyban tolmácsra volt szüksége, hogy 
a falusi néppel szólhasson. Akik az olasz gazdálkodásnak tap-
soltak, minden fegyvereiket Gortschakoff ellen összetörték. 

Garibaldinak dicséröi, Cavour bámulói, Victor magasz-
taléi, IX. Pius rágalmazói ! ti a panslavismus veszélyét ne-
veltétek nagygyá a hazára. Esküszegés, hazaárulás, felség-
sértés a panslavismus ; de miért dicsértétek mindezt az ola-
szoknál? Néptömörödés a panslavismus; de miért hirdetté-
tek ti ezt oly dicsőnek a szentszék ellen ? Ti, Olaszországra 
nézve idegenek, dicsértétek az olasz egységesités eszméjét : 
találkoznak idegenek, kik a panslavféle egységesítést fogják 
dicsérni- Oculum pro oculo, dent em pro dente, aki más iránt 
igazságtalan. Hazafias politika egyedül csak az igazság, a 
jog tiszteletén lehetséges ; aki IX. Pius ellen tollat ragadott; 
az a magyar haza, a magyar korona ellen irt, mert a jog 
mindenütt egyenlő értékű, s kik annak tapodását az egyik 
szomszédnál dicsérik, dicséreteikkel a másik szomszédot 
jogtapodásra serkentik, s amit az egyik szomszédnál dicsér-
tek, nincs erejök, nincs hatalmok többé, hogy ugyanazon 
tényt a másik szomszédnál kárhoztassák. — Ez oktatás, 
csakhogy késő. 

A veszély azonban megvan, sok koronát fenyeget, ha-
zánk tótajku népségét a panslav izgatásoktól meg kell óvni, 
a külföldi küldönczök csábításait, vagy épen a szomszéd 
hatalom fényes ígéreteit előre és egészen ártalmatlanokká 
kell tenni. Ez egyik életkérdés minálunk. 

Biztos lehet mindenki, hogy a magas kormány és a 
törvényhozás legjobb szándékkal a nemzetiségi kérdést első 
teendői közé sorozta. 

Ez jól van ; de hazánk slavajku része a panslav irányú 
izgatások ellen csak a kath. egyház jogi helyzetének, iga-
zainak, külső becsületének teljes és ünnepélyesen teendő 
biztosításában védethetik meg sikeresen, sőt ez érdekvilág-
ban, ugy megerősíttethetik a hazaszeretetben, hogy ezt, mint 
saját életét, mint népfaji egyéniségének föntartó léthelyzetét, 
minden veszély ellen megoltalmazza. 

A slavok hazánk felső vidékein, három milliót megha-
ladva, tömötten, más nyelvvegyülék nélkül laknak. Csendes, 

munkás, vig nép, mely midőn kaszál, arat vagy kapál, slav 
dalaival a mezőnek költői képet kölcsönöz. Törvényszerető, 
a hazának, a királynak, a koronának hü, romlatlan fia. Val-
lásos, mérsékelt, kilencztizedrészben katholikus, templomát, 
religioját szerető, lelkipásztorát tisztelő, ennek annyira en-
gedelmeskedő nép, miszerint mondhatni, hogy egészben 
ettől függ, ezáltal vezéreltetik. Felvidéki slav népünknél 
tehát a kath. religio a főerő, mindeddig a kath. papság a 
főtényező. Helyes politika az, mely a fönlevő erőkből tájé-
kozást vesz. 

De ami romlatlan, azt meg lehet rontani, aki ma lelki-
pásztorának szavára figyel, holnap tőle elfordulhat. Akik 
Garibaldit, Cavourt magasztalták, jól tudják, mikint lehet 
mindezt megtenni, s feltehetik, hogy a külföldről ide küldött 
ügynökök is fognak érteni hozzá. E törekvést kell előre el-
bénitani. 

A nemzetiségi, vagy inkább népfaji, nyelvi érdekeket 
a muszka biztosithatja a slavoknál ; ha tehát a magyar tör-
vény is biztosítja, még a kérdésnek csak kisebb részét ol-
dotta meg, sőt a magyar törvény soha nem ígérhet annyit, 
mennyit a muszka igér. Csalfán ígér a muszka kormány, 
amit igér,—de ígér, —a csaló mindig többet igér, épen azért, 
mert csaló ; a csábitásra pedig nem szükséges, hogy a tett 
ígéret megtartassék, hanem csak hogy megtétessék. A tos-
canai, az umbriai, a nápolyi, a siciliai népnek is mindenféle 
boldogságokat Ígértek, most nyomorulttá tették, de ígére-
teikkel mégis királya és egyháza ellen elcsábították. Nem-
zetiségi érdekben tehát a muszka küldöncz ellenünkben min-
dig előnyben lesz. 

Mit nem Ígérhet meg a muszka kormány soha? A 
kath. religio sértetlen föntartását ; mert ha ezt igérné, a 
wilnai, a podoliai, litvániai egyesültek, a lengyel katholiku-
sok vérbe tett foj tatása torkára forrasztaná minden ebbeli 
igéretét. Ezt a müveit slavok tudják, s holnap megtudhatja 
a munkás köznép is. Azért a slav-ajku loyalis jó népet a 
muszka, panslav irányú izgatások ellen csak a kath. religio, 
csak a kath. egyház által lehet megvédeni. Csak a kath. re-
ligio erősitheti meg a népben a korona jogtiszteletét, az alatt-
valói engedelmességet. Mi tartotta távol a lengyeleket a 
muszkától? mi mentette meg a panslavismus torkától ? A 
kath. religio. Földi javaira, érdekeire nézve az ember idővel 
megszokott nyugodni, de lelki javaira nézve soha, századok 
üldözései között sem nyugszik meg, kivált a kath. ember. 
A protestánsokkal jó lábon áll a muszka kormány, ezek a 
muszka nyelvet már 30 év óta iskoláikba, szószékeikre be-
fogadták, e jó viszonyt dicsérte Mayendorf követ is Romá-
ban ; a katholikus lengyelekkel soha nem állhat jó lábon. 
Galicziát, Silesiát nem várak fedezik, melyek a határon ugy 
sincsenek, hanem a kath. religio, a Romával tartott, ápolt 
összeköttetés. A slav népfajok minden földi érdekekben 
egyesülhetnek a muszkával : Romának hite és szellemi 
kapcsa ledönthetlen válaszfal lesz örökre közöttök. A nem-
zetiségi kérdés megoldásában tehát a vallásos elem birja a 
fősúlyt, s az állam által minden jogaiban elismert, védett, 
biztosított kath. religio tarthatja meg csak a nemzetiségi 
törekvéseket ártalmatlan irányban, s ebben örömmel üdvö-
zöljük felsővidéki testvéreinket, kik magok a slav nemze-
tiségnek fiai levén, nemzetiségök súlypontját mindeddig a 
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kath. religioban őrizték meg, s ezáltal nekünk is, kik a ma-
gyar vidéken az egyház szabadságai mellett lángolunk, mint 
jó testvérek, mint az egyháznak és a hazának hü fiai, oly erős 
segédkezet nyújtanak ! Szeressük saját nemzeti létünket, a 
kath. religio mindnyájunkat sz. István koronájához csa-
tolva, nemzeti törekvéseinket a tévedéstől megóva, sikerre 
fogja vezetni De ha a törvényhozás, vagy csak a lapok is a 
kath. egyház állami és társadalmi jogait és szent igazait 
nem tisztelnék, a kath. papságot Magyarország felső vidé-
kein a csábitások ellen erőtelenitenék. 

Az égi haza, mely végczél, a földi hazát is védi, fedezi, 
élteti, mely előkészületi és érdempálya az égi hazára. Igy 
tehát ama válaszfalnak, a kath. egyháznak, a muszka és 
slavajku hazafiaink között fön kell tartatni, meg kell erő-
síttetni. 

A veszély ma még messze van, azért kicsinynek 
látszik ; de mennyire fog közelebb jönni tiz év múlva, mily 
nagyra fog nőni, midőn a keleti kérdés az események szin-
terére lépend, mily támpontot, mily uj veszélyt fog hozni 
sz. István koronájára ? azt előre nem tudhatni. Az okosság 
parancsolja, hogy a kath. religio, a szentszékkel ápolt szel-
lemi kapcson álló válasz- és védfal mentől erősebb, mentől 
nagyobb legyen. Ez az igazán hazafias politikának czélja a 
felső vidékre nézve. A kath. politika hazánkban ös politika. 

Ha még az érdekpolitikára térünk, mely sokak által 
egyedül czélszerünek mondatik, két érdek óvhatja meg a 
slav jó testvéreinket a panslav csábjai ellen, t. i. az itteni 
népfaji egyéniségök, nyelvök és religiojuk érdeke. Azt meg 
kell engedni, mert reája természeti, és senki által nem taga-
dott joguk van, sőt, hogy kiműveljék, óhajtani kell, — ezt 
pedig, a religiót, nemcsak minden jogaiban sértetlenül, érin-
tetlenül meghagyni, hanem minden pártolásban részesíteni. 

Rosz szolgálatot tesznek a hazának azon pesti lapok, 
mondhatjuk, melyek a felsővidéki slavok nyelvművelési tö-
rekvéseit gyanúsítgatják, az egyes, felbérelt nyomorultak 
által tett izgatásnak gyűlöletes szinét azonnal mindnyájokra 
dobják ; mert a szikrát, mely ápoló tüzet adhat, emésztő 
lángokba fúj ják, miután amit a prot. Palaczky, Rieger, vagy a 
hussiták némely utódja tesz, abban hazai slavjaink részt nem 
vesznek ; s midőn gyanúsításokkal ostromoljuk hazai slavja-
inkat, Palaczkynak táborába kergetjük. Roszabb szolgálatot 
tesznek még azon lapok, melyek időnként a kath. egyháznak 
intézményeit,mintegy összebeszélve,ostromolják, megdönten-
döknek javasolgatják, most egyik, holnap másik jogát tagad-
ják, ma ily, holnap oly sérelemmel illetik, az államnak ezer 
év alatti pártfogását megvonandónak, a „szabad egyház a sza-
bad államban"-féle hazugság alatt mindenéből kifosztandónak 
emlegetik. Rosz szolgálatot tesznek a hazának azon lapok, 
melyek a szentszéket, a püspöki kart, a papságot, a concor-
datumot, a kath. egyház egyedüli joghelyzetét Magyaror-
szágban, a szentatya és az apostoli király eme ünnepélyes 
tényét napról napra gyalázzák, rágalmazzák, nem tudjuk 
vastag tudatlansággal-e, vagy pedig ördögi gonoszsággal 
ellene izgatnak. Magyarországi slavajku testvéreinket 
testvéri érzelmeinkről biztositani, és azért az ő népfaji nyel-
vök és kath. religiojok iránt a legnagyobb tiszteletet kellene 
tanúsítani. 

Csak kath. politika menti, erősiti, — a többféle ajkú fiák-

ból egy nemzeti testté tömöritve a hazát, a jövőnek minden 
esélyei ellen, melyek tüzszomszédságunkban fognak végre-
hajtatni, biztosítja. Hiszszük, hogy a magas kormány minden 
jó szándékkal van ; de a kath. egyház személyes kegyekre, 
egyesek jó szándékára nem bizakodhatik, alkotmányos or-
szágban alkotmányos intézményt követelünk biztosításul. 
Az emberek változnak, elhalnak, az intézmény marad. Egye-
temünk, iskoláink, az apostoli király gondossága alatt álló 
alapitványaink biztosítását, a concordatumnak, mint az egy-
ház és állam közötti viszony normativumának jogi erejét elis-
mertetni, bevallatni várjuk, követeljük, és a III. XIX. XX. 
trvczikkek idevágó §§-ainak módosítását. Módosítani lehet, 
ami káros, ami nem igazságos. Lehet az országgyűlésnek 
némi módositást kivánni a concordatum pontjaiban ; de azt, 
mint nem létezőt tekinteni, annak jogi érvényét tagadni, 
azt in principio elvetni, vagy kérdésbe hozni, a kath. egy-
ház sértése nélkül nem lehet. Ilyeneket csak az izgatás dae-
mona sugalhat ; s a muszka izgatásokkal szemben életkérdés. 

Igaz, a sajtó szabad, a kormány, mely a Parisból ide 
vetett égő üszköt is engedte leesni, némely lapoknak a kath. 
egyház ellen vitt izgatásait hatalommal meg nem szüntetheti, 
az írók hazafiasságától várja, hogy viseletükkel hagyja-
nak fel. 

Szabad a sajtó, a magas kormány sajnálkozhatik ily 
jeleneteken ; szabad a sajtó, erény a hazafiság, és épen azért 
hazaellenes bíin az ö viseletük. Már ideje volna, hogy a pap-
ság, a kath. intézmények, a romai szentszék, a kath. egy-
ház jogai ellen vitt ostrom, mely 1825 óta, tehát 42 éven át 
tart, anélkül, hogy kötelességeinkben megtántorodtunk 
volna, megszűnjék. Ami sok, az sok, — ami sokáig tart, az 
kiállhatatlanná lesz. 

Kath. politika védi meg a felvidéket a csábitások ellen. 
Kath. politika ; nem hogy a prot. hazánkfiai az ö írott, vagy 
szokás által megerősített jogaikban megcsorbittassanak, ezt 
soha egy kath. sem fogja javasolni ; de oly kath. politika, 
mely a protestánsok kedveért a kath. intézmények, jogok 
sérthetlenségét fel nem áldozza ; kath. politika, mely a prot. 
felekezet jogainak megcsorbitását visszautasítaná, de egy-
szersmind a prot. boanergeseket is rendre parancsolja; kath. 
politika, melynek minden elemeit sz. István király az ös al-
kotmányba lerakta, mely nyolczszáz éven át a több nemze-
tiségű Magyarországot területi épségében a nemzettel együtt 
föntartotta; kath. politika, meiy mindenben igazságos, eszé-
lyes tud lenni, mialatt a katholikus-ellenes politika, egyben 
már igazságtalan levén, semmi iránt nem tud igazságos 
lenni; kath. politika,mely a felvidéki slavoknak nyelvök mü-
velését meghagyja,a kath. egyházat, religiot, cultust,szentsé-
geit, egyházi közigazgatását, külső fényét, becsületét, tiszte-
letét, minden intézvényeit nemcsak föntartja vallásos jelle-
mükben, hanem virágzásra is segíti, amint teheti ; mert csak 
igy hozhat békét, nyugalmat, megelégedést, bizalmat az 
ország minden ajkú és vallású népeibe. 

A nemzetiségi kérdés, Magyarország felsővidéki me-
gyéit tekintve, nagy súlyt vet a kath. egyház minden iga-
zainak, jogainak védelmi törekvéseibe; s ebben őket üdvö-
zöljük. Mentsen Isten, hogy a magyarországi slav nemzeti-
ség fiai között a nyomorult küldönczök csak némi külső 
valószínűség alatt is mondhassák : ime ! féltek, hogy muszka 



kormány kath, religiotukat, elöli, biztos-e az itten ? ti papok, 
Siberiától féltek, mily tiszteletben részesültök itthon ? mentsen 
Istén, hogy a slav nemzetiség jobbjai azon gondolatra jussa-
nak : kath. religionk véd minket a muszka elnyeletéstől, és 
még e védvet is ledöntik előttünk, akiknek azt föntartani 
kellene. Loyalis a tótajku nép, mint katholikus tántorithat-
lan ; de okos politika volna-e, a loyalitási kötelességen tom-
bolva, a legerősebb köteléket gyengíteni, elszomoritva a 
kath. lelkeket ? Okos politika volna-e a kötelességekről be-
szélni, mikor mindenben másban csak érdekekről van a szó '? 
A haza polgárának vannak kötelességei, de a haza törvény-
hozásának is, s a magyar, a tótajku egyaránt akarja sze-
retni hazája intézményeit. 

A panslavismus igazi veszély a hazára, mely idővel, 
vagy a keleti kérdés válságai között reánk is válságos lehet. 
A loyalis, eddig hazahü felsővidéki slav nemzetiséget annak 
csábjai ellen meg kell óvni, sőt a jövő csábitások fullánkjait 
előre kell megtörni. Egy mód van, meghagyva az ő népfaju 
nyelvöknek müvelését, az ő népfaji egyéniségök fejlődését, 
kath. religiojuk jogainak tanúsított tiszteletével őket minden 
jó szándékról biztosítani. A panslav izgató csak a nemzeti-
ségi érdek utján férhet a jó néphez, a religioról hallgatnia 
kell : mi két ösvényen férhetünk szivéhez, t. i. hogy nyelvi 
egyéniségét nem bántjuk, s azt megadjuk, amit a panslavis-
mus szükségképen megtagad, a kath. religio jogainak, be-
csületének védelmét e hazában. Erős az első érdek, a nem-
zetiség,—erősebb a második, a kath. religio. Mi keseríti el az 
irlandi népet Angolországtól, mi nyit utat a féniansok csá-
bításainak'? Az angol vallási türelmetlenség ? Mi tartja tá-
vol a jó kath. flamman népet a fajrokon Németalföldtől ? A 
kath, religio. Minden szó, mely hazánkban a püspökség, a 
kath. papság ellen iratik, a panslavismus által magára a 
hazára dobatik vissza; minden törvényhozási cselekedet, 
mely a kath. religio, a kath, egyház igazait, jogait sérti, a 
panslavismus és a haza közötti válaszfalból egy követ üt ki ; 
minden gyanúsítgatás az illoyalitásról, melyet némely lapok 
egyes külföldi, vagy nem kath. nyomorultnak vétke miatt a 
slav nemzetiség főbbjeinek, kik legnagyobbrészt kath. papok, 
összegére dob, egy vágás a mindnyájunkat összetartó hazai 
kötelékre, 

Kath. politika alapitotta, kath. politika föntartotta, 
kath. politika menti meg a hazát a nemzetiségi mozgalmak 
éles veszélyeitől is. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
N.-VARAD. máj. 19-én. Folyó hó május hava 1-én, 

amily szerény, épen oly ritka, s lelket megható egyházi ün-
nepélynek voltunk részesei, mely a keresztény hitéletnek 
boldogító kincseit a szent magány édes lelki örömeit tárta 
fel lelki szemeink előtt. A sz.Ox-solyáról nevezett zárda-szü-
zek, kik közel egy század óta városunkban üdvösen működ-
nek — 1771-ben boldog emlékű Szenczy István apát és ka-
nonok által hozattak be — kisded leánykák nevelése és ok-
tatásával foglalkoznak, a fennt jelelt napon érdemdús feje-
delemnőjük szent fogadalma félszázados ünnepét ülték. Meg-
ható volt látni és hallani az érdemekben megőszült elöljáró-
nőt és anyát, mily égő szent vágygyal és szívbeli megillető-
déssel rebegte el újra az Ur oltára előtt szent fogadalmát, 
melyet 50 év előtt élte fiatal szakában letett és azóta szentül 

megtartott, édes örömkönyek ragyogtak szemeiben, melyek 
a benső boldogitó érzelmet tükrözék, melyet ő aranyme-
nyegzői szüz-fátyola alatt érezett. O ! mily édes öntudatra 
kelthet és lelki megnyugvást szerezhet félszázados erényes 
zárdai élet, mely egyedül Isten dicsőítése imádása, és az em-
beriség szolgálatában tölt el. Ezt alkalomszerüleg szépen ki-
fejté nt. Miller János tótteleki plébános ur szívből kelt és 
átérzett épületes szónoklatában. Leikig hatottak a kenetdús 
vigasztaló szavak is, melyeket nsgos Yínkler József prépost 
és kanonok ur mint kegyes föpásztorunk kiküldött biztosa 
és képviselője az ünnepélyes sz. mise után a fogadalmat meg-
újító előljáró nőhöz intézett. 

Lelket megható volt a kegyeletes hála-nyilatkozat, 
melylyel az érdemes fejedelemuő minden részről elhalmaz-
tatott : zárda-szüz társnői, mint szeretett leányai, a hálás ér-
zelmű szülök, a növendékek és ártatlan kisdedek által szív-
ből kelt üdvözletekkel tiszteltetett meg. Különösen meglepő 
volt a gyönyörű szép képnek leleplezése, melyet ő excellen-
tiája kegyes föpásztorunk e nap emlékére ajándékozni mél-
tóztatott — szent Katalint, Catharina Senensis. — A fejede-
lemnő született Csobánczy Katalin született 1793-ban a 
szerzetbe lépett 1806-ban, beöltöztetett 1811-ben fogadalmát 
letette 1817 máj. 1-én, fejedelemnővé választatott 1839, ko-
ronás aranyérdemkereszttel feldiszittetett 1855-ben. Ugyan-
csak ez ünnepély alkalmából ő excellenciája a szegény ne-
vendékek munka-iskolájának 100 ftot, Vinkler József prépost 
kanonok ur szinte 100 ftot., ajándékoztak. Az Ur szentelje 
meg áldásával e kegyes adományokat. XX. 

r 

NAGY-VARAD, máj. 25-én. Amint a hadvezér csak 
akkor képes győzelemmel végrehajtani csatatervét, ha a 
küzdtér egyes pontjain vezénylő tisztek és harczosaik meg-
felelnek a feladat rájok eső részének : ugy egyetlen egy-
házi közlönyünk, a ,Religio,' csak akkor lehet valláserkölcsi 
álapotunk hü tüköré, ha az egyes vidékeken fölmerülő egy-
házi mozzanatokról biztos tudósításokat nyer és közöl. Egy-
házmegyénk egyike azoknak, melyekről vagyT nagyon ritkán, 
vagy épen nem olvashatunk tudósítást. E mély hallgatás nem 
azt jelenti, hogy megyénkben nem merülnek föl örvendetes 
tényei a hitéletnek; mert az Ur folyton örvendeztet bennün-
ket jóságának vigasztalásaival ; ismertetlenül fakadnak és 
illatoznak a hitélet virágai megyénkben részint azért, mert 
mindegyikünk a másiktól várja a tudósítást, részint pedig 
azért, mert minden tudósítás némi kellemetlenséggel jár. 
Kijelentvén, hogy csekélységem e tért a legnagyobb öröm-
mel engedi át mindig hivatottabb testvérei akármelyikének, 
jelen levelemmel létesítéséhez fogok abbeli föltételemnek, 
hogy ezután megyénk hitéletének mozzanatairól rövid tudó-
sítást írandók e lapok számára. ') 

Jól esik, hogy tudósításaim elsőjét a bold. Szűz hónap-
jában és az ő tiszteletének fölvirágzásával kezdhetem. — A 
találékony szeretet által keletkezett májusi ajtatosságot el-
sők létesiték Nagy-Váradon sz. Vinczének leányai az irgal-
mas szüzek házi kápolnájokban és főelemi leánytanodájok 
tantermeiben. Gyökeret vert ezen ajtatosság elsőben a pap-
neveldében, később a sz. Józsefről czimzett nevelde ifjai kö-

') Üdvözlöm. — A kijelentett k ívánságának teljesítéséről legyen 
biztos. — De azért más jólelküek ne vonják ki magokat a tudósítástól.— 

Szerk. 



zött is ! Ezidén végre nyilvánosan is megtartatik az újvárosi 
sz.-László-plébániai templomban. Miután mindenütt gond 
van arra, hogy ezen ajtatosság a kitelhető fénynyel tartat-
hassák meg, a nevezett templom plébánosa, főt. Lázár Mik-
lós adakozó jótevők filléreiből gyönyörűen felékesité a főol-
tárt, melyen a bold. Szűznek remek szobra diszeleg ! A jó-
tevők között első helyen kit említhetnék mást, mint kegyel-
mes főpásztorunkat! A díszítést vezette tek. Ridl vasúti fő-
mérnök ur ; páratlan ügyszeretetet tanusitott ő, midőn, díj-
ról hallani sem akarván, a lakásától félórányira eső plébáni-
ára annyiszor kifáradni nem röstelt, hogy utána nézzen : vál-
jon rendeletei jól hajtatnak-e végre? A hivek elismerése és 
háláján kivül védje őt és családját a keresztények segítsége. 
De mi nem annyira a fényesen sikerült diszitmények fölött 
örvendünk, hanem azért áldjuk az Istent, hogy a hivek tö-
megesen sietnek résztvenni ezen ajtatosságban. 

Miután a sz. József-nevelde előkészítő intézet a papne-
velde számára legyen itt megemlitve, hogy a növendékek f. 
h. 12-én mint festo patrocinii s. Josephi szavaimányi ünne-
pélyt rendeztek az intézet védatyjának tiszteletére. Ezen 
intézet legközelebbi átalakulásáról, annak dicsőemlékü jóte-
vőjéről legközelebb bővebb tudósítást fogok e lapok olvasói 
elé terjeszteni. 

Május 2ó-én a székesegyházban ünnepélyes „Te Deum" 
és sz. mise volt, mint hőn szeretett püspökünk consecratiojá-
nak 18-ik évfordulati napján. Adja a jó Isten, hogy még so-
káig lehessen az aranymisés főpásztor papjainak szerető és 
bölcs atyja, hiveinek gyönyörűsége, minden szent ügynek 
magas pártfogója, és az Ur Jézus ügyefogyottjainak ala-
mizsnása ! 

Az ünnepélyes sz.-mise után a papneveldébe siettünk 
élvezendők a növendékpapság egyházirodalmi működésé-
nek szépreményű gyümölcseit. Papneveldénkben nyolez év 
óta működik a lat. szert, növendékeknek Bor. sz. Károly 
védnöksége alá helyezett egyházirodalmi társulata! Jó szel-
lemre mutat, hogy ezen társulat a nyilvánosság előtt, da-
czára nyolez évi működésének úgyszólván ismeretlen. Igy 
van ez jól ; az ilyen társulatnak föladata, hogy minden tagja 
maga tanuljon, nemesítse Ízlését, tökélyesitse irályát, szapo-
rítsa ismereteit ! Non in commotione Dominus ! A korallok 
évszázadokon át építik észrevétlenül a tenger szige-
tei t ; a gyöngy a bezárt kagylóban a tenger mélyen érlelő-
dik ; a rovar gubóba köti magát és itt lent himporos lep-
kévé !a) A jó növendékpap nem vágyódhatik a nyilvános-
ság dicsérete után ; mert az ő munkássága itt földön dús el-
ismerésben részesül, ha kinyeri elöljáróinak megelégedését 
és pályatársainak tetszését. Erre pedig van alkalom papne-
veldénkben,mert a Bor. sz. Károlyról nevezett társulat éven-
kint tart ünnepélyeket a társulat és a három tanterem véd-
szentjeinek tiszteletére. — Ezen ünnepélyek egyikében 
résztvehetni szerencsés levén, röviden elmondom ezen ünne-
pélynak tartalmát. A neveidének nagy tanterme ez alka-
lomra gyönyörűen fel volt diszitve ; Ízletesen csoportosított 
virágok között állt magasan a bold. Szűznek szobra ; a ta-
lapzatra Liguori sz. Alphonznak képe volt helyezve. Jelen 
vol tak: nagyságos és főtisztelendő Racsek János, apát, lca-

2) Jézus Krisztus harmincz éven át töltött magány élete legyen 
példája. — Szerk. 

nonok, lyceumi prodirector, nagyságos s főt. Nogáll ker. Já-
nos apát, kanonok és papneveidei igazgató ; a theol. karnak 
főt. tanárai, az elöljáróság és néhány vámosi áldozár. Miután 
elhangzott a Liguori sz. Alphonz tiszteletére dallott férfi né-
gyes t. Gubicza Pál II évi bölcsészethallgató fölolvasta ön-
szerkesztette életrajzát Liguori sz. Alphonznak, mint a böl-
csészethallgató növendékek tanterme védszentének. Ha jól 
esett az életrajznak kerekded szerkezete, velős tömöttsége, 
tiszta helylyel-közel emelkedett irálya ; még jobban örül-
tünk azon életrevaló, követésre buzditó következtetéseknek, 
melyeket értekező Liguori sz. Alphonz életmozzanataiból 
vont. Ily dologzatra mit mondhatnánk egyebet mint : hoc — 
quod seripsisti — fac, et vives 1 Liguori sz. Alphonz életén, 
mint piros vonal vonal húzódik keresztül az Ur Jézus helyet-
tesének őszinte tisztelete; tapintatra mutat tehát, hogy élet-
rajzának felolvasása után gyönyörű „Crux de cruce" czimü 
verset szavaltatott. Ezt követte Simor Pál „Üdvözlégy Má-
ria" költeménye, mely után t. Rithammer Farkas olvasta 
fel dicsbeszédét Liguori sz. Alphonz fölött. A dolog termé-
szetéhez hiven az ünnepelt szentnek erényeit tüntette föl, 
mert hisz annyiban dicséretes az ember, amennyiben eré-
nyes. Meleg szeretettel ajánlotta társainak is sz. Alj»honz 
erényeinek kiválóbbjait : az élő hitet, szilárd reményt, lán-
goló szeretetet, és melyben minden erény györkeredzik, az 
alázatosságot párosulva a bold. Sziiz tiszteletével és az egy-
ház feje iránti fiúi engedelmességgel. E dicsbeszédre csak 
egy imánk van : „Confirma hoc Deus, quod operatus es in 
nobis." A „Heilige Anklage" czimü munkájából szavaltat-
ván a bold. Szűz dicsőitéséröl irt darab és Mindszentynek 
„Kelet felé" versezete, az ünnepélyt Szűz Anyánk éneke 
zárta be. A távozni készülő vendégekhez t. Witkovszky Fló-
rián intézett társai nevében, mint a társulat elnöke, néhány 
köszönő szót! Tőle értettük, hogy Linguori sz. Alphonz tisz-
teletére azért tartották épen maj. 25-én az ünnepélyt, mer t : 
a) e nap Liguori sz. Alphonz canonisatiójának 28-ik évfordu-
lója ; b) mert tiszteletüket akarták kimutatni a május hó 
királynéja iránt ; és c) mert máj. 25-kén 18-ik évfordulati 
napja főpásztorunk püspökké szenteltetésének. Midőn a szó-
nok megható szavakkal szólott a fiúi szeretet nyelvén sze-
retett föpásztorunkról, szavai lelkesült „éljen"-t csaltak a 
távozó vendégek ajkaira. — íme igy mulat az Urban pap-
neveldénknek ifjúsága ! Az ünnepély tárgysorozata nem 
volt nagyszámú, de annál nagyobb tartalmú. Kevés levél 
sök gyümölcs ; parányi füst alatt sok tüz ! 

Egyike levén azoknak, kik e társulat bölcsője körül 
állottak, különösen örültem annak, hogy az utódok túlszár-
nyalták elődjeiket. Jól van ez igy ; a munka terhe alatt el" 
fáradottnak jól esik harczkész társakat üdvözölhetni a küzd-
téren. Faxit Deus ! 

Átküldőm ezen alkalommal e lapok főt. szerkesztőjé-
nek a „Bor. sz. Károly" társulat alapszabályait azon testvéri 
kéréssél, hogy azokat, ha lehet, közölje. Megyénkben sokan 
vagyunk már, kiknek ezen alapszabályok olvasása kedves 
emlékeket fog lelkünkben fölujitani. 
(A szabályok köv.) 1" 

K E L E T I SU-CSUEN,maj. 14. (Vége.) Egy hónap elmúlt, 
és a provicarius semmiféle engedményeket nem nyert. Az ujan 
megtértek százai szét voltak szórva, lakás és élelem nélkül. 
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Asszonyok, öregek, kik nem futhattak, kényszerültek hitünk 
ellenségeinél kevés rizsért koldulni, hogy éhen ne veszsze-
nek. A megpróbáltatás ezen napjaiban a küldérnek nagy 
zavart okoz az ujonmegtértek azon feltevése, hogy a küldér 
mindent tehet, csak a mandarinhoz kell mennie. Desfléches 
vicarius, kinéi naponta számosan jelenkeztek a megfutott 
proselytákból, vérző szívvel vette, hogy nem segíthet rajtok. 
A tartomány főkormányzója ugyan mindent ígért, de épen 
csakis ígéretből állott minden. Eközben a yey-yangi fiatal 
írástudók nem maradtak tétlenül, fenszóval dicsérték az 
üldözőket, és kijelentették, hogy a kerületben európai em-
bernek nem kell lakást engedni. Tudták, hogy Eyraud 
helyére más áldozár jött. Naponta csapatonkent mentek ki 
tehát Mabileauhoz a pagodába, mintha ritkaságot mentek 
volna nézni. Ellenséges indulatuk kitűnt az általok tett 
kérdésekből. A küldér előzékenyen fogadta őket, iparkod-
ván előítéleteiket szétoszlatni. Azonban törekvése hasztalan 
volt, az ellenséges indulat mindinkább fokozódott. A tsong-
king-fu-i főmandarin küldött ugyan a keresztényeknek 
kedvező rendeleteket, hanem Chinában az ily rendeletek 
mellett titkosan más utasítások is érkeznek. A yey-yangi 
hivatalnok nemcsak, hogy közzé nem tett semmit, hanem 
már nem is titkolta többé elleneinkkeli szövetkezését és 
Mabileuval minden viszonyt megszakított. 

Augustus közepe táján Mabileau látta, hogy helyzete 
komoly. Erezte a veszélyt, s kikerülni akarta ; de előbb 
utasitást várt a helyettnöktöl. Erre 15 — 15 napi útra van 
szükség, hogy közlekedhessék vele. Ez idő alatt az össze-
esküvők utólsó intézkedéseiket megtevők. Mit csináljon 
Mabileau ezekkel szemben ? Fusson vagy rejtse el magát ? 
Egyik sem volt kivihető. Hol keressen menhelyet ? A város-
ban egy keresztény család sem volt már többé. Újra figyel-
meztette a mandarint a veszélyre, de választ nem nyert. 

Augustus 26-án este egy csapat kopogtatott ajtaján. 
Mabileau nem akart felnyitni, és iparkodott a jötteket meg-
győzni igazságtalan támadásukról. Hosszú vita után végre 
visszavonultak Aug. 27. és 28-án ismétlődött a jelenet. 
Mabileau három követet küldött a vicariushoz, őt a dolgokról 
értesítendő. Aug. 29-én esteli 9 és 10 óra között nagyobb 
csapat jelentkezett. Mabileau épen ágyba készült, s iparko-
dott mint az előbbi napokon eltávolítani őket ; de ez úttal 
menni nem akartak, hanem erővel betörni. Mabileau érezte a 
helyzet súlyos voltát. Epen 2 catechistáját küldte volt, hogy 
az ablakon kiugorva, a városházhoz menjenek segélyért, 
midőn a csapat betörvén az ajtót, bejött. Mi történt ezután ? 
Isten tudja csak. Annyi bizonyos, hogy miután a vadak dü-
höket Mabileauval éreztették, félholtan a város melletti folyó-
hoz vonszolták. Akkor volt a zaj, hogy a részt nem vevőket 
félelem fogta el. A félholtat többször mártották a vizbe, de 
elbámulván azon, hogy még mindig lélekzik, s ezt természet-
fölötti közbenjárásnak tulajdonítván, elmentek a folyótól, és 
a testet a város egyik utczáján tették le. Ebben a perczben 
Mabileau nagyot kiáltott. A hóhérok álmélkodván, sietve egy 
roppant követ tettek fejére és eltávoztak. A pogányok, kik-
től eme részleteket tudjuk, európai nyelvet nem értvén, nem 
tudják megmondani, mily szavakat hangoztatott Mabileau 
kinek ruhája leszakgatva, szakála majdnem egészen kitépve 
volt. Az éj setétségben, és tökéletes elhagyatottságban távo-
zott el lelke a megcsonkított testből, melynek sebei dicsősé-
ges jelvényekké alakulandnak egykor. A mandarin értesít-
tetve a történtekről Mabileau catechistája által, nem akart 
kijönni a praetoriumból, mert, mint mondá, semmit nem te-
het a néplázadás ellen, és nincsenek is katonák rendelkezé-
sére. A catechista erre vissza akart térni a küldérhez, de fogva 
tartatott vissza, ami a mandarinnak a gyilkosokkali szövet-
ségét nyiltan mutatta. Másik állítása is hamis volt, hogy t. i. 
nincsen katonája, mert volt helyben egy kisebb katonai 
mandarin, ki rendelkezésére állott, és ez ugyanazon ember 

Felelős szerkesztő s kiadó-

volt, kinél Eyraud négy hónapon át tartózkodott. Későn ér-
tesült a jó ember a Mabileau ellen elkövetett merényről, 
mert midőn katonáival megjelent, a bűntény el volt követve 
már. Elfogott azonban néhányat a gonosztevők közöl és át-
adta a polgári hivatalnak. Ez csak másnap reggel jött ki 
házából rendes kíséretével,hogy a holt tetemet chinai törvény 
szerint megvizsgálja. Jelentésében irja, hogy 82 sebet talált 
a testen, melyek mindegyike halálos volt. Képzelhetni, mit 
szenvedhetett a dicső vértanú. Keresztényeink mindannyian 
szerették Mabileaut, és azért halálának híre mély gyászt 
idézett elö. Mi reményijük, hogy halálának érdemei terméke-
nyítők leendnek eme kerületre, hol fiatal korában ily dicsőén 
végezte be pályáját. Chinai szokás szerint Desfléches nem 
követelhette addig a testet, mig a hivatalos vizsgálat be nem 
fejeztetett : más részről pedig fájdalmas volt, oly soká teme-
tetlenül hagyni a testet. Ezt a mandarin maga belátta, és 
csekélyebbé is óhajtván az ellene emelendő vádnak súlyát 
tenni,a temetés fényét emelni maga ajánlkozott. Megmosatta a 
testet, két selyem öltönyt adatott reá, fej-éket hozzá és drága 
koporsót a drágább ereklyéknek. A pagóda, hol Mabileau la-
kott, rendeltetett temetkezési helyül. A mandarin hosszú és 
alázatos levélben jelenté Desfléchesnek az adott fényes vég-
tiszteletet. Czélja volt a vicariust megkérlelni Az üldözé-
sek még is nem szűntek meg egészen 11—12 száz ujon meg-
tért kóborol. Hitünk ellenségei esküdtek, hogy kiirtandják 
eme földről a kereszténységet. E czélra készek egész vagyo-
nukat áldozni. Nem rég a hegyek közé menekülő néhány 
catechumenus, kezeik közé esvén, borzasztó kegyetlenség 
után az élők bőrei húzattak le. Ime ez jelen állapotunk. Mit 
hozand a jövő ? Isten kezeiben vagyunk, készek mindazt 
tenni, és szenvedni, amit neki elrendelni tetszik. 

VEGYES-féle. 
Bolond-Miskáék a maj. 26-án kiadott számukban a pesti 

angol-apáczák intézetét kíméletlenül bántják. Hogy a ma-
gyar nyelv tanulását kívánja, abban nem hibázik. De az 
igazmondástól tér el abban, hogy ott valami legfelsőbb in-
dignatio mutatkozott volna. Nem is ő reá bizták az ily dol-
got. Nála nélkül sok ideig fönállt Magyarország. A helyet-
lenség, melyet elkövetett, abban áll, hogy fokossal megy a 
dologhoz mezei pandúr módjára, loyalis magyar érzelmeinek 
rovására. Katholikus létére tudhatta, hogy ily intézetek kö-
rüli intézkedés, minden insinuatio daczára is, az egyházi 
elöljáróságot illeti. Ennyit most elég szeretettel mondva. 
Egyébaránt ne sértse azon szülőket, kik gyermekeiket bi-
zalommal ez intézetbe adják. Ne sérfse azon érdemes csalá-
dokat, kiknek köréből jeles egyének ez intézetben szentel-
ték Istennek öltöket. Járjon el az intézeti próbatétekre, és 
hallgassa meg, mily szépen, mily szabatosan beszélnek, ta-
nulnak a leányok magyarul, németül, francziául. A leány-
kák nagyobbára magyarok, kiknek szülői kívánják, hogy 
leányaik az idegen nyelveket nemcsak elméletileg tanulják, 
hanem gyakorlatilag is, azaz, hogy beszéljék. Magyarságát 
egy leányka sem vesztette el, hanem csak a hazulról hozott 
nyelvhez, más müveit nyelvet is tesz sajátjává. Csak rangjá-
hoz képest szólnak ezen B.-Miskáék. A franczia gouvernan-
tokat seregestől szállitják országunkba, hogy ezek pénzün-
ket felszedjék. Ha valaki magát Istenért feláldozza, és Isten 
kedveért ingyen rakja le a nemzet oltárára tehetségeit, 
financzokhoz mérten kapja ki jutalmát a bolond-Miskáéktól. 
Megcsömörlik az ember ilyen szabad-sajtótól, melyet csak-
ugy, Bolond-Miskáék tanúsága szerint, csak a méltóság és 
illem korlátoz. De az ily szabad-sajtó majd épen azoknak 
forr torkukra, kik vele nein az emiitett határok közt élnek. 
Ha már liberális akar az ember lenui, legyen igazán, és 
mindenben liberális. Nem bolond, de nem is lesz a világ, 
hogy minden irást, vagy nyomtatást igazságnak nézzen. 
(Beküldetett.) 
íajdonos PALÁSTHY PÁL. 

Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkövy, Galgéczy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYOIRAT. 

Pesten, junius 8-án. 1 5 . I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : A főm. herczpr. és érsek főpásztori kör-
levele az apostoli király koronáztatásáról. — A herczpr. és 
esztergomi érsek főpásztori szózata főmegyei papságához, 
beigtatása alkalmával, máj. 16-án. — Egyházi tudósítások. 
— Vegyesek. 

A f őm. herczegprimás cs érsek főpász-
t o r i kör levele az apostol i király koronáz ta tásá ró l . 

Venerabiles fratres et filii in Christo dilectií/3Ími ! 
Appropinquant tandem calentissimis populi 

votis per tria et quod excedit lustra expetiti laeti-
tiae et exultationis dies, dum Augustissimum Do-
minum nostrum imperialis et apud nos regiae Ma-
jestatis ac potestatis partieipem, quia etiam legiti-
mum haeredem, una cum augustissima sua conjuge 
in reginam Hungáriáé coronanda, saneti et aposto-
liéi protoregis Stephani corona redimitum cernere 
licebit. 

Venerandum hoc regem inter et populum, sub-
ditos ac imperantem foedus, quod Ecclesia apud 
nos a px-imordiis regiae dignitatis, mysticae unetio-
nis sacramento consecrare ac benedicere consuevit, 
uti generatim cunctos, spiritu religionis animatos 
cives immenso pietatis sensu replere, mentesque pro-
fundae significationis fulgore percellere debet: ita 
imprimis nobis, sacrae coronae regni Hungáriáé 
subditis fuit semper, et est maximorum, quae ani-
mus capere potest, gaudiorum fons et argumentum. 

Preces solum, quas Ecclesia occasione corona-
tionis dicendas, libro suo pontificali jussit inseren-
das, attentius percurrere oportet, ut quisquis ultro 
intelligat, quanta huic actui insit dignitas ac maje-
stas, quantae per illum a Deo exorentur et obtine-
antur gratiae, quantave coronam regni sie indeptam 
gloria circumdet gloria vera, quia coelesti ac religi-
oso etiam charactere insignita, qualem nec mundus 
dare, nec spiritus mundi capere potest. 

At vero nobis clenodium isthoc una pretiosis-
simi vineuli loco est, quo diversarum linguarum, vel 
si mavis nationum, unius eiusdemque regni populi 

ab octingentis et ultra annis invicem aretissime con-
nectuntur; spoutaneae huius cohaesionis glutine, si 
tarnen ea rationibus, et christianae prudentiae con-
siliis effici nequivisset, per ipsum diuturni temporis 
spatium indissolubili reddito, ac omnes alias, sive 
naturalis, sive politicae naturae connexiones, ac foe-
dera vi, fortitudine, sanetimonia longe superante. 

Ita sacrum hoc unionis symbolum non tantum 
regiae potestatis semper augustae, sed et fraternae 
dilectionis, et sanetae inter nos pacis tessera evasit; 
estque communis, quam per decursum tot saeculo-
rum experti fuimus, prosperae, et adversae fortunae 
memoriale. 

Mandamus igitur, ut per ambitum totius archi-
dioeceseos, die coronationem Suarum Majestatum 
praecedente, omnes omnium parochialium, aliarum-
que etiam, quae ad reguläres pertinent ecclesiarum, 
campanae post vespertinam salutationem angelicam 
dimidiae horae spatio pulsentur, cum ob solemnita-
tem futurae diei indicaudam, tum ut ad illam fidelis 
populi attentio hoc etiam extraordinario festivo pulsu 
dirigatur. Ordinamus porro, ut die pro coronatione 
Suarum Majestatum designanda, — de qua in prae-
senti nondum certissime nobis constat, quae tamen 
ad publicam notitiam mox perferenda, facile omni-
bus innotescet, in omnibus parochialibus et regula-
rium ecclesiis, premissa publicorum magistratuum 
invitatione, — missa solemnis, sive cantata cum „Te 
Deum" decantetur, fusis ad Deum sub sacrosancto 
sacrificio precibus pro coronato rege et coronata re-
gina, pro pace item et incolumitate totius regni, 
omnium ordinum ac civium concordia. Sed etiam 
sermonem volumus haberi ad populum, qui exhor-
tandus erit ad recolenda Dei bénéficia, quae data per 
Christi vicarium sancto Stephano, protoregi aposto-
lico corona, in omnes populos, huic sacrae coronae 
subditos dimanaverunt. Monendus porro erit ad fide-
litatem intemerate servandam regi, ad obedientiam 
legitimis, sacrae et civili, potestatibus exhibendam. 
Dein excitetur populus ad amorem et dilectionem 
erga omnes concives, quos idem regni et imperii ne-
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xus ad communem omnium salutem et securitatem 
copulavit . Orandum denique, ut quod facundis Ec-
clesiae precibus suaviter exprimitur, „cum omnis 
potestas a Deo sit, per quem reges regnant et legum 
conditores justa decernunt" repleantur omnes, pote-
statis huius, a Deo acceptae administri, pietate erga 
Deum, et sacrae religionis amore, ut „iustitiam, sine 
qua nulla societas diu consistere potest, erga omnes 
inconcusse" administrent „bonis praemia, noxiis dé-
bitas poenas retribuendo. Yiduas, pupillos, pauperes 
ac debiles ab omni oppressione defendant; ut non 
ad propriam, sed totius populi utilitatem regnare, 
praemiumque benefactorum suorum non in terris' 
sed in coelo exspectare" videantur. (Pontificale Ro-
manum.) 

Orate fratres et dilectissimi filii ! ut „Omnipo-
tens Deus Creator omnium, imperátor angelorum, 
rex regum, et Dominus dominantium, qui Abraham 
fidelem servum suum de hostibus tr iumphare fecit, 
Moysi et Josue multiplicem victoriam tribuit, humi-
lemque David puerum suum regni fastigio sublima-
vit, et Salamonem sapientiae pacisque ineffabili mu-
nere ditavit, respiciat preces humilitatis nostrae, et 
super famulum suum imperatorem et regem Fran-
ciscum Josephum, eius consortem Elisabeth reginaiig 
nostram benedictionum suarum dona multiplicet, 
eosque dexterae suae potentia semper et ubique cir-
cumdet — per Christum Dominum nostrum, qui 
virtute s. crucis tartara destruxit, regnoque diaboli 
superato, ad coelos victor ascendit, in quo potestas 
omnis regnique consistit victoria, qui est gloria hu-
rnilium, et vita salusque populorum." 

„Sit eis Dominus turris fortitudinis a facie ini-
mici. Nihil proficiat inimicus in eis, et filius iniqui-
tatis non apponat nocere eis. — Sit eis Deus contra 
acies inimicorum lorica,inadversis galea, in prospe-
ris sapientia, in protectione clypeus sempiternus ; 
praestet, ut gentes illis teneant fidem, proceres ha-
beant pacem, diligant caritatem, abstineant (omnes) 
a cupiditate, loquantur justitiam, custodiant verita-
tem; et ita populus iste sub imperio illorum pullu-
let, coalitus benedictione aeternitatis : ut semper tri-
pudiantes maneant in pace ac victores. Amen." 

Si ob urgentia rationum momenta contingeret 
coronationem in diem 8. curr. sive Vigiliam Pente-
costes defigi, sciant dd. curati, Nos pro hoc casu v. 
clero et fideli archi-dioecesis, immo totius regni po-
pulo, de apostolica dispensatione, in lege jejunii et 
abstinentiae providisse. Erga humillimas nostras 
preces SSmus Dominus Noster jejunium, in vigilia 

pentecostes servandum, in praecedentem feriam sex-
tain id est 7-am curr. transferre, die autem 8-0 sive 
sabbati in lege abstinentiae ab esu carnium cum 
clero et fideli populo clementissime dispensare di-
gnatus est. Quam apostolicam jejunii transpositionem 
et dispensationem fideli populo, si opus fuerit, notam 
reddere festinent dd. curati. 

Datum Budae in aedibus residentiae nostrae 
priinatialis die 1. junii anno Domini 1867. 

Joannes m. p. Archi-episcopus. 
\ 

A herczcg-priinás és esztergomi érsek főpásztor! szózata 
főmegyei papságához, beigtatása alkalmával, maj . 16-án. 

JOANNES SHOE, 
Dei misericoi'dia et apostolicae Sedis gratia s. Strigoiiiensis 
ecclesiae archi-episcopus et metropolita, s. Sedis apostolicae 
Legátus natus, I. regni Hungáriáé Princeps-Primas, summus 
et secretarius Cancellarius, S. C. et R. A. Majestatis actualis 
intimus Consiliarius, Exc. Tabulae septemviralis cojudex, I. 
comitatu3 Strigoniensis perpetuus supremus Comes, acade-
miae Hungaricae dirigens socius, ss. Theologiae doctor, Ur-

bis Romae Nobilis Civis etc. 
V e n e r a b i i i c l e r o s a e c u l a r i a c r e g u l a r i 
a r c h i - d i o e c e s i s S t r i g o n i e n s i s s a l u t e m 

i n D o m i n o e t b e n e d i c t i o n e m ! 
Venerabiles fratres et filii in Christo dilectissimi ! 
Alterum jam ad finem vergebat lustrum, ex quo in 

procuranda Jaurinensi ecclesia, inscrutabili Dei judicio te-
nuitati meae crédita, laboravi ; cum e vivis sublato Eminen-
tissimo ac Reverendissimo Joanne Cardinali Scitovszky, ad 
illustrem haue metropolim, ecclesiarum Hungáriáé prineipem 
cathedram, advocor. Non diffiteor, venerabiles fratres et di-
lecti in Christo filii ! me fuisse toto animo commotum, meos-
que ad Deum oculos, vocesque convertisse, ut quid consilii 
in re tam gravi ac aneipiti capiendum esset, propitius osten-
deret. Tremens quippe revolvebam animo, me non quidem 
aetate, sed indefessis laboribus, in ecclesia Jaurinensi exan-
tlatis, fractum, pastorali muneri, in amplissima hac dioecesi 
ea, qua par est, alacritate gerendo, imparem esse. Dolenter 
etiam a grege me divelli sentiebam, quem jam probe cogni-
tum meique studiosissimum, voci meae apprime docilem, 
votis monitisque meis mirifice obsecundantem nactus sum. 
Angebat etiam cogitatio, sejungi me oportere a clero, patris 
ac praesulÍ3 sui reverente, a piis porro institutis, sollicitudine 
mea qua erectis, qua firrnatis, quae iccirco, velut delicium, 
consolationem, gaudiumque meum maxime diligebam. 

Si carni et sanguini acquiescere voluissem, libenter ad 
vos non tam venire, quam potius volare debuissem. Splen-
dore enim, qui hanc cathedram archi-episcopalem ac prima-
tialem circumdat, nulla alia in regno hocce illustratur. Inna-
tum dein homini est, ut inter illos vitam traduceie amet, qui-
buscum in eadem olim palaestra ad propositam metam teten-
dit, sudavit ac alsit, quibus suavissimis veteranae necessitu-
dinis, ac amicitiae vineulis adstringitur. Os ex ossibus, caro 
de carne vestra sum. Inter vos adolevi, inter vos tyrocinium 
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vitae ecclesiasticae posui ac emensus sum, inter vos quatuor-
ci ecim annorum intercapedine per varios offîciorum eccle-
siasticorum gradus, utpote capellani, cleri junioris studiorum 
praefecti, parochi, theologiae professons ac secretarii decurri. 
Si nihilominus, ut vestigia relegerem ad vos, e quorum gre-
mio ante annos sexdecim avulsus sum, altiori nutu impelli 
debui, id non amoris in matrem ecclesiam Strigoniensem, 
quae me tenerrime fovit, et cui aeterna grati tudine obstrictum 
me sentio, non amoris in vos, qui fratres mihi fuistis caris-
simi, defectui tribuatis velim ; verum potius timori ac tre-
mori adscribatis, qui repleverunt animum meum ob ingens, 
quod archi-episcopum Strigoniensem, simul regni primatem, 
manet responsionis, aeterno olim judici reddendae, onus ; 
virium porro mearum tenuitati, cuius ipse optime conscius 
sum, indoli porro naturae meae, qua fit, ut latere potius, 
quam splendere, sub modio potius abscondi, quam super 
candelabrum locari cupiverim. Haec omnia animo reputan-
tem anxio ac incerto, erexit me conscientia eius, quod hanc 
arhi-episcopalem cathedram, in qua me sedentem conspicitis, 
numquam ambierim, eo minus optaverim, minime vero quae-
sierim, quod proinde digitus Dei sit hic, seu, quod Ipse, cui 
perennis cura est de Ecclesia, quam acquisivit sanguine suo, 
Ipse, inquam eo indexent cor augustissimi imperatoris, regis 
ac Domini nostri clementissimi, cor item Beatissimi Patr is 
Pii Papae IX.; prioris quidem, ut me archi-episcopum metro-
politanae huius ecclesiae nominaret, posterions autem, ut 
nominationem hanc de me factam, ultro gratam ratamque 
haberet, apostolicam mihi ad vos missionem impertiretur, 
meumque ad vos introitum legitimum ac canonicum esse, 
oraculo suo doceret, cujus testimonia, rescripta videlicet 
apostola una cum b. r. nominationis décréta hisce publicanda 

trado.  
Vester jam sum venerabiles fratres, et filii in Christo ! 

sic Deo volonte, atque ita quidem sum vester, ut sim vobis 
in patrem, et vos mihi in fratres sitis et filios. Jam tenerri-
mis hisce nominibus incensus, paterno vos affectu amplector, 
qui sciatis animam meam cum vobis conglutinatam esse. Ad 
unum in simul scopum properantes, unum negotium tracta-
turi, unum bravium exspectantes, quod est salus et pastoris 
et gregis aeterna. „Quid enim prodest homini, si mundum 
universum lucretur, animae vero suae detrimentum patia-
tur ?< n) „Porro unum est necessarium. Maria optimam partem 
elegit, quae non auferetur ab ea . ' a ) Verum in prima hac 
amoris mei erga vos significatione turbor magnitudine rei, 
quam inter vos gerendám suscipio, et cuius quae sint partes, 
quae negotia, quam multa, quam varia, quam necessaria, e 
propria decenni experientia didici. Meum est, ad erigendam 
fidem, ad confirmandam spem, ad accendendam caritatem, 
ad vitia ex animis hominum exstripanda, ad virtutes vero 
implantandas, alendas, et confirmandas mentem totam, 
omnemque animi impetum continenter adhibere. Meum est 
ad conciliandos homines Deo, Deo ipsi sine intermissione 
humiliter ac demisse supplicare, deprecari vindictam, ve-
niamque petere, opprobria et persecutiones, si opus fuerit, 
macte animo ac ultro subire, quotidianis rerum coelestium 

' ) Matth. 16, 20. 
Lue. 10, 42. 

commentationibus exerceri. Meum est laborare, vigilare, 
ministrare, arguere, increpare, obsecrare, et omnes difficul-
tates exsorbere, ut curae meae crediti fideles, Dei signo obsi-
gnati, vitam, quantum in me est, quantumque efficere et 
consequi possum, dignam augustissimis legibus Dei, dignam 
sanctorum societate, dignam Christo Salvatore usque ad 
extremum spiritum agant. Verbo, ea a me sanctae matri 
Ecclesiae navanda opera, ea salus animarum procuranda est 
constantia, ut, quod de caesare Senecam dicere solitum legi-
mus „omnium domos mea vigilia, omnium otium meus labor, 
omnium delicia3 industria mea, omnium vacationes occupa-
tio mea defendat."3) Hoc episcopi munus, has partes esse, 
hanc praestare immortalibus animis curam, huius operis 
maximi inter homines atque optimi effectorem apostolus 
Paulus, atque adeo ipse Deus me esse vult inter vos. 
Laboris itaque plena res est episcopatus, plena diffi-
cultatis, plena negotii, plena molestiae. Ego vero non 
laboriosam, non difficilem, non molestam dico : parva sunt 
haec et levia, et levitate magnitudinem rei plus aequo miti-
gantia. Si muneris mei proprium, et verum nomen ex me 
quaeratis, onus apello, et onus quidem „angelicis etiam hu-
meris formidandum." Pleni sunt testimoniis, et confirmatione 
hujus sententiae omnes divini libri, plena pontificum et con-
ciliorum monumenta, plena patrum sanctissimorum voces, et 
litterae, plena gravissimorum exemplorum vetustas. 

In maxima hac trepidatione, quam objecta specie tanti 
oneris ex infirmitatis meae conscientia expertus sum, reficit 
me Dei Omnipotentis auxilium, a quo est omnis fortitudo 
mea, et quem numquam exorare desinam, ut tanto muneri 
parem animum, parem voluntatem, pares vires impertiatur, 
ne gravissimas desertae et proditae procurationis poenas 
suppliciis affectus sempiteruis aliquando pendam. Reficit me 
porro opinio, quam de vestra virtute foveo, quaeve in spem 
me erigit fore : ut adjuvante inprimis Deo, me omni studio 
adlaborante, vobis vero pastoralis officii mei onus virtute 
vestra allevantibus, quod munus tam asperis temporibus 
maxime arduum et periculosum futurum mihi metuo, ex eo 
ipso suavissimam in Domino Nostro Jesu Christo jucundita-
tem, et uberrimos sanctitatis fructus percipiamus, utque per 
earn, „quae invicem est, fidem vestram et meam"4) semper 
in vobis consolari valeam. I ta sane cor meum, et os meum 
patet ad vos, venerabiles fratres, et dilecti in Christo filii ! ut 
intelligatis, me paterna in Christo vos omnes caritate dili-
gere, me futurum vobis vigilantia pastorem, amore autem 
parentem, ut vos omnes, quos pater coelestis tradidit „por-
tandos in sinu meo, sicut portare solet nutr ix infantulum,"5) 
enutriti m agis in dies verbis fidei, „crescatis in scientia Dei, 
et per gratiarum charismata conrirmati"0) alacri et inoffenso 
pede incedati3 per semitas Dei. Numquam profecto quaeram, 
quae mea sunt, sed semper, quae sunt Jesu Christi, in animo 
fixum persuasumque habens, nihil mihi umquam satius, nihil 
gratius, nihilque optabilius esse debere, quam „ut omnia li-
bentissiine im pendam, quin et ipse superimpendar pro ani-

3) Ad Polyb. c. 26. 
4) Rom. 1, 12. 
5) Num. 11, 12. 
6) Col. 1, 10. 
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mabus vestris,"7) pro quibus ipse Dei Filius formám servi 
accipiens, totum sanguinem fudit. Sic pater misericordiarum 
et Deus totius consolationis sua nobis tribuat auxilia, „qui-
bus facti forma gregis ex animo, ministerium nostrum implea-
mus, in consummationem sanctorum, in_aedificatione corporis 
Christi."8) 

Scitis, corpus Christi i. e. Ecclesiam sanctam Dei non 
aedificari nisi pietate, doctrina, vigilantia denique et laboré 
eorum, „qui sunt ministri Christi, et dispensatores mysteri-
orum Dei,9)" pietatem intelligo, non privatam illam tantum 
ad sui unius utilitatem, sed publicam ad fidelium exemplum, 
constantem porro ad diuturnitatem, fortém denique ad de-
bellandam improborum impietatem. Doctrinain non qualem-
cumque intelligo, sed sanam illam, atque coelestem, quam ut 
in tanta errorum caligine facem veritatis coeco hominum ge-
neri praetenderemus, nobis e sinu patris advectam, suo ipsa 
ore incarnata, divinissima, augustissimaque Dei sepientia 
dictavit,— ilia nempe, de qua s. Joannes dicit : „Deum nemo 
vidit umquam unigenitus Filius, qui est in sinu patris, ipse 
enarravit ."1 0) Vigilantiam denique et laborem intelligo, 
quem emensi sunt Carolus Borromeaus, Franciscus Salesius, 
Philippus Perius, aliique populi christiani rectores sapien-
tissimi, qui praemium pro vigilantia, pro messe in agro Do-
mini relata, quod maximum homini dari possit a Deo, sunt 
consequuti. 

Quae mea sit in vos omnes Caritas, quae benevolentia, 
quisve animi sensus, ex hucusque dictis, velim intelligatis, 
quae ad omnes vos pertinent. Non existimo autem, me pas-
torali meo muneri satisfecisse, nisi etiam singulos vestrum 
alloquendo, singulis paternae meae voluntatis argumenta ex-
hibeam. 

Itaque primum ad vos sermonem converto metropoli-
tanae hujus Ecclesiae canonici, fratres ac filii mei carissimi, 
desideratissimi, gaudium et corona mea.11) Vos pontificali 
cathedrae adstatis proximi, vestrum proinde sit stare mecum 
in fide. Vos senatum meum constituitis, ac velut votorum 
archi-dioecesis interprétés mihi dati estis. Tant i honoris par-
ticipes facti, ad vestram sollicitudinem pertinere dignosca-
tis, laboranti mihi in procuranda vastissima hac dioecesi col-
laborare, immenso onere praegravatum sublevare, fatiscenti 
manus supponere, adsistere. P rae reliquis te appello illustris-
sime ac reverendissime episcope, qui viduatae huic ecclesiae 
sponsae jam meae, vicariam curam aeque prudenter ac na-
viter gessisti. Dum pro praestita opera praesentibus gratias 
tibi ago, quas possum maximas, simul res archi dioecesis, cu-
jus fidelissimum, optimumque filium in te suspicio, probatis-
simo consilio, studioque tuo porro quoque commendo. In gu-
bernanda dioecesi meis minime fidens viribus, quae nullae 
sunt, sed divina virtute, quae sperantes in se confundi non 
patitur, suifultus, opera, consiliisque vestris libentissime utar, 
carissimum habiturus consilium illius, „qui rectum iter ad 
Deum pergere volentibus sciat commonstare, cujus universae 
actione8 testimonio sint caritatem in eo erga Deum inesse, 

7) 2, Cor. 12,15. 
*) Eph. 4. 12. 
») 1, Cor. 4. 1. 
,0) Joan. 1, 18. 
" ) i'hil. 4, 1. 

qui divinarum litterarum scientiam habeat, quem gloria 
inanÍ8 non inflet, superbia non extollat, cui nihil sit praestan-
tius honore Dei."1 2) Cum ad offerendam Deo hostiam, lau-

. * . . 
dis simul in choro couveniatis, uno pacis ac caritatis foedere, 
atque animorum consensione sitis conjunctissimi, „solliciti, ut 
ait apostolus, servare unitatem spiritus in vinculo pacis ;" 1 3) 
ut sicut honore ac dignitate, ita virtutum exemplis, vigilan-
tique in vestri muneris, curaeve partibus obeundis sollicitu-
dine praeluceat is . n ) Quae quidem etiam vos moneo, qui in 
collegiata capitula coopati, idem sacrificium laudis offertis 
Deo, munusque geritis, quo velut almae Sionis aemuli, non 
voce tantum, sed animorum praesertim aíFectu morumque 
sanctitate ad extollendas Dei miserationes destinamini. Id 
precipue vobis sit sacrum et solemne, ut collatis viribus et 
consiliis, insignium illarum ecclesiarum serviatis commodis, 
quarum collegium constituitis. In deligendis ad capitula viris 
sequar monitum. s. Bernardi praeclare, ut solet praecipien-
tis : „Hi seduli tibi, hi intimi sunt, quamobrem si boni 
sunt, tibi potiasimum sunt, si mali, aeque plus tibi. Tuum 
est, undequaque evocare, et adsciscere tibi exemplo Moysi, 
senes, non juvenes ; sed senes non tam aetate, quam moribus, 
quos tu nosti, quia senes populi sunt. Sane huic negotio non 
se ingerat rogans. Consilio, non prece agendum est. Sunt 
quae necessario a nobis rogantium extorquet aut importuni-
tas, aut necessitas meretur. Ad illud in his, quae nostra sunt. 
Ubi autem non licet, quod volo facere, quis locus roganti ? 
nisi forte, qui me rogat, hoc rogat, ut quod vult, velle liceat 
mihi, et non magis, ut velim. Alius pro alio, alius forte et 
pro se rogat. Pro quo rogaris, sit suspectus ; qui ipse rogat 
pro se, j am judicatus est ."1 5) 

Pastoralis muneris sollicitudo in eo posita est, ut quae 
ad Dei gloriam augendam, ad animarum salutem procuran-
dam, atque ad ecclesiasticam disciplinam recte servandam 
opportuna esse existimantur, summo studio, maximaque vi-
gilantia promoveantur. Verum, cum in singulis suae dioece-
sis locis nequeant episcopi eodem tempore consistere, ne iis 
absentibus „inimicus homo zizania in dominico agro super-
seminet,"10) adjutores sibi et administros in variis dioecesis 
locis adsciscere vel a pristinis temporibus consueverunt, viros 
pietate ac prudentia spectatos, qui apud nos vice-archidia-
coni nominantur. Vos ego carissimi filii vice-archidiaconi 
velut sollicitudinum mearum episcopalium participes, man-
datorum meorum assertores, et sacrae disciplinae vindices 
haberi magnopere in honore volo. Nostis, nullum esse legum 
usum, si non sit, qui earum urgeat exsecutionem. Vobis haec 
incumbit obligatio in curae vestrae creditis districtibus, cui 
obligationi ut respondere valeatis, irreprehensibiles vos toto 
studio exhibeatis „ne in quo alios iudicatis, vos metipsos 
condemnetis."11) Quare illud enixe curetis,ut quemadmodum 
auctoritate et honore, ita etiam doctrinae praestantia, 
morumque probitate antecellatis. De vobis loqui exi-
stimetis s. Bernardum sic aieutem : „praeter Deum nihil ti-

'*) S. Ambr. L. de off. c. 12. 
" ) Ephes. 4, 3. 
14) Cone. Med. prov. 4. a. 3. 
,5) De Consid. ad Eugen. IV. 4. 
">) Matth. 13. 25. 
") Rom. 2, 1. 



meant, nihil sperent nisi a Deo. Sint probati ad sanctimo-
niam, compositi ad mores, parati ad obedientiam, mansueti 
ad patientiam, subiecti ad disciplinam, rigidi ad censuram, 
catholici ad fidem, fideles ad dispensationem, concordes ad 
pacem, conformes ad unitatem; sint in judicio recti, in con-
silio providi, in agendo strenui, in loquendo modesti."18) Ma-
gna sollicitudinis meae pars in vestra fide est deposita, offi-
cii itaque vestri sitis quam diligentissimi, ac Deum prae ocu-
lis habentes, continuo id meditemini, in eo curae et cogita-
tiones vestrae inviligent, ut partibus vestris ad amussim re-
spondeatis. Iam nunc vobis annuncio, quod firmiter apud 
animum meum proposuerim, frequenter vos circa me con-
gregare, ut a vobis indigentias cleri, populique fidelis intelli-
gam, de statu rerum informer, et eonsilia vestra audiam. 

Quibus nunc verbis vos alloquar, parochi, ut intimos 
animi mei sensus vobis aperire valeam ? Dispensatores estis 
mysteriorum Dei, pastores animarum, in quibus tota spes 
mea et salus gregis conquiescit. Vos animas a Deo mihi, epi-
scopo créditas, ita in manibus vestris habetis, ut si strenue 
officii vestri partes impleveritis, meos etiam labores, meas 
sollicitudines, quas pro illarum salute impensurus sum, be-
nedicente Deo, qui supremus est omnium pastor, inanes et 
vacuos reddi non timeam. Praedicate, quaeso, evangelium 
„non in sublimitate sermonis, neque in doctis humanae sa-
pientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis ;"1 9) 
praedicate Christum et hunc crucifixum, in quo est salus, 
vita, et resurrectio nostra, per quem salvati et liberati su-
mus ; memoria recolentes, quod advertit s. Joannes Chryso-
stomus ,,ubi populus sui pastoris incuria spirituálém famem 
coelestis doctrinae patitur, ibi est omnis pietatis et religio-
nis exterminium."2 0) Cognoscite diligenter oves vestras, 
tamquam boni pastores,21) ut aegrotas sanare, errantes re-
ducere, perditasque recuperare possitis in omni patientia, 
quo aliquando cum fiducia dicere possitis : „quos dedisti mihi 
custodivi, et nemo ex eis periit, nisi filius perditionis."22) E t 
quoniam nihil tam luctuosum, tamquam perniciosum, quam 
ut adolescentes omne nefas vel a teneris unguiculis mediten-
tur, in fidei vero et religionis mysteriis imperiti ac rudes re-
periantur, sinite, ut per viscera D. N. J . C. vos obsecrem, et 
facti parvuli in medio eorum, leniter, et patienter morum di-
sciplinam et fidei rudimenta eos edocere contendatis, quo 
cum aetate ipsa etiam pietas et religio adolescere videantur. 
Quia vero sacramenta novae legis „emundant conscientiam 
nostram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi"2 3) 
quia per illa divinarum fluenta grat iarum ex perenni Incar-
nati Verbi fonte derivantur, et vere „aquam salutis hauri-
mus de fontibus Salvatoris,"2*) ad vestras praecipue partes 
pertinet, ut haec divinae misericordiae pignora, nostraeque 
salutis instrumenta, in quibus Deus „cuius natura bonitas^ 
cujus voluntas potentia, cuius opus misericordia est, suos vo-
luit omnipotentiae, sapientiae ac bonitatis thesauros expli-

l8) de Consid. L. 4. c. 4. 
i») 1. Cor. 2, 4. 
M) Homil. 04. in gener. 

Joan. 10, 14. 
« ) Joan. 17, 13. 
2») Heb. 9, 14. 
" ) Is. 14, 3. 

care,"2 3) semper pateant fidelibus vestrae curae commissis. 
Estote ergo pastores boni, illius secuti exemplum, qui ani-
mam suam dedit pro ovibus. Vae vobis filii mei, si vestra 
culpa quis pereat ! Sanguis Christi adversum vos inclamabit, 
et si nos non audierimus, audiet profecto ille, de cuius latere 
manavit. Grandis quidem est labor, experientia hoc edoctus 
assero, „sed ad magna praemia perveniri non potest, nisi per 
magnos labores",26) arduum quidem est opus, sed sublime 
„divinorum enim omnium divinissimum est, cooperari Deo 
in salutem animarum ;"27) ac iccirco confortamini, et exsul-
tate, quia vos attendentes gregi, et ministerium vestrum im-
plentes, cum apparuerit princeps pastorum, percipietis im-
marcescibilem gloriae coronam,28) — cum Deus sit, qui dat 
verbum evangelisantibus virtute multa. — Parochus fre-
quenter ad pedes crucifixi provolutus fusa oratione hauriat 
a latere Christi lumen et scientiam ad populum suum bene 
dirigendum, hauriat zelum et caritatem, ut eum (populum) 
ad amorem Dei et exercitium virtutum valeat accendere. 
Libenter autem vos carissimi filii semper recipiam, vestra 
onera, quantum potero, leviora reddere, vestris indigentiis 
subvenire satagam. (Vége köv.) 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége maj. 22-én kelt legf. határozattal a veszprémi 

székesegyházi káptalannál N é m e t h József kanonoknak B. Mariae 
V. de Babolcha, — T a 1 1 i á n Lázár kanonoknak B. Mariae V. de Jászt 
apátsági czimeket legkegyelmesebben adományozni méltóztatott. 

Cs. ap. kir. Fölsége Schönbrunnban f. évi május hó 20-án kelt leg-
felsőbb határozványával J e r g e n c z Ferencz, kassai székesegyházi 
kanonokot, ezen egyházmegyei elemi tanodák főfelügyelői hivatalától 
saját kérelmére felmentvén, helyébe D a n i l o v i c s Mihály ugyanazon 
székesegyház kanonokát legkelmesebben kinevezni méltóztatott. 

NAGY-VÁRAD. (Vége.) (A nagyváradi bor. sz. Ká-
rolyról nevezett magyar-egyházirodalmi társulatnak alap-
szabályai.) 

Azon szándékból, hogy a gondjaimra bizott papnevelde 
növendékei egy tényezővel többel buzditassanak és ösztö-
nöztessenek hivatásukbeli művelődésük érdemében szor-
galomra és munkásságra : az Ur Jézus nevében és kegyel-
mes föpásztorunk helybenhagyása s áldása után a követke-
zőket rendelem : 

§ 1. Intézetünkben egy terem „Boromeo sz. Károly" 
nevezet alatt megnyittatik, avégre, hogy legyen hely, hol a 
növendékek hivatásukba vágó könyvek és lapok olvasására 
értekezletekre találkozzanak. 

§ 2. A musaeum homlokzatán ,,Boromeo sz. Károly" 
neve megmagyarázza a szellemet s az irányt, mely ezen in-
tézvényben fog uralkodni. Azon szent és apostoli férfiú, ki 
a trienti zsinat szabta ösvényen a reformatiót magán kezdte 
és hajtot ta végre, és egyházi szellemben, istenességben, tu-
dományosságban, hivő népe körüli buzgólkodásában és ön-
maga feláldozásában példány képe lett a kath. papságnak, 
az egyháznak ujabbkorbeli viadalmai közt — ő lesz a mes-

î5) S. Leo M. serm, de nativ. 2. 
ï6) S. Greg. M. hom. 9. in Evang. 
21) S. Dionys, de coel. Hier. 
28) Petr. 1, 5, 4. 
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ter, kire a musaeum tagjai fölhallgattandnak, a tükör kép, me-
lyet szemmel tartandanak. 

§ 3. Ezen musaeumnak szándéka az érintett szellem 
és irány érdemében éleszteni a növendékekben az öntevé-
kenységet, a szorgalmat és munkásságot, ezt a kitűzött irány-
ban segélni és vezényleni. Evégre a musaeum nem magában 
önálló társulat, hanem az intézet szellemi gazdászatával 
összhangzó egyik tényezője leszen az intézetbeli nevelésnek-
Ehezképest a nevezett musaeum az intézetbeli igazgatóság 
alatt a tanulmányi felügyelő ur közvetlen felügyelete mel-
lett, következő személyzetből áland : elnök-, alelnök-, jegyző-» 
titoknok-, könyvtárnok-, pénztárnokból és két rendbeli tag-
társakból, részvényes és munkás tagokból. 

§ 4. Tagja a musaeumuak lehet az intézet minden nö-
vendéke. A tisztviselőket titkos szavazattal a tagok magok 
választják és az elöljáróságnak fölterjesztik módosítás vagy 
megerősítés végett. Munkás tagok csak theologusok lehet-
nek és ezekből is csak azok, kik a rendes iskolai tanulmá-
nyok körüli szorgalmúkkal a tanárok és elöljárók megelé-
gedését kiérdemelvén, illő biztosítékot szolgáltatnak maguk-
ról, hogy ebbeli foglalkozásuk nem járand a rendes iskolai 
teendők kárával. Részvényes tagok lehetnek az intézet nö-
vendékei mindnyájan. 

§ 5. Rendes gyűlések tartatnak minden vasárnap ebéd 
után egy órától kettőig. A gyűlésbe fölvenni szándéklott 
tárgyakat az elnök előtte való szombaton bejelenti a tanul-
mányi felügyelő urnák és vasárnap ebédközben az ebédlő-
ben körözteti. 

§ 6. Gyűlései tárgyak lesznek : értekezletek, fölolva-
sások, szavallatok, forditmányok, a dolgozatokra vonatkozó 
bírálatok, és minden tárgyak az egyházi tudomány, iroda-
lom és főleg a népiskola körébe vágó teendők mezejéről vé-
tetnek. A musaeum tisztviselői hónapjában egyszer választ-
mányi gyűlést tartanak, és a tanulmányi felügyelő ur ve-
zénylete mellett meghatározandják, hogy időről időre minő 
tárgyak hozassanak szóba. Az intézet elöljáróságának lesz 
gondja róla, hogy e szent tárgyalások minél érdekesebbek, 
tanulságosabbak, gyakorlati tekintetben minél hasznosab-
bak, és hogy minden esetre olyanok legyenek, melyek a 
papnak magánóráiban szellemi élvezetül, hivataloskodásá-
ban irányzatul és főleg a népnevelés érdemében utmutatásul 
és gyakorlatul szolgálandanak. 

§ 7. Minden tag hónapjában tiz ujkrajczárral járul a 
pénztár gyarapításához, melynek jövedelme a szükségletek 
fedezésére, lapok és könyvek megszerzésére a pénztárnok 
felelőssége mellett fog fordittatni 

§ 8. A könyvtárnok és pénztárnok negyedévenkint 
kimutatja dolgának állapotját. A jegyző az ülések s tárgya-
lások folyamát jegyzőkönyvbe foglalja. Az elnök az egész 
ügymenetet igazgatja. Az alelnök az elnököt, a titoknok a 
jegyzőt helyettesíti betegség vagy más hiányzat esetére. 

§ 9. Minden tag Boromeo sz. Károly nnpján a szentsé-
gekhez járói. Ez nap az elnök dicsbeszédet tart a védszent 
fölött és megnyitván évében először a gyűléseket, fölolvas-
tatja a szabályokat, befogadja a jelentkezett uj tagokat. 

§ 10. Evenkint pünköst másod ünnepén uj személyzet 
választatik a jövő évre tisztviselőkül, és sz. László király-

nak, mint a megye védszentjének napján a gyűlések alkal-
mas ünnepélylyel bezáratnak. 

LONDON, maj. 27én. Múltkor emiitők, hogy a lon-
doni püspök a szent albani anglikán lelkész, mint ritualista 
ellen az egyházi főtörvényszék előtt vádat emelt, 4 pont 
alapján. A pör tárgyalása megkezdetett, s mennyire fontos, 
kiviláglik abból, hogy a ritualisták állítása szerint, részükön 
már 2000 lelkész és templom áll. A vádlott háta mögött te-
hát 2000 pap és az ezek szavát követő nagy tömegű nép 
áll, mely könnyen elválhat az államegyháztól, ha szokásait, 
szertartásait elitélnék. A viták várakozáson alól rövidek 
valának, egy ülés elég volt a perlekedők kihallgatására. 
Igaz, hogy a vita inkább a vád alakja, mint tartalma körül 
forgott. Az, mit ma újításnak neveznek a ritualisták szoká-
saiban, szertartásaiban, nem volt az a reformatio kezdetén. 
Az anglikán szertartások első könyve 6-ik Ede alatt ugy 
volt szerkesztve, hogy a katholikusok nagyon fel ne izgat-
tassanak, kiket megnyerni óhajtottak; azért a legtöbb kath. 
szertartásokat meghagyták az isteni-tiszteletben ugy, mint 
a szentségek kiszolgáltatásában. Ezért történik, hogy a ri-
tualisták az anglikán egyház fejéhez ujabb időben gyakran 
folyamodnak, hogy az ujabbkoru „Prayer book" (imakönyv) 
félretétetvén, ama régibbre térjenek vissza, mely Vl-ik Ede 
alatt hozatott be. A szent-albani lelkész védői különösen 
két pontra támaszkodtak : a) a vádirat kevésbé szabatos, s 
majdnem megfoghatlan kifejezéseire; és b) ama törvények 
szövege idézésének hiányára, mely törvények állítólag sér-
tettek volna a nevezett lelkész eljárása által. A londoni püs-
pök ügyvédeinek minden erőködése mellett az általános be-
nyomás azt látszik mutatni, hogy a ritualisták ezen ügyben, 
mint győztesek tűnhetnek fel. A törvényszék elnöke min-
den pártatlansága mellett is elég észrevehetőn mutatta, hogy 
nem a londoni püspök felé hajlik. Talán ezért is a londoni 
püspök ügyvédeinek egyike ezen ügy áttételét kivánta a 
királyné titkos tanácsának birói osztályához. De az elnök, 
Lushington ezt meg nem engedte, és az itélet egyik legkö-
zelebbi ülésen fog kimondatni, és azután csak mint fellebbe-
zés kerülhet a titkos tanács elé. Ha a közvéleményt állítólag 
rendesen visszatükröző ,Times' után ítélni lehet, a ritualis-
ták iskolájával már is mint hatalommal bánnak. Érzik, hogy 
noha a püspökök nagyobb része nem kegyeli, tekintettel 
kell lenni irányukban. A ritualisták felé leginkább hajlik a 
salisburyi püspök, kit a ,Times' csak nem rég is megrótt 
egy körlevele miatt. — Különben ezen pásztori körlevél 
nagy zajt ütött. A salisburyi megye egyik papja lord Os-
born Sydney Godolphin tiltakozott ellene, mint a mely ro-
mai kath. tanokat hirdet. Öt követték körülbelül harmincz-
öten. Ezek közöl egyik a püspök és papság jelenlétében fe-
jezte ki tiltakozását, a többi pedig írásban. Ez az anglikán 
egyházbani rend, és fegyelem ! A papok a püspök ellen kel-
nek, és őt merészlik tanítani. Azonban, ha 35 vagy 36 volt 
is az ellenkezők száma, a salisburyi megye papjainak nagy 
többsége hallgatása által mutatta meg, hogy egyetért fő-
pásztorával. De hát váljon mi foglaltatik ama körlevélben '? 
mit mondott Homilton püspök ? Az egyház tanát kísérté 
megfejteni. Azt mondá a lelkészeknek , hogy Isten bi-
zonyos embereknek, kiket . müve teljesítésében segitni 
akar, természetfölötti hatalmat, és előjogokat adott, hogy 
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hatalmat adott a papoknak kényért és bort megáldhatni 
oly módon, hogy ezen elemek ama csatornává váljanak, 
mely által Jézus Krisztus testének és vérének ereje minden 
lélekre kiterjedjen, hogy ugyanazon módon, melylyel Krisz-
tus az égben szünet nélkül saját áldozatának érdemeit hivja 
fel és mutatja be érettünk, épen ugy az ő szolgái hatalom-
mal birnak ugyanazt e földön mutatni be, amit ö az égben 
bemutat ; hogy végre Isten, ki egyedül bocsáthatja meg a 
bűnöket, az Isten-ember szolgáinak és helyetteseinek hatal-
mat ád, kölcsönöz, miszerint az arra érdemeseknek bocsás-
sák meg bűneiket. A salisburyi püspök tehát hiszi és tanitja, 
hogy a felszentelés folytán a pap természetfölötti hatalmat 
nyer az Ur vacsorájának elemeire, és a bünöktöli feloldozás 
megadására vagy megtagadására. Az ellene intézett tiltako-
zásokra pedig kijelenti, hogy ezen tanok az angol egyházéi, 
amint azt idézetekkel is bevitatni iparkodik. Ezen tanításra 
a dorchesteri biró, azon alkalommal, midőn a püspök főpász-
tori látogatást te t t , egy emlékiratban imigy tiltakozott: „mi 
kénytelenek vagyunk ragaszkodásunknál fogva az anglikán 
államegyházhoz, melynek tanitását szeplőtelenül megőrizni 
óhajtjuk, ezen alkalmat felhasználni arra, hogy legünnepé-
lye8ebben tiltakozzunk a méltóságod föpásztori levelében 
kifejtett idegen, és irásellenes tanok ellen." Noha biró uram 
emlékiratát csak 9 egyházi férfiú és 12 világi irták alá, a 
Mindenszentek templomában egybegyűlt hivek erre talán 
mégis megzavarodtak. Egy katholikus ember nem jönne za-
varba, ha püspökének vagy biró uramnak theologiája között 
kellene választani ; hanem az anglikánra nézve e kérdés el-
döntése nehezebb lehet. Hisz csak nem régis jelentette ki 
újra a ,Times/ miszerint : „ezen országban egy püspök nem 
más, mint hivatalnok, épen ugy mint a biró, vagy schériff.'' 
Nem kell jó tehetség ahoz, hogy ezen küzdelem, és az általa 
okozott anarchia végkövetkezéseit láthassuk. Egy tekinté-
lyes anglikán folyóirat (Church and state Review) néhány 
nap előtt ezeket irta : „Ugy hiszszük, hogy a romanismus 
(kath. egyház) ezen országban halad, és nem vélünk hibázni, 
midőn ennek következő okait lenni gondoljuk : 1) mivel az 
egyház, tehát vallási társulat, ugy tüntettetik elő, mint ame-
lyet lord Shaftesbury és lord Westmeath (világi emberek) 
kormányoznak; 2) mert most nálunk az igehirdetők már 
nyiltan tagadhatják a keresztségben az újjászületést, a szent-
írás ihlettségét, és az az örökéletet; 3) mivel a jelen kor-
mány alatt az egyház oly püspököket kap, kiknek nincsen 
igaz hitök, és kik a legszentebb érdekeket elárulják. Ezek 
az okok, melyek miatt oly emberek, kiknek még van élő 
hitök egy királyságba, mely nem e földről való, azt gondol-
ják, hogy ezen országot inkább a romanismusban találják 
fel, mint az anglicanismusban." 

Igy beszélnek az anglikán irók. Azért a ritualisták,kik, 
mint emiitők, már kétezer egyházról rendelkeznek, nyiltan 
hirdetik, miszerint még két év elég leend arra, hogy minden 
ellenkezést legyőzve, az ország uraivá lehessenek, végdia-
dalt arathassanak. Hivatkoznak még egy igen régi jóslatra 
is, melynek ugyan eredetét nem ismerjük, mely szerint azon 
mise, mely Vl-ik Ede király alatt behozott imakönyvben 
foglaltatik, és több mint háromszáz éven át elhagyatott, ak-
kor fog ismét olvastatni, midőn hetedik Ede uralkodik An-
golország fölött. A mostani koronaörökös pedig a valesi her-

czeg, mint tudjuk Ede nevét viseli, és mint király e nevén 
hetedik fog uralkodni. 

KONSTANTINÁPOLY, maj. 16-án. Érdekes a görög 
papságnak a mostani görögországbani helyzetét figyelem-
mel kisérni. Mindjárt a felszabaditási harczok után az orosz 
mintára úgynevezett független zsinat állíttatott fel az egyházi 
ügyek vezetésére, mely az ország püspökei közöl válasz-
tandó 5 főpapból álott, ugy azonban, hogy a melléjök ren-
delt királyi biztos ellenjegyzései nélkül rendelet ki nem bo-
csáthatott, és igy a zsinat nem a világi kormánytól lett füg-
getlenné, hanem csak a konstantinápolyi patriarchától. Ez 
utóbbi az idő folytán elszakadt orosz, szerb, és görög egy-
házakra nézve avval vigasztalja magát, hogy legalább meg-
maradt a dogmatikai, a hittani egység. De ez sem áll min-
denben. Igy például a konstantinápolyi photianus egyház 
az infusio által föladott keresztségnek érvényét nem ismeri 
el, és újra keresztel,az orosz egyház pedig, teszem, a protes-
tantismusból áttérőket újra nem kereszteli. — A görög egyh. 
zsinat joghatósága kiterjed minden tisztán egyházi ügyekre 
és a püspöktől hozott Ítéletek ide föllebeztetnek. A világi 
kormány beleegyezése nélkül kimondhatja két hétre a fel-
függesztést, és zárdábai elzárást. De két havi büntetés sza-
bására már a ministerium beleegyezése szükséges. A nem 
egyházi ügyekben a papság a világi törvényeknek és ható-
ságoknak vau alávetve. Az 1852 jul. 9-i törvény szerint van 
a királyságban 24 egyházi megye. Érsek 10 van, ide nem 
számitva az athenei metropolitát, ki a zsinat elnöke. A püs-
pökök jövedelmeit rendes egy. adók szedéséből kapták ez-
előtt, most az érsekek 6000 drachmát (5500 frc.), a püspö-
kök 3500 drachmát A világi papság áll 3,200 áldozárból, 
kik jobbára csak hiveik adományából élnek. A templomok és 
kápolnák száma a királyságban 3,040-re rúg fel. Zárda 
1833-ban 593 volt, ezekből 1834 ben 412 feloszlattatott, mi-
vel a szabályszerűen megkívántató szerzetesi számmal nem 
birt. Az 1852. évben a zsinat által elismert 174 zárda közöl 
127-tet szerzetesek lakják, a többit szerzetesnők. Az eltörült 
zárdák javai a világi papság, és iskolákra fordíttatni ígértei-
tek. Nem mondhatjuk,ha váljon teljesítették-e igéretöket?— 
Az 1852-i törvény szerint a katholikus papság a közoktatás 
— és vallásügyi ministeriumnak van alávetve polgári és po-
litikai viszonyait illetőleg. A pápa s a püspökök levelei közzé 
nem tétethetnek a kormány placetuma nélkül ; és a négy 
kath. püspök közöl csak a syrai kapott engedelmet arra, 
hogy az ország azon részeiben is ténykedhessék püspökileg, 
hol még katholikus püspökség nincsen. Nevelde a görög 
nemzeti egyház papjainak képzésére csak négy van. Ami a 
tanítását az egyháziaknak illeti, itt is csak oly lábon áll, 
mint a nagy (!) photianus egyházban. Az utóbbiban a két 
patriarchális főtanoda teljesen zilált helyzetben van, minek 
részben a jövedelem hiánya is az oka, de méginkább a rosz 
szellem ! — megtörténik többször, igy a legutóbb a chalcisi 
neveidében, hogy a növendékek fellázadnak elöljáróik vagy 
tanáraik ellen. — A moldva- oláhországi zárdák jövedelmé-
nek visszaszerzésére irányzott legújabb törekvések is ered-
ményteleneknek mutatkoznak. 

GENF, maj. 25-én. Cantonunk nagy tanácsa e napok-
ban gyűlt egybe, hogy a már tavai annyi zajt ütött ügyet 



tárgyalja, t. i., ha váljon a katholikusoknak egy u j templom 
építése lehetővé tétessék-e ? — 1814-ben, midőn Grenf meg-
szűnt lenni a franczia birodalom része, a katholikusok itt 
még csak kis számban valának, és a folyam balpartján egy 
templommal birtak. Számuk évről évre növekedvén, az egy-
ház szűk lett. 1855-ben, hála egy fiatal áldozár — a mostani 
hebroni püspök Mermillod törekvéseinek, egy másik tem-
plom alapja tétetett le, mely csak 1858-ban fejeztetett be 
és avattatott fel. Ez a Miasszonyunkról nevezett székesegy-
ház. Azon időben a radicalis párt ült a kormányon, melytől 
a katholikusok könnyű szerrel nyertek engedelmet az épí-
tésre, nemcsak, hanem helyet is a régi, most már lerombolt 
erőditvények helyén. Kevéssel később hasonló engedménye-
ket kaptak a zsidók zsinagóga építésére, ugyszinte az orosz 
szakadárok is és a szabad kőmivesek. Az anglikánoknak már 
azelőtt volt imolájok a Montblanc-utczájában. Minden fele-
kezet iparkodott Genfben igy megtelepedni. Van már most 
itt a tó part ján egy külváros, hol az utóbbi években a ka-
tholikusok igen felszaporodtak, ez a régi Eaus-Vives külvá-
rosa, mely mind a régi mind az uj székesegyháztól távol 
esik ; a hivek tehát természetesen óhajtanának itt is tem-
plomot emelni. Nem fogna nehézséget képezni a pénz kér-
dése, mely adományok, aláírások stb. u*ján épen ugy ke-
rülne ki, mint előbb midőn a székesegyház építéséről volt 
szó. Mult évben tehát a katholikusok a hatósághoz fordnltak 
az építési engedélyért, egyúttal kérvényt nyújtván be a nagy 
tanácsnál is. Reményiették, hogy ezúttal is ingyen fognak 
kapni épitkezési helyet, annál inkább, mivel ez a hatóság 
részéről áldozattal nem járt, elegendő hely levén még min-
dig a régi erőditvények terén, hol a telkek ára úgyis cse-
kély, és egy emlékszerü épitvény, különösen templom köze-
lében a tapasztalás szerint rendesen több más magánépület 
emelkedvén, a telkek ára felrúg ; ami ismét a közpénztár 
javára esik, úgyhogy bőven kikerül az ingyen adományzott 
telek ára. A kérvény a nagy-tanácsban heves vitatkozáso-
kat idézett elő, melyek ujabb tápot adtak a katholikusok és 
protestánsok közötti vallási vitákra, súrlódásokra, de ered-
ményre nem vezetett. Tudni kell, miszerint most már nem a 
radicalisok ültek a kormányon, és a nagy-tanácsban sem 
volt többségök. Meg kell vallani, hogy ezen urak az utóbbi 
időben, ha kormányra jutottak, elvül és szabályul állították 
a lehető pártatlanságot a vallási kérdésekben szem elől nem 
téveszteni. Nem ugy azon párt, mely most bírja a kormányt 
és a tanácsban a többséget. Ezen párt magát független con-
servativnak czimezteti, valósággal nem más,mint a régi nem-
zeti protestáns párt, mely kérlelhetlenül gyűlöl mindent ami 
katholikus. Ezért történt, hogy a katholikusok tavali kér-
vénye megbukott. Azóta ezek és a katholikus község között 
történtek tárgyalások ez ügyben, kölcsönös engedmények, 
melyek lényegben a következő egyességre vezettek. A ka-
tholikusok Eaus-Vives külvárosban, a régi erőditvények he-
lyén kapnak telket, és épitési engedélyt, azonban ezen te-
leknek árát meg kell fizetniök. Ezen szerződés végrehajtása 
csak ugy lesz lehetséges, ha a nagy-tanács beleegyezését, 
megerősítését adja. Meglátandjuk tehát, ha váljon a nagy ta-
nács többsége nem fogja-e egyszerű megtagadás által min-

den képzelhető egyezménynek útját elzárni ugy, mint tavai 
történt. A vitatkozások ugy hiszszük ezidén nem leendnek 
oly hevesek, mint aminők a mult évben valának, de reánk 
nézve a fődolog, hogy az engedély megadatván, templomot 
építhessünk. 

VEGYESEK. 
Waldfogl Károly, pécsmegyei áldozár, kedves remé-

nyű segédlelkész, egy röpiratot adott ki az elemi iskolák-
ról, különösen a vallásnélküli, vagy máskint közösnek ne-
vezett tanodák ellen, eczim alatt : „A közös iskolák kérdése, 
különös tekintettel a magyar nép erkölcsi és nemzeti neve-
lésére." E röpirat önálló előadás, szorgalmas olvasásnak, 
gondos összevetéseknek eredménye, és eme 5 pontot bizo-
nyítja : 1) a közös iskola a czélszerü nevelés alapelveibe üt-
közik ; 2) ártalmas magára atanitóiállásra nézve; 3) a köz-
ségek, a családok és gyermekek jogát a neveléshez legmé-
lyebben sérti; 4) veszélyezteti az állam valódi érdekeit; 5) 
nemcsak nem szüli meg az óhajtott társadalmi békét, vallási 
türelmet, és hazafiúi egyetértést, hanem a viszályok és sza-
kadások kiapadhatlan forrása. — Ebből látni, hogy a t. iró 
elvi kérdésekben forog, a tanoda benső szervezéséről, a tan-
tárgyak beosztásáról mit sem szólván, hanem magát a vallá-
sos elvet a tanodákban védi, azon oldalról tüntetve fel ezt, 
melyről az iskolát dicsérni szokták. — Ara 40 kr. o. é. ; meg-
jelent Pécsett. 

Nagyváradról egy jeles, jól sikerült, költői ihlettséggel, 
verselési ügyességgel készített jambus versezetet kaptunk 
a nváradi püspök ö nagyméltósága püspökké történt felszen-
telése évfordulati ünnepére, szerzője Lázár. Részt veszünk 
az örömben, csatlakozunk a vágyakhoz, közbevegyülünk a 
megyei papság és hivek imáiba a jó atyáért, az áldott fő-
pásztorért. 

Május 31-én fejeztetett be a pesti angolszüzek zárda 
templomában tartott májusi ajtatosság. Valamint előbbi évek-
ben, ugy most is sok áldás volt ezen ajtatosságon. A hétköz-
napi szentbeszédeket Klinkenstroem jezsuita atya, a vasár-
napiakat pedig Kubinszky Mihály kanonok ur tartotta. A 
nép,kivált a közép és a müveit osztályból napról napra gya-
rapodott, úgyhogy az utólsó napokban má>' délutáni három 
órától kezdve a templom zárt ajtaját ostromolta. A hivek 
nagy épüléssel s megelégedéssel szólnak a beszédekről. 

Herczeg primás ő föm. megbízása folytán Lippert J . 
primatialis épitész a jelen koronázási üenepély alkalmából a 
szentelt olaj számára, megfelelő rajzzal ellátott edényt ké-
szített, minthogy ily edény az esztergami káptalan kincstá-
rában nem létezik. Az edény kivitele hasonló finom elmés-
séggel történt, mint régibb időkben, orommal s tetőzettel 
ellátott tornyocska alakjában, szép czélzásul azon erőre, 
melyet a szent kenet harczra s győzelemre oszt. A tornyocska 
hatszögü alapon nyugszik,^mint a kelyheknél szokás ; a no-
duson pártázatok vannak e zománczozott szavakkal : S. 
Oleum. Az edény talapja s felső része gazdag, vert diszit-
ménynyel ékeskedik, melybe drágakövek alkalmazvák, sza-
bad müvü lombozattal körülvéve. Ezen edényben még egy 
második edény is foglaltatik, tisztán aranyból, különös zár-
ral a szentelt olaj befogadására,eme zománczozott fölirattal : 
„01. catechumenorum." A külső edény ezüstből készült, tűz-
ben aranyozva, 12 hüvelyknyi magossággal. A talapzaton 
a magyar czimer van alkalmazva, következő felirattal : „Ave 
S. Oleum, quo unguntur Hungáriáé Reges et Reginae; a re-
diviva constitutione sub. Franc. Josepho I. et Elisabetha." 
A talapzaton belül: f. f Joann. Simor. Aeppus Strigon. 
1867 — ugyanott egészen kis vésettel : „Architectus. Jos. 
Lippert Aradiensis hungarus invenit." (P. H.) 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL-
Nyomatott Pesten 1867. Ko c a i Sándor által (Érkövv, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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T A R T A L O M : A főni. herczpr. és érsek főpásztori kör-
levele. (Vége.) — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

A hcrczeg-primás és esztergomi érsek 
főpász tor ! SKÓmrt&^incgyfi papságához , b r ig ta tása al-

kalmával , m a j . 16-án. 
(Vége.) 

Quanta animi voluptate vos item alloquor se-
minariorum rectores, magistri, superiores, ad for-
mandum virtute et doctrina clerum juniorem vocati ! 
Mente semper revolvite, quae de moderandis semi-
nariis, inspirante Spiritu Sancto, patres sanxerunt 
concilii Tridentini: „ut adolescentes clerici vel a 
teneris annis tum ad pietatem, solidamque virtutem, 
tum ad litteras, severioresque disciplinas, praeser-
tim sacras informentur."1) Obtestor vos per eum, 
qui vocavit vos vocatione sua sancta, ut connita-
mini toto corde, „quatenus curae vestrae concrediti 
a teneris annis, tamquam novellae plantationes su-
crescentes in circuitu tabernaculi animi ad pieta-
tem, religionem, ecclesiasticum spiritum, omnemque 
virtutem sedulo formentur ac simul litteris ac disci-
plinis, praesertim sacris, accurate erudiantur, quo 
vitae sanctimonia spectati, salutari doctrina instru-
cti, ac religionis studio incensi, diviuisque rebus in-
tenti, valeant in tempore fideles dispensatores my-
sterioi'um Dei cunctis afferre venerationem, ac do-
minicum agrum diligenter excolere, et in sempiter-
nam hominum salutem procurandam totis viribus 
inpigre ac strenue incumbere."2) „Ab uniuscuiusque 
vestrum, qui dictis seminariis praeestis, sedulitate 
et industria vineae Domini cultores accipere cogor."3) 
Et ideo si eis manus cito imponere lege divina pro-
hibear;4) vos quoque indignos sacerdotio ordinan-
dos mihi sistere, prohibemini severissime. Vestrae 
ergo solertiae erit, singulorum ingenium, mores, vo-
cationem ad statum clericalem tempestive explorare, 

!) Sess. X X I I I . c. 18 de reform. 
2) Encycl. Pii IX. Qui pluribus. 
3) Encycl. eiusdem. Cum ad Christianae. 
4) 1. Tim. 5. 22. 

ac providere „ut coelestis sapientia, probi mores, et 
diuturna justitiae observatio electos commendet." 5) 
Quae autem vos maneat merces, legistis in eva'nge-
lio : „Euge serve bone et fidelis, quia super pauca 
fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in 
gaudium Domini tui."6) 

Sed etiam vos novellae Ecclesiae plantat ions, 
seminariorum meorum alumni „quorum Dominus 
pars haereditatis," ") quive inde clerici auditis, patris 
et antistites vestri amorem promerituri et gaudium 
impleturi estis. Itaque filioli mei ! expendite vocatio-
nem vestram; „nec enim quisquam sibisumit hono-
rem, sed qui vocatur a Deo tamquam Aaron/ '8) „Si 
quis manum mittit ad aratrum, etrespicit retro, non 
est aptus regno Dei.ic •') Si quis igitur in vestro nu-
mero reperiatur, cui sua ipsius conscientia dubium 
moveat, an sit tamquam Aaron vocatus? hunc per 
Deum l'ogo, ut festinet rem tanti momenti mature 
examinare. ne reus fiat grandis impietatis. „Quis 
ascendit in montem Domini, aut quis stabit in loco 
sancto ejus? Innocens manibus et mundo corde" re-
spondit olim psaltes regius.1 °) Recedat itaque, quem 
impurum consilium, terrenus finis ad atria Domini 
induxit, qui in sacerdotio non salutem animarum, 
sed commoda et lucra temporalia, aut honores quae-
rit. Nec satis vobis possum injungere, ut si ad san-
ctuarium introire velitis, vos modo oporteat sancti-
ficari. Ille igitur nunc ab aetatis flore sapientiae 
thesaurus vobis est comparandus, quae supernatu-
rali gratia adiuvante, jugi sacrarum disciplinarum 
studio, rerumque experientia duce, eos vos /nciat, 
qui omnibus officiis, quibus in fideles e mandato 
Christi olim obstringemini, cumulate satisfacere va-
leatis. Equidem muneri meo deesse me censebo, si 
eum, qui sacram scientiam repulerit, non repellam, 

5) Pontif. Rom. 
«) Matth. 25, 21. 
' ) Ps. 15, 5. 
8) Heb. 5, 4. 
9) Luc. 9, 62. 
i») Ps. 23, 3. 
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nusacerdotio funga tu r . u ) Parum profecto officii mei 
partibus responderem, si cum vineae Domini gravi-
bus laboribus prospexero, semen negligerem futurae 
sationis. 

Non desunt in hac archi-dioecesi religiosorum 
virorum monasteria, quamobrem nec eorum incolas 
silentio mihi hodie praeterire fas est. Instituti vestri 
amantissimus semper fu i ; sed quo majori vos com-
plector benevolentia et amore, eo vehementius opto, 
ut ad regularum vestrarum amussim vivatis. Scitis, 
quajn acriter, quantave vi insurrexerint, et insur-
gant hodie quoque impii ad reguläres ordines fun-
ditus evertendos. An non debeatis omnes intendere 
nervos, omnes impendere vires, ne furentes adversa-
rii praevaleant? an non debeatis apprehendere arma, 
nobis propria, pietatem, doctrinam, et omnigenam 
virtutem, ac strenue adversus eos dimicare, ambu-
lando sicut habetis formam patrum vestrorum ? In 
Domino vos moneo, hortor et obsecro, ut Christi mor-
tificationem in corpore vestro circumferentes,12) mo-
destia, gravitate, abstinentia, ac solitudinis amore 
omnibus praeluceatis, et memores vocationis vestrae 
illustria patrum vestrorum vestigia premere. aemu-
lari exempla, unique Deo adhaerere studeatis, g re-
gem vero, mihi commissum qua opere, qua verbo 
ac exemplo juvare et aedificare contendatis, quo Deo 
et hominibus ailecti esse possitis. 

Omnes autem vos, sive sitis pastores anima-
rum, sive non, quodcumque etiam munus geratis, 
immo etiamsi nullum, eoipso quia sacerdotes estis, 
quia in sortem Domini vocati esti s,Dominum elegistis 
in partem liaereditatis et calicis vestri, necesse est, „ut 
digne ambuletis vocatione, qua vocati estis."13) „Di-
gnitas et institution vestrum virtutum omnium orna-
mentum clamant. Clamat vestis clericalis animi hone-
statem, clamat status puritatem, clamat professio reli-
gionem, clamat spiritus contemplationem." u ) Omni-
bus nobis datum est monitum,quoddedit s. Paulus Tito 
filio suo carissimo. „In omnibus teipsum praebe exem-
plum bonorum operum in doctrina, in integritate, 
in gravitate, verbum sanum et irreprehensibile, ut 
is, qui ex adverso est, vereatur, nihil habens dicere 
de nobis."15) Hanc viam stravit ipse Dei filius, prae-
bens nobis exemplum, nimirum: „Coepit Jesus fa-

" ) Ose. 4, 6. 
12) 2. Cor. 4, 10. 
13) Ephes. 4, 1. 
14) S. Hierom in ep. ad. Tit. 
n ) Tit. 2, 7—8. 

cere et docere." I6) Sic est voluntas Dei, ait Pet rus : 
„ut benefacientes obmutescere faciamus inpruden-
tium hominum ignorantiam."'") Sunt scribae et pha-
risaei, qui dicebant et non faciebant, quos reprehen-
dit Christus.18) Nos ministri, nos sacerdotes Dei, ut 
digne sublimi hoc munere perfungamur, nobisque 
reverentiam et fidem ministerio nostro conciliemus, 
sine quibus nullum e labore nostro, nullum ex no-
stro zelo fructum percipere possemus, moribus adeo 
sanctis et intemeratis praediti, vita adeo ab omni 
culpae suspicione immuni, praestare debemus, ut 
dicere gregi nostro cum Christo possimus19) : „Quis 
ex vobis arguet nos de peccato ? Si veritatem dici-
mus vobis, quare non creditis nobis V" Scio legem 
Dei immaculatam esse, quae convertit animas, 20) nec 
legi Dei officere improbitatem annunciantis. Sed 
experientia quotidiana docet, earn esse hominum in-
firmitatem, ut facilius imitentur malum exemplum, 
suis studiis comforme, quam obtemperent verbis, 
quae opposita praecipiunt. Hinc si sacerdotes dicant, 
et non faciant, populi non faciunt, quae sacerdotes 
dicunt, imitantur, quae vident, quin eorum praece-
ptis aures adhibeant. „Haec nempe conditio superi-
orum est, ut quidquid faciunt, praecipere videau-
tur."2 1) Ut adeo verissimurn sit, quod ait s. Augu-
stinus : „Omnes cultores talium (falsorum) Deorum 
magis intuentur, quid Jupiter fecerit, quam quid 
docuerit Plato, vel censuerit Cicero." 22) „O mira 
exemplorum vis, exclamabat iccirco s. Basilius, mira 
sanctae vitae sacerdotum efficacia !"23) Bonum exem-
plum muta est eloquentia ac practicus sermo, qui 
sensim in animam obrepens, paulatim cor ipsum in-
vadit, et voluntatem suo subjicit imperio. Oportet 
ergo fratres et filii carissimi ! ut Christi bonus odor 
simus Deo in iis, qui salvi fiunt,24) „ut simus sine 
querela et reprehensione," 2 5) „utmodestia nostra nota 
sit omnibus hominibus."26) „Non profecto,ait s. Grre-
gorius M.27) ut laudes exterius quaeramus, quod 
proprium erat scribarum et phariseorum, sed ut 

»«) Act. 1. 1. 
" ) 1. Petr. 2. 15. 
, s ) Matth. 23. 3. 
, 9 ) Joan. 8. 6. 
« ) Ps. 18, 8. 
a i ) Quintilian. 
2 i) L. 2 de lir. De. 7. 
23) Homil. 9 in s. Gordian. 
2 i ) 2. Cor. 2, 15. 
2à) Phil. 2, 15. 
2 6) Ibid. 4. 5. 
27) Hom. 2-in Evang. 



sancti simus, et occulta intentione de bono opere proximis 
praebeamus exemplum." En, necesaitas, ut morum et disci-
plinae instauratio a nobis ipsis initium sumat ! 

Nec vos tacitus praeteribo hodie piae confraternitates, 
quotquot per ambitura late exporrectae huius archi-dioecesis 
sive ad struenda vel reparanda Deo vivo et vero templa, 
sive ad cultum divinum ornandum, sacramque suppellectilem 
procurandam, sive ad vulgandos propagandosque bonos li-
bres, sive ad officia christianae caritatis cum paupertate col-
luctantibus impendenda, sive ad suppetias domesticis fidei, 
inter infideles degentibus, ferendas in speciales sodalitates 
coaluistis. — Novi ex experientia, quanta ex huiusmodi piis 
unionifcus in Ecclesiam, et bonum publicum dimanent emo-
lumenta ; ac ideo, illas omni meliore modo promovere, pro-
tegere, propagare satagebam. Curate, ut servata inter vos 
concordia vere fraterna, nomini et fini vestro apprime re-
spondeatis ; obedientiae dein erga Ecclesiam exemplum prae-
bentes „in suavitate, in Spiritu Sancto, in caritate non ficta 
in verbo veritatis, in virtute Dei" 2 8 ) eo connitamini, ut sta-
tutis consociationum vestrarum ad amussim morem geratis, 
et quod caput est rei, omnia referatis ad gloriam Dei. Vos 
vero, venerabiles fratres et filii in Christo ,,qui comministri 
et cooperatores estis ordinis mei, spiritum nolite exstingue-
re,"29) pias confraternitates, haec nascentis in vinea Domini 
seminis speciosa et utilia germina, haec cara spei nostrae pi-
gnora, haec efficacia ad profliganduni indiffereutismum reli-
giosum, ad fortius adstringendum caritatis vinculum, media 
baud absimiliter protegite, pi'omovete, ac fidelibus commen-
date, eosque simul docete, quo animo, tine, concordia iis ac-
censeri possunt. 

Haec omnia vos f ra t res et filii in Christo dilectissimi 
hodierna die, qua locum hunc, illo, quem adusque tenui, al-
tiorem, sed non tutiorem, nullis meis suffragantibus meritis, 
sed Deo, a cujus nutu vitae nostrae momenta dependent, sic 
disponents occupo, vobiscum communicare non modo dignum, 
sed etiam necessarium existimavi. Unum superest, ut vobis 
eum, cuius animus vester capax est, maximum amorem, in 
concussam fidelitatem in matrem omnium nostrum s. catho-
licam et apostolicam Ecclesiam, atque promptissimam erga 
eius ss. canones obedientiam quam impensissime commen-
dem, quo in amore, qua in fidelitate, qua in obedientia parem 
mihi habere possum, superiorem neminem. A nobis enim 
danda opera est, ne quid Christiana respublica detrimenti 
hac temporum asperitate capiat ; a nobis cavendum, ne quam 
religionem majores nostri in gravissimis periculorum turbi-
nibus tenuerunt, earn violari, aut eripi nobis patiamur, a no-
bis non committendum, ut earn haereditatem, quam illi viri 
fortissimi laboribus, vigiliis, fortunarum ruinis, sanguine ipso 
partam nobis tradidere, earn nos a perenni, contestataque 
majorum virtute degenerantes timiditate, incuria,*desidiaque 
deperdamus. Una est omnibus Ecclesiae filiis obligatio, com-
munem sibi carissimam matrem fovendi, tueudi, exaltandi. 
Super malis, Ecclesiae impendentibus, ex intimo corde inge-
miscere non sufficit, ilia etiam amoliri pro viribus studea-
mus. Certe sancta mater Ecclesia, quae nos non absque ma-

2g) 2. Cor. 6. 7. 
1. Thess, 5, 19. 

ximis et vere maternis curis ac sollicitudinibus educavit, a 
nobis etiam jure suo poscit provehi et protegi. Quod cum 
noverit a singulis, etiam si praesulibus, fieri non posse, exspe-
ctat ab omnibus. Ad cuius enim fidem, et virtutem ipsa, tot 
tantisque difficultatibus involuta et afflicta confugiat, a qui-
bus maximo in discrimine opem, et praesidium et auxilium 
petat, si ah illis deseratur, qui militiae sacrae nomen dede-
runt, qui eodem, quo majores nostri sacramento obstricti 
sunt, omnem curam, laborem, vigilantiam, Studium, diligen-
tiam saluti Ecclesiae impendendi. Itaque iugum Christi, quod 
leve est, omues hilari animo portemus, Christo fideliter ser-
viamus, cui servire regnare est. Agamus bonum patrem fa-
miliae, faciamus ampliora, quae accepimus. Maior ista haere-
ditas a nobis ad posteros transeat, multum adhuc restât ope-
ris, multumque restabit, nec ulli nato post mille secula prae-
cluditur occasio aliquid adhuc adjiciendi. „Degener Eccle-
siae filius est, qui non obedit matri."3 0) „Qui Ecclesiam non 
audit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus."31) „Qui non est 
mecum, contra me est, et qui non colligit mecura, dispergit, 
ait Chris tus ." 3 2) 

Reliquum jam est, patri misericordiarum et Deo totius 
consolationis ardentissima vota facers pro Beatissimo Pa t re 
Nostro Pio P. IX. „Quamvis absentem corpore, praesentem 
te mihi semper intueor ; quia vultus tui imaginem, inter cor-
dis viscera impressam porto."33) Recolo te, Beatissime Pater , 
ad exemplum Mosis „suplices ad implorandam victoriam ma-
nna attollentem."34) Hanc in Domino fiduciam habeo, quod 
sapientia, quae „justum deduxit per vias rectas, quaeve in 
fraude circumvenientium ilium affuit illi, custodiet etiam te 
ab inimicis, et a seductoribus tutabit te, cui certamen forte 
dedit, ut vinceres."35) Sed quia nostrum non est nosse mo-
menta et tempóra, quae pater posuit in sua potestate3 6) quo-
tidie levabo oculos in montes, unde veniat auxilium,"37) in-
vocabo Deum, qui non secuudum armorum potentiam, sed 
dignis dat victoriam,"38) totam spem in eo reponens, qui sta-
tuit procellam in auram," 3 9) atque aestuanti mari „posuit 
vectem et ostia, et dixit : usque hue venies, et non procédés 
amplius, et hic confringes tumentes fluctus tuos."4 0) Memo-
randa illa pugnae cum hostibus tessera „non posumus" ini-
quae sacrilegorum fronti infixa manebit ad coufusionem, sic-
ut in corde verorum Ecclesiae filiorum insculpta perennabit 
in aedificationem, velut signum imperterritae fortitudinis, et 
certissimae victoriae. Quia ubi est fortitudo et sanetitas, ibi 
non deerit digitus Dei ad prosternendos inimicos. „Exsurget 
Deus, et iudicabit causam suam."4 1) Non bellat Ecclesia nisi 
verbo et oratione ! E t ideo tuis hisce armis Beatissime Pater , 
et nos, ego, clerus et fidelis hujus archi-dioecesis populus 
sine intermissione utemur. Faxi t immaculata Deipara Virgo 
Maria, et ideo immaculata, quia Deipara, quae tanta voluit 
Sanctitatis tuae pontificatum gloria illustrare ; faxint beatis-
simi apostoli Petrus et Paulus, qui ante decern et octo s e -
cula martyrii cursum gloriosissime consummaverunt ; faxit 
purpurata suo sanguine caterva martyrum, qui a mundo op-

»«) Seneca. Ep. 62. - 31) Matth. 18, 17. - m) Luc. 11. 2. 3; — 
s') S. Gregor. M. Ep. 43. — M) Exod. 17, 11. — 3 i) Sap. 10. 9. et seq. 
- 3e) Act. 1. 7. - 31) Ps. 120. 1. - 38) 2. Macii. 15. 1. - 39) Ps. 106. 
29. _ «>) Job. 38. 10. 11. - *') Ps. 73. 22. 
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pressi mundum fide vicerunt, quosve mox applaudente uni-
versa, quae sub coelo est—ex omni tribu, lingua, populo, na-
tion e — Ecclesia fastis sanctorum insérés, ut Christus, cuius 
vices in terris, geris impleat omnes petitiones optimi cordis 
tui, ut cum gaudio canere possis, „qui tribulant me inimici 
mei, infirmati 3unt, et cec ide run t . " " ) 

Salvum fac Domine etiam regem nostrum apostoiicum, 
Franciscum Josephum I. principem aequissimum, optimum, 
pietatis et clementiae munimentum, augustissimam item eius 
conjugem et dulcissimam sobolem protege. Domine Deus, 
,,qui das salutem regibus"4 3) concede propitius, ut quiete 
publica patriae composita, sacra s. Stephani, regnantis jam 
in coelis corona redimitus augustissimus rex noster, novis 
semper felicitatis accessionibus, vita longaeva, semper inco-
lumi, semper tranquilla augeatur et perfruatur . „Exaudi nos 
Domine in die, qua invocaverimus te !"44) 

Accipite vv. ff. et if. sinceram hanc amoris mei in vos 
significationem. Cetera, quae adhucdum dici a me vobis pos-
sent, at expediret, Spiritus Ecclesiae docebit vos, „quae est 
columna et firmamentum veritatis."4 5) Dum autem preces 
funditis, petitiones vestrae innotescant apud Deum etiam pro 
me . „Tantis quippe, ut verbis utar sancti et magni Grregoriij 
in hoc loco huius mundi quatior fluctibus, ut navem, quam 
regendam occulta Dei dispensatione accepi, ad portum diri-
gere nullatenus possim. Nunc ex adverso fluctus i r ruun^ 
nunc ex latere cumuli spumosi maris intumescunt, nunc a 
tergo tempestas insequitur. Inter quae haec omnia turbatus 
cogor in ipsam clavum adversitatem dirigere, modo curvato 
navis latere, minas fluctuum ex obliquo declinare. Ingemi-
sco, quia sentio, quod negligente me ereseit sentina vitiorum, 
et tempestate fortiter obviante jamjamque putridae naufra-
gium tabulae sonant. Flens reminiscor, quod perdidi meae 
placidum littus quietis, et suspirando terrain conspicio, quam 
tamen rerum ventis adversantibus tenere non possum." Si 
ergo ff. et ff. carissimi me diligitis, vestrarum mihi orationum 
his in fluctibus manus tendite, ut quo laborantem me adju-
vatis, ex ipso vice mercedis in vestris quoque laboribus va-
lentiores existatis. Deum igitur omnipotentem, qui est multae 
misericordiae omnibus invocantibus eum, jugiter obsecrate, 
ne viribus deficiam : „sed veniat in me spiritus sapientiae et 
intellectus, spiritus consilii et fortitudinis, spiritus sapientiae 
et pietatis, et repleat me spiritus timoris Domini"4 6) quo 
sciam, quid acceptum sit coram eo omni tempore.4 1) Orate 
pro me „ut attendam mihi et universo gregi, in quo me spi-
ritus ^Sanctus posuit episcopum regere Ecclesiam Dei ;" 4 8 ) 
orate, ut pro salute Ecclesiae impleat in me Dominus, quod 
promisit, dicens „oleo sancto meo uuxi eum, manus enim mea 
auxiliabitur ei, et brachium meum confortabit eum."48) Ad-
juvetis porro me in orationibus vestris pro me ad Sanctissi-
mam Virginem, sine labe conceptam, magnam Hungarorum 
Dominam, et regni apostoliéi patronam, cuius honori basilica 
haec dicata est. Simulque cum ipsa rogate, ut intercessione 
sua ad Deum adsit s. Adalbertus e. et m., qui gloriosissimum 
et beatissimum gentis nostrae apostolum s. Stephanum re-
gem, eiusque filiurn s. Emericum ducem,hoc in loco sacris ba-

«) Ps. 26. 2. - 4e) Ps. 143. 10. - 44) Ps. 19. 10. - 45) 1. Tim. 
3, 10. — Is. 11. 2. 3. - " ) Sap. 9. 10. — i8) Act. 20. 28. — 49) Ps. 
88. 21. 

ptismi undis abluit, coeloque peperit, ut quod hodie mente con-
cepi, operari ad gloriam Dei et salutem animarum, exsequar ; 
ut pastor et g r exunam eamdemque metam currentes bravium 
supernae vocationis consequamur.50) „Adesto Domine famulis 
tuis, et perpetuam benignitatem largire poscentibus ut iis, 
qui te auctore et gubernatore gloriantur, et congregata re-
staures et restaurata conserves."51) 

„Gratia Domini nostri Jesu Christi, et Caritas Dei, et 
communicatio spiritus Sancti sit cum omnibus vobis.52) 
Amen. 

Datum Strigonii festo s. Joannis Nepomuceni 16. maii 
1 8 6 7 . Joannes, 

archi-episcopus. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , jun. 8-án, Ezen nap századok múlva is emléke-

zetes lesz a magyar nemzeti és állami életben, melyre a késő 
unokák, mint u j korszakot kezdő napra, emlékezni fognak. 
Azon társadalmi s állami, polgári s politikai változások, me-
lyek az uj alkotmányt, a régivel szemben, jelzik, ma kapták 
legfőbb szentesitésőket, megállapittatásukat. Adja Isten, hogy 
ez u j alkotmány is legalább annyi századon át boldogitsa s 
boldogitva föntartsa a nemzetet, mikint az előbbi alkotmány 
oly ádáz bel- és külviharok között is föntartotta, s mai ál-
lapotáig művelte a nemzetet. 

E czél ugyan ez u j alkotmány alatt sem lehetetlen, 
csakhogy több polgári és hazafiúi erényt, mélyebbre ható 
bölcseséget, szemesebb körüllátást igényel a czélra, semmint 
az előbbi. A nehéz viszonyok magát az alkotmány működé-
sét nehezítik, e működés pedig nehezebb viszonyokat teremt 
ismét, melyek az alkotmány nehéz működését még nehezebbé 
fogják tehetni. Abyssus abyssum invocat. Az előbbi, ugy-
szólva, vezette a nemzetet ; talán nem hibázunk, ha mondjuk, 
hogy most az előbbi alkotmány által nagyra nevelt nemzet-
nek kell magát az alkotmányt vezetni. 

Két irány lehetséges, — — nem mondjuk, mily két 
irány ez V lapunk majdnem minden száma eléggé jeleié e 
két irányt. Az egyiknek ösvénye életre, a másiké halálra 
vezet, — sajnos, hogy vannak irodalmi közegek, melyek 
épen a halál ösvényét életnek, az élet ösvényét halálnak ki-
ál t ják. De ezen segiteni már csak az Istennek lehet ; mi so-
kat teszünk, ha a veszélyeket kijelelni merjük. A nemzet jó 
szelleme, a törvényhozás mérsékeltsége és okos tapintata, 
hiszszük, itélni fog-e két irány fölött. Amit mi az élet ösvé-
nyének nevezünk, részünkre legalább 800 évi tapasztalat 
szól, s ami nyolez századon át éltetett, nem lehet, hogy rög-
tön egy éjen halált hozzon ; az állami ős intézvények nem 
szoktak oly hirtelen méregforrássá változni. 

Az okosság, a hazafiúi bölcseség hét éven át fényes 
sikert aratott ; csak az állandóság az, melynek a kezdett 
munkát kell még dicsöiteni. Erről az élők nem felelhetnek, 
mert ez az utódok munkája. Van ugyan remény, mert a 
magyar szívósan hü szokott lenni hazai intézményeihez ; de 
a külföldi eszmék befolyása is számba veendő, mely min-
dent, ami hazai, ami nemzeti, annyira ernyeszt, annyira fel-
olvaszt. 

w ) Kom. 15. 30. — s ' ) Orat. Eccl. fer. II . Quadr. - 5 I) 2. Cor. 
13. 13. 
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A derék hazafiak, kik a kiegyezési munkát két éveu 
ál vezették, eddig nagy sikert tudnak felmutatni. Midőn a 
húsvéti czikk 1865-ben 'megjelent, ő Fölsége azon év april 
30-án a pozsonyi lófuttatásra lejött, akkor a P. Napló i r t a : 
„a király közeledik a nemzethez;" midőn azon év junius 
6-án Pestre jött, hogy a gazdasági kiállítást megnézze, a köl-
csönös bizalom erősen nyilatkozott, t. Somsieh Pál irta erre-
hogy ő Fölsége a tárgyalások fulánkját kiszakította, julius 
30-án már Belcredi-Majláth vitte az állam ügyeit a lehető 
kiegyeztetés irányában ; közbe jött a porosz háború, mely 
a német faj egységesítési elvével s kezdetével végződött, s 
mondhatnók, nem annyira a bécsi, semmint a magyar állam-
férfiakban a kiegyezkedési szándékot megerősítette. Nem 
kell értelmezni, mint történt ez. 

A munka véget ért, korszakot kezdő sikerrel dicseke-
dik, az állami egyesség e férfiak fáradságos müve, a mai na-
pon koronázásban ülte meg fényes diadalát. 

Hála a nagylelkű fejedelemnek, hála a sziveket köze-
ledésre vonó fejedelmi asszonynak, hála a kiegyezési mun-
kát vezető férfiaknak 1 jó szándékkal tett mindenki, amit 
tett s nincsen aki ezt tagadná tőlök ; most mindenre csak a 
tartósság, csak az állandóság kívánatos még. 

A király feltalálta és birja a nemzetet, a nemzet fölta-
lálta és birja királyát ; a frigy megköttetett ; legyen bol-
dog az együttélés. 

Az áldás, mely minden emberi műre elkerülhetlenül 
szükséges, az Isten ajándéka, melyet minden igaz hazafi 
buzgó fohászokkal tartozik esdeni az irgalom és minden ál-
dások Atjyától, az Istentől, gondviselésszerű jelenet,hogy püs-
pökeink a koronázásról azonnal Romába, sz. Péter sírjához 
sietnek, hogy ott ahol minden fohászt az apostolok fejedel-
mének érdemei kisérnek a kihallgattatás zsámolyához, püs-
pökeink a hazára, az alkotmány eme uj korszakára a nemzet 
életében, forrón imádkozzanak. Gondviselésszerű az is, hogy 
a koronázás pünköst szabadalmas előnapján történhetett, me-
lyen az egész kati-. egyház böjtöl, imádkozik, gyónik lelki-
leg megujul,megerősödik. A magyar királynak fejére az egész 
kath. világ imái között tette fel a herczegprimás, és eszter-
gomi érsek a koronát. Immaculata nyolczadán dec. 14. nyilt 
meg az 1865-i országgyűlés, melynek tárgyalásai 1867-ben 
akkor mutat ták fel az aggályok és bizonytalanságok között 
várt sikert,mikor a kath. egyház azon ünnepet üli, melyen az 
apostolok erant congregati in caenaculo cumMaria MatreJesu. 

Pünköst előnapja, a kath. egyház kezdetének, külső 
megjelenésének, a Szentlélek lejövetelének, kiömlésének elő-
napján, az egyházi szokásban az ünnepélyes keresztelés nap 
ján : hogy figyelmeztessen, miszerint e naptól u j életet 
kezdünk, de csak a Szentlélek malasztjaival megáldatva, a 
Szentháromság egy Istennek dicsőségére és ennek nevében 
folytathatjuk ezt boldogító jóllétre. 

Mennyi akadály volt még csak egy héttel is a koroná-
zás előtt ? mindenki lehetetlennek tartotta. Ami lehetetlen-
nek látszott, azt a fejedelem és a nemzet képviselőinek, fö-
rendeinek bölcsesége, jóakarata, buzgósága, megfeszített 
munkája által lehetővé tétetett. Nem kis érdeme van e ha-
zafiúi tényben az országgyűlési baloldalnak is s miért nem 
mondanók ki ? midőn egy hétnél továbbra is akadályozhat-
ván e nemzeti nagy ünnepet, ezt nem akadályozta. 

Megjött a nagy nap,óriási ünnepélyességi készületek előz-
ték inog azt,ki vált junius első napjától kezdve,amidőn a koro-
názás szombati napja erkölcsi bizonyossággal biztosnak te-
kintetett. A budai vár nagy kapujától az országút mindkét 
oldalán a lánczhidig, a lánczhid budai tere, az alagút tetőzete 
állványokkal látszintérré s fényes oldalfalakká változtattat-
tak át ; a lánczhid pesti tere, az akadémia, a Lloyd-épület 
és Nákóház közötti nagy tér, ugyszinte a pesti dunaparti 
vonal állványokkal volt beépítve egész a pesti belvárosi plé-
bániai házig. Az emelvények, miután az ülések magas árra 
voltak szabva, csak válogatott és fényes vendégeket kaptak. 

Az ablakok, az erkélyek, az állványok közötti, előtti 
és más szabad terek számtalan népnek nyújtottak örömet, a 
koronázási díszmenet látásában. Mindenütt a házakon diszit-
mények, az ablakokról szőnyegek, sok helyütt magyar ko-
rona ragyogott a zászlók között, ugyszinte a diadalkapukon. 

Szerdán érkezett meg a diplomatai testület Bécsből, 
csütörtökön a föherczegek, e nap, és pénteken minden irány-
ban a Dunán és a vasúton a hazafiak. 

Nemcsak jogilag, de a Pestre gyűlt sokaságot is te-
kintve, mondhatjuk, hogy Magyarország jelen volt az ő, u j 
alkotmány szerint uralkodandó királyának koronázásán. 
Alig volt város Magyarországban, melynek fiai közöl töb-
ben Pestre nem jöttek volna. 

Az Isten alkalmas jó idővel kedvezett a nagy ünne-
pélyre, mert az ég gyengén beborulva levén, a nap égető su-
garai ellen a nagy sokaság fejei fedezve valának, a hőséget 
is a gyenge szellő igen enyhítette, úgyhogy az ünnepélyezők 
semmi elemi kellemetlenséget sem szenvedtek. Ha oly ége-
tők voltak volna a nap sugarai, vagy a hőség oly tikkasztó 
mint pénteken, baleset nélkül nem leendett az ünnnepély. A 
városi hatóság erre gondos volt, mert a díszmenet helyein a 
rögtöni segély minden eszközeivel ellátott orvosok állottak. 

Készült a nemzet ezen ünnepre, készült a király, és 
királyné is ; a nemzet fiai utaztak, a pestiek faragtak, kala-
pácsoltak, festettek, . . . . a király és királyné in jejunio et 
oratione. Már szerdán 0 fölsége böjtölt e czélra, az egész sz.-
mise alatt térden állva imádkozott; pénteken, melyre a 
szentatya az ország herczegprimásának könyörgésére a pün-
köst-szombati böjtöt áttenni, s igy e szombaton a böjti étel-
től is minden liivőt az országban felmenteni méltóztatott, a 
diplomatai testület minden tagjait, ezeknek ide jött hivatalos 
személyzetével együtt, böjti ebédre fogadta. Keresztény, ka-
tholikus, ajtatos vallásos király és királyné ! kik a napnak, 
a cselekedetnek nagyságát, egész jelentőségét ismervén, 
erre imádsággal böjtöléssel, gyónással készültek. 

A koronázási szertartást nem akarjuk leírni, — elég az, 
hogy a romai pontificale szabványai szerint pontosan végez-
tetett. Az egyházi eskü, a felkenés, a karddali felövedzés, az 
oltárról levett és a király kezébe letett jogar és országalma, 
a felkenés előtt elmondandó mindszentek letenyéje alatt a 
király és királyné egészleges leboruláea az oltár lépcsőire, 
mint mikor a püspök papot szentel, az „ut omnibus defun-
ctis" helyett az érsek kifordulása, „ut hunc electum benedi-
cere" „ut hunc electum benedicere et consecrare digneris" 
áldással kisért imádsága, — — stb. elég bizonyságok, hogy 
az egyház képes csak a koronázási ténynek a valódi, a ter-
mészetfölötti értelmet megadni ; ugyszinte, mikor az érsek 
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u felkent és megkoronázott királyt trónjára vezetve mondja : 
„sta et retine a modo locum, que mhucusque paterna successi-
onetenuisti, haereditario jure tibi a Deo delegatum,per auctori-
tatem omnipotentis Dei stb."a királyság egész föuségét hirdeti. 

A ker. világnak ezelőtt, hazánknak mai napig a kath. 
egyház adott királyságot, ad koronázott királyt. Jobb király-
ságot senki más nem adhat, s akik nem az egyház kezéből 
veszik ma a királyt, mindent vesztettek, érette semmit sem 
nyertek, a királyi méltóság magasztosságát letörülték, erejét 
megtörték, nemzeti létüket gyengítették. A haza hálával en-
gedheti át e tisztet az egyháznak, hogy a királyt e tényre 
előkészítse, a koronázás által felvállalt, az ország szine előtt, 
a szabad ég alatt leteendő eskü horderejének érzetére a ki-
rályt fogékonynyá tegye,s a király és a nemzet között igy kö-
tött szent frigyet ö, mint Isten és az emberek közt közben-
járó megáldja, s feloldathatlanná tegye. 

A király az Isten helytartója, Isten nevében a polgári 
rendnek őre az országban ; azért, midőn oldalára az érsek 
a kardot felköti, a király az oltár elől kivont karddal a nép 
felé azonnal három vágást tesz, e cselekvénynyel hirdetvén, 
hogy ezt a Szentháromság nevében, a Szentháromság dicső-
ségére fogja hordani és kihúzni,jogát az Istentőlkapván, jogot 
és igazságot az Isten nevében fog szolgáltatni mindenkinek. 

A király koronázása mai napig kath. szertartás, a ma-
gyar állam vallásos megszentelésére végeztetve. Jelen vol-
tak ezen az ország minden förendei, jelen a képviselők is, 
azért a szertartás nem szűnt meg vallásos lenni, miután tem-
plomunkban más vallásúak is megjelenhetnek. Egy tünt fel, 
hogy a keleti görög nem egyesült püspökök egyházi öltözet-
ben, pásztorbottal foglaltak helyet a koronázási szentmise 
alatt a templomban. Hogy egyházi öltönyben jelentek meg, 
e jelenet dogmatikai oldala ő általok megoldandó, de pász-
torbottal a budai templomban önmagától egy kath. püspök,sőt 
a kalocsai, az egri érsek sem mert volna megjelenni. 

A pünkösti ünnepek sok plébánost tartottak vissza az 
ünnepélytől; mindazonáltal, aki csak jöhetett, itt volt, nem 
maradván egy magyarországi megye is, honnan többen Pestre 
nem jöttek volna. 

Püspökeink lóháton kisérték a királyt : a prímás, a 
kalocsai, az egri érsek, a győri, erdélyi, fehérvári, szatmári, 
szombathelyi, n.-váradi g. megyés, Nehiba J., Lévay S., Lip-
thay András, Forgách Ág. czimzetes püspökök. Lipovniczky 
cz. püspök vitte az apostoli keresztet. 

A pesti plébániai térre érkezvén a menet, csak az 
szállt le a lóról, akinek szükségképen kellett, a többiek nye-
regben maradtak. A megyék és városok küldött lovagjai, a 
főnemesség néhányai, az ország zászlósai, bárói, a miuisterek 
a püspökökkel együtt azon fényt fejtették ki, melyhez a ma-
gyar oly igen ért. 

Az esküt a király fönhangon, arczczal a nyitott tem-
plom fölékesített s égő gyertyákkal ellátott oltárához for-
dulva, mondta s midőn az ország törvényes függetlenségét 
esküvel ígérte, a képviselők és a főrendektől viharos éljen-
nel szakittatott félbe. 

„Az Isten egyházainak jogait, szabadságait megvé-
deni," ez volt az eskü első pontja 

Az eskütételi tér szent képekkel volt kidiszitve, hogy 
ez is hirdesse, mily szent, mily vallásos, mert az Isten és az 
ország szine előtt letett eskü ez. 

A herczegprimás és az apostoli keresztnek vivője, az a 
szent-István-rend nagy, ez pedig kis keresztjével valának 
diszesitve, melyet nekik az apostoli király kegyessége a ko-
ronázás előtt két nappal megküldött. 

A koronázási ebéd azon nap szombaton a királyinagy 
teremben Budán tartatott meg, melyen az ország herczeg-
primása, a nádor helyettese a koronázási tényre gr. An-
drássy Gyula, a kalocsai érsek és a pápai nuncius vettek 
részt. A királyi diszlakoma vasárnap történt a pesti vigadó-
ban. Hétfőn az országos ajándékok adattak át ő felségének. 

Nevezetes, nagy horderejű tény, korszakot kezdő egy-
házi s állami cselekvény volt ez, melyre áldást, s ezen áldás 
által maradandóságot esd sz. István ős koronájának minden 
alattvalója, a haza minden polgára. 

Isten segits! Isten vezess! Isten erősíts! Isten oltalmazz ! 

KALOCSA, jun. 6-án. Az Istennek különös ajándéka 
a jó püspök. Megyénk elárvult, és mi forrón imádkoztunk, 
hogy Isten jó főpásztort adjon. Hála neki, hogy könyörült 
rajtunk ! Hétfőn junius 3-án ment le, előleges tudósitások 
nélkül, kegyelmes föpásztorunk Hajnald Lajos néhány me-
gyés papjainak kíséretében. Foktünél lelkesült sokaság várt 
reá. Amint a hajóból kiszállt, a főkáptalan küldöttei üdvö-
zölték, a nép hangos ,éljen'-kiáltásokban nyilvánította örö-
mét és üdvözletét. A szomszédfaluk plébánosai is megjöttek, 
a nép tömegesen állt a Duna partján, és az útnak szélein. A 
városban diadal-ivet emeltek a Vajason átvezető hid fölé. A 
harangok zúgtak. Az itt csoportúié lakosság szűnni nem 
akaró „éljenek"-kel fogadta, a főkáptalan és papság az ér-
seki lakban várták és üdvözölték az érkező főpapot. A két 
intézet növendékei virágokat szórtak. A nyájas főpap atyai 
szavakat intézett a jelenvoltakhoz. Lakába érkezvén, még e 
nap látogatást tőn m. Nehiba J . fölszentelt püspöknél. Em-
lékezetes az is, hogy a jó érsek az uton tollba mondott egy 
levelet a főtisztelendő káptalanhoz, melyben jótékony czé-
lokra nyolczezer forintot adományoz beigtatása alkalmából. 
Másnap kedden junius 4-én a ri tka szép hangzású nagy ha-
rang örömöt hirdetett négy órakor. A városban hullám-
zott a nép, szentmise áldozatok mutattak be egyesek-
től kora reggeltől az érsek áldásos kormányzására. Nyolcz 
órakor elvégezte a főkáptalan zsolosma imádságát, és 
avval a nagy papi menet megindult az érseki lakhoz. Bal-
dachinum alatt vezettük a főpásztort. Az itiuság sorfalat 
képezett a templomig. A templom bejárásánál fehérbe öltö-
zött intézeti leánykák rózsákkal hintették az utat, talán an-
nak emlékére, hogy a tövises ut, melyen egy püspök jár, a 
hivek ezreinek s az ily ártatlan gyermekeknek imája által 
megkönyitetik és az örök élet rózsái közé vÍ3z. Miután a fő-
pásztor imádkozott és felöltözött, a napi alkalomra figyel-
meztetve papjait, elolvastatta a királyi kinevező s a pápai 
megerősítő okiratokat. Ezek után a főkáptalan érdemdús áta-
lános helynöke, nagyprépost, és fölszentelt püspök ő méltó-
sága mondta el a hódolatát a megyei papság részéről. Szo-
kott szabatos, méltóságos, világos, és könuyenérthető modorá-
ban előadta az uj főpásztor érdemeit, s bennünket atyai sze-
retetébe ajánlott. Mire a szóban levő hódolati kézcsók és a 
főpásztor latin beszéde következett, indulva e mondatból : 
„Quaerite Dominum, et confirmamini, quaerite faciem eius 
semper." Azon szent kötelességekről szólt, melyekben a pap 
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az Urat keresni tartozik. Nagy könnyedséggel és velős mon-
dásokban ajánlotta s illetőleg lelkünkre kötötte, miként ke-
reshetjük az Urat hivatásunkban, nevezetesen előadván a 
szentírás olvasásának, a szentatyák tanulásának fontos vol-
tát, különösen a hitnek elemi tanítását a maga fontosságá-
ban állította elő. Továbbá előadta, miként kell keresni az Is-
tent az imádságban, a sziv magányában, az önmegtagadás-
ban, buzgóságban, szentmisében. Üdvös tanításokkal fűsze-
rezte beszédét, s bennünket Isten s egymás iránti szeretetre 
intett. A latin beszéd végeztével legott a szószékre lépett és 
szabatos magyarsággal adta elő, mikint kell a keresztény 
embernek is haladni. A kornak némely hibáit, melyeket ha-
ladásnak szeret nevezni, amilyenek az iskolák közösségé-
ről, a polgári házasságról, az igazi haladás keresztény elvei-
vel czáfolta meg s a keresztény nevelést és házi-életet kö-
tötte a szülőknek szivére. Jó soká tartott e két beszéd, de 
szavai mindig tisztán érthetők voltak. A szentmisét azonban, 
noha egész ornatusban, de csak olvasva mondta főpászto-
runk. Fölmutatván a mennyei Atyának áldozatul egyszülött 
fiát, kinek érdemei által kormányára hathatós kegyelmeket 
lekért és vele kértük mi is. A bucsú-engedmény kihirdetése 
után az egész sz. cselekvény befejeztetett és főpásztorun-
kat hazakísértük fél egyre. Délután, mivel a jezsuiták tar-
tományi főnöke elmenendő vala, szíveskedett ő excellentiája 
a collegiumban még ez este látogatást tenni, hol öt mint fiak 
a jó atyát fogadták. Szerdán ő excellentiája meglátogatta 
reggeli órákban a mi-asszonyunkról nevezett apáczák intéze-
tét. Minél régebben várt ez intézet egy jó atyát, annál ör-
vendetesebb volt a főpásztor megjelenése A fehér és kékbe 
öltözött növendékek magyar, német, és franczia nyelven kö-
szöntötték a főpásztort, ki atyai szeretettel karolta fel ezen 
a nagy elődétől reá maradt örökséget. Buzditó szavai uj lel-
kesedést fognak a buzgó tagokban ébreszteni. Majd ő mél-
tóságát a felszentelt püspököt látogatta meg újból s vele 
együtt a papneveldébe ment, hol a növendékek sorban ál-
lítva várták a főpásztort. Az „Ecce sacerdos" szabatos ének-
lése után — ő excellentiája megtekintette a kápolnát, tan-
termeket és áldását hagyva távozott. Még a káptalanbelieket 
boldogítva látogatásával s délután a káptalannak szerencsés 
utat kívánó tisztelkedését fogadván, estve a gőzösre ment, A 
távozó atyát számos hivei kisérték üdvkivánatokkal. Adja 
Isten, hogy amily szép és lelkesítő volt ezen első találko-
zása a főpásztornak nyájával, oly áldásos legyen hosszú 
kormányozása, lásson a haza s benne a kalocsai megye bol-
dog időket. A nagy főpásztorok jelen buzgó utódának mű-
ködésén legyen Isten áldása! Virágozzék a szép megye,szá-
radjanak fel a nagyföpásztorok hunyta után hullatott kö-
nyek, s támadjon egy uj lelkes nemzedék, mely a növekedő 
szükségekhez képest növekedő buzgósággal, erélyiyel és ki-
tartással védje Sionnak szentelt falait , boldogitsá a Jézus 
vérén megváltott híveket, s vezérelje saját s mások lelkeit 
az örök élet biztos kikötőjébe. 

ROMA, junius 1-én. Szentatyánk áldozó-csütörtökön 
a laterani templomba menvén, itt a szokásos pápai capella 
tartatott. Az Oltári-szentség imádása után a sedia gestato-
rián egész trónjáig vitetett, hol a bibornokok, érsekek, püs-
pökök, senatorok, papok, szerzetesektől környeztetve a sz. 
misét hallgatta, melyet a frascatii püspök Clarelli bibornok 

énekelt. Mise után Péter és Pál apostoloknak itt őrzött fej-
ereklyéi tiszteletére sietett, azután pedig a Kelemenféle nagy 
erkélyről szokott módon a népre pápai áldását adta. Rop-
pant volt a jelenlevő nép tömege, mely lelkesedett üdvkiál-
tásokban jelenté a pápakirályhozi szeretetét, ragaszkodását. 
Visszatértében is az utczákon és téreken áthaladva pápaki-
rályunk kifejezhetlen lelkesedéssel fogadtatott. A jövő héten 
a vaticáni palotában fognak megtartatni a nyilvános consÍ3-
toriumok azon boldogok ügyében, kik Péter Pál ünnepén 
szentekké fognak avattatni. Minden egyes ügyben külön 
consistorium volna tartandó, de a pápa elhatározta, hogy 
csak két nyilvános, és ugyanannyi félig nyilvános (semi-
publicum) tartassék. Az elsőkben a vértanuk, az utóbbiak-
ban a hitvallók és szüzek ügye kerülend tárgyalás alá. A 
meghívás (intimatio) szerint, mely a bibornokokhoz és püs-
pökökhöz intéztetett, a nyilvános consistorium 10 órakor 
reggel kezdődik, szólani fog Morsilli cons, ügyvéd Kunce-
vicz Josaphat poloski érsek, Arbues Péter arragoniai volt 
főinquisitor, Pichi Miklós és 18 társa ügyében, kik Brille-
ben Hollandia városában szenvedtek vértanúságot. A máso-
dik consistoriumbau Dominicis-Tosti ker. János ügyvéd ér-
tekezni fog a keresztről nevezett boldog Pálnak, a passio-
nisták alapitójának, Leonardnak a Portu Mauricio, az öt 
sebről nevezett Maria Francisca, és Cousin Grermana életé-
ről, erényeikről, és a közbenjárások által eszközlött csudák-
ról. — Az itteni hivatalos újság húsz és néhány püspököt 
emlit fel, kik a szenttéavattatás ünnepére már megjöttek, de 
a szám nem teljes, mert ki-ki láthatta, hogy áldozó-csütör-
tökön negyvennél több püspök környezte ő szentségét. A 
keresztjáró napok harmadikán a különböző káptalanok, és 
Roma összes plébánosai egybegyülekeztek, hogy megválasz-
szák a körmenet után a papság camerlingó-ját ezen évre. A 
szavazatok többségét nyerte Brianni József, a Santa Maria 
in cosmedin nevü basilica főáldozára. A camerlingo minden 
körmenetben jelen van, ügyel a papok magokviseletére, és 
itél az áldozárok között felmerülő vitás ügyekben. — Mult 
csütörtökön Santa-Maria-Maggiore basilicának káptalana 
ünnepélyesen beigtatta a pápa által kanonoknak legutóbb 
ide kinevezett Mr. Bastidet. Bastid, ezelőtt tábori pap volt a 
franczia hadcsapatoknál, melyek Romát őrizték. Buzgalma 
köztudomásu, azért közörömmel találkozott kineveztetéso 
Legközelébb várják ide a párisi érseket, ki a franczia kö-
vetségi palotában fog szállásolni. Antonelli bibornok felaján-
lotta volt quirinali palotaját, de ő megköszönte, hivatkozván 
a már előbb ajánlott szállás elfogadására. Az orléansi püs-
pök keveset időz Romában. Rendesen Frascatiban tartózko-
dik a Borghese herczegi család körében. Csütörtökön mégis 
jelen volt a laterani egyházban. — A katonai nagy kóroda 
főterme kitűnő módon nyittatván meg, e napokban avattatott 
fel. Pápa ő szentsege jelen levén, mint mindig, ez alkalom-
mal sem mulasztotta el a betegeket sorban látogatni, és ál-
dását osztva mindegyik beteghez vigasztaló szavakat in-
tézni. — Hogy az idegeneket az itten tartandó nagyszerű 
ünnepélyekbeni részvéttől elriaszszák, mindenféle hamis hi-
reket terjesztettek a hazug lapok, többek között, hogy a 
cholera uralkodnék Romában ; pedig sem itt, sem az összes 
pápai birtokban egyetlen egy eset sem fordult elő. Azért a 
katholikusok el ne ijesztessék magokat, hanem jöjjenek men-
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nél nagyobb számban, hogy annál fényesebbé tegyék jelen-
létükkel a kath. világegyház ez évi nagyszerű diadalün-
nepét. 

VEGYESEK. 
A koronázásnál a király oldala mellett Haynald Lajos 

kalocsai érsek, és Grirk György pécsi püspök, — a királyné 
mellett Ránolder János veszprémi, és Peitler Antal váczi, 
— a koronázó herczegprimás és érsek mellett Bonnaz Sán-
dor csanádi és Zalka János győri püspök segédkeztek. — A 
koronás király és királyné által a koronázási szentmisénél 
felajánlott aranypénz 50 arany sulyu emlékpénz, az elsőnek 
előlapján a király ő Fölsége arczképe e körirattal : „Fran-
ciscus Josephus I. D. G. Austriae Imperator," hátlapján 
pedig a magyar korona, alul keresztbe fektetett jogar és 
kard ; a korona fölött : „Virtuti confido," alatta : „Coronatus 
Rex Hungáriáé Budae 1867." — A királyné által felajánlott 
emlékpénznek előlapján, a királyné arczképe. „Elisabetha 
Austr iae Imperatr ix" körirattal, hátlapján a magyar ko-
rona, efölött: „Fausto sidere laeta,"^ alatta : „Coronata Re-
gina Hungáriáé Budae 1867." — Ő Fölsége a koronás ki-
rály dicső megkoronáztatása alkalmával minden bujdosó 
magyarnak külföldön szabad visszatérést engedett, kik kö-
zöl csak némelyek ünnepélyes hűségi fogadást tenni lesznek 
kötelesek; az ország által ajándékba adott 100,000 darab 
aranyat pedig a volt honvédek árváik, özvegyeik segélye-
zésére ajánlotta fel. — A koronázásnál segédkező érsek és 
püspökök ő Fölsége által egy-egy arany mellkereszttel 
a jándékoztat tak meg. A királyné a koronázásnál viselt ru 
háját a veszprémi püspök ő nagyméltóságának átadta, hogy 
az a veszprémi székesegyházban emlékül tartassék. — Pest 
városa a királyné ő Fölségének egy igen diszes és külső dí-
szítésben igen értékes ima-könyvet ajándékozott a koroná-
zás emlékére. A szónok ez alkalommal is m. Lévay S. püs-
pök volt. 

Főt. Szepesy Imre, piarista atya, um. s föt. Haynald 
Lajos kalocsai érsek érseki széke elfoglalásának emlékére 
igen jól sikerült alkalmi versezetet adott ki. Üdvözölhetni 
az érdemdús piarista szerzetes rendet, mely ily classicus 
nyelvezetű latin költőt képes felmutatni, költői magasságra, 
versezeti könnyüségre, latin nyelvű tisztaságra, és munka-
bőségre e nemben Magyarországon kétségkívül elsőt, sőt az 
élők között egyetlent. Rövid idő alatt, rövidnek mondunk 
egy hónapot, közel tiz alkalmi versezet jelent meg töle la-
tin nyelven, mindenik jeles, szépségre, emelkedettségre, 
alkalmiságra nézve mindig helyes, találó, megfelelő. Az 
egyetemi helyettes-tanár urnák sok ily versezetei vannak 
már ; ha az Isten megsegíti, hogy azokat egy kötetben ki-
adhassa, a latin nyelvnek müveléséről, birtokáról, gyakorlati 
ügyességéről, átalán a szépirodalom szeretetéről a nevezett 
piarista szerzetes rendben tanúságot fog tenni, mely midőn 
fényt fog árasztani a szerzetre, midőn nevet adand a költő-
nek, a magyar hazának is nevet fog adni a külvilág, külö-
nösen a németországi nyelvészek előtt, akik a mi magyar-
országi latinságunkat fitymálni, magokat pedig oly dicsőn 
Ciceróknak nevezni szeretik, úgyhogy a németországi latin-
ságnak bámulói is, midőn külföldön szeretik szedegetni az ó 
latin tisztaságnak morzsáit, megszégyenülhetnek, hogy nemo 
propheta in patria mondatot példájukkal igazolva, itthon a 
dús asztalt kevésre becsülték. A latin nyelvet nem kell kül-
földön kereani, a magyar legjelesebb nyelvész. Imitatores 
servum pecus; hazafiak, k ik mindent tisztelnek, mihelyest 
külföldi, mindent megvetnek, mihelyest hazai. — Emléke-
zünk egy országos költőre a 16-ik század második feléből, 
Bokács János, kassai polgárra, akit Szirmay, „Notitia Cot-

tus Zempléniensis" pag. 93. 95. 100. 103. 104. „poéta ejus 
aetatis laureatus"-nak nevez, aki Monoky Jánost 1598-ban, 
Paczóth Endrét 1595-ben, Soós Jánost 1596-ban, Drugeth 
Istvánt 1599-ben oly jelesen megénekelte, s kinek „Hunga-
rides" czimü könyve, egykor a magyar dynasták termeinek 
asztalát diszitette, estélyeit felderítette, ma már alig találta-
tik valahol. Egykor a jó és tudós Szepesy Imre a tyának 
neve is becses lesz dolgozataival együtt, tanúságot téve a 
világ előtt, mily tisztelettel hódolt a piarista rend a püspök-
ségnek ily ünnepélyes alkalmakkor. 

Europa bünstatisticája egy merénynyel gyászosan gaz-
dagabb lett. Berejuski, volhyniai születésü lengyel jun. 6-án 
estve Parisban a muszka czárra lőtt, de az isteni gondviselés 
nem engedte, hogy a borzasztó merény sikerüljön, s a gyil-
kos fegyver csak egy lónak orrát, és a gonosz merénykedő-
nek balkezét sértette meg, miután a gonosztevő kétcsövű 
pisztolyát két kézzel egyszerre akar ta elsütni, s a gyilkos 
fegyver egyik ágya szétpattant. Ez elpattanás volt a gond-
viselésszerű ok, hogy a czélzás nem talált czélt. Paris népe 
e merényen fölötte megindult, nemcsak azért, mert a merény 
már magában borzasztó, hanem azért is, mert a czár épen 
akkor Francziaország vendége volt, valamint a hazájukból 
kivándorolt lengyelek is oly vendégek. A merény gonoszsá-
gához még a hálátlanság is járul a franczia nemzet iránt, és 
a lengyeleknek adott vendégjoggal tett visszaélés is. A pá-
risi nép ezen indulatát egész Europa osztja, s még magok a 
lengyel kivándoroltak tömege is. Szomorú, hogy a koroná-
zott fők ellen annyi merénylet kisértetik meg; szomorú, 
hogy azou tanok, melyek e merényeket szülik, büntetlenül 
hirdettethetnek Európában ; szomoruabb, hogy némely or-
szágban, például Italiában, ily megkísértett bünmerény még 
mint hazafiúi nagy erény, dicsőség gyanánt adatik elő, s 
mint a gyilkos Milano Agesilaoban, nemzeti jutalommal is 
dijaztatik Victor király által. Vigasztalás pedig, hogy az 
emberi lelkismeret oly hangosan mond kárhozatot, mint a 
muszka czár ellen megkisértett merényre mondott. A diplo-
matai testület, a pápai nuncius felszólítására, azonnal sietett 
a czárhoz, örömét nyilvánítandó, hogy az Isten megmentette 
a veszélytől. A törvényhozó testület elnöke Schneider, a fran-
czia kamara nevében mondott kárhozatot a merényre, a ka-
mara egyhangúlag elfogadta ezt, s jegyzőkönyvbe tétette. 
A szentatya és minden fejedelmek szinte rokonszenvüket és 
örömüket távirat ut ján tolmácsolták a czár előtt. A franczia 
lapok, kivétel nélkül, férfias haraggal szóltak a gonosz tett 
ellen. A gyilkos Belgiumban tartózkodott, gépész minőség-
ben kereste számkivettetése kenyerét, s amint hallotta, hogy 
a czár Párisba jön, gonosz ter ^et forralt, hogy meggyilkolja. 
E szándékkal utazott Párisba, leselkedett a fejedelem élete 
ellen, aki épen jun. 2-án részletes amnestiát adott az utólsó 
forradalom miatt perkereset vagy csendőri ügyelet alá vetett 
lengyeleknek. Ez amnestia részletes, és igen korlátolt, mert 
csak azokra szól, akik közigazgatásilag Asia határaira be-
lebbeztettek, mert ellenök még gyanú sem volt, mintha a 
forradalomban részt vettek volna, és azokra, kik ellen három 
éven át a perkereset semmi részességet sem bizonyíthatott ; 
a kath. papok pedig egészen ki vannak véve ezen amnesti-
ából ; de bármily korlátolt is a kegyelmi tény, mégis feje-
delmi bizalomnak ténye ez, s félni lehet, nehogy e merény a 
további, nagyobb kegyelmi tényeket meg ne akadályozza. 
Valóban Isten védi a koronás főket ; annyi merény közöl 
egy sem sikerült. Bűnnel nem teszünk szolgálatot a hazá-
nak soha. 

Szerkesztői tudósitás. 
Lapunk szerdai számát, miután a nyomda sem szombaton, sem 

vasárnap, sem hétfőn nem dolgozott, ki nem adhattuk. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. K o c s i Sándor által (Érkovy, Galgfóczy és Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldunasor sarkán. 9. sz. a. 
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RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

Pesten, junius 19-én. 47. I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : „Társulat i Ertesitő" czimü lap. — Re-
gistrum. — Egyházi tudósitások. — Vegyesek. 

„Társulati értesítő ' czimii lap. 
Közösen elismerjük, hogy a társulatok sok jót 

tehetnek, és különösen az ujabb időben bebizonyult, 
. hogy nagyon hasznosok. Edes hazánkban is sok 

szép egylet és társulat terjed. Sőt némely társulatok, 
üdvös czélok előmozdítására épen nálunk keletkez-
tek. Azon üdvös kívánságnak, hogy a társulatok 
alkalmas terjedését minél több eszközök által előse-
gítsük, óhajtottam megfelelni, midőn a „Társulati 
értesítőnek" kiadását elhatároztam. Ezen „Társulati 
értesítőnek" az lenne czélja, hogy az országunkban 
fenálló társulatokat, egyleteket megismertesse, foly-
ton figyelemmel kisérje, a már meglevő társulatok 
keletkezését, a keletkezőknek megindulását, a léte-
zőknek virágozását közölje ; a főpásztoroknak a tár-
sulatok körüli intézkedéseit előadja; sőt amennyiben 
reánk érdekes, a külföldön is létező társulatok ál-
lapotáról valamit tudasson. — Ezen czélra engedel-
met, jóváhagyást, pártolást már kértem a főpászto-
roktól, nevezetesen a három érsektől s azon püspö-
köktől, kikhez juthattam, kiknek Ítélete alá helye-
zek minden közlendő betűt s csak addig éljen ezen 
„Társulati értesítő" s csak ugy éljen, ameddig és 
amint a főpásztoroknak tetszik. Nemcsak azon ok-
ból, mert ily dolog az egyház tanításával és érzésé-
vel szoros összeköttetésben áll ; hanem azért is, mert 
leginkább azon közlések felelnek meg a „Társulati 
értesitő" czéljának, melyek a püspökök által hite-
lesnek ismert tudósítók tollából származnak. Mihez-
képest reményijük, hogy minden megyében akad 
egykét ügy barát, ki egyéb sok teendői közt fog arra 
is találni időt, hogy a megye területén fenálló tár-
sulatok mikénti keletkeztét, terjedését koronkint 
közölje. Egyenkint mindenkit felszólitani nincs 
időnk, de szükségtelen is a dolog iránti lelkesülő 
férfiakat külön folyamodványban biztatni. Dabit 
Spiritus S. Csak az kívánatos, hogy az ilyen, min-

denesetre a székhelyen levő tudósítónk az adatokat 
hiteles nyomon állítsa össze, és amint lehet, a fő-
pásztor tudtával s illetőleg beleegyezésével küldje 
be hozzánk. Ez különösen arra vonatkozik, hogy a 
püspöki rendeletek, a plébánosok relatioi, a bizonyos 
tapasztalás után összeállitott tények közöltessenek 
velünk. Mivel pedig nem csak a székhelyeken van 
buzgóság, hanem igen sok helyen másutt is, arra 
kérem az országban szerte lakó ily dologban fáradó 
férfiakat, hogy ami saját köröket illeti, arról koron-
kint szíveskedjenek értesíteni bennünket. Hadd tud-
juk a jót is, mely történik ; a roszról, mely magából 
is bőven sarjad, úgyis szerte panaszkodunk. S en-
nélfogva a tudósítók buzgóságától fog függni, hogy 
minél érdekesebb keletkezési, vagy fenállási ünne-
pélyekről, terjesztésbeni gyakorlati módokról sat. 
f-.iólhassunk, s ne kényszerüljünk pusztán alapsza-
bályi lajstromokat közleni. Különben vitába eresz-
kedni senkivel sem fogunk. A jót nyugalommal 
ajánljuk. Irányt csak a főpásztori rendeletek közlése 
által kívánunk nyújtani. Lelkes paptársaink ügyes 
leírását terjedtebben is ki fogjuk adni, midőn élet-
revaló gondolatokkal fűszereztetik. Üres szavak 
persze nem a „Társulati értesitőhöz" illenek. — Az 
olvasó közönséget e dologban nehéz szorosan kivá-
lasztani. Paptársaiuk lesznek főleg szemünk előtt, s 
ezért néha latin nyelvben is szólunk, ha főpásztori 
rendeletet, vagy más oly dolgot közlünk, melynek 
természete a latin nyelvet kivánja. Egyáltalában a 
nationalitást az irritabilitásignem viszszíik, megelé-
gedvén Krisztus példájával, ki tett és tűrt hazája 
érdekében, de zsidóságára soha sem pöffeszkedett. 
Különben ha ezen „Ertesitő" kellőleg méltányolta-
tik, akkor el fog jutni a fenálló társulatok u. m. Ró-
zsafüzér-, Szeut István-, Szent-László-társulatok, 
legényegyletek sat. asztalára is, hisz ő rólok lesz a 
szó, — sőt talán egyes tagok is utána fognak látni, 
verum tarnen non sicut ego volo, sed sicut tu Do-
mine. Az eredmény fogja megmutatni, hogy hányan 
leszünk. Mi azalatt megindítjuk a dolgot. Minthogy 
pedig magunknak is van hála Isten hivatásunk kö-
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rében elég édes szent dolgunk, ehhez a munkához 
egy értelmes segédet választunk, ki a munka egy 
részét, igy a kiadási százféle gondoskodást osztani 
fogja velünk, fentartván magunknak az ügy veze-
tését, kijelölését, az illetők tudósításának átvételét 
és figyelmes átolvasását. Ha ebben Isten dicsőségére 
tehetünk valamit, legyen áldva ő szent fölségének 
neve. Majd utánunk e téren erősebb ifjú erők fogják 
kezökbe a dolgot, és a magot, melyet az „Értesitő" 
fog hinteni, kellemetes pázsittá növelik Krisztus 
anyaszentegyházában, melynek szolgálni dicsőség s 
benne élni üdvösség. Jó népünk ugy is két kézzel 
karolja minden olyas rendeletét a főpásztoroknak, 
mely által ily gyakorlat i czélokra intik őket. S 
ha közösen értesülünk a sok jóról, mely mégis szét-
szórva történik, erősebbek vagyunk. Főleg pedig a 
jó egyletek, társulatok érlelik azon szent lelkesedést, 
mely a katholikus congressusokat szüli. Szülje is a 
hit mielőbb e congressust, és a congressusból emel-
kedjék ezreknek hitélete. Adveniat regnum tuum ! ! 
— Hogy pedig e dologban szerényen és főleg a 
kezdethez megkívántató eszélylyel já r junk el, jó 
barátunk, a „Religio" szerkesztőjéhez fordulván, tőle 
azt kértük, hogy lapjával együtt szállittassék szét 
a „Társulati értesitő" mindazokhoz, kik a Religiora 
előfizetni szoktak. Ha valaki tehát e „Társulati ér-
tesítőt" kívánja, irja bele a levélbe, melylyel a „Re-
ligiora" előfizetést tesz, mert azoknak, kik ebbeli 
kívánságokat nem fejezik ki, nem fog megküldetni. 
H a ki pedig, — minők a fióktársulatok. — a „Reli-
giora" nem fizetvén, ez „Ertesitőt" mégis akarnák 
birni, azoknak szükséges beküldeni a pénzzel együtt 
nevöket. Az első szám megjelenik f. évi julius első 
napjaiban. Minden hónapban két szám fog kiadatni. 
E g y számban rendesen egy ív lesz. Minthogy pedig 
egyedül a jó ügy birt bennünket e vállalatra, a fél-
évi, tehát tizenkét ívnyi előfizetést ötven krajczárra 
tettük, várván, hogy igy az előfizetők nagy száma 
fog kisegiteni bennünket és azt eszközölni, hogy 
midőn a jó távolabbra s többfelé terjed, egyúttal mi 
se kénytelenittessünk, a Vogel*) kiadása által ugy 

*) Vogel kiadása halad. Legközelebb a második kötet 
megjelen. S utána az utólsö kötet, vagyis a harmadik mi-
előbb. Némely helyekre, honnét feleletet és illetőleg pénz-
szállítmányt kaptunk, mint Várad, Fehérvár, Rozsnyó, Pécs, 
Szombathely, Veszprém, Eger, Kassa, időnk hiánya nem 
engedett köszönő-levelet irni. Reméljük, hogy a munka si-
ető előhaladása az illetők buzgóságát növeli s mi csak leg-
alább annyi kedvezést nyerünk, hogy némely részét az ok-
vetlen kiadásoknak a küldeményekből fedezhessük. K—y. 

is lesilányitott filléreinkből erőnkön túl hozni ál-
dozatot. Egyébiránt Dominus providebit. A fődolog 
az, hogy a „Társulati értesitő" terjedjen, s tulajdon-
kép, hogy czélja éressék el. Több részről érdemes 
férfiak támogatásáról vagyok biztositva, s igy re-
méllem, hogy az ügy menni fog. Qui perseveravit... 
Non qui bene coepit. . . E dolog különben oly érett 
és a papság által annyira felkarolt, hogy magában 
birja ajánlása jellegét. Annál is inkább, hogy épen 
a főméltóságu esztergomi érsek beigtatási alkalmán 
voltam szerencsés tőle e dologban helyeslő Ítéletet 
nyerni, s ez áldást fog az ügyre hozni. Ma pedig, 
midőn e sorokat irom, a nagyméltóságú kalocsai 
érsek beigtatása van, tán ez alkalom is oly kedvező, 
hogy paptársainknak csak rokonszenvét költi fel 
azon szerény vállalat iránt, mely e- napon indul 
ajánlani magát. Soli Deo honor et gloria. Laude tur 
Jesus Christus. Kubinszky Mihály, 

pesti papneveidei igazgató. 

A ft. kanonok és igazgató urnák szándékát 
minden tőlünk kitelhető erővel előmozdítani készek 
vagyunk, mert mig e „Társulati értesitő" kiadója az 
egyleteket igen hasznosoknak mondja, mi elkerül-
hetetlen szükségnek valljuk azokat. Ugyan is, mily 
erők vannak még szövetségünkre, hogy egyházi hi-
vatásunkban a hitet, a jó erkölcsöket, szóval az Is-
ten országát e földön föntartsuk, gyarap i t suk? A 
társulati szabad és serény működésen kivül nem ta-
lálunk egyetlen szövetséges erőt sem. Az állami ha-
talomra nem támaszkodhatunk, ez nélkülünk, sőt 
reánk, érdekeinkre, igazainkra nem is figyelve, megy 
a maga utján. A törvényhozás nem akar elismerni 
egy isteni rendet e földön, mely sérthetlen tisztelet-
ben maradjon ; a közigazgatástól sokat nyer tünk, 
ha a legdurvább sértegetések, méltatlankodások el-
len néha megóvja személyünket, becsületünket, há-
zunkat ; a tudomány terén gyűlölet van ellenünk, 
az irodalom pedig dicsőséget helyez abba, minél 
kiméletlenebbül bánik azon tárgyakkal , melyek a 
kath. lélek előtt legbecsesebbek. — Ahol némi tá-
maszt találunk, e támasz állandóságára nem számit-
hatunk, mert minden intézményeknek mainap leg-
kiválóbb jellege hogy hamar változnak. Marad 

tehát egyedül a társulati tér, hol hivatásunknak, 
minden munkásságunknak becsületes szövetséges 
erőt találhatunk. De sietnünk kell, nehogy ezt is el-
foglalják előlünk. Ez még az addig be nem vett vár, 
a többinek letörött bástyáin más zászlók lengenek. 
A kiadó kanonok ur tehát minden jó lélek üdvözle-
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tére, pártfogására, támogatására számolhat, s hiszszük, hogy 
kis lapja nagy áldásnak lesz záloga hazánkban. 

Előre látjuk, hogy a kiadó kanonok ur nem megve-
tendő áldozattal fogja lapját kiadni, nem ugyan az előfize-
tők hiánya, hanem a lapnak csekélyre tett ára miatt. Ezt ő 
akar ta igy, hogy midőn áldást hint, senkinek terhére ne 
legyen. 

Készünkről a legszívesebben fogadtuk, hogy az „Ér-
tesítő" a „Religio" lappal küldessék szét, miután kevés ki-
vétellel, olvasóik ugyanazok lesznek. Fog ugyan hozni az 
„Értes í tő" oly czikkeket, tudósításokat, melyek minden tár-
sulati, egyleti tagoknak hasznos olvasmányul szolgáland-
nak ; de mégis, ha nem csalatkozunk, a lapocska egyik te-
temes részben az egyletek vezéreinek lesz szaklapja. Ezek 
pedig mindig kedves paptársaink. Azon fölül a társulatok, 
egyletek, stb. egyházi iutézvények, csak is az egyházi igaz-
gatás, vezetés mellett, és az egyházzal együtt akarnak mű-
ködni ; ez is a „Religio"-hoz csatolja az „Értesítőt." A czél, 
az irány, a működés minőnye hozta a két lapot testvéri ka-
pocsba. 

Azért felszólittatnak tisztelettel kegyes olvasóink, 
hogy midőn a „Religiora" előfizetnek, szíveskedjenek az 
„Értesí tőről" is őü krajczárral félévre megemlékezni, nem 
ugyan oly értelemben, mintha a „Religio" előfizetője kény-
telenittetnék az „Értesí tőre" is előfizetni, mert szabadságá-
ban áll, ugy mint eddig tisztán csak a „Religiora" előfizetni, 
valamint mások tisztán csak a „Társulati értesítőre". Csak 
meghivatnak a „Religio" t. előfizetői, hogy az „Értesí tőre" 
is fizessenek elő egy alkalommal, de semmiképen 3em köte-
leztetnek. Az „Értesí tő" szabad, független társa lesz a „Re-
ligionak." Lesznek olyanok is, akik az „Értesí tőt" hordatni 
fogják, anélkül, hogy a „Religiot" is hordatnák, például a 
legényegyletek tanyái ; lehetnek tehát, miután szabad elha-
tározástól függ, a „Relígionak" is oly előfizetői, akik az „Ér-
tesítőt" meg nem parancsolják. 

r 
Csakhogy,akik a „Religiora" és az „Értesí tőre" előfizet-

nek, azok hozzánk küldjék be az 5 fr . 2 5 + 5 0 krajczár t : akik 
pedig egyedül csak az „Értesítőt" k ívánják, azok beküldhe-
tik ugyan hozzánk is az „Értesitő"-nek előfizetési árát az 
50 krajczár t , de inkább küldjék el azt az „Értesí tő" kiadó-
jához Pesten a középponti papneveldébe, ahová minden ira-
tok a7. „Értesí tő" hasábjaira is beküldendők lesznek. Hisz-
szük, hogy a legény- és más egyletek tanyái az „Értesítő-
n e k " nemcsak egy, hanem az egylet tagjainak nagyobb 
vagy kisebb számához mérten, és amint az egyletek pénz-
tára megbírja, 5—10 példányra is elő fognak fizetni, hogy 
azon egy napi összejövetelnél egy hétben, minden tag ol-
vashasson az öt illető és számára irt „Értesitő"-böl. 

A ft. kanonok és kiadó ur a lap kiállításához segédül 
nt . Cselka Nándor pesti káplánt választá, akinek ügyes és 
eleven tollát, szabatos magyar előadását lapunk t. olvasói 
is ismerik már. 

r 

A többit a „Társulat i Értesítő" fogja az első számok-
ban elmondani. Szét fog küldetni pedig az „Ér tes í tő" a „Re-
lígionak" minden hónap első, és a hónap 15-e után követ-
kező számával egy ugyanazon vagy külön czimszalag alatt, 
amint együtt vagy külön történt az előfizetés. 

Ennyit a „Társulat i Értesitő" kiadásáról, és a „Reli-
ligio" laphozi viszonyáról. 

Megnyitjuk ezennel a „Religiora" is a félévi előfizetést, 
kérve t. társaink, testvéreink pártfogását. Az előfizetési bér-
mentes levelek, az előfizető nevének, lakhelyének, és a pos* 
tának, melyről a lapot akar ja kapni, helyes és gondos kiírá-
sával reánk czimezendök. Pest , jun . 15. 1867. 

Palústhy Pál. 
Lipót-ntcza 19. szám. 

R E g i s t r H m. 

Nem, Isten tudja ! és minden elfogulatlan különben 
bármely vallású hazafi tudja, hogy teljességgel nem olyan 
az összes katholikus clerus képe, mint a Prot, lap torzító 
tükréről közönségének szemébe verődik. Hisz, ha azon kép 
élet- és történethü kép volna : váljon hogyan tehetének kirá-
lyi fölségeink V. Ferdinandig a magasságbeli és nem-
zet színe előtt ünnepélyes hitesküt arra, hogy a kath. egyház 
és clerus jogait föntar ta t ják és föntartandják V Hogyan bu-
zoghaték e nemzet azon jogok mellett annyira,hogy még külön 
törvényekkel is kívánta biztosítani csonkitatlan épségben ma-
radásukat ? Mi több ! a magyar törvényhozók az 1567 : 31-ik 
tczikkben még egy történeti igazságról is tőnek tanúságot, 
midőn kimondák, hogy „confuso ordine ecclesiastico, necesse 
est ceteros quoque ordines confundi." Es méltán, mert Mon-
tesquieu is „a romai nagyság- s sülyedés okairól" irt müvé-
ben, azon tényigazságot constatálja, midőn igy nyilatkozik : 
„A vallás s ezzel elválhatatlan kapcsolatban álló vallásszol-
gák tisztelete, tekintélye s jogai voltak egyik főalkotó ele-
mei, a kicsinyből óriási nagyságra emelkedett birodalomnak." 
És azon megjegyzést teszi, hogy „amint azon tisztelet csök-
kent vagy elenyészett, csökkent a birodalom világhatalmi 
állása is, mígnem végre annak folytán föl is bomlott." 

Ne bántsátok tehát t. prot. írók mélyen tisztelt püspö-
keinket, kikről még t. Szilágyi Ferencz ur is bizonyos te-
kintetben elismerőleg nyilatkozik. „Lát tuk, — úgymond — 
hogy 1859-ben a protestánsokra vonatkozó patens alkalmá-
ból kifejlett mozgalmakban, több kath. főpap az evangéli-
kusok irányában jóakaratot és szives részvétet tanúsított ,"1) 
mert azon nyílt parancs, mikép a „Religio" t. szerkesztője 
is bevallá, törvényeinkbe ütközött. Ne bántsátok az ultra-
montan czég alatt főpásztorainkat, kik, mint b. Kemény 
Zsigmond bizonyítja — „azért ültek 1848-ban is háborítatla-
nul padjaikon, (a mágnások táblájánál) mert a felső papság 
szintén magyar érzelmű volt, és helyzeténél fogva nem is 
fordithatta befolyását a nemzetiség ellen." 3) Ne bántsátok 
azon egyháznagyokat, k iknek nevezetesebbnél nevezetesebb 
ősei közöl „Széchenyi Pál kalocsai érsek saját állásának 
koczkáztatásával, majdnem semmivétételével megmentette 
a hazát, — mikép a föntisztelt báró bizonyítja — midőn a 
Tököly- és Rákóczy-lázadások (szintén a nemes báró) miatt 
Magyarország beolvasztását Leopolddal elfogadtatták a mi-
nisterek, de Széchenyi Pál híres nyilatkozata által, mely 
Katona „Critica históriájából" eléggé ismeretes, u j fordula-

') Prot. 1. 1864,11. sz. 
2) ,Religio' 1866,1. 18. sz. 
3) L. ,Forradalom után' ez. m. 
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tot adott a dolgoknak." ") Innen van, hogy Deák Ferencz 
is ezen 1866-ik évi február 22-i országgyűlésben, áldást 
mondott a dicső érsek hamvaira, mint ki a magyar államfér-
fiak közt legtöbbet tőn, a királyt fölvilágosítván.s) Es ezen 
hallhatatlan emlékű egyháznagy ellen, kiről egyik kortársa 
azt irá, hogy „benne és ra j ta minden magyar volt" a haza-
árulási- s vagyon-elkobzási Ítéletet mondá ki az ónodi Rákó-
czy-féle országgyűlés, mint a magyar történelem bizonyítja ! 
Ily és ehez hasonló tények után mint lelkesedhetik t. Kovács 
Albert ur ,a Bocskay-, Bethlen-, Rákóczy-korszak mellett 
olyannyira, és mint mondhatja azt t . Csuthy Zs. ref. lelkész 
nagyszerűnek e) a Bocskay-llákóczy fölkelés dicsőitésére 
nézve? Gondoljátok meg t. p ro t i rók , a haza szerelmére kér-
lek titeket, mikép oly országban, mint a mienk, hol a val-
lási ingerlékenység és féltékenység oly könnyen találhat 
anyagot az izgalomra,—hol a vallás-béke oly drága áron ho-
zatott létre, ott a ti igazolhatatlan expectoratioitok által, ha 
visszhangra találnának, a hon nyugalma földulatnék. Nincs-e 
anélkül is elég bajunk ? íme ; , ,pusztulunk, veszünk ;" Es ne 
engedje a népek Istene, hogy a magyar költő ama szavai-
nak emezen része is betűről betűre valósággá váljék : ,,Mint 
oldott kéve szét hull nemzetünk." 

Ugy látszik, mintha maga t. Ballagi ur is legalább pil-
lanatnyira aggódnék a kellő korlátokon túlcsapongó polemi-
zálás fölött, melyet lapja annyi keserűséggel ellenünk foly-
tat .7) ,,Ha csak legkevésbbé is kellene attól tartanom, — 
mond — hogy vitatkozásom a hazafiak közt visszavonást 
szül, én lennék az utolsó, aki Palásthy urat kedvtöltéseiben 
(nagyon is alapos aggályaiban) zavarnám." Hanem csakha-
mar megnyugvást talál abban, miszerint „ama kis párttöre-
dék, — úgymond — melyre az ultramontán nevezet illik, 
alig áll vagy ezer javadalmazott egyénből, a többi sok mil-
lió magyar katholikus velünk egyet érez." De néhány sorral 
utóbb meg már azt irja, hogy „a mennyei kincsekkel ke-
csegtető uhramontánok működésének a nagy tömegnél min-
dig tág mező nyilik ; — a mi elbizakodottságunk teszi az ő 
erejüket, s ők mindig elég ügyesek, gyöngeségünket föl-
használni." Szerinte „a katholikusok és ultramontánok közt 
van egy kis különbség." „Nekünk semmi bajunk kath. test-
véreinkkel, — mond — kik velünk politikailag és vallássza-
badságot illetőleg tökéletesen (?) egyetértenek, — s ilyenek 
a 8 millió katholikusok közöl 7 millió 999 ezer." (Ehez már 
csakugyan mindentudás, és a szivek meg vesék látása kí-
vántat ik .) Már, ha valójában az a tényállás, mikép mond-
hat ja : „el valahára a körülirott törvények meg fogják szün-
tetni az egy és ugyanazon haza polgárai közt, a századok 
óta dúló vallásbeli meghasonlásokat ?" Sőt még e becses 
lapok munkásaira is hivatkozik t. Ballagi ur. „Higyjétek el 
a ,Religio' t. irói, — úgymond — hogy midőn én a catholi-
cismus és ultramontanismus közötti különbséget vitatom, 
annyira nem a ka th . vallás iránti gyűlöletből teszem azt, 
hogy inkább azt mondhatom, miszerint annak valódi érdeke 
az, mi nekem eszembe ju t ta t ta e régi megkülönböztetést." 

*) L. ,Magyar státus-férfiak és szónokok' 435. 
5) L. azon alkalommal mondott beszéd. 
•) L. Prot. 1. 1866, 30. és 38. sz. 
7) Dehogy aggódik, söt nagy öröme van benne. — Szerk. 

„Csakugyan más a catholicismus — mond — mint vallás, és 
más mint institutio." „Mint vallás — igy okoskodik —neme-
sítő hatással van a lélekre." Ha nemesitő hatással bír, ugy 
mikép állithatja csakhamar ezt : „szerencsére az egyházi 
(kath.) hatalom oly természetű, mint a vallás, melynek vé-
delmére mondatik constituálva lenni. Ereje addig tart, mig 
hisznek benne ?" Máskor meg ugyan a kath. vallásról ugy 
szólt, mint amely a modenai meetingek alkalmával „általá-
lános kártékonyságu vallásnak tüntettetett föl." T. Kovács 
Albert ur is ismeretes fékvesztett czikkében azzal lép föl, 
hogy „a mult és jelen történelme is fényesen bizonyítja, hogy 
derék világi katholikusainkat, és hála Istennek ! alsóbb 
clerusunkat épen nem számithatjuk az ultramontanok közé. 
Más catholicismus mint vallás és mint romai institutio." Pe-
dig hát ennekelőtte egy pár héttel minden különbség nél-
kül, igy nyilatkozók az egyházi rendről : „A pápista clerus 
fájdalom ! valahányszor saját érdekének kedvez, oly örö-
mest fog kezet minden alkotmány- és nemzet-ellenes törek-
véssel. . . Ha annyit emlegetett hazafisága — úgymond — 
több volna, mint zengő érez é3 pengő czimbalom, el kellene 
fordulnia a a reversálisok követelésétől." Hát t, Blázy La-
jos ev. lelkész ur mint fogadhatá el azon bizonyos kath. fér-
fiú beleegyezését abba, hogy prot. arájától születendő, min-
den gyermekei az ágost. h. vallásban neveltessenek ? Ugyan 
t. Kovács Albert ur továbbá igy illustrálja fönnebbi szidal-
mazó szavait ; „A protestantismus az együtt szövetkezett 
germanismus és kath. clerus ellen folyvást küzd. Sok bajunk 
van — úgymond — a kormánynyal , kivált a Királyhágón 
innen, hol a háromszázados hü szövetségesével, a kath. cle-
russal kezet f ogva , néha iszonyú súlylyal nehezedik 
reánk." 8 ) És mégis az ennyire önmagának ellene mondó t. 
iró azzal biztatja a t. prot. olvasó közönséget, hogy újból 
szerencséje lesz bemutatni neki az ultramontánokat — „hadd 
hirdessék — úgymond — addig kényök kedvök szerint, 
hogy mennyire összerontották a revolutionaris szellemű pro-
testánsok czikkeit ."9) Önmaguk ront ják össze, uti figura 
docet. 

„1848-ig a rendi alapokon nyugvó alkotmány szerint 
— mond t. Ballagi ur — a kath. clerus e törvényhozásnak 
egyik alkatrészét képezvén, az ő makacs mozdulatlansága 
miatt csak lassan haladhatott az átható reformokra törekvő 
hazafipárt ."1 0) Annyi igaz, hogy a kath. clerus azon conser-
vativ párttal egyesült, mely az ellenzékkel szemben, a re-
formtörekvések rohamában, a történeti jogot képviselve, a 
mult és jelen közt mint közvetítő oda törekedett, hogy az 
ujdon ellentétben ne álljon a fönlevővel, hanem inkább 
ennek további fejleményeül tűnjék föl, mivelhogy a haladási 
kérdések megoldása, — mint már 1865-ben is megjegyzém 
— csakis ugy vezetheti rázkódás nélkül a nemzeteket az 
ohajtott czélhoz, ha mig egyik lábbal szilárdan áll, az-
alatt a másikat előbbre viszik. De mindemellett a kath. 
clerus soha sem munkálkodók azon, — mint t. Ballagi ur 
ugyanott irja — -jhogy a protestánsoknak békekötések és az 

») Prot. 1. 1866. 42. 32. 33. 42. 24. 1865. 41. sz. 1866. 30. sz. 28. 
sz. ,Religio' 1866.1. 4. sz. Prot. 1. 1866. 29. sz. 

9) Prot. 1. 1866. 43. sz. 
,0) Prot. 1. 1866. 24. sz. 
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ország alaptörvényei által biztosított azon vallásszabadsága 
lehetőleg megnyirbál tassék;" melyre nézve t. Székács Jó-
zsef 8uperintendens ur is elismeri, ,,hogy megczáfolhatlan 
tény, miszerint a skót egyházon kivül a magyar prot. egy-
ház a legszabadabb."1 1) A kath. clerus azon fönnebb jelzett 
történet-jogi mérséklő irányát pedig annál kevésbbé kárhoz-
tathatni, minthogy maga b. Keményr Zsigmond ur is bevallja, 
hogy a papság, helyzeténél fogva, mérséklő és közvetítő 
elem. A papságra illeszthetők — mond — a szent könyv ez 
igéi : „Ti vagytok a föld sava, s ha a só megizetlenül, mivel 
sózatik az meg?" 1 2 ) Innen a megczáfolhatatlan t ény : mikép 
a kath. clerus a legnagyobb magyar mérséklési törekvései-
nek soha út já t nem állotta, és neki teljességgel nincsen része 
abban, amit mlgos báró Wenkheim ur néhány évvel ezelőtt 
Széchenyink és hazánk sorsára vonatkozólag a pesti cassi-
nóban, a költő után következőleg mondott : 

„El kelle buknunk, minő tanulmány ! 
Meg kelle törnöd, mily áldozat ! 
Hogy romjaidra, romjainkra hullván, 
Adjunk igaz, te neked igazat !"13) 

Ne is mondja t. Ballagi ur ezt : „A közhangulat mel-
lettünk van ;"1 4) mert ha az volna, vagy lenne is a valódi 
tényállás : a közhangulat még magában véve nem az igaz-
ság ismérve. Ám a föntisztelt valódi országnagyot, ki „a 
nemzet összes történetét tekintve is, oly óriási alakkint 
emelkedik ki ujjászületési küzdelmeink közt, hogy őt még 
későbbi szenvedélyes vetélytársa (Kossuth) sem kételkedik 
a legnagyobb magyarnak nevezni ;" 1 5) igen, Széchenyinket 
sem pártolá bizonyos időben az úgynevezett közvélemény, 
csak is akkor adott neki igazat, inidön már a nagy lélek 
villámló szemeit, a nemzet közfájdalmára behunyá. Az 1844-i 
országgyűlésen a főrendi táblánál, nyiltan ki is mondá, hogy 
,,a többség rosz uton jár, és ha maga marad is egyedül, de 
magát soha sepertetni nem engedi." Említésre méltó itt az 
is, hogy „Kossuth „Pesti Hirlap"-ja, (1841) megjelenésétől 
kezdve — jegyzi meg b. Kemény Zsigmond ur — Széche-
nyi népszerűtlenségének hét kínos, de maradandó becsű 
éveit foglalja magában, érettsége és óvakodása éveit." Ugyan 
a nemes báró irja, hogy Széchenyinket illetőleg „az önző" 
hidegen számító és ,szívtelen' czimek mellé a „szenvedélye-
sen gyűlölő", a „gyanúsító", „a magát bálványozó" epitetho-
nok ragaszta t tak . 1 6 ) El is panaszolá önmaga Széchenyi, 
hogy mily keserűséget szerzett neki az oly nagy mértékben 
tapasztalt türelmetlenség. „Szinte lehetetlen — irá — a haza 
előmenetelét eszközleni, vagy azt csak a végpusztulástól is 
megmenteni, ha hogy, mielőtt késő volna, azon zsarnoki im-
positiónak vége nem vettetik, melyhez képest, mint példám 
mutatja, már szinte senki nem biztos, ki saját lábán állni ; 

saját meggyőződése szerint cselekedni, és a szabadszólás ho-
nában (! ?) — ej be keserű satyra ez •— vélekedését szaba-
don ki is mondani elég merész, (!) hogy tüstént a legnagyobb 
gyanúnak ki ne legyen téve ; sőt az ellenzék némi matador-

") Prot. 1. 1866. 36. sz. 
,J) ,P. Napló' 1866. 3. SÍ. 
'») ,P. Hirnök' 1864. 34. sz. 
'») Prot. 1. 1866, 28. sz. 
'5) Horváth Mihály 25 év I, 152. 
") Magyar szónokok és status férfiak, 339, 433. 

jaitól, mint hazaáruló, tüstént és botü szerint űzőbe ne vé-
tessék. A magyar nemzet józanabb része tehát keltsen föl 
magában elég bátorságot, és kötelességérzetet, miszerint 
kellő sphaerákba szállíttassanak a hazának ama zsarnokai, 
kik bálványozzák ugyan a szabadságot, de csak szájjal, 
mert azt egyedül saját tulajdonuknak hiszik; kik fönhan-
gon pengitik ugyan a függetlenséget, de legnyomorultabban 
függnek ; mert elég egy gyenge nőnek nem tetszése, vagy 
egy karzathősnek piszegése, mikép hazafiságuk bármily 
irányt vegyen ; kik egyedül a hazát hordják ajkaikon, de a 
haza alatt magukat, vagy legfölebb pár t juka t értik, s mi 
nekik jó, azt hiszik, hogy ez a honnak is jó ." 1 7 ) Vajha ezen, 
a gyanúsítást méltólag kárhoztató, a türelmet és az ural-
kodni látszó közhangulattól elütő meggyőződést is tisztelni 
parancsoló arany szavak közforgalomba jönnének, és a ka -
tholikusok irányában is érvényesíttessenek ! 

Es váljon miért gerjedének oly annyira föl a t. prot. 
irók az általok úgynevezett ultramontánok ellen ? Azért , 
mert a „Religio" szerkesztője az 1848-i törvényeknek — 
tisztán állami intézkedéseit érintetlen hagyva, a társadal-
miakat pedig dicsérve — vallásügyi rendelkezéseit, mint a 
kath. egyházra nézve sérelmeseket napfényre hozta, kifo-
gásának súlypontját, nem az azon évi 20-ik tvezikkelyben 
proclamált vallás-egyenlöségi és viszonossági elvre fektetvén 
— ámbár ez is még formulázásra vár — hanem az érsekek-, 
püspökök-, prépost s apátoknak kinevezéséről szóló III-ik 
tezikkre, mely a király fölséges személyének a romai szent-
szék által adott apostoli jogait megosztja a volubilis pár t 
majoritásból alakuló parlementaris ministeri kormánynyal , 
söt annak kezébe adja ; minélfogva mig minden vallásfele-
kezet meghagyatnék autonom önkormányzatában egyházi, 
iskolai, és alapítványi ügyeire nézve : azalatt egyedül a ka • 
tholiku8 egyház helyeztetnék oly változékony kormány 
gyámkodása alá, mely, noha a semlegessé vált állam 1848-
ban lemondott iránta való kötelezettségeiről, mindennek el-
lenére továbbá is az ezekhez kötött előjogokat fogná fölötte 
gyakorolni, kinevezné főpapjait, egyház-államközi, iskolai, 
és alapítványi ügyeit pedig, minden befolyása nélkül intéz-
né, és kezelné.18) Igen, a kath. egyház minden befolyása 
nélkül; mert csak az 1848-i előtti közjog szerint képezi a 
kath. clerus alkotó részét a királyi cancelláriának, a ma-
gyar k helytartótanácsnak, és a királyi curiának mindkét 
törvényszékénél. Ezen fölül még fölkérte e becses lapok 
szerkesztője a t. protestáns Írókat arra is, hogy midőn val-
lásfelekezetök igényeit a törvényhozás részére pontozzák, 
vegyék tekintetbe a katholikus egyház természetét és cre-
dóját, valamint a magukéit is. És váljon nem alaposan indo-
koltatik-e mindez ? Tudvalévő tény, hogy az 1848-i ország-

L. a politikai programmtöredékek. 96, 97. 
,8) Erre talán engedne némi befolyást, ugyszinte egyideig a püs-

pökök kinevezésére is ; de ha dicséretes a személyes jó akarat, az egy-
ház szent jogaira és érdekeire nézve nem elégséges ; itt alkotmányo-
uton hozott törvény, tárgyilagos, társadalmi, állami intézvény szüksé-
ges, miután amit jó akaratból tesz egy minister, nem lesz köteles azs 
tenni a másik minister. — És ha mindezen lehozások, melyeket a helyt 
zetek adnak, és elkeriilhetlenül kell tenni, nem valósulnának, még akkor 
is kellett megtennünk azokat, hogy kijelezve az esélyeket, ne valósulja-
nak. — Szerk. 



gyűlésen a nm. püspökök sem ellenzék azt, miszerint „a 
törvényesen bevett vallásfelekezetek status-politikai jogo-
sultságuknál fogva, saját vallási és egyházi ügyeik ellátása-
s kormányzásában, valamint a vallás nyilvános gyakorlatá-
ban is, egyenlő szabadsággal bír janak, s az állam-hatalom 
oltalmát is igénybe vehessék szükség esetében. De mi a vi-
szonosság elvét illeti : minden súrlódások, félreértesek, és 
illetéktelen beavatkozások kikerülése végett, a főreudü 
tábla többségének helyeslése mellett, igy kivánnák azt tör-
vénybe igtatni : „saját hitelveik s egyházi szerkezetök ép-
ségben tartása mellett ;" mivelhogy a hitelvekben, tanokban, 
s ezekre alapított egyház-szerkezetben egymástól eltérő, sőt 
sokakban épen ellentétben álló vallásfelekezetek közt, töké-
letes viszonosság nem létezhetik. A karok és rendek mind-
azáltal e záradékot, valamint az 1848 : 20-ik vallásügyi tör-
vény többi szakaszaira tett igazságos észrevételeit is a fölső 
táblának, kétszeri felszólítás után sem fogadták el."19) 

(Folyt.) 
üevics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége jun. 2-áról kelt legf. határozással Szekeres 

János rosnyói székesegyházi kanonok s papneveidei igazgatónak S. Mar-
garetha de Meszes apáti czimet legkegyelmesebben adományozni mél-
tóztatott. 

PEST, jun . 6-án.(Folyt.)IV.Pál pápa pedig igy ir a keresz-
tények köteles viseletéről : „Cum nimis absurdum, et incon-
veniens existât, ut judaei, quos propria culpa perpetuae ser-
vituti submisit, sub praetextu, quod pietas christiana illos re-
ceptet, et eorum conhabitationem sustineat, christianis adeo 
sint ingrati, ut eis pro grat ia contumeliam reddant, et in eos 
pro Servitute, quam illis debent, dominatum vindicare pro-
curent. Nos, ad quorum notitiam nuper devenit eosdem judae-
os in alma Urbe nostra et nonnullis sanctae Romae Eccle-
siae civitatibus, terris et locis in id insolentiae prorupisse, ut 
non solum mixtim cum christianis et prope eorum ecclesias 
nulla intercedente habitus distinctione, cohabitare, verum 
etiam domos in nobilioribus civitatum, terrarum, et locorum 
in quibus degunt, vicis et plateis conducere, et bona stabilia 
cOmparare, et possidere, ac nutrices et ancillas, aliosque ser-
vientes christianos mercenarios habere,et diversa alia in igno-
miniam et contemptum christiani nominis perpetrare prae-
sumant : considérantes Ecclesiam Romanam eosdem judaeos 
tolerare in testimonium verae fidei christianae, et ad hoc ut 
ipsi Sedis apostolicae pietate, et benignitate allecti, errores 
suos tamdem agnoscant, et ad verum catholicae fidei lu-
men pervenire sat.agant, et propterea convenire, et quamdiu 
in erroribus persistunt, effectu operis recognoscant se servos, 
christianos vere liberos per Jesum Christum Deum et Domi-
num nostrum effectos fuisse, iniquumque existere, ut filii li-
berae filiis famulentur ancillae. Volentes in praemissis, quan-
tum cum Deo possumus, salubriter providere. Hac nostra per-
petuo valitura constitutione sancimus, quod de caetero per-
petuis futuris temporibus tam in dicta Urbe, quam in quibus-
vis aliis ipsius Romanae Ecclesiae civitatibus, terris et locis 

19) L. Emlékirat az 1847/8 országgyűlés alatt Pozsonyban tartott 
püspöki tanácskozmányokról. Egy részvevőtől. Pesten 1848. 

judaei omnes in uno et eodem, ac si ille capax non fuerit , in 
duobus aut tribus, vel tot, quod satis sint, contiguis, et ab 
habitationibus christianorum penitus seiunctis, per nos in 
Urbe, et per magistratus nostros in aliis civitatibus, terris et 
locis praedictis designandis vicis, ad quos unicus tantum in-
gressus pateat, et quibus solum unicus exitus detur omnino 
habitent. Et in singulis civitatibus, terris et locis, in quibus 
habitaverint, unicam tantum synagogam in loco solito habe-
ant, nec aliam de novo construere aut bona immobilia possi-
dere possiut. Quinimo omnes eorum synagogas, praeter unam 
tantum demoliri, et devastare. Ac bona immobilia, quae ad 
praesens possident, infra tempus eis per ipsos magistratus 
praefigendum, christianis vendere. Et ad hoc, ut pro judaeis 
ubique dignoscautur, masculi biretum, feminae vero aliud 
signum patens, ita. ut nullo modo celari, aut, abscondi possit, 
glauci coloris palam deferre teneantur, et adstricti sint, nec 
super non delatione bireti, aut alterius signi huiusmodi prae-
textu cuiusvis eorum gradus, vel praeminentiae, seu toleran-
tiae excusari, aut per eiusdem Ecclesiae camerarium, vel ca-
merae apostolicae legatos, vel eorum vicelegatos quovis 
modo dispensari aut absolvi possint. Nutrices quoque, seu 
ancillas, aut alios utriusque sexus servientes Christianas la-
ctari, aut nutriri facere, seu dominicis vel aliis de praecepto 
Ecclesiae festis diebus in publico laborare, aut laborari fa-
cere, seu christianos quoque modo gravare, aut contractus 
fictos, vel simulatos celebrare, seu cum ipsis christianis lu-
dere aut comedere, vel familiaritatem seu conversationem 
facere nullatenus praesumant. Nec in libris rationum aut 
computorum, quae cum christianis pro tempore habebunt, 
aliis quam latinis literis et alio quam vulgari italico sermone 
uti possint, et si utantur, libri huiusmodi contra christianos 
nullam fidem faciant, judaei quoque praefati sola arte straz-
zariae, seu cencianae (ut vulgo dicitur) contenti aliquam 
mercaturam frumenti, vel hordei, aut aliarum rerum usui hu-
mano necessarium facere. Et qui ex eis medici fuerint, etiam 
vocati vel rogati, ad curam christianorum accedere, aut illi 
iuteresse nequeant. Nec se a pauperibus christianis dominos 
vocari patiantur. E t menses in eorum rationibus, et compu-
tis ex triginta diebus completis omnino confidant, et dies, 
qui ad numerum triginta non ascenderint, non pro mensibus 
integris, sed solum pro tot diebus, quot in eifectu fuerint, 
computentur, et iuxta ipsorum dierum numerum et non ad 
rationem integri mensis eorum crédita exigaut. Ac pignora 
eis pro cautionepecuniarum suarumpro tempore consiguata, 
nisi transactis prius a die, quo illa eis data fuerint, decem et 
octo integris mensibus, vendere nequeant, et postquam men-
ses praedicti effiuxerint,si ipsi judaei pignora huiusmodi ven-
diderint, omnem pecuniam, quae eorum credito superfuerit , 
domino pignorum consignare. Et statuta civitatum, terrarum 
et locoruni, in quibus pro tempore habitaverint, favorem 
christianorum concernentia inviolabiliter observere etiam 
teneantur. E t si circa praemissa in aliquo quomodolibet de-
fecerint, iuxta qualitatem delicti in urbe per nos, seu vica-
rium nostrum, aut alios a nobis deputandos, ac in civitatibus 
terris, et locis praedictis, per eosdem magistratus, etiam tam-
quam rebelles, et criminis laesae majestatis rei, a to to populo 
christiano diffidati, nostri et ipsorum vicarii, ac deputando-
rum, et magistratuum arbitrio puniri possint. Rom. pridie 
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Idus Julii, anno 1555. — XIII . Gergely pápa pedig igy i r : 
„Alias piae memoriae Paulus IV. praedecessor noster édita 
perpetua constitutione inter alia sancivit, ne medici judaei 
etiam vocati, et rogati ad christianorum aegrotantiöm curam 
accedere, aut illi interesse possent: quam Constitutionen! 
postea Pius Papa V. etiam praedecessor noster per suas literas 
approbavit, et robur perpetuae firmitatis obtinere decrevit ac 
voluit, et sub imitatione contenta in posterum firmiter obser-
vari non solum in terris, et dominiis S. R. E. subjectis, sed 
etiam ubique locorum. Quia tamen nobis non sine magna 
animi nostri molestia innotuit, ea minime observari, sed mul-
tos adhuc ex christianis hominibus esse, qui dum suos cor-
porum languores illicitis mediis, et praecipue judaeorum, ac 
aliorum infidelium opera sanari cupiunt, verae salutis anima-
rum suarum, et corporum simul immemores fiunt et (quod 
valde dolendum est) in damnationis aeternae maximum 
saepe discrimen incidunt, medicis judaeis, ac aliis infidelibus 
magna detur delinquendi occasio, et simul salutare praece-
ptum negligatur ab Innocentio Papa III. similiter praedeces-
sore nostro in concilio generali quondam emissum, et deinde 
a praedicto Pio V. innovatum, quod omnes medici cum ad 
infirmos in lecto iacentes vocati essent, ipsos ante omnia mo-
verent, ut idoneo confessori omnia peccata sua iuxta ritum 
S. R. E. confiterentur, neque tertio die ulterius eos visitarent, 
nisi longuis tempus infirmo confessor ob aliquam rationabi-
lem causam, super quo eius conscientia onerabitur, conces-
sisset, et eis per fidem confessoris in scriptis factam constaret, 
quod infirmi peccata sua confessi fuissent. Idcirco nos tam 
judaeos,qui adversum mandata huiusmodi apostolica commit-
tere audent, quam christianos, qui illos ad se accersunt, vel 
medendi licentiam concedunt, et viam ad delinquendum eis-
dem aperiunt, coercere volentes, supradictas praedecessorum 
nostrorum constitutiones, auctoritate apostolica tenore prae-
sentium approbamus, confirmamus, et innovamus, ac inviola-
biliter observari mandamus, atque hac nostra in perpetuum 
valitura constitutione, eisdem constitutionibus, et praeceptis 
pro firmiori illorum observatione addentes, universa utrius-
que sexus Christi fidelibus districte inhibemus, et interdici-
mus, ne posthac judaeos, vel alios infidelesad ipsorum chris-
tianorum aegrotantium et infirmorum curam vocent, seu ad-
mittant, aut vocari admittive faciant, concédant, vel permit-
tant." Tekintve à talmud elveit a két constitutiót túlszigo-
rúnak nem fogjuk találhatni, s nem tartjuk feleslegesnek 
X I I I Gergely pápa következő levelét is idézni : „Antiqua 
judaeorum improbitas, qua divinae bonitati semper restitue-
runt, tanto execratior consistit in filiis, quanto ipsi cumu-
landam patrum suorum mensuram in Dei filio repudiando 
eiusque in mortem nefarie conspirando gravius deliquerunt, 
qui propterea suis effecti maioribus nequiores, propriis sedi-
bus expulsi, atque in omnes dispersi orbis terrarum regiones, 
servitutique perpetuae mancipati, non maiorem in cuiusquam 
ditione clementiam, quam in christianorum provinciis, ma-
xime vero in apostolicae pietatis gremio invenerunt, quae pro 
eorum conversione laborans, eos misericorditer excepit, atque 
in cohabitatione una cum filiis suis sustinuit ad veritatisque 
lumen allicere pio semper studio conata est, rebusque ad vi-
tám necessaris iuvit, iniuriis, et contumeliis prohibuit, mul-
tis denique beneficentiae suae privilegiis circummunivit, illi 

vero nullis beneficiis mansuefacti, nihilque de suo pristino 
scelere rémittentes,Dominum nostrum Jesum Ch. in coelo tri-
umphantem adhuc in synagogis suis, et ubique persequuntur. 
Christi quoque membris infensissimi non desinunt in religi-
onem christianam horrenda facinora quotidie magis audere ; 
quibus nos, ne pietatis nostrae puritas polluatur, aut a foedis 
mancipiis Christo, christiano rumve nomine impure illudatur, 
obviare volentes, statuimus ac et iam declaramus, inquisito-
res haereticae pravitatis libere procedere posse in omnibus 
causis, et casibus, qui sequuntur. 

Si quis judaeus, aut infidelis in iis, quae circa fidem 
cum illis nobis sunt communia, veluti Deum unum, et aeter-
num, omnipotentem, creatorem omnium visibilium, et invisi-
bilium, et similia non esse asseruerit, praedicaverit, vel pri-
vatum alicui insinuaverit: 

Si daemones inovocaverit, consulueritve, aut eorum 
responsa accoporit, ad illosve sacrificia, aut preces, ob divina-
tionem, aliamve causam direxerit, aut qui eis immolaverit, vel 
thuris alteriusve rei fumigationes obtulerit, aut alia quaevis 
impietatis obsequia praestiterit. 

Si christianos verbo facto, vel exemplo, aut alio quo-
vis modo nefaria huiusmodi docuerit, vel ad ca perpetranda 
perduxerit, aut perducere attentaverit. 

Si salvatorem et Dominum nostrum Jesum Christum 
purum hominem vel etiam peccatorem fuisse, matremve Dei 
non esse Virginem, et alias huiusmodi blasphemias, quae 
per se haereticae dici soient, in christianae fidei ignominiam, 
contemptum, aut corruptionem impie protulerit. 

Si cuiusvis eorum opera, auxilio consilio, vel favore ali-
quis christianus a fide desciverit, quamque semel susceperat, 
abnegaverit, vel ad judaeorum seu aliorum infidelium ritus, 
caeremonias, superstitiones, vel impias sectas transient, vel 
redierit, seu in haeresim aliquam incident, aut qui, ut Christi 
fidem abneget, seu in haeresim incidat, opem, consilium au-
xilium vel favorem quomodocumque praestiterit. 

Siquis catechumenum, vel quemcumque ex judaeis, aut 
infidelibus Deo inspirante ad fidem christianam venire vo-
lentem, post declaratum nutu, verbo, facto, aut quocumque 
alio modo eius voluntatem a fide, vel fidei instructione, aut a 
sacri baptismi susceptione retrahere, avertere, vel dehortari 
aut ne ad fidem veniat, neve regenerationis lavacro abu-
atur, quovis modo impediverit. 

Si quis apostatas, haereticosve scienter domi suae ac-
ceptaverit, aluerit, commeatu iuverit, seu quovis modo eis 
cibaria ubicumque praebuerit, aut dona, vel miserit, aut de 
loco ad locum deduxerit, duces, comitesvc illis adiunxerit, 
vel ne ab eis perpetrata deprehendi, aut investigari queant, 
fecerit. Quique dictos apostatas, aut haereticos scienter aliquo 
modo receptaverit, occultaverit, defenderit, aut eis opem 
consilium, auxilium, vel favorem quomodolibet praestiterit. 

Si libros haereticos vel thalmudicos, aut alios ju-
daeos quomodolibet damnatos, aut alias prohibitos tenuerit, 
custodiverit, vel divulgaverit, vel in quaecumque loca detule-
rit, aut ad earn rem operam suam accomodaverit. 

Si christianos deriserit, redemtionisque nostrae hostiam 
salutarem in ara crucis immolatam, Christum Dominum lu-
dibrio, et despectui habens, quandocumque, maxime vero in 
sacro parasceves die agnum, sive ovem, aut quid aliud cruci 
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affixerit, aut appenderit, in eamve conspuerit, seu quodcum-

que contra ipsam fecerit. 

Si nutrices Christianas contra sacrorum canonum sta-

tuta, diversorumque Romanorum pontificum praedecessorum 

nostrorum sanctiones adhuc retinuerit, aut retinens die, qua 

sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpserint, lac uno 

vel pluribus diebus in latrinas, cloacas, vel alia loca effun-

dere coêgerit. 

In quibus casibus universis, et singulis omnes praedi-

ctae pravitatis inquisitores omnium regnorum, provinciarum 

civitatum, dominiorum, et locorum universi orbis christiani 

iudices in suis quemque locis perpetuo delegamus, ut super 

his contra judaeos, atque infideles quoseumque simul vel se-

paratim, prout in causis fidei iuxta sacrorum canonum for-

mám, nec non officii inquisitionis huiusmodi constitutiones, 

diligenter inquirant, et procédant, et quos in aliquo vel ali-

quibus horum flagitiorum excessibus culpabiles repererint, in 

eos pro culpae modo, ac etiam pro criminum numero vel mul-

tiplicatione, aut consuetudine delinquendi, flagra, remigia, 

at perpetua, rerum quoque publicationes exsilia, aliaque atro-

ciora decernant, et alias de eis exempta edant quae scelera-

tos illos deterreant, ab huiusmodi flagitiis in posterum admit-

tendis Nos enim venerabilibus fratribus nostris sanctae Ronia-

nae Ecclesiae Cardinalibus, inquisitioribus generalibus, nec 

non patriarchis, archiepiscopis, episcopis, et aliis praedictis 

inquisitioribus in virtute sanctae obedientiae praecipimus, 

districte praecipimus, et mandamus, ut priesentes nostras li-

teras in civitatibus, et locis cuique subjectis publicare, et 

iuxta illarum tenorem procedere, ipsaque debitae exsecutioni 

mandare procurent. Romae Calendis Junii 1681." (Folyt.) 

Avispa. 

VEGYESEK. 
A király és királyné korouáztatási ünnepélyére Sze-

pesi Imre és Kalmár Endre piarista atyáktól két versezet 
jelent meg, amaz latin, ez magyar ; nem kell kiemelni, hogy 
mind a két versezet igen jeles. A szerzet nt. atyáinál min-
denki üdvözli a szép ir.esterségek ily sikeres müvelését. 

Bonnaz Sándor, csanádi püspök ő mlga a koronázási 
ünnep emlékeül, a magyar akadémiának 10,000 ftot adomá-
nyozott. 

O Felsége a királyné jótékony czélokra 6000 ftot mél-
tóztatott legkegyelmesebben adományozni ; és pedig : 1. 
Azok számára, kik ö Felségéhez segélyezéseért folyamodtak 
2000 ftot, melyből ő Felsége legmagasabb óhajtásához ké-
pest, a többi közt Mezey József megvakult festőnek 100 ft. 
jut tatandó, a hátralevő rész pedig a föbbi folyamodók közt 
magyar kir. belügyminister ur ő excellentiája által meghatá-
rozandó részletekben kiosztandó. 2. A Pesten király-utcza 
közelében eső kisdedóvó intézetnek 1200 f to t ; 3 A pesti ár-
vaháznak 1000. 4. A pesti gyermekkórháznak 300. 5. A 
budai betegnő ápoldának 200. 6. Az Elisabethinumnak 
Kassán 500. 7. Az újvidéki kisdedóvó intézetnek 300. 8. A 
krompachi nőegyletnek egy leányiskola alapitására 300. 9. 
A soproni Erzsébet-egydetnek 200 forintot. (P. N.) 

Akik a juniusi ünnepekre Romába fognak zarándo-
kolni, jó tudni, hogy az olaszországi vasutakon ez alkalomra 
az á rak tetemesen, mert 50 százalékkai leszállittattak, de 
ugy, ha a jegyek oda és visszamenetre előre kifizettetnek. 

Felelős szerkesztő s kiadó-t 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkövy, (Jalgóczy 

Az ily visszatérési jegyek egészen julius 7-kéig lesznek ér-
vényesek. 

Boldogult Zenner fölszentelt püspöktől irott, Schmid 
Ferencz a tyának rövid életrajza Sartori Károly pápai és 
primási könyvárusnál második kiadásban megjelent egy 
arczképpel, ára 15 kr. o. é. — A szerzetes és papi életnek 
egy jeles apologiája. 

A franczia gyarmatu Annamban, Mylho városában 
Szűz Mária tiszteletére emelendő templomnak alapköve le-
tétetett május 20-án. 

Megjelent és szétküldetik a „Kath. Lelkipásztor" 
jul.—augustusi füzete. Tartalma : két értekezés a káté okta-
tástól, mint a ker. nemzedék vallás-nevelésének egyik főté-
nyezőjéről, — és a tanodának az egyháztól való elszaka-
dása, a dolog természete és a történelem bizonyítéka szerint, 
sem a tanodának, sem az egyháznak nincs érdekében. E má-
sodik értekezés még folytattatni fog. A szentbeszédek fo-
lyama pünköst utáni 4-dik vasárnaptól l l~dik vasárnapig 
érkezik ; a közbeeső ünnepekre, u. m. Sarlósboldogasszony, 
Magdolna, Anna, Portiuncula, Donát, Lőrincz, Nagyboldog-
asszony, István-király szinte egy vagy két beszéddel jelen-
nek meg; ezen szentek ünnepei épen azok, melyek hazánk-
ban rendesen búcsúkkal vannak összekötve. Végül áll két 
szentbeszéd : temető- és keresztszenteléskor. Az előfizetés 
mindig elfogadtatik, egész évre 6, félévre 3 frttal, a füzetek 
bérmentve küldetnek. A szerkesztőség tapasztalat után 
mondja, hogy főt. Rosztóczky Imre kaáli plébános beszédei, 
melyekkel minden füzetben találkozunk, igen nagy elisme-
résben részesülnek a „Lelkipásztor" t. közönsége előtt. 

Deutsch nyomdásztestvérek a koronázási ünnepélynek 
minden mozzanatait képekben szemlélhetővé, és történelmi 
okmánynyá az utókornak tenni akarván, nagy gonddal és 
pénzvállalattal „koronázási emlékkönyv" czim alatt folio 
alakban egy müvet adnak ki, melyben a személyek arcz-
képei, a ruházat hiven lesznek rajzolva. A rajzolás bécsi és 
pesti legügyesebb férfiak által készíttetik, a magyar szöve-
get hozzá jeles magyar iró, és akadémiai tag irja. A korona 
és ennek jelvényei, a király és királyné koronázási alakban, 
a díszmenet a templomba, a koronázás cselekvénye, a dísz-
menet a templomba és Pestre, az esküvés, a kardvágás, a 
plébánia és helyőrségi templomnak benseje, a , királyi disz-
asztal lesznek lerajzolva történeti hűséggel. Ara a diszki-
adásnak előfizetéssel 6 frt., a folio-kiadásnak 3 frt . 60 kr., a 
népkiadásnak 2 frt . 10 kr. — A mű hat héttel a koronázás 
után elkészül. A tiszta jövedelemnek egy része az Eszter -
házy-képtár megvásárlási árának gyarapítására van szánva! 

Az olaszok albumának 25-dik lapján Siena város ré-
széről következő fölirat áll : „Sena ad Pium IX. P. M. — 
Qui Pium II. Pium III . Alexandrum VII. pontifices maximos 
nostro sanguine ortos gloriamur — haud ignari laborum 
quos s. Catharina popularis nostra exantlavit — ut Romani 
pontifices in regnum suum sedemqu. augustam redirent — 
an. MDCCCLXVII . sacra solemnia obeuntes ob martyrium 
principis apostolorum — cives Senenses majorum virtutes 
aemulati — Pio IX. P. M. petrinam stipem egregiae volun-
tatis testimonium damus." 

Hegyes adakozás . 
Füzéri plébániából a kassai egyh. megyéből pétorlillér 3 régi húszas. 
N—sdról „ „ „ 1 fr. ezüstben. 

„ „ „ ,, 1 fr. o. é. 
Peklinböl „ „ „ 1 fr. o. é. 

Szerkesztői tudósítás. 
V—m. S —s. J. Hogyan Ígérhetném én oly dolgozatnak kiadását 

részemről, amelyet nem ismerek ? 
lajdonos PALÁSTHY PÁL. 
» Kocsi nyomdájában) Halpiaez és aldnnasor sarkán. 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és ' 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán- I 

küldéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarká», 9. sz. a.) 

Pesten, junius 22-én. 48. I. Félév. 1867. 

TARTALOM : Registrum. — Egyházi tudósítások. — 
Irodalom. — Vegyesek. 

Registrant. 
És jelen napjair^yjj^áálfyanez ügyben mit ta-

pasztalunk ? Azt, hogy t. Ballagi ur szerint „az 1848 : 
20 tcz. revisiója nem fog soha tárgya lenni a tör-
vényhozásnak", „égető' (azonban) annak — úgy-
mond — a szüksége, hogy amaz emberek — ultra-
montanok — kötelező' törvények által utasitassa-
nak a kellő korlátok közé," annyival is inkább, 
„miután minden egyház — úgymond — magát az 
absolut igazság birtokában gondolván, az övétől el-
térő minden vélemény elnyomását (a hitágazati vál-
tanok merő vélemények-e?) lélekbe járó kötelessé-
gének tekinti." Minden, tehát a prot. egyház is az 
absolut igazság birtokában gondolja-e magát? Ha 
ugy, hogyan irhatá t. Molnár Aladár ur, mikép „a 
prot. egyház kénytelen formulázott tantételeit, és 
symbolumait időről időre változtatni?" Es mikép 
mondhatá t. Lója Károly ur, hogy „a prot. egyház-
nak nincs örökre megállapított tanfogalma, nincs 
változhatatlan tana" ? De az is különös, hogy t. 
Ballagi ur most egyszerre annyira fölhivja a világi 
törvényhozást a valláshozi kérdések elintézésére, 
ha igaz az, hogy „az államok akkor követték el a 
legnagyobb hibát, (mikép Deák Ferencznek az 1839 
országgyűlésen mondott ime ezen szavait tavaly he-
lyeslőleg idézé), midőn legelőször a vallás ügyébe 
avatkoztak ; az államnak elég arra fölügyelni, hogy 
a polgári társaság czéljával ellenkező vallások ne 
legyenek ; amely állam ebbe mélyebben ereszkedett, 
mindig megadta az árá t?" Azon beavatkozás sür-
gőlése annál indokolatlanabb, minthogy maga t. 
Ballagi ur azt mondja, hogy „az államhatalom rab-
szolgájává aljasitja a vallást, mint ez — hangsú-
lyozza — korunk legtöbb protestáns államaiban, 
(különösen mégis a katholikus honpolgárok vallás-
szabadságát nyomják el azok) látható." E kórál-
lapot eredeti okát abban látja csekélységem, hogy 

— mint t. Szilágyi Ferencz ur bizonyitja: „Az egy-
házi és világi hatalom egybekeverése, Calvinnak, 
ha tetszik főérdeme, de nem kisebb bűne volt. Az 
egyház és állam kölcsönös önállása, — úgymond 
— tehát a kettőnek coordinált helyzete, rom. katho-
likus elv; ezt a prot. egyház a l 6 - i k századbanépen 
ugy nem emelte érvényre, mint a 19-ik század tu-
dományában s egyházi életében sehol sem létezik. 
Az egyháznak alárendeltsége, és az államhatalom-
tóli függése, a calvinismus ugy nevezhető confessi-
onális tana. A helv. hitv. 30. fejezete ezt határozot-
tan megállapítja." ') 

Cuique suum. A Deák-párt lapjának egyik t. 
czikkirója, — ki különben másfelől szintén félreis-
meri a catholicismust — épen nem tartja az 
1848: 20. tczikket olyannak, miszerint revisiója 
soha sem fogna többé tárgya lenni a törvényhozás-
nak. „Több vallásfelekezetü államokban — úgy-
mond — a vallásügy rendezésénél (hozzá tehetett-e 
volna: status-politikai szempontból) tisztán ab-
stract elvből kiindulni nem szabad, hanem tekintet-
tel kell lenni az illető felekezetek történeti fejlődé-
sére, s fönálló törvényes állapotára, és viszonyára 
nézve is. Vannak-e ez állapoton és viszonyon igazi-
tani valók ? Ezeket magok az illető vallásfelekeze-
tek fölszólalásai és panaszai tüzetesen ki fogják je-
lölni.2) S ha ezek folytán törvényhozási intézkedés 
csakugyan szükségesnek fog mutatkozni : tekintetbe 
veendők a létező viszonyok, mint amelyeknek ok-
szerű módositása, azoknak alapos tanulmányozása 
és ismerete nélkül, nem történhetik meg. S ezen ok-
nál fogva óhajtandó volna, hogy az 1848-ban egész 
általánosságban kimondott vallásfelekezeti viszonos-
ság is concret alakot nyerjen, vagy is legalább a 
főviszonossági esetek, melyekre a törvényhozás czél-
zott, külön törvényczikkekben tüzetesen határoz-
tassanak meg. Mert, habár vannak ésetek, rnelyek-

' ) Prot. 1. 1866. 32, 33, 45, 1865, 23. 1842, 8. 1865, 
45. 1866, 27. 1864, 26. és 23. sz. 

2) E ezélra i r tunk, és pedig mielőtt a P. Napló ezeket 
mondta volna. — Szerk. 
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ben a viszonosság semmi nehézséggel nem jár ; bi-
zonyára adhatják elő magokat olyanok is, melyek-
ben az eligazodás nem lesz épen könnyű."3) 

Ámde t. Ballagi ur, kinek még az is zokon 
esik, hogy anyaszentegyházunk „magát egyedül 
Üdvözítőnek vallja," mert szerinte annálfogva az 
„a többi vallásfelekezeteknek lelkismereti szabadsá-
gát eltiporja ;" ki „általában egyik legnagyobb vak-
merőségnek állitja, hogy az ultramontanismus a ca-
tholicismust ugy tünteti föl, mintha ez mindelejétől 
fogva egy és ugyanaz lett volna;" ki „még a jezsu-
itáknak puszta létezését is liarczüzenetnek tekinti 
a protestantismus ellenében" ; igen a t. iró mindan-
nak ellenére is, mi fönnebb mondatott, azt vitatja, 
hogy „az interreligionárius dolgokban, nem kell fi-
gyelemmel lenni minden vallásfelekezetnek termé-
szete iránt, mert ez esetben a kath. egyház miatt, 
minden vallási egyenlőség és viszonosság merő 
szemfényvesztés lenne."4) Nem kell,nem lehet? Hát 
az erdélyi törvényhozás, (mikép a mostani erdélyi 
nm. rom. kath. püspök 1848-ban a fölső táblánál 
constatálta, ki tudvalevőleg a királyhágón túllevő 
testvér-ország szülöttje —) mikép hozhatott 1790-
ben egy ilyképen szóló törvényczikket : „Minden 
vallásfelekezetnek hitelvei, s saját egyházszerkezete 
szerint, tökéletes egyenlőség és szabadság biztosít-
ta t ik?" Hát a Moldva-Oláhországban létező magyar 
refor. missió-bizottmány is, nem nyilatkoztatta-e ki, 
„miszerint nem vetendi magát a román hatóságok 
alá, ha azok rendeletei hitelveikkel, és egyházszer-
vezetükkel ellenkezni fognak" ? Jellemző, hogy a 
román cultusminister azon bizottmány elhatározá-
sában emez elv megvetését látá, mely a prot. vallás-
ban ismeretes: ,cujus regio, illius religio.'5) Vajmi 
sok baj elhárittatnék, ha ezen természetjogi szent 
igazság : „quod tibi non vis fieri, alteri ne feceris" 
azon úgynevezett, ultramontanok irányában is alkal-
mazásba vétetnék, kik valamint 1848-ban, ugy most 
is a kimondott viszonosságot ezen záradék mellett: 
„saját hitelveik- és egyházszervezetök épségben 
tartása mellett" kivánják életbe léptettetni ! 

T . Tanárky Gedeon ur, noha azt irja, hogy „az 
államérdek (szerinte persze) terjedtebb jogokat igé-
nyel a kath. egyház irányában," és csupán a fele-
kezetek autonómiáját illetőleg, látja szükségét a tör-
vényes intézkedésnek ; mindennek ellenére is be-

3) P. Napló 1866, 255. 
4) Prot. 1. 1866. 41. 42. 24 és ismét 41. sz. 
à) Prot. 1, 1866. 28. 27. sz. 

vallja, „hogy az 1848: 20 t. cz. — nem kielégitő." 
„Miért nem kielégitő" ? kérdi ugyan ő. Ezen nagy 
fontosságú kérdésre, — mond — katholikus részről 
ezt felelik : (tehát nem mint t. Ballagi ur véli, hogy 
egy, alig ezer javadalmazott egyénbó'l álló párttöre-
dék;) mert sérti a kath. egyház jogait; (és mégis 
ugyan t. Tanárki G. ur is e sérelmes helyzetbe 
akarja azt ejteni) protestáns részről pedig, hogy 
nagyon általános, nem részletes." Különben „bár 
részleteztessék is a viszonossági törvény — jegyzi 
t. Tanárky Gr. ur — a katholikus felekezet, (?) — 
melyhez az uralkodó, a népesség többsége, a maga-
sabb aristocratia nagyobbrésze tartozik, s mely gaz-
dag alapítványokkal bir — mindenkor némi fölényt 
fog élvezni a többi felekezetekre nézve. Több alkot-
mányos intézmény is összefüggésben van — mond 
folytatólag — a vallási viszonossággal. Igy pl. leg-
ünnepélyesebb alkotmányos intézményünk, a király 
megkoronázása, katholikus főpap által, katholikus 
szertartás szerint teljesittetik. Alig lenne kivánatos 
— hangsúlyozza — ha e részben a felekezetek vi-
szonosságot követelnének."6) Sőt még azon körül-
ményt is kiemeli t. Tanárky Gedeon ur, hogy „a 
nádori méltóságot, és koronaőrséget is csak katho-
likus és protestáns nyerheti el törvény szerint.'1") 

Hogy az 1848-i vallásközi törvény csakugyan 
nem kielégitő, sőt hogy t. protestáns nemzetfeleink 
ama idején ellene is szegültek, ennek legpraegnan-
sabb bizonyitékát, szintén a t. Ballagi ur által szer-
kesztett ,Család Lapja1 czimü protestáns képes heti 
közlöny 1866-i 1-ső száma, pazar kézzel szolgál-
tatja. 

„Kétszer állt a protestáns szabadság — mon-
datik abban — az örvény szélén. . . . Midőn 1848-
ban a magyar kormány a protestánsok egyházi és 
iskolai ügyeinek kormányzatát magának átadatni 
kivánta : báró Eötvös az egyház- és iskolaügyi mi-
nister fölszólitá a protestánsokat, hogy gyülésükben 
a kormány kivánatát tegyék határozottá, és juttas-
sák érvényre. A nemzeti lelkesedés akkori lázában 
senki sem látta be, senki sem fogta föl : mit tesz a 
prot. egyház, lia magát föltétlenül a kormánynak 
átadja? Önkormányzatát, függetlenségét adja föl, 
és föladja azt talán végkép, örökre ? Könnyű laptává 

A registráló itt azon észrevételt teszi, miszerint oly-
féle követelés egyenesen a pragmatica sanctiót megállapító 
1723 : I I . tez. 7-ik §-ba ütközik, melynél fogva kell, hogy 
a fölség és az egész uralkodóház a katholikus hitet vallja. 

7) Prot. 1. 1866, 31, és 42 sz. 
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lett volna a prot. egyház, melylyel a változó kormányrend-
szerek, változó politikai kényük kedvük szerint já tszhat tak 
volna. (Mintha csak az úgynevezett ultramontanok érvelé-
seit hallanók !) A százados jogok által szentesitett protestáns 
vallásszabadság forgott koczkán ! — (a katholikusoké sok-
kal régibb, és még inkább forog veszélyben,) és azt akkor 
nem látta senki ! (Lát ták bizony még a posonyi országgyű-
lésen nemcsak a katholikus főpapok, de a velők ez érdem-
ben azon egy érzületü főrendi tábla is, és a karoknál is so-
kan.) A gyűlés egybehivatott , és annak egyházi és világi 
tagjai már majdnem határozottá emelték a kormány kivá-
natát . . . . De ime föláll egy férfiú, és elkezd beszélni a ma-
gyar nemzeti kormány, és a lelkesedéstől mámorosult ma-
gyar protestánsok közóhajtása ellen ! . . . Ez képzelhetetlen 
merészség volt akkor ; de áldja meg az Isten azt, ki e me-
rész lépést meg merte tenni. Megdöbbenve nézett a szónokra 
mindenki, és a bámuló roszalás zúgása hangzott végig a 
termen Mit akar ez az ember"? magyar ez, ki a ma-
gyar kormány ellen, és ellenünk beszél ? . . . Igen ! magyar 
volt ; de prot. magyar , (hát a katholikus mint olyan, már 
alantabb fokú magyar ?) és abban a teremben, akkor a leg-
nagyobb protestáns magyar . — (Ugy-e csak a „Religio" 
szerkesztője, elvtársai és a hitökhöz hü katholikus honpol-
gárok szűnnek meg magyarok lenni, ha opponálnak a rá juk 
nézve sérelmes 1848-i vallási törvény ellen, ennek — mi-
előtt életbe lépne — módosítását sürgetvén ?) Próféta volt ! 
— (t. i. a fölszólaló, akkor legnagyobb protestáns magyar.) 
Lát ta a jövőt, mit senki sem látott ; fölnyitotta a vakok sze-
meit (és mi úgynevezett ultramontanok, épen azért, mert 
lá t juk a jövőt, ha azon törvény változatlanul hatályosittatik, 
vakoknak és roszakara tuaknak mondatunk ;) hogy lássa-
nak, és azok beláttak a rémes jövőbe. . . . Elhangzott a pró-
féta szava ; a roszaló zúgást a lelkesedés örömrivalgása kö-
vette, és a magyar kormány indítványa megbukott. Ez a 
férfiú Székács József volt. (Ki eszerint tulajdon példájával 
illustrálta, és igazolta a Religio szerkesztőjének ezen oly-
annyira, a többi közt t. Kovács Albert ur által is kárhozta-
tott tételét : „Lehetnek törvényhozási végzések, melyeknek 
nem engedelmeskedni első ielkismereti kötelesség, első fér-
fias erény.)" Midőn az 1859-ik évben kiadott patens a pro-
testánsokat ugyan abba a helyzetbe hozta, melybe a ma-
gyar kormány 1848-ban ; protestáns egyházunk másodszor 
állt az örvény szélén." Már ugyan ennél többet katholikus 
szempontból a „Religio" sem mondott, sőt kevesebbet, mert 
az 1848-i magyar kormányt nem tette párvonalba a Bach-
félével. Igazán emlékezetre méltó vallomás, hogy a magyar 
protestantismus, kétszer állt az örvény szélén : 1848- és 

1859-ben ! . . . . Manet alta mente repostum 
Tény tehát, hogy t. protestáns atyánkfiai 1848-ban 

hatályosan ellene szegültek magának a nemzeti kormány-
nak is, hogy vallási autonómiájukat föntar tsák. Hiszen jól 
tudták, hogy az 1848-i nemzet gyűlés kimondá a vészterhes 
elvet, „miszerint a nevelésügye nem az egyházhoz, hanem 
az államjogához tartozik, még pedig ugy, hogy aziránt a 
vallásfelekezeteket meg sem kell kérdezni. Kimondatott , 
hogy a vallás nem is a nevelés körébe tartozik mint tan-
tárgy, s azért a ministeri törvényjavaslatban fölsorolt köte-
lező tantárgyak közöl kirekesztetett . Kimondatott : a közös 

iskolák elve az emiitett ministeri javaslatban ; ugy szintén 
az is, miszerint a katholikus egyházi és iskolai alapítványok, 
valamint a papi javak is a status tulajdonai, melyekről az 
rendelkezhetik.8) Innen van, hogy t. Kun Bertalan a tiszán-
inneni u j super in tended ur legközelebbi beköszöntő beszé-
dében hangsúlyozta ugyan, hogy az 1848-i törvényekben 
kimondott vallás-egyenlöség igéje, mielőbb testté váljék, de 
ezt is hozzá tette : „autonom sarkjogaink (a katholikusok 
is ugyanazon föltételhez ragaszkodnak —) azonban épség-
ben fönmaradjanak." 9 ) J anuá r havában a t . protestáns irók 
is az 1848-i vallásközi törvényt a ,Család Lapja'-féle prot. 
közlönyben, olyanul tüntették föl, mint amely felekezetöket 
az örvény széléhez ju t ta t ta , de az elmúlt nyár óta ugyan-
azon év vége feléig már akképen muta t ják be azt, mint 
amely „minden vallásfelekezetre nézve tökéletes egyenjo-
gúságot, és viszonosságot állapitott meg." Ugyanazé . t Pa-
lásthyt t. Ballagi ur arról vádolja, hogy „nem ismer más jo-
got, csak azt, mely följogosítja őt mások ellen jogtalankod-
ni ."1 0) Valójában, mikép Prometheus,minden ellene intézet t 
csapást az által hiúsított meg, hogy mindig uj-meg u j alakot 
öltött ; ugy szintén t. ellenfeleink is, midőn mit r ánk irány-
zott támadásaikat a tisztességes polémia fegyvereivel vissza 
akar juk verni, szemeink elől eltűnnek, szilárd megfogható 
a lak juk nincs, mert hitelveiket folytonosan, s sokféleképen 
változtatják. Ezen colossalis önellenmondásokra tekintottel, 
találólag vevé észre a „Religio", „hogy ha t. ellenfeleink 
egy elvnél maradnának, az egész vita egyszerűvé, világossá 
válnék ; és hogy ha nem személyes túlhajtások, hanem a 
katholikus és protestáns credo (symbolum) vétetnék tá jéko-
zási pontul, a törvényhozás megtalálná az ösvényt, melyen 
a vallásügyet rendbe hozván, az országot nyugalomhoz ju t -
tatná." Es ezen ösvény alatt nem is azt érti, hogy az 1848 : 
20-ik t. cz. simpliciter visszavonassák, hanem hogy a katho-
likus egyházi ügyekben csak egyházi hatalom intézkedjék, 
és hogy a pápától adatott egyházi hatalom nevezzen püspö-
köket, az apostoli királyban, nem pedig a cultusministe-
rium, mint amelynek körébe az apostoli jogok gyakorla tá t 
az 1848-i törvényhozás áttette.1 1) És ezen áttétel ellen pro-
testált a lelkes gróf Cziráky János ő excellentiája is az or-
szággyülésén 1866-ban. 

Mind ezután ki tagadhatja, hogy az egész vita csak-
ugyan nem vallásközi, — ezzé, mikép e becses lapok szer-
kesztője megjegyzé, a t . protestáns irók tevék azt, — hanem 
a katholikus egyháznak belügye, és illetőleg, amennyiben t. 
protestáns polgártársaink vallási autonómiáját is, mikép a 
megkisérlett próba mutatja, szintén veszélyezteti ugyanazon 
törvény, ennyiben, ha tetszik egyszersmind közösügy is ? 
És igy mi czélja lehet azon elkeseredett harcznak, melyet 
az ultramontanismus védpajzsa alatt, a ,Protestáns egyházi 
és iskolai lap' t. irói a katholikus clerus ellen teljes tekintet 
nélküliséggel indítottak, és mindegyre annyi epéskedéssel 
folytatnak ? Váljon illetékesebb tolmácsai-e ők a magyar 
protestánsok közérzületének, mintsem felekezetök azon köz-

8) Közlöny 1848, 58, 57, 68. sz. 
") Prot. 1. 1866, 44. sz. 
'») Prot. 1. 1866, 41. sz. 
") Religio 1866, II. 39, 38, és 40. sz. 
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gyűlése vala, mely 1848-ban a magyar ministeriumtól is 
megtagadta az engedelmességet azon oknál fogva, mert val-
lási autonómiájuk föláldozását követelte tőle ? Vagy talán 
azóta jobbra változtak az idők ? De hol a jelenségek, me-
lyek biztositékul szolgálnak, hogy azon örvény széléhez, 
melyhez t. protestáns testvéreink 1848-ban értek, többé nem 
ju tnak ? Hisz azon törvényt, minden részre nézve megnyug-
tatólag, a mostani törvényhozás még abstract merevségéből 
ki nem vette, egyik szintén sérelmessé válható szakaszát, a 
3-ik szakaszt, mely „minden bevett vallásfelekezet egyházi 
és iskolai szükségeit közálladalmi költségen rendeli fedez-
tetni ," nem módosította, és általában az egésznek concret 
alakot még nem adott, nem is adhatott eddigelé. Az imént 
érintett 3-ik szakasznál ju t eszembe, hogy t. Tisza László 
Kálmánnak testvére, az 1865 i erdélyi ,ad hoc' országgyű-
lésen, a magyar anyaországgali uniótól, épen vallási érde-
keik szine alatt idegenkedő protestáns szászokat, egyene-
sen azzal kivánta capacitálni, hogy „Magyarországban 
1848-ban, magától az alkotmányos felelős magyar cultusmi-
nistertől sem fogadták el a protestáns egyházi és iskolai 
egyének az államfizetést, nehogy azt autonómiájuk egy ré-
szének árán kelljen megvenniük."1*) Es ha még a magyar 
szent korona integritása ellen tört protestáns szászok, a gör. 
n. egy. szerbek, oláhok, lut., tótok és más egyéb honszerző 
nemzetünk hegemóniáját veszélyeztető nemzetiségek méltá-
nyos igényei mindannak ellenére is respectáltatnak, váljon 
egyedül a katholikus honpolgárok igazságos kívánalmai 
marad janak-e kielégítetlenül, és sérelmes panaszaik orvoso-
latlanul ? — Hisz még t. F a r k a s József urnák elméjében is 
fölmerült azon aggodalom, — csak hogy hamar megnyug-
ta t ta magát azzal, hogy sem a müveit katholikusok nagy 
többsége, (?) sem az alsó clerus nem ellenzi az 1848 : 20. t. 
czikk et ugy amint van, — azon alapos aggodalom, mon-
dám, melyet következőleg nyilvánít : „Kimondhatja, a val-
lási egyenlőség és viszonosság elvét tiz országgyűlés is — 
úgymond — de ha hazánk 8 millió katholikusa, vagy ezek-
nek legalább lelkivezetői, a több ezerre menő katholikus 
pap és szerzetes az 1848 : 20-ik tczikket csak ugy tekintik, 
mint mely rájok van decretálva, — mit azonban ő nem hisz 
— (kimutat tam az előbbiekben, hogy valójában ugy decre-
táltatott ránk, az egyháziak ellenészrevételei sem a fölső, 
sem az alsó-táblánál 1848-ban tekintetbe nem vétetvén) 
„melyet türniök kell — a Religióval szólva — mikép Isten 
is sok roszat eltűr, mely mellett katholikus pap nem buzog-
hat ," ha mondom — igy szól — e törvényt ugy tekintik (fáj-
dalom ! ugy bizony) akkor czélt alig érünk vele. — veszi 
észre •— sem egyházi, sem állami életünkben boldog napokra 
nem igen számithatunk." 1 3 ) Vajha ez aggodalmat alaposnak 
ismerjék el t. protestáns atyánkfiai, és vajha a mi megnyug-
ta tásunkra közremunkálván el ne higyjék, mintha „vastag 
önzés, szenvedélyes elfogultság, évek hosszú során át meg-
kövesült téves nézet" vezetne minket úgynevezett ultra-
montanokat, mikép ezt felőlünk t. Fa rkas József ur szives 
föltenni, hanem a köteles hűség magyar anyaszentegyhá-
zunk veleszületett jogállása i rán t ! Különben pedig itt vi-

,a) Sürgöny 1865, 283. sz. 
•») Prot. 1. 1866, 34. sz. 

szonzásul kérdezhetnénk a gyanúsító t. Fa rkas József, t . 
Székács József superintendens urat, és a vele gyűlésezett 
társait 1848-ban mi ragadta el annyira, hogy a magyar mi-
nisterium ellen is sikra szállottak ? Nemde a protestáns val-
lás autonómiájáért lángoló buzgalom ? Hanc veniam damus, 
petimusque vicissim. Minek denuuciálja tehát a „Religio" 
szerkesztőjét revolutionariusnak ? 1!l) A denunciált férfiú 
csak egy függőben lévő, a mi szent egyházunk jogait sértő 
törvénynek káros kihatásait fejtegette a szabadszólás honá-
ban, de a t. protestánsok ugyanazon, jogilag és tényleg fön-
állott törvénynek végrehajtói, — a magyar ministeriumnak 
szegültek ellene, mindazáltal ők azért ugy-e még sem revo-
lutionáriusok ? Ugyan t. Ballagi ur szerint „az 1848-i vallás-
törvény a „Religio" szerkesztőjére nézve olyan törvény 
mint ez : „ne lopj", midőn tehát — igy okoskodik — a „Re-
ligio" e törvény ellen durva kifakadásokra engedi magát 
ragadtatni (durva személyeskedésekre nem vetemedett, még 
visszatorlás alkalmából sem), akkor ő egy színvonalra áll 
Zöld Marczival." '5) Ez aztán sima elbánás ! Zöld Marczival? 
Hát mily színvonalra állottak azon protestánsok, kik ugyan 
azon törvény ellen opponál tak? Aztán mily különös: a-vál-
toztatható, örök időkre soha nem hozott, és nem hozandó 
emberi törvényt, a változhatatlan isteni törvénynyel össze-
hasonlítani ! A lopást tiltó isteni törvény eltörlését kívánni 
annyi volna, mint hogy az Isten szűnjék meg legszentebb 
lenni, miszerint igy a lopás ne legyen bűn ; de az 1848-i tör-
vény módosítását,sőt ha kell egyben másban eltörlését is, óhaj-
tani szabad,mi vel emberi törvényhozás u t jánjö t t létre,mely azt 
teljes joggal meg is szüntetheti. Kár olyan Zöld Marczi-féle 
hasonlatokkal a fölségesen szép magyar irodalmi nyelv ellen 
véteni, nem illik t. Ballagi ur hivatásához, legbolondabb-féle 
állitások védelmezését is ellenfelére ráfogni, és azt irni, hogy 
„utálattal utasí t ják vissza a feddhetetlen jellemű katholikus 
hazafiak az ultramontanok absurdumait ."1 6) Kár, hogy t. 
Csúthy Zsigmond ref. lelkész ur rosz akaratról vádolja a 
,Religio' szerkesztőjét,1 7) inkább azon iparkodjék, hogy 
többé ne irjon olyan czikket, aminőt alkalmasint a magyar 
,corpus juris ' tartalom-mutatóját szem előtt tar tva irt, mely 
czikkét aztán a ,Religio' csakhamar fenekestől fölforgatta, 
és bebizonyitá, hogy az általa fölhozott idézetek mind mel-
lettünk, nem pedig ellenünk tanúskodnak. Vajha ugyan t. 
Csúthy ur és azon t. társai is, k ik a tárgyilagosság állás-
pontjáról letérve, személyeskednek, gyanusitanak, és sérte-
gető modorban vitatkoznak, soha ne feledjék a kötelességet, 
melylyel ellenfeleiknek tar toznak ! Ám mondják ki, ami szi-
vüket nyomja, de ,sine ira et studio, et salvo honore alterius.' 
A vallásközi béke, kölcsönös felebaráti szeretet, és viszon-
lagos türelem követelményeivel, teljességgel nem ellenkezik 
a higgadt tudományos discussio, a szóban lévő tárgy körén 
belül maradó fejtegetés, valamint az sem, ha a ,Religio' 
szemmel tar t ja a protestáns theologiai irodalom fejleményeit 
időközönként híven registrálgatva, ellenészrevételeit közzé-
téve, és az önvédelem terén a catholicismus ellen intézett 

'») Prot. 1. 33. sz. 1866. 
'5) Prot. 1. 1866, 33. sz. 
") Prot. 1. 1866, 33, és 42. sz. 
,7) Prot. 1. 1866, 38. sz. 
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támadásokat visszaverve. Az ily registrálás nem gyalázás. 
Hisz maga t. Ballagi ur is azt irá azon időben, midőn a leg-
szebb egyetértés szelleme látszott a haza minden fiait lelke-
síteni, hogy „a tudomány terén ám vitassa egyik felekezet 
a másik fölötti elsőségét, használja föl a tudomány minden 
eszközeit (tehát nem a ,Zöld Marczi'-féle hasonlitgatásokat, 
,utálat ' és más ily sértő kifejezéseket, a dolgot magát meg-
hányva, és a jóakaratot , tiszta szándékot, honszeretet az 
ellenfélben is becsülve,) hogy a maga hitvallása igazságát a 
másik fölött kitüntesse ; de óvakodjunk, — jegyzi meg igen 
helyesen — e vetekedéseknek befolyást engedni a polgári 
dolgokra nézve."1 8) Mi kath . honpolgárok az ilynemű vete-
kedéstől mindig óvakodva, csak deffensiv magatar tást kö-
vet tünk az olyatén dicsekedések ellen : mintha egyedül a 
protestautismus érdeme volna, hogy ,él magyar áll Buda' még! 

E becses lapok szerkesztője nemrég kilátásba he-
lyezé azon időt, amidőn protestálólag majd azt is kérdezen-
dik, hogy „miért bir a kath. vallás létezhetési joggal ? " 1 9 ) 
Annyi már is igaz, hogy a külföldön utazó t. Szeremlei S ur 
egyik tudósításában igy ir : „Nt. ur ! Akármennyi t beszél-
j ü n k is a pápista vallás ellen, ez a vallás a világ végéig 
fönn fogja magát tartani."20) Mire való tehát az a sok epés-
nél epésebb beszéd azon szent vallás ellen, melyet az Isten-
ember ur Jézus amint közel két évezredig föntartott, ugy 
bizonyára föntar tandja azt egyházában a világ végéig is ? 
Nem jobb volna-e, ha t. ellenfeleink minden gondjukat in-
kább arra fordítanák, hogy „a nagyra hivatott, de még szer-
vezetlen (illetékes férfiúnak a nyilatkozata, hogy még 3 száz 
esztendő után is az ?) protestantismus" valahára hát szer-
veztessék ? mivel korántsem elég az, hogy bizonyos nm. fő-
gondnok őse, — mikép szemében mondá az üdvözlő szónok 
— „erős karra l kivivta a protestáns egyház szabadságát, és 
annak törvényeit vaspennával és ólommal örök emlékezetre 
megírta."2 ' ) Ha pedig a kath. vallás- és egyház iránt ér-
deklődve, minket illetőleg is irni akarnak, ugy szerezzenek 
előbb maguknak alapos fogalmat tanainkról és intézménye-
inkről, hogy ilyen czikk : ,Komoly kérelem a másik tábor 
vezéreihez' soha se lásson napvilágot. „Van egy hitvallás, — 
mondatik abban — melyről állí t ják, hogy azt némely (?) — 
miért nem minden ? — esetekben az evangelikus egyházból 
a romaiba áttérőktől követelték, mely hitvallás a német irók 
előtt ,das ungarische Fluchformular ' név alatt ismeretes." 
Meglehet, hogy valemely roszlelkü zugirkász olyas pamphle-
tet irt, de hogy a kath. egyházba térők valaha arra hitesküt 
tettek volna, és tennének, nem egyéb égrekiáltó rágalomnál. 
Arra t. i. „hogy a pápa parancsolatai többre becsülendők az 
Isten parancsainál ; hogy öt nagyobb térdhaj tás illeti, mint 
magát Kr isz tus t ; hogy a szentírás olvasása istenkáromlás ; 
hogy minden áldozár nagyobb az Isten anyjánál ; hogy a 
romai pápának van hatalma az irást változtatni ; hogy kik 
az Urvacsorát két szín alatt ünneplik, csupa kenyeret kap-
nak enni ; hogy Mária nagyobb tiszteletre méltó, mint maga 
Krisztus, az Isten fia ; hogy a megtérők átkozot taknak 

,s) P. Napló 1860 spber. 7-i szára. 
" ) Religio 1866. II. 42. sz. 
í 0) Prot. 1. 1866, 45. sz. 

Prot. 1. 1866, 44. sz. 

jelentik ki szülőiket, és azt fogadják, hogy az eretnek tant 
üldözni fogják titkon és nyíltan, erővel és csellel, magát a 
fegyvert sem véve ki. stb." Mikép lehet az olyatén Német-
országban gonosz akarat tal kigondolt koholmányt komoly 
vizsgálat tárgyává tenni ? mikép kérhet a t. névtelen ké-
relmező a ,Religio' szerkesztőjétől is fölvilágosítást ez 
iránt ?2 2) Igaza van a protestáns Marcheineckének, midőn 
mondja : „A catholicismust még (prot.) theologusok és egy-
házi jogtudósok is ugy félreismerik s eltorzítják, hogy föl-
ja jdulhatni fölötte."23) Pedig e vád t. Ballagi urat is nagy-
ban terheli . — (Folyt . ) Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a vallás- és közoktatási minister előterjesz-

tése folytán jun. 10-én kelt legfelsőbb határozatával L i p o v n i c z k y 
Vilmos cz. püspököt ministeri tanácsossá kinevezni méltóztatott. 

UNGVÁR, május 20 án. Ismerve a határokat, melyek 
közt e lap mozog, csak néhány vonással óhajtottam ecsetelni 
szeretett föpásztorunk beigtatási ünnepélyének kiválóbb 
mozzanatait, — nem mintha nem találnék elég bő anyagot, 
de inkább, mert nincsenek eléggé hü s eleven színeim az 
öröm és lelkesülés változatos nyilvánulásainak visszaadására 
— s mivel jól tudom, hogy a terjedelmesebb értesítések köz-
lésére inkább a napi lapok vannak hivatva. Különben is ki 
ne tudná, tél multával mi kellemes érzetekkel tölti el keblü-
ket a tavasz mosolya, a fák zöld szine, a madarak éneke : 
ugy ki kétkedhetik a gyermek örömén, ki a három éves 
gyász levetése után, ismét jó atyára talál ? Mi éreztük, mi 
nyomasztó a bú, mi tehát az árvaság, érezzük most az öröm 
jótékony hatásait is. Terhes volt a várakozás türelmünket 
jutalmazva lát juk. Az anyagiasság és szabad eszmék száza-
dában is vannak események, melyek vigaszt csepegtetnek 
a hitért lángoló és a hitközöny miatt vérző sziv sebére. Ezt 
tapasztaltam én, s ez ösztönzött leginkább, hogy e szempont-
ból tekintsem tárgyamat. 15-én 5 óra tá jban történt a bevo-
nulás. Jól esett látni a testvéri szeretet és egyetértés tünte-
téseit, a hit magasztos érzelmeinek nyilványulásait. Egyházi 
ünnepély volt ez, és pedig katholikus ; mennyire vigasztaló 
és örvendeztető, hogy a felekezetesség elhányva fegyvereit, 
az érdek leküzdve önmagát, — együtt munkálkodva, együtt 
lelkesülve, nyitott kezet az érkező hierarcha méltó elfoga-
dására. Hogy a r. és g. katholikusok a legszebb egyetértést 
tanúsították, az nem csuda. — az nem is lehet máskép ; de 
osztották örömüket a protestáns hivek is, sőt hallatlan,1) a 
zsidó rabbi is üdvözölte a kath. püspököt. Megmérhetlen a 
kegyelem ereje, ösztönszerűleg vonzza az embert ; hitünk a 
sziveket inditja meg és hódítja birtokába ! 

Másnap, 16-án tartatot t meg maga a beigtattatás. 
Nyolcz órakor már zsúfolásig megtelt a nagy székesegyház. 
Megyénk 400-ra menő papjainak talán több mint felerésze 
várta az u j főpásztort diszes egyházi öltönyben bent a tem-
plom a j ta ja előtt s kisérte a szentély felé. A fölöltöztetés 
után következett a legszebb és legméltóbb jelenet, minőnek 
csak életemben tanuja voltam. Egy férfin lépett a királyi ajtó 

22) L. Prot. 1. 1866. 47. sz. 
23) System des Catholicismus. Hoidelberg. 1840. 14. 
') Ezelőtt is szokták. — Szerk. 



— . 382 ~ 

leé, — azon férfiú, ki az elárvult megyét, valljuk meg, igen 
nehéz és r i tka higadtságot és eszélyességet igénylő körülmé-
nyek között három éven át ernyedetlen buzgósággal és ki-
tartással vezette, kormányozta : ft. Csopey Antal káptalani 
helyettnök ur. Nem csalatkoztunk, mert jól láttuk, hogy nem 
egy ősz s if jú pap arczán könyek peregtek alá. Gondoljuk 
meg, hogy e nagy megyének, melyet ő nagysága oly jól is-
mer, csaknem összes papsága tanitványi avagy baráti köte-
lékkel csatoltatik hozzá ; kit a közbizalom helyettnökké tett, 
s ki most hivatalát főpásztora kezébe volt teendő. A papság 
körébe sereglett, a szónok ajkai megnyíltak ; komolyan, 
nyugodtan szólt ö. Beszéd közben felolvastattak az okiratok. 
A helyettnök újra felvevé a szót, búcsút vett Livatalától és a 
vezetésre bizott hívektől, — megkezdé a hódolati kézcsóko-
lást. E r r e a főpásztornak nyájához intézett beszéde követke-
zett magyar nyelven. Szépen és kenetdúsan szólt ő méltó-
sága; mintha csak sz. János evangeliomának 13 és 15-ik 
fejezetét olvasták volna. Szeretetet és békét hozott ő nekünk. 
„ E n szerelmesim, mondá, a boldogító béke olajágával jöttem 
hozzátok, hozván nektek őszinte s valódi szeretetet ; tőletek 
viszonzásul hasonlóképen tiszta szeretetet és bizalmat vár-
ván és óhajtván." és ismét idézé Mesterüuk szavait : „Arról 
ismernek meg benneteket, hogy tanítványaim vagytok, ha 
szeretetitek egymást." A főpásztori mise után lakomával 
örökitők meg a napot, melyet Isten ar ra teremtett, hogy raj ta 
vigadjunk és örvendezzünk. 

Csupán a növ.-papok zeneestélyéről akarok még vala-
mit szólani, — jól tudva bár, hogy dicséretem csekély erővel 
birhat ott, hol főpásztorunk teljes megelégedését és benső 
örömét fejezte ki. Tapasztaltuk itten, hogy az if jú erők lelke-
sülése sok szépnek szokott szülőanyja lenni. Egyébiránt a 
kezdeményezés és kivétel dicsősége a neveidei igazgató urat 
illeti, ki ez alkalomra igen szép versezetet is készített. J . M . 
A. és A P. szavalmányuk teljes elismerésben részesült. M. 
H.-nak : csak bátorság és ki tar tás ! Buzduljunk : fáradozá-
sunk a hálás elismerésen kivül legújabb öntudatunk boldo -
gitó érzetével jutalmaz. 

O méltósága, miután helyettnökül ismét Csopey Antal 
kanonok urat kegyeskedett kinevezmi, a fővárosba vissza-
tért, hogy ott a koronázás ünnepélyén jelen lehessen. 

Egyidőre tehát távol lesz tőlünk ; de szellemileg még 
is itt van közöttünk. Mi addig munkálkodjunk, dolgozzunk 
a béke és szeretet templomán, melynek alapját kegyes 
a tyánk már megveté. 0 meghozta a magáét, hozzuk meg 
mi is részünket. Hozott szeretetet, jóakaratot , mely boldogi-
tásunkért minden áldozatra kész ; szelidségének és buzgal-
mának e pár nap alatt is számtalan jeleit adá. Nyájas le-
ereszkedése elég biztosíték arra, hogy a megye újjászületé-
sében nagy reményekre jogosítson. De, mint ő is mondá, erre 
szükséges híveinek támogatása és közreműködése is. Minde-
nek előtt jusson eszünkbe, hogy küzdés és áldozatkészség 
nélkül nincs igaz szeretet ! Sz. J . 2 ) 

ROMA, jun. 7. A szentatya jun. 3-án és 6-án nyíl t 
consistoriumot tartott a Vatican palotában, mintegy elők é-
szülésül a sz. Péter és sz. Pál ünnepén megteendő szentté-
avattatásra. — Szobáiból lejött a ,dei paramenti ' vagyis a 

l) Amire buzdították, én is kérve buzdítom. — Szerk. 

felöltözés teremébe, hol a bibornokok, érsekek, püspökök, 
Romának senatorai, az udvari főpapságnak tagjai, a szer-
tartások egyesületének titkára, a fidei promotor, a consisto-
rialis ügyvédek már vár ták ő szentségét. Felvevén az öltö-
zetet, a királyi terembe vitetett a szentatya, s a consistorium 
azonnal kezdetét vette. — A bibornokok, érsekek, püspö-
kök megtevén hódolatukat a szentatyának, a szertartások 
egyesületének t i tkára a trónhoz közeledett, s Morsilli F e -
rencz consistorialis ülnök latin nyelven jelentést tett Kun-
czevicz Jozafát poloczki ruthén katholikus érsek vértanusá-
gáról s ennek okáról, ugyszinte Arbues Péter, saragossai 
kanonok, s arragoniai inquisitor, és Pie Miklósról, aki 18 
társaival, k ik részint papok, részint szerzetesek és kath . 
hivek voltak, Hollandiában Brille városában kath . hitök 
miatt a protestánsoktól meggyilkoltattak, miután Gorcum 
város tömlöczeiben kegyetlenül elkinoztattak volna, azért is 
gorcumi vértanuknak hivatnak. — Ezen elöadá3 után 
Luca, a fejedelmekhez intézendő brevék ti tkára, a trón 
balján megállva, a szentatya nevében mondá, hogy ő igen 
óhajt ja a nevezett boldogok szenttéavattatását , de feltett 
szándéka ez ügyben a consistorium tanácsát még egyszer 
•kikérni, amikor a bibornokok egyenkint fognak szavazni. 
Addig imádkozzék mindenki, hogy a Szentlélek a szentatyát 
felvilágosítsa, miszerint megismerje, mi lesz az Isten dicső-
ségére. — A consistorium evvel véget ért, a szentatya a 
sedia gestatorián a felöltözés teremébe azon renddel vissza-
vitetett, honnan lakszobáiba vonult. 

Junius 6-án tartatott a második nyilvános consisto-
rium a Vaticán palotában a keresztről nevezett boldog Pál a 
passionisták alapitója, — Portu Mauricio nevezett boldog 
Leonhárd minorita és hitküldér, — Jézus öt szent sebeiről 
nevezett boldog Mária Franciska szűz, és Cousin Germana 
szenttéavattatása ügyében. — A szentatya a felöltözés ter-
méből a királyi terembe szokás szerint elvitetvén, Tosti 
János latin nyelven adta elő boldog Pál, b. Leonhárt , b. 
Mária-Franciska, b. Germana életének hűséges rajzát , sür-
getvén mind a négynek ünnepélyes szenttéavattatását . — 
E r r e Luca Pacifici, brevék t i tkára a trón baljáról a szentatya 
nevében kijelenté, hogy a szentatya igen óhajt ja mind a 
négy boldognak canonisatioját, de ez ügyben egy félig nyil-
vános consistoriumban a bibornokok, érsekek s püspökök 
Ítéletét ki akar ja kérdezni, most pedig kéri , hogy érette az 
Istenhez könyörögjenek, hogy e nagyfontosságú ügyet az 
Isten dicsőségére elvégezhesse. 

IRODALOM. 
„Árpádházi szent Erzsébet élete." I r ta Stolz Alban. A szerző 
engedelmével eszközlött fordítás. Egerben 1867. Az egri ér-
seki lyceumi nyomda tulajdona 408 lap. Ára fűzve 1 frt . Ke-

mény papírban 1 fr 20. kr . Diszkötésben 1 fr . 60. 

Utoljára is azon fordul meg valamely munkának egye-
temes hatása, amennyiben gömbölyded alakban bir ja elő-
adni eszméit. Annyira ment ugyanis a könyvgyár tás mester-
sége, hogy a sok oldalról, különféle részletből kiinduló tár-
gyalás olyatén eszmehalmazt alkot a fejben, minő vagyon 
az építendő ház terén öszehordott anyagban. Ez okon valódi 
jótétemény a magasabb polczra emelkedett iró munkájának 
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olvasása, mely kikerekített fogalmakat, mintegy kész szob-
rokat állit fel a gondolkodás csarnokában. Igy például a 
Migne által kiadott Summa Aurea 13 kötete, melyben amit 
csak írtak a bold. Szűzről latin nyelven, mind benne foglal-
tatitik, nem tesz oly egyetemes, oly kedves hatást, mint 
Stolcz Alban : ,Der unendliche Grusz' czimü s az Üdvözletet 
értelmező könyvecskéje. Érvül felhozhatnám, hogy Laemmer 
Hugó nevezetes convertita „Misericordias Domini1' czimü 
önvallomásaiban bevallja hogy a Mária-cultus igazsága és 
magasztos volta felől Stolz Alban emiitett könyvecskében 
győzte meg, amit hálásan kiemelni nem is mulasztott el. 

Ez alkalommal is, ugyanazon szerző, kinek irói dicső-
ségéhez már ugy sem adhatnak semmit,egy másik munkáját 
akar juk bemutatni magyar forditásban. Két esztergomme-
gyei áldozár, (nem a munka, hanem az élvezet elosztása vé-
gett fogtak hozzá ketten) engedélyt kértek a szerzőtől, hogy 
lefordíthassák, amit örömmel adott meg, miután illő, hogy sz. 
Erzsébet hazánk leánya levén, legelső legyen a fordítások 
között a magyar,németben rendkivüli diszszel néhány hó előtt 
jelent meg a második kiadás. Edes kedvteléssel látjuk, hogy 
a magyar is oda sorolható az eredetihez, csinos szép nyo-
más, amit az egri kiadásokra néhány év óta már megszoktuk. 

Stolz Erzsébetéről egy vélemény uralkodik az egyházi 
irodalomban. Egyetemesen bevallják az irodalmárok és az 
olvasó közönség, minővel korunkban egy egyházi iró sem 
bir sokaságra, terjedelemre nézve, hogy amit eddig igazat, 
szépet, hatásosat irt, azt mind fölülmúlja szent „Erzsébet"-e 
alakra és tartalomra nézve egyaránt. A bécsi lap pe-
dig egyenesen kimondja, hogy ez a legszebb, legvonzóbb, 
legfönségesb életirat, ami ujabb időkben megjelent. Keresz-
tény ember nem olvashatja el mély megindulás nélkül, és ha 
elolvashatta, lelki állapota érezni fogja az üdvös hatást, mit 
eme dicső szent nővel való társaisása okozott. Nemcsak as-
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ceticus,hanem irálybeli remekmű egyszersmind ; a keresztény 
kedély mélységeit senki sem birja ugy feltárni, mélységeibe 
ugy hatni be, mint Stolz, e nemben mindenkit fölülmúl. 
,Századokon túl fog élni e könyv és kerestetni." Méltó dolog 
tehát, hogy kik epednek az Isten országának terjesztése 
után, vegyék pártfogásukba e gyönyörű könyvet, és terjesz-
szék, mert ezáltal a ker. élet is kedveltetik meg. 

A könyv magyar fordítása is előttünk van. Az áttétel 
szorgalommal történt, az irály folyékony. Egy eltérést vet-
tünk észre az eredetitől, amiért azonban csak dicsérnünk 
kell a fordítókat. Ugyanis szerző a 24 lapon körülményesen 
elbeszéli a Bánkbán históriáját, melynek eredménye lőn sz. 
Erzsébet anyjának, Gertrud királynénak meggyilkoltatása. 
A fordítók azonban nem kutatva az okokat, melyek amúgy 
sem tartoznak a dolog megértéséhez, egyszerűen a tényt vet-
ték által, mihez szerző eme szép elmélkedéseit csatolja, hogy 
honvágy és családi keserűségekben legjobb gyógyír a tem-
plomot mondani atyai háznak és sokat imádkozni ; a kereszt 
és hontalanság mezején legjobban tenyészik az igaz iste-
nesség, jámborság. Ez enyhítette a jó Erzsike honvágyát és 
égető szívsebét, mely édes anyja halálhírének vételekor oly 
iszonyú kínokat okozott neki. Magyarország, az anya és atya 
iránti vonzalom a magasba az igaz haza felé fordult s fölke-
reste ott az igazi Atyát s az egész kereszténység anyját a 
sz. Szűz Máriát. 

Többiben az alak híven van megtartva a magyar for-
ditásban. Rövid fejezetekre oszlik, melyek egy tökéletes, 
egy merőben bevégzett egészet képeznek. Mindenütt egy 
tényt, eseményt vagy akármely dolognak, mely szent Erzsé-
betre vonatkozott,tulajdonságát veszi fel a szerző, s egyszerű, 
de meleg szavakkal, üdü és jellemző színekkel kifesti. Nincs 
elmélkedésiben, leírásaiban egy hang sem, mely disharmoniát 
okozna a benyomásban, ugy elfogja elménket, hogy lehe-
tetlen menekülni meggyőző erejétől. Mint a kerék küllői, 
ugy folynak együvé megjegyzései valamely eszmébe, amit 
épen a leirt esemény tartalmaz. Még nagyobbitja a hatást, mé-
lyebben vési szivünkbe az igazságot azáltal is, hogy a feje-
zetek végén egy erőteljes szentirati mondat áll, mely gyakor-
lati feltüntetése azon igazságnak, hogy — amit,mi régen tu-
dunk, de az ellenkezők miatt gyakran kell ismételni — az 
egész ker. ascesis, substantialis organicus összeköttetésben 
van a szentirással, nemcsak szellemével, hanem betűjét is 
tekintve. 

Mint tudva van, szent Erzsébet Lajos thüringiai feje-
delem neje volt, s mint özvegy kiűzetett gyermekeivel együtt , 
egy fagyos téli éjszakán az ősi várból. Eisenachba érve, a la-
kosok, kiket mint a vár úrnője jótéteményeivel elhalmozott, 
rettegve az uj várurtól, házukba sem eresztették. E kebel-
lázitó gyötrelmek közt meg nem ingott, nem panaszlotta 
a legközelebb rokonaitól szenvedett csapásokat, hanem el, 
ment az éjente imádkozó barátok templomába, hogy hálákat 
adjon Istennek a szenvedés és fájdalomnak kegyelmeért. A 
béketűrés eme hallatlan példája, szűzi tisztasága leány korá-
ban, fönséges hűsége férjéhez, az Isten dicsőségének előmoz-
dítása s a szegények példa-nélküli szeretete özvegysége ko-
rában, mind eme magasztos tulajdonok egyesülvén egy sze-
mélyben, s a Szentlélek ereje által csodálatos mértékben 
tündökölvén sz. Erzsébetben, szent élete valóban a ker. 
nők mintaképének mondható. Hozzájárul, hogy majd pazar 
fény környezte s királyi pompa, majd iszonyú szegénység, 
kétségbeejtő nyomor ; de ő az uri termekben, ugy mint a sze-
gény viskóban egyformán szerette Istenét és tudott neki 
zavartalanul szolgálni. És igy élete bizonyságul szolgál, söt 
édesen kecsegtet arra, hogy bármi állapotban legyen valaki, 
Istennek mindenkor élhet, jámbor tetteket vihet véghez, 
azaz szent lehet. Mindezen okoknál fogva mondhatjuk, hogy 
a ker. női erények, és ami a nőnek szintén hivatása, a na-
gyobb szenvedések nyugodt elviselésének példáját, a bold. 
Szűz Mária után minden szentek közt leginkább a magyar 
királyleányban találjuk megtestesítve. 

A tárgy fönsége jelen esetben az alak remek voltával 
párosult, mert mig rendesen a régibb asceticus irók megelég-
lették a beligazságot, nem törődve az alakkal : addig Stolz 
a kül és belforma által is hatni kívánt s ennek folytán mü-
vét ragadják a szegények csak ugy, mint gazdagok. Könyve 
valóban az egész ker. nép számára való névszerint pedig a 
ker. családok valódi kincsét teszi, mert az Istenség derűjét, 
a jámborság zománczát szerzi meg a családtagoknak. 

Néhány év előtt egy nőzárdai ebéd felett, habár a ta-
gok magyarok voltak, német szentolvasás tartatott. Kérdé-
semre avval mentették e visszásságot, hogy nincsenek szent 
olvasmányaink magyar nyelven. Dictáltam nekik azonnal a 
magyar könyvek czimeit. Jelen alkalommal arra akarom 
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figyelmeztetni, hogy kikre ilyen jámbor könyvek előírása 
rendeltetett, el ne mulaszszák a kiirt czimü munka jellességé-
röl maguknak meggyőződést szerezni. Látni fogják, hogy 
érdekességére nézve páratlan és örvendeni fognak a hallga-
tók, mikor az előolvasás órája közéig. 

Minthogy azonban Stolz müve felkarolja az egész ke-
resztény életet, minden ágai és mozzanataival, alig tudnánk 
kedvesebb névnapi, újévi, iskolai vagy bérmálási ajándékot 
képzelni, mint eme megható és imafakasztó szép életrajzot. 
Isten és emberek előtt legtöbb érvénynyel bir a jámbor mo-
csoktalan ; élet nagyra becsülendő tehát minden törekvés, 
mely az élet eme legfőbb czélját előmozdítja. Mi pedig szi-
vünk mélyéből mondjuk, hogy a föltételezett isteni kegyel-
men kivül, erős elhatározásokra bűnös vagy bűnre vezető 
szokások elhagyására, Isten szeretetére, elszánt te t tekre 
meglepően indit e mii. Ez nem csak lángra gyullaszt, ha-
nem előadja legott a módot, a miképent, irányozza lépésein-
ket, s ha nem képes is elvezetni egy életen át, azt minden-
esetre eredményezi, hogy jó gyóntató atyához kalauzol s 
bünbevallásra késztet. Zádori. 

VEGYESEK. 
Az Űrnapját megültük Pesten a belvárosban vasárna-

pokon szokásos disznélküli utczákban, ha kiveszszük azt, 
amit a városi temető rendező, és a takarékpénztárnál némi 
diszesitést lá t tunk. Az uriutcza egyik oldala fákkal volt be-
aggatva, s a servitatér fűvel behintve. A méltóságok közöl, 
az egri érsek vezette az ajtatos körmenetet , segédkezett 
mellette, f t . m. Lévay S. cz. püspök és Kovács József kano-
nok u r ; az országbiró, és a hétszemélyes tábla, ugyszinte a 
kir. curia némely tagjai, az országgyűlési felsőházból láttuk 
a pécsi és szatmári püspököt, az alsóházból két papot, 
és Gál Jánost. A városi hatóság némely tagjai szinte 
megjelentek. Két osztály gyalogság előzte s kisérte az 01-
táriszentséget, s diszlövéseket adott. A rendet a város hiva-
talnokai és szolgái tar tot ták fön. A nép rendkívüli nagy 
számmal jelent meg, nemcsak azok, kik a téreken vár ják 
az Oltáriszentséget, hogy üdvözölhessék, hanem azoknak 
nagy száma, akik azt kisérik. 

Romába, a juniusi 18-százados ünnepre, tudomásunk 
szerint, következő főpásztorok és főpapok utaztak el : a her-
czegprimás ö főméltósága, a kalocsai érsek, a veszprémi, 
győri, csanádi, nagyváradi és munkácsi görögkatholikus 
püspökök, a pannonhalmi főapát, Kozacsek nagyváradi, Ko-
vács Zsigmond veszprémi, Májer István esztergomi kano-
nokok, Klempa Simon prépost s pest-terézvárosi plébános, 
Dankó József bécsi egyetemi tanár s cz. kanonok. 

A folyó évre kiadott váczi püspöki megyei név- és 
helytárból következő adatokat szemelünk ki. Az ily sche-
matismusok mindig az Isten országának korbeli állapotáról 
tanúskodnak, azért közfigyelemre méltók, s a megye törté-
netének forrása. A mai váczi püspök ő méltósága megyei 
püspökök sorában 84-ik, született 1808. mart. 24 én, 1859. 
pril 15-én praeconisaltatott, püspöki székét azon év jul. 17-én 
foglaltael. Az anya- és fiókegyházak után állanak a hitkül-
déri öt kerületek, melyek m. s főt. Roskovány A. püspök által 
körvonaloztattak a puszták és mezei tanyák szerint. A pap-
neveldei és szerzetesrendi személyzet után jön az elemi 
tanitók személyzete, mint a kath. egyháznak áldással mű-
ködő hivatalnokai az oktatásban. Van a megyében 3 fő, s 
17 alesperesi kerület, 112 anyaegyház, 105 plébános, 63 
kápláni állomás ; a megyei papság száma 209, a növendék-
papoké 24 ; van 7 szerzetes ház 145 szerzetes taggal, s 356 
elemi tanitó. Nemzetiségre nézve van 63 tisztán magyar , 
2 tisztán német község, 11 anyaegyház, hol a magyar nyelv 
a némettel, 22 hol a tóttal, 14 hol a magyar nyelv mind a 
némettel mint a tóttal vegyes. A püspöki megyében van 
643,901, lélek, kik közöl 379,662 kath., 41,997 ág. 201,288 
helv. vall., 1,666 g. keleti, 19,288 héber, az elemi tanodák-
ban 36,011 tanoncz. A katholikusok száma tehát felénél több 
az egész népességben. 

Kegyes adakozás . 
az a l s ó - l e n d v a i a l e s p r e s i k e r ü l e t b ő l . 

A) A szentatyának : 
Koczeth Márk esp.-pleb. . . . . 6 ezüst húszas. 
Raiszár István pleb. . . . . . . 1 drb 2 frtos ez. tallér. 
Székely István pleb 1 drb 2 frtos kor. tal. 
Kovácsies Márk pleb. . . • . 6 ezüst húszas. 
Sziszeky Márk pleb 1 drb 2 frtos kor. tal. 
Vég György káplán 1 drb 2 frtos ez. tal. 
Jámbrikovics Sándor káplán . . . . 6 ezüst liuszas. 
Gaál Ferencz káplán . . . . . . 3 ezüst húszas. 
Zsemlics István káplán . . . . . 6 ezüst húszas. 
Koczeth Amalia asszonyság . . . . 3 ezüst húszas. 
A palinai iskolásgyermekek . . . . 1 frt. o. é. 
A bellatinczi iskolásgyermekek . . . . 1 frt 50. kr. o. é. 

B) A kelet-asiai missióra : 
Sziszoky Márk pleb 1 drb. egy forint, ez. 

C) A szentsír őreinek : 
A bellatinczi hivek húsvétkor . . . . 2 drb 2 frtos ez. tal. 

1 drb 1 frtos ez. tal. 
1 ezüst húszas. 

D) A chinai gyermekeknek : 
A bellatinczi hivek 1 frt. 60 kr. o. é.bankj^ 

E) A sz. László-társulatnak : 
Koczeth Márk. esp.-pleb 1 frt. 50. kr o. é. 
Székely István pleb 1 frt. o. é. 
Turnischai czéhbeli legények . . . . 2 frt. o. é. bankj. 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk második félévi folyamára, Istenbe vetett bizalommal, előfizetést nyitunk, az eddigi ár-

ral, 5 fr. 25 krral. A neveknek, a lakásnak, és az utólsó postának, melyről a lapot kívánják kapni, gondos 
kiirását kérjük. Az előfizetési megrendelések bérmentve hozzánk czimezendők, ha még a czimszalag is 
beküldetik, biztos u tmuta tásu l köszönettel veendjilk. Pest, jun. 1867. 

Palásthy Pál, 
Lipót-utcza 19. szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonosPALÁSTHY PÁL. _ 
Nyooiatott Pesten 1867. Ko c s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy ós Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán^ 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az előfize-
tési díj félévre, postán-

kfildéssel 5 frt. 25 kr., 
helyben 4 frt. 90 kr. o. é. 

RELIGIO. 
KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 26-án. 4 0 . 

Előfizethetni minden cs. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

T A R T A L O M : Registrura. — A szent-László-társulat 
fölirata IX. Pius pápához. — Egyházi tudósitások. — Ve-
gyesek. 

Registrant. 
Már az előbbiekben fölhozám, bogy t. Ballagi 

ur különbséget tesz a catholicismus mint vallás, és 
mint institutió közt. Mint vallást, a lélekre nézve 
nemesitő hatásúnak mondja ugyan, de, mikép tulaj-
don szavaival rábizonyitám, más alkalommal meg 
arra is ráüté szokásos kárhoztató bélyegét. Tehát 
most inkább tételének másik részét veszem tárgya-
lás alá, a catholicismust t. i. mint institutiót. 

Ha a keresztényelem nem volna látható társa-
dalomban, egyházban megtestesülve, mely a liivők-
kel folytonosan érintkezik, mi lenne az egyéb, mint 
pusztán csak eszme? Azért alapitá tehát Üdvözítőnk 
a katholikus tanitó egyházat, hogy tanitsa amit 
hinnünk kell ; hogy elénk adja, amit tennünk kell ; 
hogy a szellemi segélyt, avvagy malasztot erkölcsi 
újjászületésünk érdekében kiszolgáltassa ; és hogy 
végre önmagát saját fegyelme, saját törvényei által 
kormányozza. Már csak ennélfogva sincs értelme 
ama föltevésnek, mintha a catholicismus más volna 
mint vallás, és más mint institutió. „Mint institutió 
— úgymond t. Ballagi ur — valamint saját állitása 
szerint, nem e világból való, ugy nem is e világba 
való ; (tehát általában az örök igazságok is, mivel 
nem e világból valók, nem is e világba valók vol-
nának.) mert, ugy moud,oly rendet állapit meg, mely 
az emberi társadalom létalapjaival ellentétes föltéte-
lekből indulván ki, fungens tagjait a társaságtól, 
melyben élnek, elszakitja, hogy külön érdekű, külön 
alkotmánynyal és törvényekkel biró köztársaságot 
alkosson." ') T. Ballagi ur a hazae válságteljes nap-

') Gyönyörű logika ! Mit mondana t. Ballagi, ha argu-
mento ad hominem mondanók neki : ön nem a túlvilágból 
van, tehát nem is a túlvilágba való ; és ismét : a protestautis-
mus nem Magyarországból való, tehát nem is Magyaror-
szágba való stb. Tovább nem szőjük a soritest, mert oda tol-
nók őt, hova az öreg Szilágyi Ferencz urat betoltuk egy-
szer. — Szerk. 

jaiban, nem emelhetett volna súlyosabb vádat a 
kath. egyház ellen, mint azt, hogy „nem e világból 
való, és nem is e világba való ; mert az általa meg-
állapított rend az emberi társadalom létalapjaival 
ellentétes föltételekből indul ki." 2) Mi ez egyéb, mint 
az államhoz intézett hangos fölhivás. miszerint ne 
tűrje meg a catholicismust, mint a közjó elvileges 
ellenségét? Igy váltja-e be ezen adott szavát: „Szá-
zadok tapasztalatain okulva,hiszszük és valljuk,hogy 
amely haza kebelében, különböző hitfelekezeteknek 
együtt élni végzetes sorsuk — ott más elvben nincs 
üdv, mint a kölcsönös türelemben és szeretetben?" 
Igy illustrálja-e azon nyilatkozatát, mely szerint 
munkatársait fölhivá, hogy „a honpolgárok közt 
szentül föntartandó kölcsönös szeretet szemmel tar-
tása mellett közöljék nézeteiket a vallásközi kérdé-
sekben ?"3) ,Nem e világból való.' Hogyan értjük 
mi katholikusok ezen tételt ? Akképen, hogy vala-
mint a megtestesült Igében a látható a láthatatlan-
nal, az emberi és isteni természet hypostatice egye-
sítve van, ugy mysticus testében, az egyházban is, 
a mulandóknak az örökkévalóval, a földieknek a 
mennyeiekkel egyesülniök — s egymást kölcsönö-
sen át kell hatniok. ,A catholicismus elszakitja fun-
gens tagjait a társaságtól, melyben élnek, hogy kü-
lön érdekű, külön alkotmánynyal és törvényekkel 
biró köztársaságot (társadalmat) alkosson.' Hát a 
magyarhoni protestantismus összeolvad-e a hazai 
polgári társadalommal, midőn egyházmegyei-tra-
ctualis- és egyházkerületi superintendentiális ügyeit 
külön alkotmánya szerint intézi ? A katholikus cle-
rus, és világi hiveink egyiránt függnek a hazai kor-
mánytól és törvényektől a polgári ügyekben, de 
nem függnek a vallásiakban. Avvagy nem méltán 
követeljük-e, hogy a magyar törvényhozás tiszte-
letben tartsa egyházunk dogmáját, fegyelmét, füg-
getlen önkormányzatát, hogy saját szervezete szerint 
betölthesse magas hivatását? Midőn pedig önma-
gunk részére e jogot igénybe veszszük, távolról sem 

Prot . 1. 1866, 24. sz. 
3) Prot. 1. 1862, 49. sz. 1866, 22. sz. 
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akarjuk protestáns nemzetfeleinket törvényes auto-
nómiájuk élvezetében háborgatni, de soha alá nem 
irandjuk t. Ballagi urnák ezen állítását: „Az egyház 
csak az állam elismerése folytán létezhetik," *) mert 
a mi egyházunk önmagában tökéletes, és az állam-
tól független társadalom. B. Eötvös József t. hazánk-
fia is, kit t. Ballagi ur velünk szemben jó katholi-
kusnak, de nem ultramontánnak vall,5) e tárgyban 
szintén nem osztozik dicsérőjének nézeteiben. „Va-
lamint — úgymond — az egyház szabadsága min-
denkor maga után vonta a polgári szabadságot is, 
ugy ellenben, az elnyomás legfélelmesebb eszköze, 
az államnak alávetett, és kénye szerint igazgatott 
egyház. A 16. században keletkezett vallási szaka-
dás, az egyház önállóságát (de nem a katholikus 
egyházét, melynek feje jelenkorunkban is, több par-
lamenti végzés ellenére, Angliát katholikus egyház-
megyékre osztotta föl) semmivé tette, s ezzel egy-
szersmind az utólsó akadály is elenyészett, mi az 
absolutismusuak útjában állott. Akkor vált — hang-
súlyozza — szójárássá: ,Cujus regio illius est reli-
gio.' Pedig ha egyszer ez elfogadtatik, mi lehet még 
akkor — kérdi ugyan ő — a határ, mely előtt az 
állam-mindenhatóság visszalépjen? ,Az én országom 
nem e világból való, mondá az egyház isteni szer-
zője. S ezen elv következtében — (melyből t. Bal-
lagi ur gúnyt űz, és hamis consequentiát von,) — 
mond a báró — fejlődött ki teljesen, az álladalom 
életkörén kivül keletkezett egyháznak attól való füg-
getlensége." (T. Péterfy Sándor prot. tanitó ur te-
hát, midőn ezt i r ja: „az egyház az államtól nyerte 
oktatás-ügyi jogát1 '6) ezt a catholicismus magára 
nézve el nem ismerheti, mert azon jogát az U r Jé-
zustól származtatja.) „Épen azáltal — mond b. Eöt-
vös — hogy az egyház munkásságának ott keresett 
tért, (a lelkiekben) hová az álladalom hatalma nem 
volt képes elhatni, — épen ezáltal biztositott magá-
nak teljes függetlenséget. Épen abban, miszerint az 
állam nem karolhatja körül az egyesnek egész létét, 
hogy a szellem földi rendeltetésén kivül egy maga-
sabbat is elismer, abban, mikép az, ami Istené, attól 
ami az álladalomé elkülönittetett, ebben fekszik a 
régi (pogány) és újkor közti lényeges különbség ; s 
ezen nézletek azok, mik egész művelődésünknek 
alapul szolgálnak. Mert ezek teremték meg a sza-
badság fogalmát, s ez által léptetteték életbe azon 

erő, melynek korunk kifejlődését köszönhetjük. Az 
állam-hatalom, és pedig a romai imperiumé —mond 
a t. Ballagi ur által velünk szembeállított báró Eöt-
vös — századokon keresztül hivé föladatának, fön-
tartani a régi vallást, s mégis a kezdetben megvetett 
u j tan, győzedelmesen küzdé ki a harezot a népszo-
kásokkal, az állam-hatalom anyagi erejével, sőt még 
philosophiájával is; úgyhogy tökéletes diadala 
végre maga a status-hatalom által is elismertetett."') 

,A catholicismus nem e világból való, és azért 
nem is e világba való,' mond ugyan azon t. Ballagi 
ur, ki még lapja első számában helyeslőleg nyilat-
kozók arról, hogy az Ur Jézus vallása nem e világ-
ból való. A catholicismus nem e világba való-e? 
Hát világra való-e a helvét-hitvallású atyafiaknál 
az agendával egyező „az a szokás — mikép t. Ko-
vács Albert ur roszalólag bizonyitja, — hogy a 
szegény rongyos emberek nem mennek be az Isten 
házába (pedig a protestantismus eminenter democra.-
ticus szerkezetűnek tartja magát,) hanem kivül ma-
radnak, mintha mostoha gyermekei volnának a sze-
mélyválogatást nem ismerő mennyei Atyának, s az 
Urvacsorát is a templomon kivül adja nekik a pap ?" 8) 
I ly nem világra való ,,várnai — castaszerü — meg-
különböztetések, a romai egyház előtt — mond a 
hires angol történetíró, a protestáns Macaulay — kü-
lönösen gyűlöletesek... Hol a feketék rabszolgasága 
létezik, ott napjainkban is jótékony ellentétben tű-
nik föl a pápaság (?) a kereszténység más alakjai 
irányában. Tudjuk — hangsúlyozza — mikép az 
európai és afrikai közötti ellenszenv Rio Janeiroban 
korántsem oly nagy, mint Washingtonban. A kö-
zépkor folytán hazánkban is — Angliában — sok 
üdvös eredménye volt a romai katholikusok rend-
szere e sajátságának." De még fényesebb világítás-
ban tünteti föl a catholicismus soha meg nem szűnő 
életrevalóságát a nemes lord azon nyilatkozatában, 
melyet a prot. történetíró Ranke is fölhoz. „Nincsen, 
— mond Macaulay — nem volt a tanulmányozásra 
méltóbb tárgy, mint a romai egyház. Nincs a földön 
intézmény, mely azon időkre figyelmeztetne, midőn 
a Pantliéonban az áldozatok füstje magasra emelke-
dett. vagy midőn Flavián amphithéatrumában a 
tigrisek és parduezok bőgtek. A legfényesebb kirá-
lyi házak, a pápák sorozatával összehasonlítva, csak 
tegnapiak. A velenczei köztársaság a legidősebb ; de 

4) Prot. 1. 1866, 45. sz. 
5) Prot. 1. 1866, 42. sz. 
B) Prot. 1. 1866, 41. sz. 

7) L. a 19. század ural. eszm. befoly. I. könyv 448, 
468, 116, 459, 148. 

8) Prot. 1. 1866, 28. sz. 
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e köztársaság elenyészett, mig a pápaság máig is fönáll. Él 
a pápaság, nem hanyatlásban, hanem tele élettel, tele erő-
vel. A katholikus egyház a földgömb legtávoliabb vidékeire 
oly buzgó hitbajnokokat küld, mikép Angliába Ágostont ; 
az ellenséges királyok haragja előtt rettenthetetlenül áll, 
mikint Atilla előtt állott. F ia inak száma szaporodik, na-
gyobb, mint bármelyik században. Semmi jelét nem lá t juk , 
melyből hosszú uralkodásának végét jósolhatnék. O látta 
minden kormányok kezdetét ; s minden oda mutat, hogy vé-
gét is fogja látni. 0 nagy és hatalmas volt, mielőtt a szász 
Bretagneba betör t ; mielőtt a franczia a Rajnán á tke l t ; mi-
előtt a görög ékesszólás Antiochiában virágzott, mielőtt 
Meccában az idolum imádtatott volna. O fönnálland, mikor 
Uj-Zelandnak fia, a pusztaság közepén, egy londoni hidnak 
tört ivére ülve, sz. Pál templomának romjain merengeni fog. 
Gyakran mondják : a világ műveltebb, a műveltség diadala 
a protestantismus részén van. Nekünk — mond Macaulay — 
alapos okaink vannak, ezt kétségbe vonni. Lá t juk , hogy 
harmadfél századon át az emberi szellem tevékeny volt ; a 
természettanokban nagy haladást, sok fölfödözést tett : s 
mégis e 250 év alatt a protestantismus egy hódítást sem 
tett, ami említést érdemelne. Sőt ha volt nyeremény, ez a 
romai egyház részére esett. — 1799-ben azt gondolták, hogy 
a pápaságnak vége. A hitetlen hatalom uralkodása, a pápá-
nak számkivetésben történt halála, a franczia főpapok buj-
dosása a külföldön, a templomok t ivornyákká, vagy philan-
trop gyülde-helyekké változtatva ; — íme a jelek, melyek a 
hosszú uralkodás lenyugtát hirdeték. S még semÉtörtént igy. 
Alig mentek végbe Vl-ik Pius holttesténél a szertartások, 
az erős visszahatás megkezdődött, s 40 év óta a visszahatás 
növekedett . A fejetlenségek ideje lejárt ; u j rend keletkezett 
a zavarból, u j királyi házak, u j törvények jöt tek létre, — 
mind eközt csak az ős religio — a régi. Az arabsok mondái 
szerint a gúlák a vizözön előtt építtettek, a vizek rohamá-
nak ezek állhattak ellent. Ez a pápaság rendeltetése : a 
nagy vizözön ötet is elborította, de mély alapjai meg nem 
rendülvén, a vizek apadása után, a leroskadt világ romjai 
közöl, egyedül ő emelkedett ki. A németalföldi köztársaság 
elveszett, a német birodalom összedőlt, Velenczének nagy-
tanácsa nincs többé, a Bourbon-ház eltűnt, a franczia parle-
ment és nemesség megszűnt, Európában u j nemzedék él, a 
társadalom szelleme megváltozott, de az ingatlan egyház 
mindig fönáll."8) 

S ezen világ-egyházról, a catholicismusról, mely az idő 
semminemű változásai közt sem tért le soha a keresztény 
hitigazságnak kezdetben elfoglalt álláspontjáról, mondja t . 
Ballagi ur, hogy „legnagyobb vakmerőség az ultramontanok 
részéről azt hinni, mikép mindig egy és ugyanaz ;" hogy „az 
állam, mint ezen egyház akara tának végrehajtója, a szabad 
gondolatot meggyilkolta, a nemzeti életfejlődésnek valósá-
gos hóhéra volt ; és hogy ugyanaz, „a catholicismus (t. i.) 
mint institutió folytonos anachronismusa (az eisenachi 1865-i 
nagy jelentőségűnek állított német protestáns gyűlés nem 
arra, hanem saját vallásfelekezetére süté a kortévesztés, az 

9) Prot. 1. 1866, 28. sz, Anglia története II. Jakab trónra lépte 
után. Irta Macaulay. Fordította Csengeri Antal. 40, 41 stb. — Religio 
1863, II. 10. sz. 

anachronismus bélyegét) az emberi fejlődés- és haladásnak, I 0 ) 
melyet egy Macaulay is, egyházunk vívmányai közé sorol, és 
azt mint minden időben korszerűt mutat ja föl. „A romai 
egyház — mond folytatólag t. Ballagi ur — egy jól rende-
zett monarchiát képez, melyben a pápa fő ; minden püspök 
tartozik engedelmeskedni a pápának, és minden pap a maga 
p ü s p ö k é n e k " ; " ) valamint minden hivő is — hozzá teszi a 
registráló — illető lelkipásztorának. De hát a protestáns 
lelkészek nem engedelmeskednek-e a senioroknak, vagy 
mint most már nevezik, espereseknek ? ezek meg nem függ-
nek-e superintendenseiktől ? 

Nagy botránykő persze t. Ballagi ur szemében a pápa-
ság, azért intézi támadásait annyi kíméletlenséggel mind-
egyre ellene. A canterbury-i szakadár érseknek szintén nem 
tetszett a pápa, ugyanazért a hitbuzgó Fischer kath . püspö-
köt ráakará bírni, hogy tagadja meg őt, és az egyház supre-
matiáját VIII . Henr ik angol királyban ismerje el. A szikla-
szilárd püspök azonban, szent Ágoston eme szavait követve : 
„Melius est pereat unus, quam unitas" ezt feleié : ezt nem 
teendem ; én meghalhatok, (tudvalevőleg martyrhalált is 
szenvedett állhatatosságaért) és velem meghalhatnak ezer 
mások : Angolország elszakadhat a szentszéktől, elszakad-
hatnak más országok is, de mig a romai pápaság fönáll, 
addig a catholicismus is fönáll. A catholicismus egy élőtest, 
mely fej nélkül nem képzelhető ; láttam, — úgymond — nem 
egy embert, kinek keze nem volt, és mégis él t ; láttam töb-
bet, kinek mindkét lába hiányzott, és mégis élt ; láttam, 
kinek kezét és lábát is levették, és mégis é l t ; de olyan em-
bert, kinek fejét levágták, élni még nem lá t t am. < m ) Ugy 
van ! A catholicismus, mint az egész föld kerekségre kiter-
jedő világ-egyház, fej nélkül hitegységben nem élhet. Akik 
tehát tőlünk azt követelik, hogy a pápát semmibe vegyük, 
azt akar ják, hogy szent hitünk ne létezzék, és hogy annak 
ez egyház látható fejéről szóló dogmáját elvessük. Pedig 
„mi hitünk ágazataira — mond föntisztelt tudós hazánk-
fia — alkupiaczot nem nyithatunk, abból semmit el nem 
adhatunk ; mert az Isten (szent vallásának) csarnoka nem 
tőzsérek csarnoka ; és az Isten törvényét valamint agióval 
fölebb emelni, ugy devalvatióval lejebb szállítani nem sza-
bad." E tanágazat világánál ködpára gyanánt enyészik el 
ezen többször emiitett sophisticus állítás is : „Más a catho-
licismus mint vallás, és más mint institutió." E mérlegbe ha 
teszszük t. Ballagi urnák ezen másik mondatát : „Én a nagy-
kiterjedésű catholicismusban (bizony az, mert nem a területi 
rendszer alapján jöt t létre, miért is nincsenek különálló 
országos kath. egyházaink, hanem egyházunk) a vallásnak 
egyik jogosult formáját (mi nem formának, hanem osztatlan 
hitigazságnak, lényegnek vall juk) látom, (ha jogosult vallás-
nak látja, ugy kell tekintenie azt, amint van, hitelveivel, 
egyházszervezetével, élén a pápával, kit pedig ő idegen ha-
talomnak mond, holott reánk nézve illetékes belföldi hatalom) 
és teljes hitem — mond — hogy ezen sok millió romai ka-
tholikus közt, kik mai nap a müveit világban élnek, épen 

Prot. 1. 1866, 42, 24. sz. 
X) Prot. 1. 1866, 24. sz. 
, l ) L alszászi Vitái Alajos szellemdús beszédét, a sz. László t. 
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oly számosak a hivő vallásos lelkek, mint akármely (akár-
mely? legyen bár igaz vagy nem?) vallásformábaa;"13) ha 
mondom, t. ellenfelünknek ezen mondatát is az egyház lát-
ható fejéről szóló dogmánk mérlegébe teszszük (mely hitága-
zatunkat ő már oly sokszor és kíméletlenül megtámadta) 
vajmi könnyűnek, mert merő üres szónak, találjuk ! 

A vallás oly fölfogása mellett, nem csuda, hogy t. Bal-
lagi ur ezt irja : „Ma is minden józan ember a társadalom 
szellemi létalapjául a vallást hiszi és vallja ; de nem ez vagy 
ama vallást kiválólag, hanem a vallást általában " n ) Ugyan 
mi az az általános vallás ? Definitiója nincs. Mi annak a 
tárgya ? Kijelölve nincs. Mi annak a föelve ? Megállapítva 
nincs. Valótlan t. ellenfelünk abbeli állítása is, mintha a 
kath. egyház akadályozná az államot abban, hogy a törvé-
nyesen bevett vallásfelekezeteket jogkörükben megvédje.,,Va-
lamint ugyanis egyfelől a catholicismus elvei azon tételt : az 
állam köteles minden vallásnak teljes szabadságot és egyen-
jogúságot adni; — úgymond főmlgu Rauscher bibornok és 
bécsi érsek — ugy másrészről egy kath. államot sem kötelez 
arra, hogy nem kath. polgáraitól a szabad vallásgyakorlatot 
megtagadja; és épen oly kevéssé vonja kétségbe, hogy a 
körülmények szerint megengedendő nekik az állampolgári 
jogok teljes élvezete, és a nyilvános isteni-tisztelet tartása ; 
csak azt követeli minden körülmények között, hogy a ka-
tholikusok jogai tiszteltessenek, az ezek körül kötött egyez-
mény és szerződés sértetlenül föntartassék." „A pápák soha 
sem kárhoztatták — mond a lángeszű Doupanloup püspök a 
conventio és encyclicáról irt röpiratában, mely a szentatya 
legfölsőbb tetszését megnyerte — azon kormányokat, me-
lyeknek az volt meggyöződésök, hogy ha a kor ugy kívánja, 
alkotmányaikba igtassák a polgári türelmet, sőt magában 
Romában is van a zsidóknak zsinagógájuk,a protestánsoknak 
szintén imaházuk."14) Ámde t. prot. ellenfeleink már tovább 
mennek követeléseikben. „Törvényeink — mondatik — az 
egyéni vallásszabadság érdemében is tágítást igényelnek ; 
ma már hazánkban sem tarthatjuk a korszellem emelkedett-
ségéhez mértnek az olyan törvényt, mely az egyéni vallási 
meggyőződés nyilvánulhatását csak az eddig bevett négy 
vagy öt (hát legalább is száz annyi legyen ?) felekezet ke-
retébe kívánja beszorítani."16) Ezen követelés előttem meg-
foghatatlan. Oda irányul-e ez, hogy mindenkinek jogában 
álljon, hogy saját egyéni vallási nézeteinek a társadalmi 
téren is, például meetingek tartása által, követőket szerez-
zen, és hogy egy idő folytával olyatén secták által még 
inkább háborittassék a hon nyugalma, minő a nazarenu-
soké, kiket t. Ballagi ur is mint társadalomellenes érzületü-
eket kárhoztatott,17) mig ellenben a menekült Irányi Dániel 
őket az országgyűlés pártfogásába ajánlotta ? Különben pe-
dig valótlan az, hogy ez egyéni vallási nézet csak az eddig 
bevett felekezet keretébe szorítkozható. Nem látott-e nap-
világot Renan ,Jézus élete' cz. munkája, mely az Istenem-
bert mint világámitót szerepelteti ? Hát a Prot, lap nem 
ű(, 

Prot. 1. 1866. 42. sz. 
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") Prot. 1. 1866. 22. sz. 
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hoz-e czikkeket évek hosszú sora óta, azon hitvallástól, 
minélfogva a két prot. felekezet államjogilag elismertetett, 
messze eltérőket, a dogmákat mint absurdumokat föltünte-
tőket ? Ime t. Ballagi ur, noha dogmatica' tanár, lapjában 
nyilvánságosan tagadta Jézus testszerinti feltámadását, 
mennybemenetelét ; aztán ugy mutatta őt föl, mint akit a 
régi keleties képzelődésii keresztények Istennek csak gon-
doltak ; a Szentháromság dogmájáról pedig csak nemrég is 
azt irá, hogy megfejthetlen ellenmondások (a kath. egyház 
tanítása szerint, melylyel e részben a prot. hitvallás is 
egyező, nincs abban csak egy ellenmondás is) terhelik ; t. 
Szilágyi Ferencz ur meg kereken kijelenté, hogy „Servet 
korában Bolond Miska, Figaro nem lévén, a párhuzam, 
mely szerint Servet a szentháromságot háromfejű ördögnek 
nevező, már akkor is a gondolkodó (hitetlen) főktől képte-
lennek tartott egyházi tan élczlapi kifejezése volt."18) Ily 
vélemény-nyilvánulatok, hogy a teljes korlátlanság határta-
lan terén mozognak, és egyáltalán a bevett vallásfelekeze-
tek confessionalis körét messze-messze túlhaladják, világos. 
És még ennél is szélesebb mérvű szabadságot igényelnek-e 
az egyéni véleménynek ? ! — (Vége köv.) Devics József. 

A Szeut-László-Társnlat fölirata IX. Pins pápa ő .szent-
ségéhez a pápaság alapításának 18. százados ünnepe 

alkalmából. 

B e a t i s s i m e P a t e r ! 
Dum ad anniversariam, martyriorum ss. Petri et Pauli 

apostolorum post eorumdem gloriosuni reportatum triumplium 
millesimam et octigentissimam recolendam diem ex remotissi-
mis quoque terrae partibus tot tantique pientissimi ecclesiarum 
antistites, sacerdotesque cum ingenti Christi fidelium multi-
tudine, ut suae intrepidae fidei, adhaesionis, c ultus et vene-
rationis, qua in cathedram divi Petri principis apostolorum et 
in hac erga Te, Beatissime Pater ! feruntur, solemne ederent 
documentum, Romám ceu ad inexpugnabilem arcem orbis 
catholici confluunt: societas s. Ladislai regis Hungáriáé, 
cuius est Ecclesiae catholicae necessitatibus non tantum prece, 
sed etiam ope succux-rere, non potuit non semet huic inelytae 
turbae jüngere, atque peraeque suam erga Te Beatissime 
Pater ceu Jesu Christi his in terris Vicarium, constantem 
fidem, devotionem et inalterabilem animi adhaesionem so-
lemni occasione conformiter suae sanctissimae destinationi ex-
terno etiam testimonio per demissam munusculi quinque mille 
francorum aureorum hue acclusorum oblationem palam et 
publice contestari. 

Oblatum quidem isthoc pro dignitate Sanctitatis Tuae, 
proque ardore zeli et obsequio huius societatis exiguum, a 
sinceris nihilominus offerentium animis profectum solita pa-
terna benignitate complecti et in tesseram intemeratae 
fidei, ingenui item cultus, amoris atque officii, quo eiusdem 
societatis membra in Beatitudinem Tuam, tamquam patrem 
sibi amantissimum filiali candore ducuntur, innata frontis 
serenitate suscipere, neque oblati exilitatem, sed isthinc soci-
etatis insufficientiam, viriumque tenuitatem, illinc vero since-
ros offerentium animos et devotissimum eorumdem Studium 

18) Prot. 1. 1866. 6. sz. 1864. 26. sz. 
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elementis3ime respicere dignetur, — flexis mentis genibus 
orant, iterumque obtestantur. 

Inter oscula sacrorum pedum societas haec totam se 
nomenque suum et pientissima obsequia Sanctitati Tuae dum 
offert, vovet et mancipat, ab aeterno illo Genitore non genito, 
qui principio antiquior, fine est diuturnior, inpensissimis preci-
bus flagitat, quo Sanctitati Tuae diuturnum adhuc Ecclesiae 
regimen, tutelam ac de infensissimis hostibus plene reporta-
tum gloriosissimum triumphum concédât, — a Sanctitate 
vero Tua demisissime precatur, quo eidem paternam et aposto-
licam benedictionem clementissime impertiri dignetur. 

Pestini e menstrua congregatione die 1. Junii, anno re-
paratae salutis 1867. celebrata. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK 
P E S T , junius 17-én. Kötelességünk nyilvánosan meg-

róni azon proselytáskodást, melyet más — mi nem tudjuk, 
de az illetők talán maguk sem tudják mily — vallási férfiak, 
kivált nők űznek egy darab idő óta Pesten, különösen a 
Terézvárosban. Az iskolás gyermekeket föltartóztatják s 
kezeikbe mindenféle vallás-erkölcsös röpiratkákat nyomnak ; 
ha kérdezed a gyermeket, kitől kapta ? nem tud egyebet 
felelni, mint : „der hat einen neuen Glauben." Különösen az 
idei keresztjáró napokban, midőn az iskolás gyermekek sor-
ban, tanitók felügyelete alatt vettek részt a körmenetben, 
szállotta meg valami szellem ezen szoknyás hitügynököket, 
s nagy buzgalmukban csak ugy nyomkodták gyermekeink 
markaiba az irott malasztot. Asztalunkon fekszik előttünk 
vagy 18 da rab ; például: „Samuel Böhm, der ungarische 
Missionär in Afr ika ; „Ein Missionsfest in Afrika ;" „Der 
Frager und die Biebel ;" „Ein Spiegel für Viele ;" „Jahresbe-
richt der evangelischen Diakonissen-Anstalt ;" „Die alte De-
bo ra ; " „Worte des Tros tes ;" „Sünde und Busse;" „Az is-
kolamesternö ;" „Jones Mária vagy a katona lánya ;" Párbe-
széd az újjászületésről;" „A biblia és bűnös." stb. 

Átfutot tuk mi ezen i ra tkákat s nem mondhatjuk, hogy 
erkölcstelenséget tar ta lmaznának ; hanem hát a bennök el-
hintett mag nem azon mag, melyet az isteni megvető hintett ; 
mindenütt a jánl ta t ik a bűnbánat ; hanem minő bűnbánat ez 
mely a szentséget megvet i? ház tető — f e l h ő eső nélkül! 
tanit tatik a részeles inspiratio minden hivő számára ; tanít-
tat ik a sola fides ; főleg pedig mindenben s mindenkor a 
biblia mint egyedüli hitszabály — regula fidei.} Ugyan hogy 
is mondta hajdan valaki : „Hic liber est,in quo sua quaerit dog-
nata quisque. Invenit e tpar i ter dogmata quisque sua." Bizony 
pedig azt a bibliát bajos lesz mindenkinek megérteni hiteles 
értelmező nélkül, ha a tanulmányozásra mindenkinek elég 
képessége, ideje, kedve volna is ; hogy pedig ezen hiteles 
tolmács minden egyes ember számára a Szentlélek legyen, 
megint nagyon bajos lesz elhinni ; gondolnók, a tridenti zsi-
nat nem minden alap nélkül mondotta sess. 4. „Ut nemo suae 
prudentiae innixus in rebus fidei et morum s. scripturam con-
tra eum sensum, quem tenuit et tenet s. mater Ecclesiae aut 
etiam contra unanimem consensum patrum . . . irterpretari 
audeat." 

Különben ezen apostolság a gyermekek közt aligha 
fog ohajtott gyümölcsöt teremni ; nagyobb aratást igér min-

denesetre azon apostolság,mely szerint a felnőtteket,különösen 
szegény család-apákat s anyáka t 30—60 fttal igyekeznek a 
tisztított evangeliomnak megnyerni ; példáink itt sem hiá-
nyoznak. „Mikor pedig aludtak az emberek, eljőve az ő el-
lensége, és felül konkolyt vete a buza közé és elmene" 
mondá Jézus Máté 13. 25. Valóban alusznak hát az emberek, 
hogy ily konkoly-hintegetést nem tudnak meggátolni vagy 
ellensulyozni ? Utoljára még megérjük, hogy a catholicismus 
ártalmára aliis dormientibus nyilvános meetingeket fognak 
tar tani . (Könnyen lehet. Szerk.) 

De váljon mit tennének az atyafiak, ha a katholiku-
soknak valahogy eszükbejutna , hasonló buzgalommal terjesz-
teni vallásos meggyőződésüket ? Mit mondanának, ha isko-
lás gyermekeik kezeibe adnák Alacoque Mária életrajzát, — 
Jézus sz. szive társulatának alapszabályait, vagy például 
Mőhlernek a nép számára átdolgozott symbolikáját, stb. ? 
Nem lenne-e ebből mindjár t a linzi s más békekötéseket 
sértő országos gravamen ? 

Fra t res sobrii estote et vigilate, mondta hajdan sz. Pé-
ter s mondatja folyton mindennap este az egyház velünk — 
talán nem ok nélkül Cselka Kándor. 

P E S T , jun. 23-án. Csuda-e tehát, ha az egyház eltiltá, 
hogy a keresztények a zsidóknak szolgáljanak : „ Judaei sive 
saraceni neque sub alendorum puerorum suorum obtentu, 
nec pro servitio vel alia qualibet causa, christiana mancipia 
in domibus suis permittantur habere. Excommunicentur 
autem, qui cum eis praesumpserint habitare." (cap. 4. V. 6. 
De jud. e t S a r . ) e ' s : „Nulli judaeo liceat christianum man-
cipium in suo dominio ret inere: sed si qui apud eos inveni-
untur, libertás eis servetur. Hi vero, qui in possessionibus 
eorum sunt, licet legum districtione sint liberi : tamen quia 
colendis terris eorum diutius adhaeserunt. utpote conditione 
loci debentes, ad colenda rura remaneant, consuetas pensi-
ones praedictis viris praebentes. Cuncta etiam quae de colonis 
vel originariis iura praecipiunt, peragant, et nihil eis extra 
hoc oneris indicatur. Quod si quisquam judaeorum aliquem 
de his ad aliud obsequium retinere voluerit : ipse sibi 
imputet qui eius colonarium, et ius dominii sibi iuris severi-
tate damnavit ." (cap. 2. V. 6. De jud. et Sar.) é s : „Adhaec 
omnibus christianis, qui sunt in iurisdictione vestra penitus 
interdicatis, et si necesse fuer i t districtione ecclesiastica com-
pellatis eosdem, ne judaeorum servitio se assidue pro aliqua 
mercede exponant : quod etiam obstetricibus, et nutricibus 
eorum prohibere curetis, ne infantes judaeorum in eorumdem 
domibus nutrire praesumant. Qnoniam judaeorum mores, et 
nostri in nullo concordant : et ipsi de facili ob continuam 
conversationem, et assiduam familiaritatem, ad suam super-
stitionem, et perfidiam simplicium animos inclinarent." (cap. 
8. V. 6. De jud. et sar.) Harmadik Incze pápa igy szól : 
„E t si judaeos, quos propria culpa submisit perpetuae servi-
tuti, pictas christiana receptet, et sustineat cohabitationem 
illorum : ingrati tamen nobis esse nou debent, ut reddant 
christianis pro gratia contumeliam, et de familiaritate con-
temptum : qui tamquam misericorditer in nostram familiarita 
tem admissi nobis illam retributionem impendunt, quam (iu-
xta vulgare proverbium) mus in pera, serpens in gremio, et 
ignis in sinu suis consueverunt hospitibus exhibere. Accepi-
mus autem, quod judaei faciunt Christianas filiorum suorum 
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nutrices et (quod non tantum dicere, sed etiam nef'andum 
est cogitare) cum in die resurrectionis dominicae illas reci-
pere corpus,et sanguinem Jesu Christi contingit, pe r t r iduum 
antequam eos lactent, lac effundere faciunt in latrinam. Alia 
insuper contra fidem catholicam detestabilia, et inaudita 
committunt, propter quae fidelibus est verendum, ne divinam 
indignationem incurrant, cum eos perpetrare patiuntur in-
digne, quae fidei nostrae confusionem inducunt. Inhibemus 
ergo districte, ne de caetero nutrices, vel servientes haheant 
christianos : ne filii liberae, filiis famulentur ancillae : sed 
tamquam servi a Domino reprobati, in cuius mortem nequi-
ter coniurarunt, se sa Item per effectuai operis recognoscant 
servos illorum, quos Christi mors liberos, et illos servos effe-
cit. Si vero nutrices et servientes non dimiserint christianos, 
sub excommunicationis poena inhibeatis districte omnibus 
christianis, ne cum eis commercium aliquod audeant exer-
cere." (cap. 13. V. 6. De jud. et Sar.) A IV. toledói zsinat 
pedig igy ir : „Plerique ex judaeis, qui dudum ad christia-
nam fidem pi'omoti sunt, nunc blasphemantes in Christum 
non solum judaicos ritus perpetrasse noscuntur, sed etiam 
abominandas circumcisiones exercere praesumpserunt. De 
quibus consultu piisimi, ac religiosissimi domini nostri Si se-
mundi regis hoc sanctum decrevit concilium, ut huiusmodi 
transgressores pontificali auctoritate correcti ad cultum 
christiani dogmatis revocentur : ut quos propria voluntas 
non emendat, animadversio sacerdotalis coërceat. Eos autem, 
quos circumciderunt, si filii eorum sunt, a parentum cosortio 
separentur : si servi, pro injuria corporis sui, libertati tra-
dantur ." can. 94. Dist. 4. De consecr. és ugyanazon toledoi 
zsinat : „Judaei, qui Christianas mulieres in conjugio habent, 
admoneantur ab episcopo civitatis ipsius, ut si cum eis per-
manere cupiunt, christiani efficiantur. Quod si admoniti no-
luerint, separentur : quia non potest infidelis in eius perma-
nere coniunctione, quae iam in christianam translata est fi-
dem. Filii autem, qui ex talibus nati existunt, fidem atque 
conditionem matris sequantur. Similiter et hi, qui procreati 
sunt de infidelibus mulieribus, et fidelibus viris, christianam 
sequantur religionem, non judaicam superstitionem." can. 10. 
caus. 28. qu. 1. Figyelemre méltók következő canonok, me-
lyek nyilván tiltják hogy a zsidók nyilvános hivatalt visel-
jenek : „Constituit sanctum concilium, ut judaei, aut hi qui 
ex judaeis sunt, officia publica nullatenus appetant ; quia 
sub hac occasione christianis iniuriam faciunt. Ideoque ju-
dices provinciarum cum sacerdotibus eorum surreptiones 
fraudulenter elicitas suspendant, et officia publica eos agere 
non permittant . Siquis autem judicum hoc permiserit, velut 
in sacrilegium excommunicatio proferatur : et is, qui suprep-
serit, publicis caedibus deputetur." can. 31. caus. 17. qu. 4. 
és : „Nulla officia publica judaeis iniungant, per quae eis 
occasio tribuatur, christianis poenam inferre. Si qui vero 
christiani ab eis judaismi rit.u sunt maculati, vel etiam cir-
cumcisi, non reddito pretio libertatem, ad et religionem rede-
aut christianam." can. 14. Dist 54. és „Cum sit nimis absur-
dum, ut blasphemus Christi in christianos vim potestatis exer-
ceat : quod super hoc Toletanum concilium provide statuit, 
nos propter transgressorum audaciam in hoc generali con-
cilio innovamus : prohibentes, ne judaei publicis officiis 

praeferantur : quoniam sub tali praetextu christianis pluri-
mum sunt infesti. 

Si quis autem eis officium tale commiserit ; per provin-
ciale concilium, quod singulis annis praecipimus celebrari, 
monitione praemissa, districtione, qua convenit, compescatur. 

Officiali vero huiusmodi, tamdiu christianorum commu-
nio in commerciis, et aliis denegetur, donec in usus pauperum 
christianorum, secundum providentiam dioecesani episcopi 
convertatur, quidquid fuerit a christianis adeptus occasione 
officii sic suscepti : et officium cum pudore dimittat quod irre-
verenter assumpsit. Hoc idem extendimus ad paganos. Cap. 
16. v. 6. De jud. et Sar." Bár mily nagy ellentétben álljon is 
a Talmud az evangeliummal, az egyház mindazáltal szerzőjét 
követve, azok iránt igazságos volt, miről következő canonok 
tanúskodnak : „Judaei siquidem Neapeli consistentes quaesti 
nobis sunt, asserentes, quod quidam eos, a quibusdam feria-
rum suarum solemnitatibus irrationabiliter nitantur arcere, ne 
illis sit licitum festivitatum suarum solemnia colere: sicut eis 
nunc usque, et parentibus eorum longis retro temporibus li-
cuit observare. Quod si ita se Veritas habet, supervacuae rei 
videntur operam dare. Nam, quid utilitatis est, quando etsi 
contra longum usum fuerunt vetiti, ad fidem illis, et conver-
sionem nihil proficit ? Aut cur judaeis, qualiter ceremonias 
suas colere debeant, régulas ponimus, si per hoc eos lucrari 
non possumus ? Agendum ergo est, ut ratione potius, et man-
suetuaine provocati sequi nos velint, non fugere, ut eos, ex 
eorum codicibus ostendentes, quae dicimus, ad sinum matris 
Ecclesiae Deo possimus adiuvante convertere. Itaque frater-
nitas tua, eos monitis quidem, prout potuerit, Deo adjuvante, 
ad convertendum accendat, et de suis illos solemnitatibus in-
quietari denuo non permittat : sed omnes festivitates ferias-
que suas, sicut hactenus tam ipsi, quam parentes eorum per 
longa colentes retro tempóra tenuerunt, liberam habeant ob-
servandi celebrandique licentiam." can. 3. §. Judaei. Dist. 45. 
és : „Statuimus — mond I I I . Kelemen, — ut nullus invitos 
vel nolentes judaeos ad baptismum venire compellat. Siquis 
autem ad christianos causa fidei confugerit, postquam volun-
tas eius fuerit patefacta, christianus absque calumnia efficia-
tur : quippe Christi fidem habere non creditur, qui ad chri-
stianorum baptismum non spontaneus, sed invitus cogitur 
pervenire. Nullus etiam christianus eorum quemlihet sine iu-
dicio terrenae potestatis vel occidere, vel vulnerare, vel suas 
pecunias auferre praesumat, aut bonas, quas hactenus habue-
runt consuetudines immutare : praesertim in festivitatum su-
arum celebratione quisquam fustibus, vel lapidibus eos nulla-
tenus perturbet : neque aliquis ab eis coacta servitia exigat, 
nisi quae ipsi tempore praeterito facere consueverunt. Ad hoc 
malorum hominum pravitati et avaritiae obviantes : decerni-
mus, ut nemo coemeterium judaeorum mutilare, aut invadere 
audeat, sine obtentu pecuniae corpora humata effodere. Siquis 
autem huiusmodi decreti tenore cognito (quod absit) contraire 
praesumpserit, honoris, et officii sui periculum patiatur, aut 
excommunicationis sententia plectatur, nisi praesumptionem 
suam digna satisfactione correxerit." cap. 9. V. 6. De jud. et 
Sarr. Ehez hasonló tartalmú canon több találtatik a corpus-
ban, de feleslegesnek ta r t juk idézni. 

A fenti idézetekből nyilván kitűnik, a) hogy a zsidók 
elvei a kereszténység elveivel nemcsak hogy nem egyeznek 
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meg, hanem homlokegyenest ellenkeznek, b) Hogy ennek 
daczára az egyház a zsidókat tűri, vallásuk gyakorlatát meg-
engedi, s szigorúan tiltja, hogy valaki őket a keresztség szent-
ségének felvételére kényszerítse, c) De nem akarja, hogy a 
keresztények velők lakjanak, egyenek s mint orvosok a ke-
resztények mellett működjenek, sem hogy a keresztények 
a zsidóknak szolgáljanak, nehogy a keresztények hite s 
üdvössége veszélyeztessék, d) Nem akarja, hogy a zsidók 
mint nyilvános hivatalnokok működjenek, mert sunt filii 
ancillae. Most pedig azt kérdem, szabad-e az egyház gyer-
mekének anyja akarata ellen cselekednie s a zsidó 
emaDcipatio mellett felszólalnia? a válasz talán tagadó lesz. 
De azt kérdezhetjük továbbá, de a nem-katholikusok 
fogják-e az egyház eme akaratát tisztelni ? és erre azt felel-
jük, a protestáns atyafiak autonómiájukat annyiszor emle-
gették már, hogy nem tagadhatják meg nekünk, hogy mi is 
ezt említsük s akarjuk, hogy törvényeink, t. i. az egyház 
törvényei általuk is tiszteletben tartassanak, ha pedig erő-
nek erejével emancipálni akárnák, ezt megtehetik, pl. vi-
gyenek iskoláikba zsidó tanárokat stb., de ugy hiszem ab-
ból mi sem lesz, mert mi katholikusok, kik emancipálva va-
gyunk, iskoláikba be nem juthatunk, de ők igen, példa az 
egyetem. — De harmadszor kérdem, hátha katholikus szól 
fel s kívánja az emancipatiót ? arról nem állitunk sem-
mit, senkire semmit reá nem fogunk, csak azt mondjuk, 
hogy talán lehetséges, hogy megvétetett, vagy talán ismét 
lehetséges, hogy tudatlanságból tesz ilyet — persze ez lehet 
crassa vagy supina is,—és lehetséges, hogy talán,—nem állit, 
juk — hogy szabad kőmives, ki a zsidóságot a catholicismus 
megrontására fel akarja használni, s mivel azon urak uémely 
pontban következetesek, meg lehet, nem állítjuk, hogy mi-
vel a zsidók is vallással bírnak, s nekik ez nem kell — meg-
lehet, hogy a bevégzett napszám után elkergettetik. 

Avispa-

KÖLN (Lelkipásztori értekezlet.) December 14-ikén 
délutáni négy órakor érsek ő méltóságának palotájában s 
elnöklete alatt tartatott az első lelkipásztori értekezlet, me-
lyen ő méltóságának segédpüspöke s helyettnöke dr. Baudri, 
a káptalan tagjai, a sz.-széki ülnökök, s az összes városi lel-
készkedő papság, számra 91. jelentek meg. A mélt. érsek 
rövid beszéde után, melylyel örömét fejezte ki az összejöve-
tel czélját és horderejét, — a Szentlélek segédségül-hivásá-
val vette kezdetét a gyűlés. Először a főkáptalan két tagja 
által Arvisenet „Memoriale vitae sacerdotalis"-ából egy fe-
jezet (de zelo animarum cap. 53) s az 1860-ik kölni tarto-
mányi zsinat idevágó határozatai (de parochis et rectoribus 
curatis) olvastattak föl ; aztán két városi lelkész értekezett, 
egyik az egyházi hirdetésről, a másik a föltételes feloldozás-
ról, erre az érintett pontok általános vitatárgyakká lőnek ; 
aztán ismét ö méltósága vette föl a beszéd fonalát és szólott 
a tárgyhoz, fölemiitvén a városbani tartózkodása óta, főleg a 
városi templomok látogatása alkalmával szerzett tapasztalait 
s következő igen fontos pontokat ajánlotta a legközelebbi 
lelkipásztori értekezlet tárgyául : a legm. Olt.-szentség ki-
tételének a csendes misék mellőztével csak a nagy misékre 
való megszorítását ; a templomoknak naplementéig nyitva 
tar tását ; a predikáczio-idő oly szabályozását, mely a nép 
szügségleteinek leginkább megfelel. (Tudva levő dolog, hogy 

Kölnben minden templomban vasárnap délután egy időben 
tartatik meg a predikáczio.) Végre a főmegye elhunyt pap-
jait s a némethoni tevélygő ker. testvéreket ajánlá a jelen-
levők mise-imáiba. Ezután a bold. sz. Mária antyphonája s 
a ,De profundis' elmondása után a 2 ' / 2 óráig tartott értekez-
let egy, a méltóságos érsekhez intézett zárbeszéddel befe-
jeztetett, s legjobb benyomással szétoszlottak. A havonkénti 
gyűlés helyiségeül a főmegyei papnevelde tüzetett ki. 

PARIS, april. (Férőn Stanislaus, coreai ap. alhelyett-
nök levele anyjához, és testvéreihez, mely 1866 oct. 2l-én 
kelt Csi-Tao, Chantong tartományban, Chinában.) Szeretett 
anyám és testvéreim ! Tudomástok van már bizonyosan azon 
eseményekről, melyek a coreai missiót érték, és aggódtok 
én miattam. Az Ur Isten nem ítélt méltónak a vértanúság 
koszorújára, veszélyen kivül vagyok most, de távol egy-
szersmind kedves Coreámtól, anélkül hogy tudnám, mikor 
fogok oda ismét visszatérhetni. A nyár elég nyugodtan folyt 
le számunkra, csakhogy tétlenül, nem mutathattuk magun-
kat, szentségeket nem szolgáltathattunk, s hosszú időn át 
nem is misézhettünk. Ridel Chinába menvén Rose ellenad-
mirálishoz az üldözésről hirt adni, ez azonnal Coreába akart 
jönni, de Isten másként rendelte, s neki Cochinchinába kel-
lett hajózni. Pekingben értesülvén a chinaiak Rose szándé-
káról, figyelmeztették a coreai kormányt, mely azonnal ren-
deletet adott a még élő keresztények, különösen a küldérek 
felkonczolására. Szerencsére a mandarinok félnek az euró-
paiaktól, és ürügyet kerestek a rendelet végre nem hajtásá-
ra. September vége felé egy hadi hajó csak két tüzérrel indult 
a főváros irányában, mire a kormány minden rendelkezése 
alatt álló bárkákat összeszedett, ellenállásra gondolván, de 
egyetlen egy ágyúlövés elég volt szétriasztásukra. Calais 
küldértársam már uton volt a tenger felé, és én e hírekre 
siettem utána, hogy elérjem a franczia hadihajót, 12 mf. 
távolságra levén, két kereszténynyel sept. 29-én éjjel megin-
dultam. Harmattól nedves sürü réteken át haladván, midőn a 
poros főútra érkeztem, oly piszkos voltam, hogy külsőm nem 
igen lehetett ajánlatos. Ekkor egy magas alakú gyanús em-
ber, tetőtől talpig méregetett, letért egy vendéglöfélébe, mely 
arról nevezetes a környéken, hogy i.aramiák gyülhelye, s 
onnét két társsal jővén utánunk indult. Társaim reszkettek 
félelemből, én biztattam őket, hogy Isten el nem fog hagyni, 
és a sz. Szűz, kinek letenyéjét mondtuk, meggyorsítván lép-
teinket, mert már csak néhány száz lépés választott el üldö-
zőinktől, és ez is sík téren, hol nem volt hová rejtőzködni. 
Ekkor egy helyre érkeztünk, mely aprófa csemetékkel volt 
beültetve, és hol egy jólelkű pór dolgozott. Hasra feküdtünk 
tehát egy mélyedésben. Üldözőink ide érkezvén, kérdezős-
ködtek, de a munkás nem akart rólunk semmit sem tudni, 
és ők tovább mentek. Dél volt épen, s mi bevárván az éjt, 
tovább folytattuk utunkat, s el is értük ama keresztény-
helységet, hol Calais várakozott reánk. Még két órányi 
utunk volt a partig, hol a csónak állott. Nem ettem egész 
nap, de azért még sem nyugodtam, hanem siettem inkább, 
hogy az alkalmas időt el ne szalaszszam a vizeni utazásra. 
A ladikon csak más nap reggel 9 után indulhattunk, az egész 
éjen át reszketvén a hidegtől. Elérkezvén nem minden baj 
nélkül a három angol mf. hósszu csatornya torkolatához, 
embereim bátorsága fogytán volt, mert féltek, hogy itt erős-



392 

ség levén, meg fogunk vizsgáltatni és elfogatni. Nagy báto-
rításra volt szükség, hogy végre tovább menjünk. Egy bár-
kával találkozván, kérdeztük, ha a mandarinok nem fog-
nak-e feltartóztatni, és ha váljon a barbár (franczia) hajók 
utunkat folytatni engedik-e ? Tegnapelőtt elmentek, volt a 
válasz. Jól van, feleltük, de bensőnkben mást gondoltunk. 
Még mindig azt hívén, hogy a franczia hajó távol nem le-
het, czirkáltunk ide s tova a szigetek között. Eközben a 
szél eltörte egyik árboczfánkat. October 12 ike volt már és, 
francziákat még sem láttunk. Továbbá is várni veszélyes 
volt, visszatérni lehetlen, tehát előre, China felé. A szeren-
cse végre egy kissé kedvezett. Chinai bárkákkal találkoz-
tunk Chatangból. Csak 12 sapeng volt zsebemben, de száz 
ezüstpénzt Ígértem, ha a chatongi állomásra elvisznek. Oct. 
14-ike volt, de semmi kedvező szél. Segélyül hívtuk a bold. 
Szüzet és sz. védnököket. Szélvész is keletkezvén újra, mely 
harmadfélnap tartott, egy sziget közelében valánk horgo-
nyozn i kénytelenek. Chinai evezőink jó emberek, mi nem 
engedtük meg nekik a babona gyakorlatát, és még sem ha-
ragudtak. Különösen szerették coreai dohányunkat. A chi-
nai nyelvismereteinknek némi maradványait bírván, és a 
coreai nyelv segélyével igyekeztünk nekik a keresztény val-
lásból kis oktatást adni; félig-meddig megértvén egymást, 
ők ígérték, hogy meg fognak térni. — Csefuba érkezvén, 
honnét még 18 mf. távol volt Csi-Tao e vidékbeli kocsit fo-
gadtunk. Mint coreaiak nem utazhatván biztosság okáért is, 
itt chinai területen már mint francziák jelenhettünk meg. 
Az ut fáradalmas volt, de végre éjnek idején megérkez-
tünk, megtaláltuk a franczia városrészt, és az első ház ajta-
ján kopogtattunk. Az Ur angyala vezetett, az ajtó megnyílt 
és a cseléd által figyelmeztetett házi ur belépésre szólított : 
,önök itthon vannak, mindjárt tálalunk.' Ez Fergusson volt 
kitűnő angol katholikus, ki Csé-Fuban sok időn át mint 
franczia kereskedelmi consul működött. A házi ur és neje 
kitűnően buzgó katholikusok, kik Csefuban megállapodó 
hitküldérek vendégszerető gazdái. Itt hosszabb idő óta már 
protestáns missionariusok is vannak, a csekélyszámu katho-
likusok még nem birnak templommal, de a telket már meg-
vásárolták, és reménylik, hogy már a jövő évben leend tem-
plomuk és áldozáruk. — A fődolog azonban az, hogy tudjuk 
meg, mi lesz Coreával ? Nem sokáig keilend várakoznunk. 
Nov. 5-ére várjuk a franczia hajót, melyen ismét Coreába 
fogunk indulni, és majd onnan többet reménylek írhatni. 
Adná Isten, hogy a franczia expeditio gyorsan történjék, hí-
veink érdekében kívánjuk. Tudod anyám, kiket kell nevem-
ben üdvözölni, mond meg nekik, hogy imádkozzanak Co-
reáért. Döntő körülmények között vagyunk, az ördög erő-
ködik, hogy ki ne bocsássa zsákmányát, minekünk tehát 
inkább, mint valaha az ő segélyére van szűkségünk. Isten 
veled !" 

BARCELLONA, május. Még az ipar haladása is mind-
inkább feltünteti az Isten parancsainak bölcseségét. A va-
sárnapi nyugalom meg nem tartása a munkás osztályokat 
folytonos, szünet nélküli, tehát eröfeletti dologra kényszerit-
vén, erkölcstelenitésre vezet. Aki soha Istenről nem hall, 
nem hallgat lelkismeretére sem. Erről Barcellona városa, 
mely Spanyolország egyik legelőkelőbb kereskedelmi helye, 
meggyőződött ama súlyos zavarok által, melyeket a munka 

és kereskedelemnek soha félbe nem szakitott folytonossága 
okoz ; közel ezer kereskedő által aláirt kérelem intéztetett a 
püspökhöz, hoey közbenjárása által a világi hatóság arra 
birassék, miszerint a vasárnapot megülni parancsoló keresz-
tény törvény megtartassék. Kijelentik, hogy magántörekvé-
seik hasztalanok ez irányban, sőt nekik ár tanak, és termé-
szetesen itt csak az állam segíthet. Tiszteletben tartatván 
egy szabályt, mely a munkás nép jólétét, erkölcsiségét, mél-
tóságát czélozza, jogában van, sőt ezt tenni kötelessége. A 
barcellonaí iparosok nevezett folyamodványából egy pár 
érdekes helyeket átveszünk. „Alulírottak ezen város keres-
kedői és iparosai egész tisztelettel bátrak excellentiád előtt 
kifejteni, hogy őseik a város hirét, jó nevét alapították meg 
a vallási kötelmek, Isten parancsainak teljesítésével. Atyá-
ink fáradhatlan munkások, de egyúttal Üdvözítőnk rende-
leteinek lelkismeretes megtartói valának. Övék volt a híres 
jelmondat : üdv és munka ; nekik tulajdonítjuk a kézmüvek 
patriarchalis szerkezetét, a szentek tiszteletére rendelt ünne-
pek dicsőségét, a dicséretes szokást —testületileg részt venni 
a szent körmeneteken. Azon időben-Barcellona fiai vitézek 
valának a harczban, a törvény és tekintély tisztelői, a fele-
barát szeretői, büszkék vallásukra, hivek az egyházhoz. A 
forradalom mindezt megdöntő. A közjólét a magánérdek 
által háttérbe szorittatik, a természet csendes menete az em-
bernek erőszakos vágyai által helyettesittetik, a közjólét 
tekintete nem képes többé a magánérdeket korlátozni, a 
mérsékelt nyeremény utáni törekvés helyt engedett a gaz-
dagság mérsékletlen vágyainak, a bölcs verseny, mely anyja 
a polgáriasultságnak, aljas féltékenységnek, — apáink egy-
szerű patriarchalis nemes erényei szokásai eltűntek. A jelen 
társadalom mindent számokra vezet vissza, telhetlenséggel 
számítja a nyereség és nyugalom napjait, és ezen fösvény 
statistika megijed, midőn hatvan ünnepet lát az év napjai 
között. Hatszázmillió veszteség, kiált fel, mennyi pénz ! Ha 
mindenkor és mindenütt csak számítás uralkodik, nincs más 
Isten, mint az arany, és ezeu arany mindent elnyel, mi 
nemes van a lélekben, és vigasztaló az erényben : a hitet a 
vallásban, az örök élet reményét. Alulírottak nem akarnak 
kétségbe esni az emberiség jövője fölött. Az Istentől küldött 
pásztorok és az általa rendelt hatóságok orvoslást nyújthat-
nak, és alulírottak, hogy csak egyet említsünk, azt a vasár-
és ünnepnapok megtartásában látják. Tudják és hiszik, hogy 
Isten a hetedik napon nyugodott, és választott népének e 
napon nyugalmat parancsolt, áldást ígérvén és bőséget. A 
muhamedánok egész a babonáig tartanak meg hasonló pa-
rancsot, a protestánsok is tisztelik az Ur napját, nem kell-e 
a katholikusoknak legalább is hasonló buzgalmat kifejteni ? 
A törvények felmentenek vasárnap a fizetéstől, a perleke-
déstől, a bíróságok szünetelnek, csak a boltok vannak nyitva, 
csak az ipar és kereskedés nem szünetel. Záródjanak be 
tehát kegyelmességed szavaira és közbenjárására e soha 
inkább mint ünnepnapokon kidiszitett boltok, hogy legyünk 
őseink követői, kik össze tudták bölcsen egyeztetni a vallást 
a munkával, az ipart az erénynyel. Kegyelmességed ! az 
apostoli tekintély nem fog eredmény nélkül fordulni a világi 
hatalom karjához, mindketten karöltve járulandnak egy 
vallásos közszellem létesítéséhez, mely a rendnek, a nép 
méltóságának egyedül biztos alapja." 
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HINDOSTAN. (Nyugoti Bengalia apostoli helyettnök-
sége.) A jezsuiták eltörlése óta a mult században, a portu-
galli ágostoni szerzetesek magok működtek csak a bengali 
missióban. De midőn XVI, Gergely pápa ezen missiót sz. 
Tamás védelme alá helyezett meliapuri megyéhez csatolta, a 
jezsuiták újra eljöttek ide. 1834. october havában angol, 
irhoni és franczia jezsuiták telepedtek meg Calcuttában, 
Saint-Legére Robert atya vezetése alatt. Első gondjuk volt 
tanodát s neveidét nyitni. 1863 elején már 200 szegény 
gyermek látogatta iskolájukat, a coliegiumban pedig 56 
növendék volt. 1838-ban Rober t atya ideiglenesen helyette-
sittetett Taberd cochinchi nai ap. vicarius által, kit az üldö-
zés ide menekülni kényszeritett. Halála után — 1840. jul. 
31. — nyugoti Bengalia a madrasi segédpüspököt Carew-et 
nyerte apostoli helyet tnöknek, aki egész 1855-ig működött. 
Utódja jövő évben Ocliffe lett, ezután Goiran, mig 1862-ben 
a propaganda nyugoti Ben galiát ismét a Jézus társaságabe-
liek gondjára bizta. Bárminő lett légyen azonban ezen-
apostoli férfiak buzgalma, a tanodák elégtelen volta ugy, 
mint a templomok és áldozárok csekély száma, 15 év lefo-
lyása alatt sokat járult a vallási közömbösség terjedéséhez, 
és oka volt több hitehagyásnak. Igy magában Calcuttában 
3000 ember, kik születésüknél fogva katholikus családokhoz 
tartoztak, a különféle felekezetek hivei között szerepelnek. 
Van-Heule fájdalom ! korán elhunyt főpásztor azért a vica-
riatus legtávolibb helyeire küldéreket utasitott, hogy az elté-
vedt juhokat vezessék vissza az ur aklába, mialatt ő a missio 
központjában buzgóan működött. Kora halála sem akaszt-
hatta meg a kezdett müvet, ami már a központi bizottmány-
hoz intézett nyugoti Bengalia állapotáróli jelentésből is ki-
tűnik. A következőkben elő akarjuk sorolni ezen jelentés 
nyomán: 1) a Calcuttában, 2)Ja vicariatus többi részeiben 
levő intézeteket. 

I. 1. T e m p l o m o k . S z é k e s e g y h á z . Calcutta 2 
mf. hosszú és 1 mf. széles. A város legjelentékenyebb része a 
Hooghly (a Ganges nyugoti ága) bal-partján fekszik. Hogy a 
szükségeknek megfelelő administrai ója legyen a fővárosnak, 
legalább 12 állomásra volna szükség, pedig nincs többnyolcz-
nál. Az első a székesegyházi kerület, mely a középnyugoti 
Moorguatla város-részben fekszik. Nagy és szép görög Ízlés-
ben épült temploma, mely az olvasóról nevezett Szűz Máriá-
nak van ajánlva. A székesegyház mellett van.a keresztény is-
kolatestérek háza és tanodája,és egy árvaház 140 növendékkel. 
Ami a szivet leginkább sebzi, az annak tudata, hogy minden 
gyermek, kit fel nem fogadhatunk, a protestánsok kezeibe 
kerül. A székesegyházban tisztkedő egyik atya egyszersmind 
szerkesztője a calcuttai katholikus lapnak. Ezen lap 1865. 
jul. 1-én indult meg ; czime : „Indo-European Corresponden-
ce." Szerkesztője Carbonelle atya, kinek rendelkezésére áll 
néhány kitűnő laicus tolla. — Második templom : 

N o t r e - D a m e - d e - b o n - v o y a g e . Ezen templom 
a Hooghly jobb par t ján lévő Howrah nevű missio központja. 
Több éven át áldozár nélkül volt, s csak vasárnaponkint 
mondatott szent-mise, pedig tengerészekből és munkások-
ból álló népessége több küldér buzgalmát venné igénybe. A 
világi pap, ki még Van-Heule megérkezése előtt eme állomás 
élére állíttatott, aláirás utján gyűjtött pénzen templomát ki-

nyitatta és a legszükségesebb tárgyakkal ellátta. Az oly 
soká elhanyagolt hivek érezhetőleg jutottak már vallási kö-
telmeik teljesítésére, de iskolával még nem birnak. 

X a v e r i sz. F e r e n c z . Bow-Bazar városrésze, hol 
xaveri sz. Ferencz kápolnája van, Calcutta közepén fekszik 
és a benszülött kath. népség nagyobb részét tartalmazza, 
azóta t. i. ahogy a székesegyházi városrész musulmannok, 
zsidók és chinaiak által elárasztatott, nagyobb templomra 
volna szüksége. Eddig csak kápolnája volt, vagyis inkább 
háza, melynek földszinti helyiségei kápolnává, emelete pedig 
leánytanodává alakíttatott. Egy szomszédházban van a fiuk 
iskolája. Az első lorettoi szüzek vezetése mellett 250 növen-
déket, a második a keresztény iskolatestvérek igazgatása 
alatt 220 tanonczot számlál. Ezen tanodák ingyenesek és 
nagy áldás. Többen a tanonczok közöl prot. szülök gyermekei. 

S a c r é - C o e u r . Építészi szépség és nagyság tekinte-
tében a székesegyház után ez a város legjelentékenyebb 
temploma.' 'A két áldozár buzgalma által itt a ,drága vér' 
czime alatt fiatal emberekből társulat alakult. Hetenkint egy-
szer gyülekeznek közös imára, és jó cselekedetek gyakorlá-
sára. Vezetnek továbbá vasárnapi iskolát 150 növendékkel, a 
költséget alamizsnából fedezik. Kocsin mennek az illető 
városrészekbe a gyermekekhez, és itt a hittanból órákat 
adnak. Hogy a társulat jelentőségét mérlegelhessük, tekin-
tetbe kell vennünk nemcsak a létesitett eredményeket, hanem 
az éghajlat szülte nehézségeket, a távolságokat és a társulati 
tagok jellemét, kik mindig biztatásra szorulnak, hogy a ve-
lük született állhatatlanságukat legyőzzék. 

SZENT PATRIK. A Vilmos erőd káplánja gondját 
viseli Calcutta külvárosai katholikusainak, és a külföldiek-
nek, kik a közelben állomásozó hajókról valók. Sz. Patr ik 
kápolnája szolgál gyülekezési helyül. Eme kerületben levő 
három nagy kóroda is a nevezett káplán által rendesen lá-
togattatik. Ily roppant területen azonban négy küldérnek is 
elég dolga volna. Azon időben, midőn a himlő pusztitott 
Calcuttában, a tiszt, atya a Coorie Bazar ismeretlen apró 
utczácskáiban jár t , midőn egy szegény asszonynyal találkoz-
ván, ez öt tiszteletteljesen üdvözölte. Az atya kérdezi tőle, 
ha váljon ö katholikus-e, vannak-e hitsorsosaink e zugok-
ban, és hol ? Az asszony őt a nyomorult viskók felé vezette, 
egy ajtón kopogtatott, mely felnyilván, egy megható lát-
ványt nyújtott ; apa, anya, és három-négy gyermek mind 
himlőben, és majd tökéletes meztelenségben feküdtek. Leg-
főbb idő volt. A legidősebb leány absolutiót kapván, másnap 
reggel elhunyt. A többi gyermeket a küldér a kórodába vi-
tette. Véletlenül ez alkalommal hat katholikus családra buk-
kant, melyeknek lételét nem is gyanította. 

SZ. JÁNOS. A collegium egyik atyja a sz. János ká-
polnája melletti egy szük házba vonulván, itt állomást nyi 
tott. Ezen városrész egykor a goai szakadárság fészke vala-
Most egészen megváltozott tekintetére ; a templom látoga-
tott, egy leánytanoda megnyittatott, paulai Vincze társulata 
megalakult, és ennek tagjai által nők részére menhely ala-
píttatott. Végre, van az állomásnak jó könyvtára is. 

SZ. TAMÁS. A jezsuiták collegiumának egyik tagja 
itt a lelkészi teendőket viszi. A plébánia népsége számos, de 
szegény. 



394 «+ 

SZ. JÓZSEF. Meghatva a bengali és madrassita ka-
tholiku8oknak elhagyatottsága és tudatlansága által, a sz. 
Tamás kápolnájában működő jezsuita elhatározta, hogy e 
szegényeknek, kik az európaiaknál a város különböző ré-
szeiben szolgálnak, kápolnát fog emelni az általok lakott 
részben. Aláirás utján megszerzé a költséget, a kápolna fel-
épült, és sz. Józsefnek ajánltatott. Egy jezsuita itt minden-
nap miséz, és a város egy tisztes kereskedője a bengaliak-
nak hetenkint hitoktatást ad, a madrassitákat pedig egy ca-
techista tanitja az ő kunyhóikban. 

II. T a n o d á k . Lorettoi zárda. Fekszik a város leg-
szebb részében, nem messze sz. Tamá3 templomától. Alapit-
tatása óta nem szűnt meg növekedni becsültetésében, és a 
családok bizalmában azon kitűnő nevelés miatt, melyet a 
lorettinák a leánykáknak adnak. Nemcsak katholikus, ha-
nem protestáns, örmény és zsidó szülők is küldik ide gyer-
mekeiket. „Megszégyenítő tény reánk nézve — irta a cal-
cuttai anglikán püspök 1863-ban — hogy sok prot. leány 
kath. zárdában neveltetik, és hogy prot. szülők mentségül 
hozzák fel, hogy gyermekeik sehol sem nyernek oly olcsó és 
jó nevelést. Botrány, hogy nyájunk tagjait továbbra is kath. 
papok és áldozárok gondjára bizva lássuk Körutam-
ban többször alkalmam volt szólani emberekkel, kik ismerik 
ezen zárdákat, és egy pontra nézve megegyező volt tanúbi-
zonyságuk, hogy t. i. eme szerzetesnők egész odaadással él-
nek hivatásuknak." Igy ir az anglikán főpap. A lorettinák 
között van most 7 szerzetesnö, kik előbb protestánsok vol-
tak, és a zárdában nyerték neveltetésüket. 

E n t a i l y - i t a n o d a é s á r v a h á z . Igy neveztetik 
a város résztől, melyben fekszik; alapíttatott az árvaház 
1842, és a Szüz-anyáról nevezett intézet igazgatása alá he-
lyeztetett. 180 kis leánykát nevel, ezek között 100 hindu. 
A háznak más alapja nincs, mint a Gondviselés, mely azon-
ban mindeddig megadta a szükségeseket. 

X a v e r i sz. F e r e n c z c o l l e g i u m a. Ezen inté-
zet jelentősége nagy a ker. vallásnak terjedésére vonatkozó-
lag Hindostanban. Oly városban, hol a különböző felekeze-
teknek számos, anyagilag jól ellátott, tudományos intézeteik 
vannak, szükséges volt, hogy mi is birjunk intézettel, mely 
a versenyt kiállhassa. Itt Isten müve van, és áldása látható, 
mert nála nélkül a harczot nem birnók. Intézetünk a jöve-
delem, és a nagyszerű építmények tekintetében jóval alább 
állván a protestáns, hindu és mohamedán collegiumoknál, 
de a jó nevelést, és tanulmányokat illetőleg első helyen áll. 
Az előítéletek daczára több dissidens család reánk bizza 
gyermekeit. Van valami 50 akath. növendékünk. Ezek a 
vallási tanitáson nincsenek jelen, de a példa hatalma által a 
keresztény nevelés áthatja lelkeiket, és majd minden évben 
egy pár megtér közölök. A collegium egy régi színházban 
van, melynek helyiségei nem egészen jól alkalmaztattak 
a czélnak. Mult évben az orvos kijelenté, hogy a tanárok és 
növendékek egészsége ujabb építkezéseket tesz szükségessé. 
A pater rector erre felhivást intézett a közönséghez, és 50,000 
frank gyűlt be, melyhez más vallásúak is bőven járultak. 
Most több helyiség újra építtethetett. A pénztár ismét üressé 
levén, ujabb felhivás 7,500 frankot hozott. Hála Bengalia 
helytartójának, ki egyenes szivü részrohajlatlan ember, colle-
gmmunk is részesül végre a kormány által a tanügynek 

adatni szokott összegből. A kormányzó az ünnepélyes dij-ki 
osztáson is jelen lenni méltóztatott. — Csak röviden fogjuk 
említeni a Calcuttán kívüli állomásokat. Ezek : 

DUMDUM. Eme katonai állomáson (7 mf. Calcuttától) 
van 200—400 kath. katona, és két kóroda. Egy catechista 
oktatja a benszülötteket, és előkészíti a megtérésre. A kath. 
katonák hite és ajtatossága a káplánnak örömöt okoz. 

SERAMPORE. A bengali prot. missiók egykori főhe-
lye, 13 mf. éjszakra Calcuttától. A kath. állomás nem rég 
alakult, van temploma, s háza. 16 ezer lélek között vagy 100 
kath., s ugyanannyi prot. van, a többi musulmann és pogány. 

BURDVAN. Az arány itt is olyan, csak 30 — 50 katho-
likus van. Burdvan hires a régi ra ják palotái és kertjeiről. 
Eddig területet szerezni nem lehetett. Egy jezsuita jár ki 
minden vasárnap misézni. 

MIDNAPORE és BALASORE. Ezen missio Calcutától 
délnyugotra jobbára félvad törzsökök lakhelye. Egyszerűen 
élnek eme népek, szétszórva az erdőkben és minden civilisa-
tiótól távol. Ha küldérek itt lakhatnának, tömegesek leendné-
nek a megtérések. Midnapore hindu város 30,000 lakossal. 
A Van-Heule által küldött missionarius csak vagy 20 katho-
likust talált, kik minden vallási vigaszt nélkülöztek, most a 
szentségek kiszolgáltatnak, és megtérések is történnek. 

A nyugoti Bengalia apóst, helyettnökségének személy-
zete: 15 jezsuita áldozár, 4 scholasticus, 7 laicustestvér, 9 vi-
lági pap, 10 iskolatestvér, 51 szerzetesnö és néhány catechista. 
Az iskolákba jár 1200 gyermek. 1865-ben megtért 56, volt 
keresztség 307, gyónás 15,516, első áldozás 60, húsvéti ren-
des áldozás 14,937, bérmálás 1081, házasság 138. 

ÍVIeg l t ivás . Isten egyházát dicsőségesen kormányzó 
szentséges atyánk, IX. Pius pápa, 1864. évi mártius 11-én 
a halászgyürü alatt kelt apostoli brevéjével a Szent-László-
Társulat tagjainak a szent László és szent Erzsébet napjaira 
már azelőtt engedélyezett teljes búcsút nemcsak valameny-
nyi keresztény hivekre hanem hogy az anyaszentegyház 
ekként föltárt kincseinek kegyadományában minél többen 
részesülhessenek, a nevezett védszentek ünnepnapjainak 
egész nyolczadára is kiterjesztvén ; szent László király kö-
zelgő ünnepének tartására az igazgató választmány által a 
f. évi junius 30-dikára eső vasárnap tüzetett ki, mikor is az 
a pestbelvárosi plébániai templomban, reggeli 10 órakor, 
mint a plébániai isteni tisztelet rendes idején, egyházi szó-
noklattal s ünnepélyes szent misével fog megilletni. Erre a 
társulat t. cz. tagjai és mindennemű ajtatos hivek tisztelet-
teljesen meghivatnak. 

A választmányi tagoknak találkozási helyül a Szent-
István-Társulat igazgatósági helyisége (Lipót-utcza. 11. sz., 
I. emelet) van kitűzve, hol reggeli 9'/4 órakor a fentkijelölt 
napon megjelenni kéretnek, onnan testületileg indulandók 
az istenitiszteletre. 

Kelt a Szent-László-Társulat 1867. junius 1-én tartott 
választmányi ülésből. 

VEGYESEK. 
Ungvárott Romzsa István „Ungvári Közlöny" czim 

alatt vegyes tartalmú hetilapot indit meg julius 1-étől. A 
próbalap ügyesen van összeállitva, a vezérczikk helyesen 
fejti meg a vidéki lapnak hivatását, vallási tekintetből ke-
resztény alapon áll, politikailag mérsékelt, alkotmányilag 
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1848-as. — Őszintén sikert kivánunk a vállalkozónak. Elő-
fizetési ára egész évre 4 fr., negyedévre 1 fr. 

Házmán Péter Amerikából hazatért budavárosi polgár-
mesterről emiitették a lapok, hogy ő, midőn a budai izraeli-
ták községe nevében, e község néhány tagjai nála tisztel-
kedni akartak, ezeket azon válaszszal utasította vissza, hogy 
ő nem ismer vallásokat, csak polgárokat, s lia a zsidók öt 
mint polgárok meglátogatják, szivesen fogadja őket, de mint 
vallás képviselőit nem ismeri el. — Sajnáljuk e nézeteket a t. 
polgármesternél, melyek Amerikában helyén vannak, de ha-
zánkban egészen helytelenek, s állami, polgári intézvénye-
inkkel homlokegyenest összeütköznek. Házmán ur töreked-
hetik arra, hogy hazánk alkotmánya az amerikai minta sze-
rint átalakittassék ; de mig ez saját utján,meg nem történt, a 
magyar alkotmányt tisztelni tartozik. O Magyarországban 
polgármester, nem pedig Amerikában, s gondoljuk, hogy 
mikor az alkotmány, a törvény vallásokat ismer, a polgár-
mesternek is elismernie kötelessége. Azért mi a budai izrae-
liták elutasittatását puszta önkénykedésnek tekinteni kény-
szerülünk, lia igaz, mit erről a lapok irtak. 

Nm. Haynald Lajos érseki széke elfoglalása alkalmára 
az ottani jezsuita atyák testülete, neveidéje, s középtanodája 
nevében egy monumentális alakú és diszü versezet-gyüjte-
mény jelent meg ; és pedig egy saphica oda latinul „Salve" 
czimmel, — egy alcai oda magyarul „Roma ajándoka" czim 
alatt, — egy görög versezet párbeszédben, — latin vers „re-
git at navarchus," — „Sión hajnala" — „A sziklavár ostroma" 
magyarul, — „Dux laborum" alcai oda latinul. — Közbeve-
gyitve találunk két chronosticont : „Salve sacerdos magne, 
exoptate archiepiscope ;" és „Sedes Astrico sacra gaudet Lu-
dovico." 

Egy röpirat jelent meg Bécsben Sartori Károlynál e 
czim alatt : „Ein Soldat Oesterreich's an Oesterreich's Heer 
und Volk. Zur ungarischen Krönungsfeier. Von J . M. v. G. 
Oberstleutenant." A ker. katonának egészséges, magteljes fel-
fogása, mesterkéltlen, de helylyel-közzel lelkesitö előadás vo-
nul át az egészen, azért figyelemre méltó. Austria népeire 
betört csapásokat nem az ellenségek erejének, mint inkább 
saját kislelküségünknek tulajdonítja, melyet ismét az osztrák 
államárok kereszténytelen, eszmeüres, czéltalan, és a szabad-
elvüség oktalan kísérleteinek tulajdonit, reményt meritve a 
birodalom egészséges népeiből, melyeknek válogatott fiai a 
hadsereget képezik. Az iró Austria hivatását vallási, erkölcsi, 
keresztényi czélok előmozdításában látja, s hogy az állam és 
a hadsereg vezéreiben mindeddig csak ügyetlenség volt ta-
pasztalható, annak róvja fel, mert ezen magasabb erkölcsi 
czélok felfogására képtelenek valának, azért sem az állami 
közigazgatásban, sem a hadviselésben szellemi magasságra 
fel nem emelkedtek. Az iró ker. államnak a szószólója, lát-
ván, hogy Európában a szentszék államain kivül nincs ker. 
ország, ilyent Austriában talál fél, nem ugyan jelenleg, de 
jövőre, s ha Austria ezt megtartja, mentve lesz, mert minden 
bajai onnan erednek, hogy a szabadelvüség sivár kísérletei-
nek átadta magát. — Jól van ; de hol a férfi, mely a mai 
Austriát ide visszaterelje V Poroszországról igy ir : „Egy ki-
rályi család van, mely az apostasia átkát magával czipelve, 
majd a pientismusnak, majd a forradalomnak hódolva, amed-
dig használt, a legitimitást színlelve, mikor pedig alkalom 
volt, az erőszakhoz nyúlt; e család végre egy férfit talált, 
kiben az ördögi lángész megtestesülve van. Ezen férfi szem-
telenül hazudni képes, testvérvért önteni kész, inkább szol-
gaságra, mint becsületre képes társaival Németország kopor-
sójába az utólsó szeget beütötte. Poroszország sikere csak a 
hazugságnak ideiglenes győzelme az igazságon." (pag. 8.) 

A bukuresti kormány Moldvaországban a zsidóknak 
nem engedte meg a polgári jogok gyakorlatát, s még más 
szigorúbb rendeleteket hozott irántok. Ebből panasz lett 
egész Európában, és a hatalmasságok a moldvai-zsidók vé-
delmére közbeléptek. Crémieux ügyvéd, egykor köztársasági 
minister, III . Napoléonhoz bement, és ennek személyes közbe-

lépését kérte a zsidók véd elmére,habár a császár kormánya ozi -
ránt Bukurestben már megtette a lépéseket. A császár azonnal 
hajlott Crémieux kérelmére, kijelentvén, hogy ily barbársá-
got Europa el nem tűrhet, hacsak a népek átkát nem akarja 
fejére felhívni, ö azonnal táviratozni fog Károly fejedelemhez, 
hogy a rendszabályokat a zsidók ellen vonja vissza, biztosít-
ván a zsidóságot egész Earopában az ö rokonszenvéről, mond-
ván ; „ily ügy mindig birja az én rokonszenvemet" — Távol 
van tőlünk, mintha csak a legkisebb igazságtalanságot, mely 
a zsidók ellen, de bárki ellen elkövettetik, helyeseinők, vagy 
pedig a zsidók védelmére tett legkisebb lépést roszalnók, mi-
után a pápák akkor védelmezték a zsidókat Európában, ami-
kor őket senki más nem védelmezte, s IX. Pius volt az, aki a 
romai ghettónak kapuit elhordatta, ugy hogy a párisi san-
hedrión 1809-ben, mikor a pápa fogságban sinlődött, jegyző-
könyvileg elismerte és hirdette, mily hálával tartozik a zsidó 
nemzet minden fia a romai szentszéknek a vett pártfogás-
ért. Sőt örülünk, ha ily vallásfelekezet, melynek létele a ker. 
hitnek élő tanúbizonysága, a méltatlanságoktól megóvatik. A 
kath. egyház mondhatja, a zsidók által szenvedett, vagy 
akárhol szenvedő üldözésre : non ignara mali miseris succur-
rere disco. A régi üldözéseket az egyház védelemmel viszo-
nozza, miként VII. Pius I. Napoléon fogoly és családjával 
tette. — De ha az európai hatalmak, különösen ha III. Na-
poléon barbárságnak nevezi, ha a világon egy zsinagógát 
feldúlnak ; miért maradnak veszteg ezen hatalmasságok, kü-
lönösen Napoléon, midőn Olaszországban és Lengyelország-
ban nem egy, de számtalan kath. templomokat, zárdákat 
feldúlnak, megfertőztetnek, elkoboznak V A moldvai zsidók 
méltatlanságot szenvedtek, de mennyi méltatlanságot szen-
vednek Italiában, Muszkaországban a csendes lakaikból ki-
űzött szerzetesek, püspökök, plébánosok ? Ezek közöl sokat 
Napoléon császár mindennap lát , valahányszor ablakain 
kinéz. Europa nem akarja tűrni, hogy a zsidó, azért mert 
zsidó, valamit szenvedjen : de miért tűri, hogy Muszkaország-
ban, Lengyelországban, Dániában, Norvégiában, Svédország-
ban, Irlandban, Svajczban, Italiában a kath. ember azért 
szenvedjen, mert katholikus V Napoléon nem akarja tűrni, 
hogy a zsidók ne élvezzék a polgári jogot a románokkal 
együtt: minek türi, hogy az éjszaki német alkotmányozó 
gyűlés a polgári jogok teljes gyakorlatát nem akarta a ka-
tholikusokra kiterjeszteni ? Ha igazságosak akartok lenni, ne 
feledjétek, hogy az igazság nincs csupán a zsidókhoz kötve, 
— ez egyetemes, mert isteni törvény, mely mindenkit fedez 
kivétel nélkül. 

A ,P. Napló' folyó évi 120. és 130-iki számában egy 
jogi bölcseimi értekezés jelent meg „a közoktatási ügyről" 
Magyarországban, melynek állításai ily és ehez hasonló tör-
ténelmi tényekre vannak fektetve : („A catholicismus és a pro-
testantismus) kölcsönösen igénylik egymást kiegészítésül. 
Ez az oka, miért kelle a protestantismus által szorongatott 
catholicismusnak csakhamar kimondani a tételt, mely sze-
rint „concilium est supra papam." Tehát midőn a constanczi 
zsinatban 1414—1418 között nem is az egyház, hanem né-
mely liberális canonista által kimondatott a „concilium supra 
papam," ez a protestantismus által a kath. egyház,ellen tett 
szorongatások miatt és következtében történt. — Epen mint 
mikor a lajtántúli országgyűlési bölcsek a sadovai csatának 
szerencsétlen kimenetelét a februári patens felfüggesztetésé • 
nek róvják fel. — Hogyan tudnák azt, hogy Luther Márton 
1515 után lázadott fel a pápa ellen, mikor mások azt sem 
tudják, hogy a febr. patens a sadovai csata után függeszte-
tett fel. 

Az ,Ungvári Közlöny' arról értesül, hogy munkácsi 
egyházmegyei püspök ő méliós. Pankovics István urnák si-
került a magas kormánynál évenkint 150 ölnyi tűzi fát ki-
eszközölnie a nem legdúsabban ellátott püspökség számára. 
Remélhető, hogy a helybeli káptalan tagjai, valamint a pap 
neveidei tisztviselők silány fizetéseinek javítását is sikerülni 
fog ő méltósága fáradozásainak kinyerni. 



Megjelent az „Egyh. lapok" második havi füzete, mely-
nek tar ta lma : „az izraeliták utólsó napjai Egyptomban, — 
ker. művészeti tanulmányok, — a házasság szentségének 
befolyása a nőnemre — a papságnak befolyása a közü-
gyekbe, — lapszemle, — néhány szó a színházakról, — a 
marseillei kath. casino, — Czuczor fogsága, — oroszlányok 
— levelezés, — életkép, — irodalom. 

A szentatya 1866 oct. 22-éről kelt legkegyesebb hatá-
rozatával következő, és a mai szorongattatások között igen al-
kalmas imádsághoz „centum dies de vera indulgentia in forma 
Ecclesiae consueta" hozzá csatolt : „Devota precatio in prae-
sentibus Ecclesiae calamitatihus — Jesu duicissime, divine 
magister noster ; qui nefarias pharisaeorum machinationes, 
quibus te frequenter impetebant, semper elusisti ; dissipa con-
silia impiorum, et omnium illorum, qui in pusiilanimitate spi-
ritus, fallacibus suis argutiis populum tuum irretire ac cir-
cumvenire moliuntur. Omnes nos discipulos tuos illustra lu-
mine gratiae tuae, ne forte corrumpamur astutia sapientum 
huius saeculi, qui perniciosa sophismata sua ubique spargunt, 
ut et nos in errores suos per t rahant . Concede nobis tale fidei 
lumen, ut impiorum insidias agnoscamus, Ecclesiae tuae dog-
mata firmiter credamus, ac cavillorum axiomata constanter 
rejiciamus." — A romai havi folyóirat „Acta ex iis decerpta 
vol. II. p. 193." hozzá teszi : „Rem optimam facerent, qui 
praeclaram hanc precationem diffunderent, eamque maxime 
8Íncero humilique corde recitandam fidelibus commendarent. 
Indulgentias adnexas valere, quocumque idiomate recitentur 
hae preces. dummodo versiones sint fideles." 

Bonnaz Sándor csanádi püspök ő méltósága azon dí-
szes nyeregszerszámot, melyet ő bold. Klobusiczky Péter 
kalocsai érsek rokonaitól megvett, s a koronázásou használt, 
különös csinossága s értékessége miatt a nemzeti muzeum-
nak ajándékozta, oly kikötéssel, hogy azt a csanádi püspö-
kök hasonló alkalommal, ha még használható lesz, igénybe 
vehessék. 

Amint a lapok i r ják, Deákpár t jun. 15-én tartott érte-
kezletében Somssich Pá l megindította a zsidó-kérdést, amire 
a párt oda nyilatkozott, hogy ezt a korszellem kívánalmai-
hoz képest aka r j a megoldani, t. i. emancipatióval, de a 
honosítási törvénynyel egyszerre, és csak jövő őszkor. Gróf 
Andrássy Gyula ministerelnök pedig 1000 frtnyi tőkeado-
mánynyal ment elő azon tőkealap szaporításához, melyet ő 
Fölségeik a rokkant honvédek, vagy ezeknek árvái s özve-
gyei felsegélésére oly nagylelkűen felajánlottak. Bernáth 
Zs. képviselő pedig jun. 22-i ülésben öt fölszólítást intézett 
a kormányhoz, melyeknek elseje a zsidók emancipatioját, 
utóisója pedig a concordatum eltörlését javasolja. 

Szerkesztői tudósitás. 
Sz—d. K—ly G—e. Lelkismereti esetet közöl az erotnekek által 

írott oly könyvek olvasgatásáról, melyek ex professo vallásos tárgyról 
nem szólnak. Valóban lelkismereti eset, mert mindenkit sub peccato mor-
tali kötelez a bulla cenae és rogulae indicis Komaui. Ezt ön tudja, miután 
IV. Pius szavai a „Dominici gregis" eonstitutioban igy állnak : „qui hae-
reticorum libros legerit, liabueritque, ipso jure in excommunicationis poe-
nam incidat ; — qui autem libros alia de causa proliibitos legerint, liabue-

rintve, p r a e t e r p e c c a t i m o r t a l i s r e a t u m , episcoporum arbi-
trio severe se noverint puniendos." Leveléből azt látom,hogy a haeresiar-
clia és haereticus között a különbséget ismeri erre nézve, miszerint annak 
minden, bármily tárgyról szóló iratai sub excommunicatione papae 
reservata, a liaereticusok vallásról szóló könyvei sub excommunicatione 
non reservata tiltatnak, a katholikus Íróknak indexbe tett könyvei pedig 
csak halálos vétek alatt tiltatnak, nehogy azokat megvegyük, könyvtá-
runkban tartsuk, vagy olvassuk. — Azt is tudja, hogy az indexbe tett 
kath. irók könyvei tiltatnak azért, mert roszak, mert veszélyesek, mert a 
hitnek igazságát vagy pedig szentségét sértik,— az eretnekek könyvei ve-
szélyességük miatt is, de azért is tiltatnak, nehogy olvasásunkkal megtisz-
teljük azon irót, aki hitünket sértette, gúnyolta. Csúnya —elolvasással oly 
könyvet megtisztelni, mely hitünket gúnyolja, sértegeti, aláásni törekszik, 
miután hitünk üdvösségünknek feltétele. Ezekről önnek kétségei nincse-
nek, hanem csak az eretnekek oly iratairól vagy könyveiről, melyek „ex 
professo de religione non tractant." Ezekről az index 2-ik szabálya igy 
szól : „qui vero de religione non tractant, a theologis catholicis, jussu 
episcoporum examinati et approbati permittuntur." Nehézséget talál ab-
ban, hogy bizony sem Jókai M., sem b. Kemény Zs., sem Pompéry J. stb 
lapjait, könyveit, egy püspök sem approbálta diserte. De van tacita appro-
batio is, mely feltételeztetik, valahányszor diserte kellene tiltani valami 
cselekedetet, és nem tiltatik. Ahol kevés az eretnek, ott kevés könyvek is 
iratnak általok ; a vallásról szólók tiltvák az index által, a más tárgyról 
szólók könnyen vehetők censura alá ! De ahol a nem kath. vallásúak szá-
mosak, például Német- vagy Magyarországban, az általok irt nem vallá-
sos tárgyú könyvek is igen számosak, el nem olvashatók tehát a püspök 
vagy a hittanárok által, következőleg diserta approbatioról szó sem lehet. 
Miután pedig ezen könyvek a történelemben, a természeti tanokban, fel-
fedezésekben, stb. igen jelesek is lehetnek, úgyannyira, hogy saját mű-
veltségi kárunk nélkül nem nélkülözhetjük azokat, kárunkat pedig a püs-
pökök nem kívánhatják, tehát tacite approbálják, mert egyházi itészet 
alá sem veszik : következőleg az eretnekek által irt, ex professo nem val-
lásos tárgyú könyveket bün nélkül lehet megvenni vagy olvasni, fenma-
radván mindig a püspöknek joga, hogy megyéjében az ily könyvekre is 
diserta approbatiot követeljen, amit a vegyes vallású országokban mint 
az approbálliatás nehézsége, mint a bűnnek könnyűsége miatt a püspökök 
nem szoktak követelni, s talán tanácsos sem volna, hogy követeljék. Ex-
communicato és halálos bün alatt tiltatik teliát a haeresiarchák minden, 
bármily tárgyról szóló könyveiknek olvasása ; az eretnekek könyvei kö-
zöl pedig csak azoknak olvasása tiltatik, melyek ex professo de reli-
gione tractant, például vallásos lapjaik, kátéik, felekezetükről általok irt 
könyvek stb., a kath. íróknak, vagy más névtelen Íróknak csak azon 
könyveik tiltvák, melyek az indexbe tétettek : az eretnekek által irt nem 
vallásos tárgyú könyvek, péld. pol. lapok stb. tacita episcopi approbatione 
bün nélkül olvastathatnak, hacsak a püspök ellenkezőt nem követel, mint 
péld. Francziaországban, ahol a ,Siècle' újság olvasása a papoknak szigo-
rúan tiltatik. — Ezt a lelkismereti esetről ; de ne gondolja ám, hogy nem 
vétkezhetik, ha az eretnekek nem vallásos tárgyú könyveit rursum-pror-
sum olvasná : itt külső tilalom nincs, de lehet a lelkismeretnek tilalma, 
ha t. i. ily könyv bármiképen árthatna lelki üdvösségének. Az index 
7-ik szabálya oly könyvekről szól „qui res lascivas, seu obseoenas ex 
professo tractant,omnino prohibentur," tiltvák, habár névszerint az index-
be nem is tétetnek. — Egyedül a püspök adhat szabadságot ily tiltott 
könyvek olvasására, vagy megtartására, miután a püspök maga is csak a 
pápától nyert szabadalomnál fogva olvashat ily könyveket, s csak a pápá-
tól megbízatva adhat másnak szabadságot azoknak olvasására. 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk második félévi folyamára, Istenbe vetett bizalommal, előfizetést nyitunk, az eddigi ár-

ral, 5 fr. 25 krral. A neveknek, a lakásnak, és az utólsó postának, melyről a lapot kivánják kapni, gondos 
kiírását kérjük. Az előfizetési megrendelések bérmentve hozzánk czimezendők. ha még a czimszalag is 
beküldetik, biztos utmutatásul köszönettel veendjük. Pest, jun. 1867. Palásthy Pál, 

Lipót-utcza 19. szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL-
Nyomatott Pesten 1867. Ko c a i Sándor által (Érkövv, Galgóezy és Kocsi nyomdájában) Halpiacz és aldunasor sarkán 9. sz. a. 



Megjelenik e lap heten-
kint kétszer : szerdán és 
szombaton. — Az elöfize- I 
tési díj félévre, postán- I 
küldéssel 5 frt. 25 kr., 

helyben 1 frt. 90 kr. o. é. 
RELIGIO. 

KATH. EGYHÁZI, S IRODALMI FOLYÓIRAT. 

Pesten, junius 29-én. o<K 

Előfizethetni minden es. 
k. postahivatalnál s Pes-
ten a szerkesztőnél (Li-
pótutcza 19 sz.) s Kocsi 
Sándor nyomdai irodájá-
ban, (haltér és aldunasor 

sarkán, 9. sz. a.) 

I. Félév. 1867. 

FÁBRY IGNÁCZ , kassai püspök,hosszas és igen fájdalmas betegség után, hétfőn,jun. 24-én,reggel 
5 órakor, ugy mint egy ajtatos keresztény katholikus, aki mindenben és mindig az Isten szent 
akaratját hódolva fogadja, élte 75-ik évében meghalt. Kassai megyének fia. a pesti papneveldé-
nek növendéke, mint hittudor lépett a papi hivataloskodásba, s egész életét a megyei kormány-
zásban töltötte. Plébános lett Monokon, de a püspöki iroda teendőit nem szűnt meg végezni ; a 
esanádi megyébe elvitetvén, boldogult Lonovics József püspök oldala mellett dolgozott. Csendes ^ 
nyugodt lélek, jámbor, szelid sziv, ajtatos keresztény, példás, buzgó pap, szeretettel telt atya volt 
mint püspök. Amerre ment, ahol volt, mindenütt szeretet környezte ; Kassán, amint a megyéből 
távozott, Csanádon: amint a megyébe mint püspök visszatért, kedves emléket, áldott nevet ha-
gyott maga után. A pesti egyetemi hittudori karnak tagja, mely őt 1863-ban félszázados tudori 
oklevéllel megtisztelte, val. b. titkos tanácsos, a vaskorona rend első osztályú vitéze,— mindannyi 
kitüntetések, amelyek érdemeinek elismertetését hirdették. A munka csak az élettel távozott tőle, 
s a munkát imádsággal vegyitette. A breviárium, az olvasó mindennapi imádsága volt. Püspöki 
megyéje nemcsak fő, hanem egyedüli gondja volt, azon lelkek egyike levén, kik amivel foglal-
koznak, azt egész buzgósággal végezik. A nagy tudomány, a széles olvasottság, az ajtatos jám-
borság ő nála rendkívüli alázatossággal, az életben igénytelenséggel volt párosulva. Tudott szi-
gorú lenni, anélkül, hogy szeretni megszűnjék. A hazának hti fia, a királynak hü jobbágya, az 
egyháznak hü liive, munkás szolgája maradt mindig. Jeles tettei közt a kassai megujitott, s régi 
fényének visszaadott székesegyház nagy nevének hirdetője lesz. Az isteni gondviselésnek válasz-
tottja volt, mely őt rendkívüli utakon vezette. 1859-től szenvedő állapotban volt, 1865-ben má-
sodszor, 1866-ban harmadszor érintette a szélhűdés, azóta ágyban feküdt. Szeme világát, szólási 
tehetségét elvesztve, panasztalan béketűréssel hirdette az Urnák könyörületességeit, mig a fent-
nevezett napon, egy uj szélhűdés után fájdalmait bevégezve, az Urnák dicsőségeibe áthivatott. 

Benedictus in aeternum ! 

T A R T A L O M : Gyászhír .— Registrum. — Egyházi tu-
dósítások. — Vegyesek. 

Registrum. 
Nevezetes — úgymond t. Ballagi ur — hogy 

épen azok lobbantják szemünkre, hogy status in 
statu vagyunk (a gömöri ref. egyházmegye névte-
len tudósítója kiáltott legelsőbben föl igy : „egyházi 
életünkben.mennyi status in statu !'') kik egyházi con-
stitutiójuknál fogva az állam fönállhatása föltételeivel 
ellenkező (?) (mily incrimináló denunciatió !) törvé-
nyeknek hódolván (igenis, mi engedelmeskedünk a 
lelki ügyekben intézkedő egyházunk törvényeinek, 

melyek a hazáéval nem ellenkeznek, nem ellenkez-
hetnek ; hisz utóbb maga t. ellenfelünk is bevallá, 
hogy „az állam működése anyagi, külső dolgokra,— 
az egyházé pedig szellemi, lelki dolgokra irányul/ ) 
csakugyan statust képeznek a statusban (már hogy 
képeznénk, ha az egyház szellemi terének respectál-
tatását követeljük?) s ezért az ország törvényeske-
désével szemben is nem átallanak (honárulás-e ez?) 
igy szólani: „Van nekünk pápánk, van nekünk a-
postoli fejedelmünk, vannak püspökeink!"1) Hor-
rendum dictu ! Váljon bir- e az ország törvényhozó 

J) Prot. 1. 1866, 24. sz. I860, 38. sz. 1866, 45. sz. és 
ismét 24, sz. 
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testülete a csalhatatlanság attribútumával ? Hisz t. 
ellenfelünk még a hit dolgában sem ismer el hibáz-
hatatlan tekintélyt. És mégis azt látszik kivánni, 
hogy mi, szemben az országgyüléssel,elfojtsuk meg-
győződésünket. I ly föltétlen meghódolást jogtalan-
ság követelni. Deák Ferencz, midőn 1865-ben a haza 
némely vidékéről kérdést intéztek hozzá, hogy szük-
ségképen megválasztassanak-e az 1861-i követek? 
„nem"-mel felelő válaszában többi közt kinyilatkoz-
tatá, hogy „a képviselők saját egyéni meggyőződé-
sök szerint járván el, mindamellett, hogy őket a 
nemzet bizodalma választotta, fontosabb kérdések-
ben is megtörténhetik, hogy a képviselő többségé-
nek véleménye lényegesen eltér a nemzet többségé-
nek véleményétől." 2) 

„A catholicismus mint istitutio, intézményeit 
(mindenesetre a lényegesekben) változhatatlanoknak, 
és örök időkre szóioknak tartván, a modern világ 
sociabilitási elvével merő ellentétben áll"3) úgymond 
t. Ballagi ur. Már bizony mi nem tagadjuk, hogy a 
catholicismus csakugyan merő ellentétben áll, a mo-
dern világ elvével, melynek eredményei a szuronyok-
kal eszközlött annexiókban (Franczia-, Olasz- és Bur-
kusország mindennek szembetűnő példáit adák) az 
úgynevezett természetes határok erőhatalommali 
kiigazításában, a fegyveres hadsereg nyomása, és a 
minden áron acquirálni törekvő kormányok és par-
lementek machinatiója alatt végbemenő általános 
népszavazatban, és a mondva csinált nemzetiségi 
ügy ököljoggali elintézésében nyilvánulnak. 

Tudjuk, hogy a lapok szerint a politikai fog-
lyok száma Olaszországban 60 ezerre rug. Oly kö-
rülmény, mely épen nem bizonyítja azt, hogy azon 
annexiók valójában a közakarat folytán létesültek. 
Innen magyarázható az, hogy t. Újházi László prot. 
menekült hazánkfia, 1 8 4 % sárosmegyei főispán és 
egyszersmind utóbb mint Komárom várában teljha-
talmú — épen nem erélytelen — kormánybiztos, 
„az éjszakamerikai államok részéről rábizott anco-
nai consuli hivataláról, noha négyezer dollár évi 
fizetés járt vele, leköszönt, mivel elvei, úgymond a 
Hon 4 ) — ellenkeztek az olaszkormány elveivel." 
Tisztelet becsület, de igazság is t. hazánkfiának. A 
magyar egyeneslelküség nem nézheté a jog álczája 
alatt űzött piemonti jogtalanságot. 

„Minek hiányát érzi az ujabb társadalom? 
kérdi Planche. Ki kell mondanom — igy szól — 

' ) P . Hirnök 1865, 240. sz. 
3) Prot. 1. 1866. 24. sz. 

hogy az erkölcsi érzés hiányzik benne. A siker ara ' ja 
a világ tetszését; ki gondol a tettek erkölcsi értéké-
vel? A sokaságnak eszébe sem jut kárhoztatni, aki 
jogtalan eszközökkel boldogul. A bevégzett tényt a 
jog rangjára emelik." 3) U g y van. íme nem egyha-
mar volt népszerűtlenebb kormányférfiu Európában 
mint Bismark, ki a törvényhozással ujjathuzva, 
szemtől szemébe monda neki néhány évvel előbb, 
hogy az erőhatalom a jog fölött áll. És nem csak a 
parlement és Burkusország, de az egész világ, mint 
zsarnoktól elfordult tőle. És mi történék? Az, hogy 
az 1866-i győzedelmes hadjárat után majdnem iste-
nitő ovatiókkal fogadák őt a csatatérről hazatérőt, 
addig űzött kényuralmát utólagosan jóváhagyák, 
jól tudván, hogy csak annálfogva rendelkezlieték a 
nemzet pénzével és vérével korlátlanul, gondosan 
eltitkolt czéljának elérésére. Es most ugyanazon 
Bismark ünnepelt államférfiú, dicső szabadsághős, 
nemcsak a tetemesen megnagyobbodott Burkusor-
szágban, de másutt is, oly annyira, hogy most itt 
is, ott is a hirlapok nem győzik magasztalni, holott 
azelőtt mindegyre gyalázták. És most ugyanazon 
törvényhozó testület, mely Bismarkkal mint törvény-
szegővel előbb szembeszállt, rendre szentesiti az erő-
szak jogával annectált országok bekebelezését. Ily 
tények láttára hiában mondja t. Ballagi u r : „Kép-
zelhetni-e szembeszökőbb absurdumot — igy ir 
— mint midőn a .Religió' szerkesztője a nép aka-
ratából létrejött alkotmányos kamrát, épen oly zsar-
nokinak, sőt zsarnokibbnak festi, mint akármely 
absolut hatalmat?"6) Mintha bizony, mint a fölhozott 
példák tanúsítják, az alkotmányosnak nevezett par-
lementek is, ha de nobis sine nobis önkényüleg, a 
sikerre és nem a jogra nézve határoznak, nem lehet-
nének épen oly zsarnokiak, sőt zsarnokiabbak, mint 
az absolut uralkodók, ha hivatásukkal visszaélni 
akarnak. 

E lehetőséget épen nem lehetetleníti a modern 
világ. Hisz épen „korunkban a siker — igy szóla 
b. Eötvös Szalay L. fölött tartott emlékbeszédében — 
eltakar minden gyalázatot." „Napjainkban — irja 
b. Kemény Zs. — a bevégzett tények imádása a 
szentesitett jogokat háttérbe szoritja." ") Ennek követ-
kezménye, hogy „már sem hagyomány, sem becsü-
let, sem ünnepélyesen lekötött szó többé nem köte-

») Hon 1866, 225. sz. 
s) Buda-pesti szemle 1858, I köt, 291. old. 
«) Prot. 1. 1866, 42. sz. 
7) Napló 1859, 289, sz. 



lez. Európában a rend, törvény és jog fölbomlott, 
elveszett. Nincs már nemzetközi jog, és biztonság ; 
a kis államok a hatalmasabb prédájára vannak ha-
gyatva. Aki egy königgräczi csatát tud nyerni,annak 
ellenében a kis államoknak csak egy választásuk 
van, csak egy szövetségesük — a halál."8) És vajmi 
különös! e becses lapok im ezen világnézetében, még 
a londoni ,Times', ezen ugyancsak scrupulosusnak 
nem mondható világlap is, osztozik, midőn consta-
tálja hogy: „a politikai erkölcsiség alapjai megren-
dittettek. Nincs többé — mond — Európában poli-
tikai rend. A Poroszország és Austria közti viszály, 
a nemzetközi jog valamennyi korlátait lerontotta. A 
világ egy nagy osztriga, melyet a hatalom karddal 
bont föl a maga számára. A becsvágy nem ismer 
más korlátokat, mint saját tehetsége határait. U g y 
látszik, egész Európának nincs más dolga, mint fel-
fegyverkezni. Az ölés mestersége Europa kizáróla-
gos iparává készül lenni."9) íme a modern világ élet-
hű képe ! 

„Ugy látszik (nem is való-igaz ám) a tiilsó ol-
dalon (ez a mi czimünk) nagyon helyesnek talál-
ják amaz ismeretes közmondást; monachorum est 
murmurare, abbatisest non curare. Nagy ideje, hogy 
amaz abbási szerepnek vége legyen" mond t. Bal-
lagi ur. „Igen van nekünk — hangsúlyozza — ki-
váltságos jogunk, az igazságtalan nyomás ellen be-
szélhetni (érti az áttérést, a vegyes házasságokat, 
és az ezekből származó gyermekek neveltetését sza-
bályozó törvényeket, és a katholikus i t jaknak a 
protestáns iskolákba való járhatást tiltó rendelete-
ket), a kath. clerusnak pedig (ime általában kárhuz-
tatja egyházi rendünket, és nem különözi el az al-
sót mint hazafiasat a felsőtől, mint ellenkező érzüle-
tütől, t. Kovács Alb. és Farkas József urak tacti-
kája szerint) meg van az a közönséges joga, hogy 
ő megcselekedhetik, amint neki tetszik." 10) Mi ez 
egyéb, mint ujabb alaptalan vád: mintha mi ké-
nyünk kedvünk szerint bánhatnánk el prot. atyánk-
fiaival, kiket t. ellenfeleink zúgolódó szerzetesek 
képében tüntet föl. minket meg mint velők nem tö-
rődő apátokat. ,Nagy ideje, hogy amaz abbási sze-
repnek vége legyen,' igy leczkéztettetünk azáltal, 
ki lapjában a katholikus papokat csalókul is figu-
ráitatja egy párbeszédben, — ha kell idézendem is 
azt, — ki ujabban is a hohenstaufi császárok korá-

8) Religio 1866, II. 27. sz. Havi szemle. 
9) P. Napló 1866, 264. sz. 
, 0) Prot. 1. 1866, 24. sz. 

ról irva, és a pápaságot legvérengzőbb harczok kö-
zötti világuralomra való törekvésről vádolva, egy 
német költő után igy köszönt ránk : 

Csal a papság szent ruhában. 
Hogy ő áldja Isten helyett 
Az emberek sziveit. 

Pedig ha a közéletben, ha valaki embertársát becsü-
letében megsérti, becstelenségi pör ut ján bűnhődnie kell ; 
váljon nem sokkal több figyelmet érdemel-e Magyarország 
összes katholikus clerusa ? Oportet esse memorem. Minden 
inkább, csak nem épületes, ha annyira átengedi magát irá-
nyunkban egy lapszerkesztő a szenvedélyes gyűlölködés-
nek. Szolgáljanak inkább neki zsinórmértékül ezen saját 
szavai : „Lesznek talán (sőt vannak is, mikép saját tapasz-
talásomból mondhatom,) kik a köztem, és a ,Religio' szer-
ke sztöje között folytatott vitát gyakorlat i lag meddőnek (sőt 
ha visszhangra találna igen is buján előteremtené a viszály r,) 
s ennélfogva haszontalannak ta r ta tand ják ; sőt lesznek, (van-
nak akár hányan is t. prot. atyánkfiai között) akik ugy vé-
lekednek, hogy a jelen politikai szomorú helyzetben, ily val-
lási viták a felekezetek közt meghasonlást, egyenetlenséget 
szülnek, s igy ahelyett, hogy nekünk protestánsoknak hasz-
not hoznának, csak szeretett édes hazánknak válnak ká-
rára ." 1 1) Nagy ideje, hogy valahára vége legyen azon, ami 
lelkismereteinken hatalmaskodni, bennünket megfélemlí-
teni, és lehurogatni akaró szereplésnek ! 

„Két dolog van a világon, melyért minden keresztény-
nek szoros kötelessége helyt állani, és ez az : igazság és 
szabadság".(B1 ois-i Péter.) Ez t ta r t ja e sorok írója is szeme 
előtt, ez vezérli igénytelen tollát is mindenkor és minden-
ben, különösen midőn tévnézeteket lát terjesztetni, melyek 
a való-igazzal homlok-egyenesen ellenkeznek. Ezek sorában 
főhelyen állanak ezen oly gyakorta odavetett tételek : „Pro-
testáns és nemzeti szabadság egybeforrt, elválaszthatatlan 
fogalom" „alkotmányosság és protestantismus — mond t . 
Ballagi ur — ikertestvérek."1 2) Bízvást kérdezhetné itt 
akárk i is : váljon sz. István, sz. László, és általában a hit-
újítás előtti dicső nemzeti királyaink absolut uralmat gya-
koroltak-e az ország fölött? és váljon alkotmányosságunk 
legsarkalatosabb biztositékát — az a rany bullát is, a pro-
testantismus vivta-e k i ? Mig ez létre nem jött ,sic volo, sic 
jubeo' módjára, ,de nobis sine nobis' engedte-e a szabadság-
ért élni halni kész magyar magát kormányoztatni ? Ilyes-
mit föltenni, annyi, mint a történelmet meghazudtolni, any-
nyi, mint ős apáink dicső emléke ellen véteni. Nem ugy 
nyilatkozók ezelőtt néhány évvel t. Ballagi ur. „Semmi sem 
távolabb tőlünk — irá — mint az, hogy az egész nemzet-
nek közös ügyét, valamely felekezet vagy osztály kiválóla-
gos ügyének tartsuk, és különösen a protestantismust, a 
nemzeti törekvések zászlóvivőjéül föltolni erőlködnénk." ' 3 ) 

Különben már ennekelőtte leghitelesebb kútfők nyo-
mán részletesen megmutattam, hogy a scandináv államok-

'•) Prot. 1. 1866, 42. sz. 
,Család lapja' protestáns heti közlöny 1866, 1-sö sz. Prot. 1. 

1866, 1-sö sz. 
'3) P . Napló 1860, spber. 7-i sz. 
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ban, Dán- s Svédországban, Német- és Angolországban, 
Svajczban, és mindenütt, hol a hitujitás uralkodó államegy-
házat szervezett, a bibliát és kardot egy kézbe téve, hogy 
mondám, ennek folytán mily alkotmánytalan, sőt szolgai ál-
lapotok jöt tek lé t re ; hogy igy történeti adatok, tényigazsá-
gok bizouyitsák b. Eötvös József emez állítását : „Ha vizs-
gáljuk a befolyást, mit a reformatió gyakorolt a polgári sza-
badság elvére, ugy találandjuk, hogy az mindenütt fölötte 
kár tékony vala ; s hogy az absolutismus csak a reformatió 
által ju tot t tökéletes győzelemre, a szabadság elenyészte 
mindenütt összeütvén azzal."1 4) Sok még a registrálaudó 
tárgy, ez utolsó állítás is komoly észlelésre méltó, s mikint 
b. Eötvös állitá, állítják, bizonyítják azt elvitázhatatlau tör-
téneti adatok, melyeket, ha az Isten éltet, hazánk, egyhá-
zunk becsületének érdekében registrálni a második félév-
ben, el nem mulasz tandom. — (Fo ly t . ) Devics József. 

EGYHÁZI TUDÓSÍTÁSOK. 
Cs. ap. kir. Fölsége a magyar cultusminister előterjesztésére 

S z a b 6 I m re felsö-iszkászi plébánost, s az országgyűlésen pápai kerü-
leti képviselőt a magyar cultusmiuisteriumnál osztálytanácsossá kine-
vezni méltóztatott. 

P E S T . jun . 23 án. A pesti főreáltanodai tanulók javára 
alapítandó különösztöndij tőkéjéhez legújabban (f.-évi april 
10-én) főt. Bartakovics Béla egri érsek ő exciája 25 forinttal 
járulni kegyeskedett. 

Midőn ezt a t. közönség tudomására jutatni szerencsém 
van, legyen szabad néhány szóval felujitnom ezen szándékolt 
ösztöndijalapitvány keletkezési mozzanatait. 

1865-ki junius 9-én részesült a pesti főreáltanoda azon 
szerencsében : hogy urunk királyunk ő Felsége magas láto-
gatására méltatá ezen intézetet. Ennek emlékezetére enge-
délyt kér t és nyert alulirt egy ösztöndíj-alapítvány gyüjthe-
tésére a volt m. kir. helytartó-tanács 1865-i julius 31-én 
48607. sz. alatt kelt kegyes intézvénye által, azon föltétel 
alatt : hogy az ösztöndíj czime iránt csak akkor fog intézke-
dés tétetni, lia tetemesebb összeg, legalább is 1000 frt gyül 
össze, addig pedig a begyülendő kisebb-nagyobb összegek 
a pesti t akarékpénz tá rba teendők, időnkinti jelentéstétel kö-
telezettsége mellett. 

Az 1866-ki julius 25-ig begyült összegekről, összesen 
497 frt 14 krról, a takarékpénztár i könyvecskék bemutatása 
mellett jelentést tettem a volt m. kir. helytartó tanácshoz, 
valamint e jelentés részletes tételei szerint a tavali XI I . ta-
nodai tudositványban is a nyilvánosság előtt megjelent. 

Ujabb rendelet szerint az ösztöndíj-alapítványi pénzek 
őrzése a pestvárosi letéthivatalra ruháztatván át, a fönebbi 
összeget tartalmazó takarékpénztár i könyvecskék, valamint 
az azóta begyült, a fönnebb említett 25 frttal együtt 40 fr tnyi 
összeg is a városi letéthivatalnál őriztetnek, ahová alulírott 
minden begyülendő kisebb-nagyobb adományt azonnal be-
szállitni kötelességének ismeri. 

A teljes összeg eddig csak 537 frt. 14 kr ra emelkedett. 
A kivánt 1000 frttól még távol állunk. 

!*) L. ,Religio' 1864, II. 51, 52. sz. A 19. század ut. esz. bef. 
I. 448. 

Az 1865-i szép juniusi napokban keletkezett bennem 
a gondolat, hogy intézetünk a király ő Felsége nevére czi-
mezendő ösztöndíj-alappal bírhasson, s ime két évvel később, 
ismét a juniusi szép, örökemlékezetü napok még nem látha-
ták e remény teljesültét. 

Amit a király ő Fölsége az 1865-i juniusban Budapes-
tet örvendeztető látogatásával megkezdett , 1867. junius ha-
vában szerencsésen és dicsőn befejezte. 

E két nevezetes időpont emlékezetének megörökithe-
tése végett járulok ujabb esedezéssel az adakozni képes hon-
fiak és honleányok nagylelkűségéhez : méltóztassanak ke-
gyes adományokkal lehetővé tenni, hogy legalább 1000 fo-
rintig egészüljön ki a szándékolt ösztöndijalap, hogy intéze-
tünk egy királyi ösztöndij-nak czimezendő alapítvány bir-
tokába juthasson, s hogy ennek jótéteményét valamely sze-
génysors u derék tanuló mielőbb élvezhesse ! 

Minden bármi csekély adományt köszönettel fogadok 
s átszállitom azonnal a pesti letéthivatalba. 

Hazánknak most inaugurált dicső időszakát hadd je-
lölje ily nagylelkű emlékalapítvány is, hadd élvezze az utó-
kor örökké hálás emlékezettel ! 

Kelt Pesten 1867. junius 15-én. 
ISey Ferencz. 

főreáltanodai igazgató. 

E S Z T E R G O M , jun. 19, Ma utazott ő herczeg3ége 
Romába. Magával vitte a remekművű ereklyetartót, melyet 
papsága, káptalana nevében ő szentségének ajánl fel. A 
csaknem két láb magas góthizlésü monstratoriumféle erek-
lyetartó Lippert országos hirü építész rajza után készült. 
Anyaga ezüst, erősen aranyozva, került kétezer forintba. 
Legfelül van a Bold. Szűz szobra, lejebb szent Erzsébeté, 
környezve szent Margit és Kinga szobraitól. Közepén rácso-
zatos fülkében kék zománczu hátlapon vau három angyal-
alak, melyek szent István, szent László és szent Imre erek-
lyéit ta r t ják . A fülke mellett szent Adalbert és szent Gellért 
szobrai láthatók. Másik oldalon szintén rácsozatos fülke van, 
melyben zománczos magyar czimer alatt a következő felirat 
olvasható : 

P . M. 
P i o IX. 

Fort i Fideli. 
Beatum exitum gloriosorum fidei propagatorum 

ss. Petri et Pauli 
concinente orbe catholico 

Solemnius celebranti has fidei in Hungar ia propagatorum 
reliquias 

Joannes Simor P. Pr imas R. Hungáriáé 
A. Ep. Strigoniensis cum suo. M. Capitulo universoque 

clero ac populo de intimae venerationis ergo de 
genu offert MDCCCLVII . 

Az esztergomi káptalan 3 áldozárt tekintélyes összeg-
gel látott el, hogy Romába mehessenek. Egyikök az ünne-
pélyen lesz jelen, kettő pedig, tanárok lévén, csak a szün-
napokon mehetnek az örök városba, hol hosszabb ideig te-
hetnek tanulmányozást. A főkáptalan ezen nagylelkű elhatá-
rozását egyetemes aplausussal fogadta a közvélemény. Ó 
herczegsége szándékozik egy Diplomatorium Eccae Strig0_ 



niensis gyűjteményt adni ki ; ama két megyei historicus, kik 
összeállítására vállalkoztak, dolgoznak immár, s egyikök 
Romába indul, hol bizonyosan több okmányt fog találni, 
mint amit Theiner adott ki — Sartori bécsi könyvárus csak-
ugyan nyit könyvkereskedést városunkban, nem csak hogy 
könnyebben juthassunk külföldi könyvekhez,hanem hogy kü-
lönféle könyvkiadási vállalatokba kezdjen. Ugy látszik, hogy 
napjainkban minden könyvkiadásnál a bizonyos veszteség 
az egyedüli honorarium. A növendékpapok magyar e. i. is-
kolája által kiadott „Lydia" nemsokára megjelenik, az elő-
fizetők szép aczélmetszetü képpel lepetnek meg. A mult 
napokban gr. L. vadász-főhadnagy szivbe lőtte magát, a 
segéd-lelkész temette el, mert a szokásos orvosi bizonyít-
vány, hogy elmehiány vagy elmebetegségi rohamban kö-
vette el, ezen alkalommal is kiadatott. 

A lopások, mikről a fenyegető éhség folytán féltünk, 
nem oly gyakoriak, mint gyanítottuk. Az isteni gondosko-
kodás egyik földi eszköze volt a megyei inségbizottmány 
körültekintő intézkedése, és a tagoknak tapintatteljes ügyes-
sége a szeretet adományainak elosztása körül. bg. 

MISKOLCZ, jun. 19. Mint a miskolczi nemzeti cassino 
tagja, bepillantok én is olykor-olykor a „négyszámu" lapba, 
tudván, mily nagy barátja az a catholicismusnak. Alig van 
száma, melyben az ember a legroszakaróbb és sértőbb czik-
kekkel nem találkoznék e magát democraticusnak mutató 
lapban, melyek mintegy parancsszóra irvák a catholicismus 
és szolgái, különösen a főpásztorok gyalázására. Mintha 
minden elégedetlen, roszakaratu rabulista, társadalmi 
felforgató Frankenburg lapjához szegődött volna. Már eddig 
is eléggé kimutatta tigrisfogait ; de ugy látszik, hogy az 
még kevés neki ; napról napra jobban edzi magát a demo-
cratia álköpenye alatt a fenálló társadalmi rendszer felboly-
gatására. Azaz egy mégis szép benne, hogy nyiltan kimu-
mutatja társadalomellenes czéljait. Egyébiránt nem csudál-
kozhatunk raj ta nagyon, oly emberek irják vezérczikkeit — 
amint az „Egyh. lapok"-ban olvassuk — kik még az isko-
laport sem rázták le magokról, kik a sallangós szólamok-
ban keresik a hatást s nem az érvekben. — Minden intéz-
ménynek vannak fény- és árnyoldalai, igy vannak a szabad-
sajtónak is, midőn egy clique betolakodik az irodalom szen-
télyébe s rokonczátlan handabanda módon neki ront min-
dennek, mi szent és jogos, és a maga éretlenségeit mint 
valami mennyből alászállt nagyszerű bölcseséget akar ja 
a legmerészebben érvényre juttatni. Én, mint független ma-
gyar ember, tisztelem a szabadsajtót, de csak ugy, ha az 
magasztos hivatásának megfelel, ha a népek okszerű felvilá-
gosítására, nem pedig megrontására törekszik. „Nincs is a 
sajtószabadságban semmi veszélyes, — irja a ,P. Hirnök' ez 
évi 137. számában — mig annak határát kölcsönösen a jog-
érzet, törvények tisztelete és az állam existentiájának 
érdeke szabja ki ; de midőn egy fanaticus párttöredék orga-
numai vétkes és felségsértő izgatázok által nyiltan szaka-
dási hajlamokat, gyűlölséget s elidegenülést gerjeszteni s 
ápolni megátalkodottan törekszenek, — ez már túlmegy 
minden józan sajtószabadság, túl a közbiztonság igényein, s 
ily aljas és bűnös visszaélést a társadalom legszebb s legne-
mesb jogával öngyilkosság nélkül semmiféle állam nem tűr-

het." Ezt a ,P. H.' a horvátországi lapokról mondja, melyek 
fájdalom ! még most is, midőn felséges fejedelmünk sz. István 
apostoli királyunk ezredéves koronájával magyar s egyúttal 
horvátországi királynak is meg van koronázva, izgatnak ; de 
ugyanaz illik néhány magyar, különösen a „négyszámu" 
lapra is, mely egyház- s társadalomellenes czikkeivel folyton 
izgat a kath. egyház s igy az állam existentiája ellen is. 
Mert mi tart ja össze az államokat, mi fékezi a szenvedélye-
ket, hogy kártékonyán ki ne törjenek, mi tar t ja meg a né-
peket a köteles engedelmességben a fejedelmek s a kormá-
nyok irányában, ha nem a vallás s annak őre az egyház ? 
Ki tehát ez ellen, annak megrontására, fölforgatására 
tör, maga a az állam existentiája ellen tör. Hiába kiáltja 
naponkint a „négyszámu" lap, hogy tiszta, democraticus 
érzelemből a nép javán munkálkodik. É r t j ük mi az ilyen 
szólamokat. Ily szólamok alatt rendesen más, sokszor 
aljas, sőt veszélyes tendentiák lappangnak. Józanabb és 
szentebb democratiát soha senki sem hirdetett, s nem is fog 
hirdetni, mint az Istenember, mit az egyház, mint tanainak 
jogszerű örököse, minden időben hirdet. Hiába erőködnek a 
„négyszámu" lap matadorjai más társadalmi alapokat le-
rakni, összeomlanak azok, mint a kártyavár. Hogy támadá-
som e lap ellen nem pusztán ellenzéki gyűlöletből ered, 
vegye kezébe bárki annak 84-ik számát, és meglátja, hogy 
szavaim ugyanis igazoltak. Olvassa el bárki „Demokratikus 
elmélkedéseit." Igy kezdi e hirhedt újság czikkét ; „A sokat 
mutató, semmit nem jelentő fény, a szertartások azon chao-
tikus szövedéke, mely elmámoritja a fantáziát, — azon 
középkornak voltak főjellemvonásai, melyben a nép szolga-
ságát csak butasága, a nemesség vadságát csak gonoszsága 
multa felöl. Azon óriási büntanyára, melyet „középkori 
Europa" név alatt ismer a történelem, mystikus fátyolát te-
rité az egyház, hogy istenségének csalóka fényével takarja 
el a való rideg sötétségét." 

„A koronázás bonyodalmas szertartásaival e középkor 
emlékét idézte lelkünk elé! Mindenütt fény, pompa, mely 
csak a kasztok létezését hirdeti, mindenütt ott állnak a sö-
tétség bajnokai, hogy meghazudtolják a 19. század korszel-
lemét." 

Hogy kik ezek a „sötétség bajnokai" a derék czikkezö 
szerint, a t. olvasó az alább idézendő sorokból magától is 
megtudja. 

Kénytelenek vagyunk az egész rabulisticus czikket 
ide iktatni, hogy lássa a szives olvasó a szabadsajtó egyik 
gyönyörű termékét. 

„Ha több e koronázás puszta szertartásnál,— igy foly-
tat ja tovább — ha van közjogi fontossága, — akkor nem 
hagyhatjuk szó nélkül a szombati eseményeket. 

Ha már nem tudunk ellenni ily szertartások nélkül, 
— azok fökelleke az, hogy megfeleljenek a kor eszméinek ; 
állami szertartásoknál kell, hogy azok megfeleljenek az ál-
lamintézményeinek, alkotmányának. 

Amerikában senki sem fog az elnöknek, bár csak 
szertartásból is, bibort aggatni vállára; Törökországban 
senki sem fogja kivánni, hogy a sultán megesküdjék az al-
kotmányra, mely nem létezik, — a szertartások mindenütt 
megegyeznek az állam intézményeivel, a kormányforma ter-
mészetével, — s váljon megegyeztek-e a szombati szertar-
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tások Magyarország alkotmányával s kormányformájával ? 
Nem akar juk apróra venni a szertartások minden 

részleteit, csak egy nagy kiáltó anomaliára kell fordítanunk 
a közönség figyelmét. 

Nem illetett-e kellemetlenül minden felvilágosodott (?) 
embert, hogy azon országban, hol az egyház a törvény ere-
jénél fogva alája van rendelve az államnak, hol a minden 
bevett vallásfelekezetek teljes jogegyenlősége törvényben 
ki van mondva, — s e bevett-féle korlátozás megszüntetése 
elvben a törvényhozás által már elhatároztatott, — hogy itt 
a koronázás nemcsak templomban megy végbe, hanem ab-
ban főszerepet az egyház szolgái visznek, még pedig nem 
minden, hanem csak a törvény ellenére még mindig kivált-
ságos egyház szolgái? 

Minden lépten-nyomon a püspökök functióira bukka-
nunk, a sötétség eme bajnokai állnak első sorban, s veszik 
körül azon királyt, ki az 1848-ik alkotmányra megesküszik. 

Persze komikus dolog lett volna a katholikus, protes-
táns, zsidó stb. templomokban mindannyiszor megkoronázni 
a királyt, mi a jogegyenlőség következménye volna; de ehe-
lyett nem templomban, hanem szabad ég alatt kellett volna 
a koronázásnak végbemennie, s vagy egy püspöknek sem, 
vagy valamennyi vallás főpapjainak abban részt venniök. 

Ahol az állam fel van mentve az egyház gyámsága 
alól, mi törvényeinkben megvan, de a gyakorlati életben 
nem, ott állam és egyház két különböző dolog. Az állam fel-
ügyeleti jogot gyakorol az egyház felett, de ennek nem sza-
bad annak ügyeibe avatkozni. 

Mert azon kifogás, hogy a magyar király apostoli ki-
rály, nem nyom semmit a latban. (Ugy ! )E czim elveszté ér-
telmét s nem több már puszta czimnél. Ha pedig ezt tagad-
játok, ám nézzétek a históriát, mely szerint e czim nem mást 
jelent, mint a magyar államnak az egyház feletti souverai-
nitását. (Dehogy.) 

S mégis oly szertartásokkal koronázunk, hogy az ide-
gen szemlélőnek önkénytelenül azt kell rá gondolnia : — ez 
a nép átaludta az 1848-ik évet." 

Eddig a hirhedt elmélkedés. Elolvasván ezt egy jó ér-
zelmű katholikus, lehet-e, hogy föl ne forrjon minden erei-
ben a vér, midőn egyházát ily nyilvánosan meggyaláztatni 
látja, főpapjait, kiknek az alkotmány kivivásában oly nagy 
részök s érdemök van, éretlen elmék által a „sötétség baj-
nokainak" nyiltan gunyoltatni olvassa? Es ezt jegyezzük 
meg jól, mind a józan democratia neve alatt teszik. Ha ilyen 
a „négyszámu" democratiája, vigye Chinába, Magyarország-
ban nem fog vele czélt élni, A nép, melynek nevében hány-
kolódtok, megérti végre is iizelmeiteket, s meg fogja tudni 
különböztetni őszinte barátjait az álbarátoktól, kik a barát-
ság álczája alatt csak romlását, szerencsétlenségét okozzák. 
A communismus és szabadkőmivesség democratiája az, — 
bármikint takarjátok is, kilóg a lóláb alóla. 

Ezen „enfants teriblesek" uj tant hirdetnek nekünk 
katholikusoknak, melyet ez egyházi jogban hasztalan kere-
sünk. E czikben világosan kimondják, hogy a törvény ere-
jénél fogva alája van rendelve az államnak. Ez általában 
van kimondva, — általában tagadjuk azt. Qui bene distin-
guit,bene docet. Igen alá van vetve a földi,anyagi dolgokat (?) 
illetőleg, de nem föltétlenül ezekre nézve sem. Van bizonyos 

szabály,mely a két,t. i.egyházi s világi hatalom egymáshozi vi-
szonyt határozza meg. Szellemi hatalmára nézve pedig az egy-
ház mindon világi,íföldi hatalomtól független. Egyébiránt tud-
ják meg azon ifjú hősök, hogy a világi és egyházi hatalomnak 
karöltve kell járniok, ha hivatásukat, melyre az Istentől 
rendeltettek, be akar ják tölteni. Mihelyt egyik, vagy a má-
sik jogkörét túllépi, beáll a zavar s a társadalmi rendszer 
fölbomlása. Ezt a tapasztalás napjainkban, fájdalom ! elég 
bőven bizonyítja azon országokban, amelyekben az állam-
hatalom az egyházat szolgájává alacsonyította, vagy lealázni 
törekszik. Ezt akar ják a „négyszámu" lap óriásai — ugy 
látszik — kedves magyar hazánkban is elérni ; de bizunk 
a Gondviselésben, hogy tervök zátonyra jut . Hagyják az 
egyház fegyelmi rendezését annak illetékes közegére, és ne 
ártsák magokat oly ügybe, melyhez annyit értenek — mint 
a hajdú a harangöntéshez. Ha reformokra van szüksége az 
egyi.áznak, megteszi azt, bizton reméljük, magától is. Es 
ugy hiszszük, nem szorult a magyar kormány sem e tekin-
tetben e lap jóakaró (!) tanácsaira. 

A magyar kir. kormányról fölteszszük s bizton remél-
jük, miszerint a sajtószabadság örve alatt nem fog eltűrni 
ily rokonczátlankodásokat, melyek a törvény s állami rend 
fölforgatására irányozvák s melyek könnyen magát a kor-
mányt is corcpromittálhatják. (Ebben a kormány keveset 
vagy semmit sem segíthet. Szerk.) 

A koronázási ünnepet Miskolcz r. kath. alsó-egyháza 
is megtartotta; főt. Beller József apátur teljes ségédlettel 
mutatta be a vérnélküli áldozatot az egek Urának, hogy 
azon frigy, mely a magyar király s nemzet között e napon 
hazánk fővárosában köttetett, állandó és szilárd legyen mint 
a gránit, és semmi ármány szét ne szakithassa. A szentmise 
részeire az avashegyi taraczkok viszhangoztak. Jelen voltak 
bár kevesen tek. Borsodmegye és városunk tisztviselői, ugy 
szinte a cs. kir. katonaság is. 

Ez évi , Religio" nem tudom melyik számában értesi-
tettem a t. olvasó közönséget, hogy Miskolczon egy helv. 
vall. fillér — vagy nőegylet alakult,czélül tiizve ki magának 
a szegényebb helv. v. tanulóifjakat segélyezni. E felekeze-
tes egyletet már keletkezte idejében senki sem helyeselte, 
hanem mindenki átalánosnak szerette volna látni. Most egy 
másik keletkezett, mely átalános egész borsodmegyére, és 
minden vallásfelekezetre kiterjedő lészen. Elnökéül főispá-
nunk neje választatott meg. Alapszabályai még nincsenek, 
ha meglesznek elküldöm. E nőegylettel kapcsolatba hozni 
aka r j ák a szintén most létesült szegények ápoldáját, mely-
nek javára 1861-ki feledhetlen első alispánunk özvegye 
Bük Zsigmondné, született Sebe Teréz ö nsága 7000. o. é. 
ftnyi telket ajándékozott. Fogadja ezért ő nsága a nemes ön-
tudat érzetén kivül, a szegények, árvák s özvegyek háláját ! 

Biztos értesülés nyomán ő nagyságának egy, ínég na-
gyobbszerü szándokáról vettünk tudomást. Boldogult férje 
s egyetlen, legszebb korában elszenderült fia halála után 
azon eszmének él. hogy azoknak emléket állit, még pedig 
aere perennius. És ez emlék egy parochiának Hejő-Bábán 
való megállapitása lenne. Ugy halljuk,hogy e czélre egy szép 
tagot s 20,000 forintot oszt. értékben szánt. E kegyeletes 
szándékot — ugy hiszem — fölösleges bővebben illustrálni. 

— m — 
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ROMA, jun. 17 én. Tegnap a bibornokok és az ide 
megérkezett püspökök hódolni mentek a szentatyához, s üdv-
kivánataikat tolmácsolandók, mert jun. 16-a IX. Pius pá-
pává történt megválasztatásának emléknapja. Patrizi, a bi-
bornokok dékánja tolmácsolta a kath. világ, különösen pe-
dig a bíbornoki és a püspöki testület óhajtásait, és hódolati 
érzelmeit. A szentatya válasza, kivonatban ez volt : „Elfo-
gadom a szerencsekivánatokat, melyek nekem ez alkalom-
mal is tétetnek. A társadalom jelenleg oly körülmények 
között van, hogy ha emberi segélyen kivül másra nem szá-
mítanánk, búslakodásnak kellene magunkat átadnuuk. Sok 
a téveszme, melyek az erkölcsi rendet felbontják, s egyete-
mes dulással fenyegetnek. Ez a kidicsért haladás, ez a ma-
gasztalt egység. Gondolják,hogy ha a két elvet a társadalomra 
alkalmazzák, azonnal paradicsomot fognak hozni a földre. 
De épen a paradicsomban vétkezett az emberi kevélység, 
melynek gyászos következései alatt ma is szenvedünk még ; 
ugy ezen elvek is az emberi kevélységtől sugaltatott nyo-
morúságon kivül mást nem szülhetnek. Mert religio nélkül 
nincs haladás, s hasztalan keresnek egységet,hol csak érdek 
uralkodik, s honnan száműzve van a szeretet. Az én, és a ti 
kötelességtek harczolni azon elvek ellen, melyek megrontják 
a mai nemzedéket, szétoszlatni a sürü sötétséget, s ugy ve-
zetni a népet, mint Mojzes vezette Izraelt a pusztában nap-
pal a felhő védve alatt, mely az égető nap sugarait felfogta, 
éjjel pedig tűzoszlop mellett. Én már nyilván kárhoztattam 
több tant, melyek a „syllabus" név alatt ismeretesek. Én ezt 
most ismét magamémnak vallom és megerösitem, felemelve 
karjaimat az Úrhoz, hogy adjon nekem erőt. és segélyt, ugy-
szinte azon mindnyájoknak, akik az igazságért harczolnak. 
T i támogassátok karjaimat, nehogy elfáradjanak, épen mint 
a papok támogatták Mojzes karjait, s mig Mojzes imádko-
zott, a nép a csatában győzött. Imádkozzunk és reméljünk ; 
reméljünk, hogy az Isten meg fogja nekem adni, hogy lát-
hassam az egyház diadalát, a világnak az egyház szent el-
veihez visszatérését, s megvédje e választott romai népét a 
szellemi és anyagi dögvésztől. Mely reményben, felemelem 
kezeimet és megáldlak titeket, megáldom mindazokat, akik 
velem együtt harczolnak, imádkoznak." 

ROMA, jun. 14-én. A szentatya a szenttéavattatás 
ügyében e napon második nyilványos consistoriumot tartott 
a Vaticánban, melyen mindnyájak, akiknek belépésök van, 
jelenvoltak. 

A szentatya a consistoriumot rövid allocutióval nyi-
totta meg, melyben a keresztről nevezett Pálnak, a Moriczi 
kikötőről nevezett Leonhárdnak, Jézus öt szent sebeiről ne-
vezett Máriának, és Cousin Germánának érdemeit sommá-
san elsorolta, kijelentvén, hogy mindnyájokat a szentek laj-
stromába szándékozik besorolni ; de mielőtt ezt tenné, taná-
csot akar venni mindazoktól, akik ezen ünnepélyre meghi-
vat tak. Erre a bibornokok,az érsekok,a püspökök egyenkint 
nyilatkoztak, hogy e besorozást érdemes megtenni. Nagyobb 
része a jelenvoltakból élő szóval, a kisebb rész Írásból ol-
vasva adta elő a szenttéavatásra szóló szavazatát. Az írott 
szavazatok e modorban voltak : „piacet ob rationes a me in 
voto scripto et subscripto allatas." 

Erre a szentatya kijelenté, hogy habár igen örül ezen 
szavazatnak, mégis, mielőtt e fontos ügyet valóban foga-

natba venné, kívánja, hogy imádkozzanak felvilágosításért 
az Istenhez; azután kijelentette azt is, hogy sz. Péter ün-
nepe ezidén 18 százados évfordulója sz. Péter vértanúi halá-
lának, ö e napot választja,hogy a fönnevezett boldogokat, ha 
az Istennek igy fog tetszeni, a szentek sorába fogja az egy-
ház előtt beiktatni. 

Ezek végeztével az apostoli kamara biztosa a trón 
előtt letérdelt, könyörögvén, hogy az apostoli jegyzők mind-
ezekről hiteles jegyzökönyvet készíteni parancsoltassanak, 
amire a jegyzők dékánja, saját és hivataltársai nevében kije-
lentette „conficiemus vobis testibus," ez utólsó szavakkal a 
pápai udvari titkos kamarások felé fordult, arra mutatva, 
hogy a jegyzőkönyvet ők mint tanuk fogják aláírni. 

MADRID, maj. Kath hitünknek uralkodása nálunk 
még az állam minden intézményeire kiterjed. A spanyol 
nemzetnek az a büszkesége. Bizonyság erre a nagyhét. A 
kamarák, törvényszékek szünetelnek, s nagycsütörtökön, es 
nagy pénteken a szekerek közlekedése tiltva van. Az áta-
lános és mély gyász közepette, melyben a nyilvános épüle-
tekről a lobogók levétetnek, tisztek és katonák fegyvereiket 
hónuk alatt viselik. A hivatalos és más lapok is gyászszegé-
lyei jelennek meg, a templomok telvék keresztényekkel, az 
utczák szent járdalatok helyei. Mindez mutatja,hogy hazánk 
megőrizte vallásos hagyományait, és hogy e honban a val-
lástalan,hitetlen forradalom valóságos monstruositás. Ugyan-
azon népet látjuk, mely történelmének tanúsága szerint di-
csőségét a keresztényelem dicsőségeihez fűzte, s amely 
még a liberális forradalom kezdetekor is 1812-ben, az 
alkotmány homlokára e szavakat tűzte : „Az Atyának, 
és Fiúnak és Szentlélek nevében,"és kimondotta, hogy 
„a nemzetnek egyetlen vallása, a romai, kath. apostoli 
egyedül igaz vallás, és hogy ez leend örökké. Minden más 
vallás tiltatik." A király és királyné e napokban, mint 
mindig szoktak, buzgón példásan végezték keresztény 
kötelmeiket. Az isteni-szolgálat után a királyné környez-
tetve udvari hölgyei által, 12 szegény asszonynak lábait 
mosta, mialatt a királyi fér j ugyanazt tette 12 szegény 
férfiúnál ; azután pedig fényesen megvendégelték őket, az 
asztalnál ő felségeik szolgálván. Ételt és italt azután kosa-
rakba rakván a szegények, elviszik, és eladják sokszor egy 
spanyol uncziáért. (Körülbelöl 84 frank.) Ugyanazon nap 
este öt óra felé a királyné és király templomokat látogatnak. 
Megkezdették a stacziokat a Szűz Máriáról czimzett legré-
gibb plébánia templomnál, és végezték az udvari kápolná-
ban. A menetben udvari szolgák és tisztek, főnemesek és 
hölgyek mentek elöl, a királyi pár pedig gyermekeikkel. A 
négy egyházi lovag rend altal tartott ajtatosságok is figye-
lemre méltók. Ismeretes, hogy Madridban négy ily rend van : 
Santiago, Alcantara, Calatrava és Montesa, melyek alapitása 
a mórok elleni harczok idejére esik. Nagycsütörtökön és 
nagypénteken eme rendek lovagjai különböző helyeken tart-
ják isteni-tiszteletöket, köztök vannak a királyi fér j és Nar-
vaez is, mint az alkantarai rend lovagjai. A mise alatt ketten-
kint járulnak a lovagok a szent áldozáshoz. Valóban megható 
látvány annyi emberi nagyságot, diszt, fényt, gazdagságot 
szemlélni, mint hozza Istennek a tisztelet, imádás, szeretet 
áldozatát. Isten végtelen irgalmában talán meg fogja bo-
csátani a kis hiúságot, ami talán közbejő néha, tekintve,hogy 
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e föld minden emberi nagysága együtt borul le legfőbb, is-
teni nagysága előtt. Mindezen személyek, Spanyolhon főne-
mességének disze maga a király is gyalog jönnek, mennek, 
mivel e két nap a kocsizás tilalma alól senki, a király sincs 
kivéve. — A politika szünetel e napokban, hanem a statis-
t ika néhány érdekes adatot szolgáltat az ország népességi 
mozgalmára nézve 1865-ik évből. Az egész félszigeten ke-
reszteltetett 614,913. E számból 290,835 fiu, és 281,851 le-
ány ; törvényes : 16,729 fiu, és 16,498 leány törvénytelen. 
Madridban és Galicia 4 tar tományaiban a törvénytelen gyer-
mekek aránya a törvényesekhez ugy áll, mint 1 a 6-hoz, 
Andalusia nyolcz tar tományában mint 1 : 32-hez. Ezen arány 
a közerkölcsiséget is jellemzi némileg. (Bécsben tavai majd 
a fele volt törvénytelen a gyermekeknek.) Házasság volt 
128,917, halott 538,580. L á t j u k tehát, hogy szölöttek száma 
nem sokkal (csak 76,333) múlja felül a halottakét. Mig Eu-
ropa más országaiban növekszik a lakosok száma, nálunk 
majd mindig ugyanazon állapotban van. Van Spanyolország-
nak több vidéke, mely igen elnéptelenedett, és hol telepit-
vényezéssel sok hasznot lehetne hajtani az országnak ; szo-
morú, hogy a kormányok 30 év óta a folytonos mozgalmak-
ban a politikán kivül másra nem gondolnak. 

VEGYESEK. 
Megjelent a „Magyar Sión" májusi füzete, melyben 

Knauz folytat ja az egyház régi szokásainak ismertetését 
Magyarországban, — Csáka Károly adalékot hoz Esztergom 
13-dik. századi helyirattárból, — Görgényi Kis-Várdát is-
merteti, Csete A. a veszprémi székesegyház ékszereit bemu-
ta t ja . A levelestár, és a posonyi kéziratok folytatva kiadat-
nak . A tárcza a romai jun . 29-i ünnepről közleményt, utána 
könyvszemlét és személyzetieket hoz. 

Huszár Károly, székesfehérvári püspöki t i toknok úrtól 
megjelent „Készület az élet legszebb napjára, vagyis bizal-
mas beszélgetések, megható történetek és tanulságos példák 
által érdekesitve és felvilágosítva, az első áldozók számára." 
Németből fordítva. Ara 60 kr., diszkötésben 1 f r t o. é. A 
könyv 12-tedrét alakú, 16 ivet tesz, s az u j püspök május 
8-án végbement székfoglalásának emlékére van felajánlva. 
Tar ta lma különféle czimek alatt : a káté, a hit- és erkölcs-
tan . Kedves társalgás, az i f jak elméjéhez, s minden jóra 
fogékony kedélyéhez van alkalmazva. Az áldozók, a próba-
téteknél kitűnő jelesek számára, vagy a bérmálásoknál igen 
czélszerü a jándék. 

Secchi jezsuita a tya Romában, nemcsak első az euró-
pai csillagászok között az eddig tett felfedezései, helyes tu-
dósításai miatt, hanem a csillagászi látszerek s számadási 
elvek tökéletesítése miatt is. A romai csillagda egész világon 
a legjobban, legtökéletesebben felszerelt intézet. Legna-
gyobbrészt Secchi jezsuita a tyának és IX. Pius tudomány-
szeretetének és bőkezűségének az érdeme mindez. Secchi 
a tya a párisi mütárlatba egy csillagdai órát küldött, melyet 

egy romai művész a jezsuita atya utasításai szerint készített. 
Ez óra nemcsak mü- és géptani mestermű, mikint egy párisi 
és brüsseli órástól kiállított órák, melyek I. Napoléon törté-
netét, vagy Elbe szigetén házi életét mutat ják, hanem czél-
szerüsége, hasznossága által a csillagdai észlelésekre. Secchi 
jezsuita atya órája a szokott órákon, első, s másodperczeken 
kivül a szelek irányát, hevességét, a légmérsékletet, nedves-
séget, az eső minőségét, minden légtüneményi észleleteket, 
amint ezek most a csillagászok által feljegyeztetnek, oly 
biztosan jelzi és papirra irja, mintha a csillagász kezét és 
gondolkodó eszét látná az ember. — Secchi jezsuita atyá-
nak, az éremosztó bizottmány közmegegyezéssel az első 
nagy aranyérmet ítélte oda. — Mily nagy sötétségnek fiai 
ezek a jezsuiták ! Gyűlölik a tudományt, mindig csak setét 
ben ülnek, a felfedezésekre kárhozatot mondanak, kétszáz 
évvel mindenben hátra vannak, s azért a pápaság kedveltjei. 
IX. Pius és Secchi jezsuita a tya mindezt bizonyítja. 

Az egyház dicső évlapjainak tiszteletéből á t i r juk az 
olaszok albumának következő classicus latinságu, és Val-
lauri turini egyetemi tanár tollából eredett föliratokat. A 
44-dik lapon : „Albintimilium ad Pium IX. P. M. — An. 
MDCCC. ex quo princeps apóst, mar tyrum numero est in-
sertus — Albintimilium urbs apud Ligures occidentales an-
tiquissima — hoc potissimum gloriatur quod mature ab ina-
nium deorum cultu ad christianos ritus fuerit t raducta — 
eadem repentinos homines aspernata mera mendacia funden-
tes — Pium IX. P . M. sequitur a quo lux veritatis in uni-
versum orbem propagatur." — A 45-ik lapon : „Septempeda 
ad Pium IX. P. M. — Septempedani qui nuperum nomen 
nacti a s. Severino episcopo — b. Pacificum municipem no-
strum haud ita pridem albo coelitum sanctorum descriptum 
vidimus — dum solemnia sunt honori Petr i ap. martyris et 
novensiles beati sideribus inseruntur — obsequium nostrum 
Pio IX . P. M. testamur — cui claves regni dedit coelomm 
Deus omnipotens." A 46-dik lapon : „Apua ad Pium IX. P. 
M. — Mariae augustae addictissimi cui aedem maximam de-
dicavimus — anniv. sacra obeuntes in honorem Pe t r i ap 
qui Christi doctrinam verbis propagatam martyrio confir-, 
mavit — Pio IX. P. M. patronae coelestis praeconi — Petr i-
nam stipem Apuani mittimus amoris fidei obsequii documen-
tum." A 47-dik lapon : „Calaris Pio IX. P. M. — s. Hilario 
P. M. et s. Eusebio civibus suis laeti Calaritani — dum fe-
stum diem celebrant martyrii principis apost. quod ^bhinc, 
annos MDCCC. — Pio IX. P. M. libenter audacter spondent 
— se pro Christiana sapientia item uti Saturninum et Efi-
sium in quorum patrocinio sunt ad necem si casus inciderit 
irrevocabili constantia decursuros." 

Szerkesztői tudósítás. 
Mivel az első számok el szoktak sokszor tévedni, akik jun. 30-ig 

az előfizetést beküldték, és jul. 8-ig lapot nem kapnak, kéretnek aláza-
tosan, nyilt levélben reclamálják a lapot. 

Kegyes adakozás . 
S. Maria ora pro Polonia. Péterfillér . . 1 drb muszka rubel 

Előfizetési felhívás. 
Lapunk második félévi folyamára, Istenbe vetett bizalommal, előfizetést nyitunk, az eddigi ár-

ral, 5 fr. 25 krral. A neveknek, a lakásnak, és az utólsó postának, melyről a lapot kívánják kapni, gondos 
kiírását kérjük. Az előfizetési megrendelések bérmentve hozzánk czimezendők, ha még a ezimszalag is 
beküldet ik , biztos utmutatásul köszönettel veendjük. Pest, jun. 1867. Palásthy Pál, 

Lipót utcza 19. szám. 

Felelős szerkesztő s kiadó-tulajdonos PALÁSTHY PÁL. 
Nyomatott Pesten 1867. Ko e s i Sándor által (Érkövy, Galgóczy és Koesi nyomdájábao) Halpiaez és aldunasor sarkán 9. sz. a. 
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